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... التفاوض اجلناعي            
  العنلةنظهأ تشريعات ووضعاإلطار البديل ل

 أمحية سلينان/ د. أ
1كلية احلقوق جامعة اجلزائر 
 

 : مقدمة 
يعتبر التفاوض الجماعي النموذج أو المثال الحي لممارسة الديمقراطية االجتماعية   

صدار القوانين والنظم التي  التي منحت العمال وأصحاب العمل حق االتفاق عمى وضع وا 
ىذه الممارسة التي لم تبقى حبيسة . تحكم العالقات فيما بينيم، عن طريق ممثمييم النقابين

المستوى الوطني الداخمي فقط بل امتدت إلى المستوى الدولي، حيث أقيمت في ىذا الشأن 
منظمة العمل الدولية كبرلمان عالمي ألطراف عالقة اإلنتاج الثالثة، والذي كان من بين 

مجاالت اىتماماتيا الرئيسية تشجيع ودعم وتأطير آليات التشاور والتفاوض الثنائي والثالثي 
صدار قانون اتفاقي دولي، يشكل مصدرًا أساسيًا لمقانون أالتفاقي الوطني . بيدف وضع وا 
 وترجع ىذه الممارسة الديمقراطية االجتماعية في الجزائر إلى مرحمة متأخرًا نسبيًا، إلى 

مطمع التسعينات من القرن الماضي، أي  إلى بداية التحول نحو النظام الميبرالي في إدارة 
وتسيير االقتصاد الوطني، باعتماد اآلليات االتفاقية بدل اآلليات اإلدارية التي كان معمواًل 

، 1990األمر الذي يعكسو ويجسده مضمون قانون عالقات العمل الجديد لسنة . بيا من قبل
الذي جاء كقانون إطار يضمن الحدود الدنيا والقصوى من الحقوق وااللتزامات المتبادلة بين 
أطراف عالقات العمل، تاركًا مختمف الجوانب التنظيمية واإلجرائية والتنفيذية ألطراف ىذه 
العالقة يتفقون بشأنيا عن طريق التفاوض بينيم، لوضع اتفاقيات واتفاقات جماعية تشكل 

في ظل . القانون أالتفاقي المنفذ والمفسر لألحكام القانونية التي تضمنيا ىذا القانون اإلطار
.  استحالة اإللمام بتنظيم كافة جوانب الحياة المينية بمقتضى النصوص التنظيمية الرسمية
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إال أن ىذه اآللية الثنائية والثالثية في صنع القوانين والنظم المينية وما ينتج عنيا من 
اتفاقيات واتفاقات جماعية التي تشكل اآللية التنظيمية لعالقات العمل، تطرح إشكاالت عديدة 

ذلك أن الوظيفة أو الميمة التشريعية والتنظيمية تعود في . من الناحية الدستورية والقانونية
األصل لمدولة صاحبة السمطة العامة في مختمف المجاالت التشريعية والتنظيمية، فكيف 

يجوز إذًا ألطراف عالقة العمل من مؤسسات مستخدمة، ونقابات عمالية أو ممثمييم، وضع 
القانون أالتفاقي التنظيمي الذي يحكم عالقتيم المينية واالجتماعية؟ مما يؤدي إلى ما يمكن 

وما ىو أساس ىذه السمطة التنظيمية . وصفو باالزدواجية التشريعية والتنظيمية في البالد
المخولة ألطراف عالقة العمل في ىذا الشأن؟ وفي النياية، ىل يمكن القول أننا بصدد 
ازدواجية قانونية في مجال تنظيم عالقات العمل الفردية والجماعية؟ ازدواجية تقوم عمى 

.  وجود أحكام قانونية رسمية، وأخرى اتفاقية من وضع آلية التفاوض الجماعي
مفهومه، آلياته، وتنظيمه ... التفاوض الجماعي : الفرع األول

يشكل التفاوض الجماعي الوسيمة، الوحيدة التي يتم بواسطتيا إبرام االتفاقيات 
حيث تمثل ىذه اآللية اإلطار الذي يمكن كل  أو تسوية النزاعات الجماعية، 1الجماعية،

طرف من أطراف ىذه العممية من تقديم مطالبو، وعرض اقتراحاتو، وشرح مواقفو ووجيات 
. وبعبارة أدق المنبر الذي يدافع من أعاله كل طرف عن مصالحو ومكتسباتو. نظره

 ولبحث ىذا الموضوع، يستوجب التعرض أواًل لألطر واإلجراءات التي يتم بيا التفاوض 
.  الجماعي واألطراف المؤىمة لمقيام بو أو المشاركة في إجرائو

توجد العديد من تعريفات التفاوض الجماعي، إال أننا نور : أواًل ـ تعريف التفاوض الجماعي
: اثنين منيا

 نشير ىنا إلى أن مصطمح التفاوض الجماعي المعتمد لدى كل من الفقو وبعض التشريعات واالتفاقيات الدولية،  -1                                                             
أما التفاوض . كثيرًا ما يقصد بو االتفاقيات الجماعية نفسيا، حيث يستعمل ىذا مصطمح كمرادف لالتفاقيات الجماعية

الجماعي الذي نقصده ىنا فنعني بو عممية التفاوض التي تتم بين طرفي عالقة العمل، والتي تنج عنيا االتفاقيات 
 .أو االتفاقات التي تضع حدًا لمنزاعات الجماعية أو اإلضراب. الجماعية
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الحوار والمناقشات، التي تدور حول :"  يرى األول أن المفاوضة الجماعية تتمثل في
طاولة المفاوضات، بين صاحب عمل أو أكثر أو منظمة أو أكثر من منظمات أصحاب 

وبين نقابة عمالية أو أكثر، أو إتحاد نقابات العمال من جانب آخر، . األعمال من جانب
  1.لمتوصل إلى اتفاق ينظم شروط وظروف العمل

الحوار والمناقشات التي : "بينما يرى الرأي الثاني، بأن المفاوضة الجماعية، ىي
تجري بين صاحب عمل أو أكثر أو منظمة أو أكثر من منظمات أصحاب العمل، وبين 
منظمة نقابية أو أكثر من منظمات العمال، عمى مختمف مستويات النشاط االقتصادي، 

  2.لمتوصل إلى اتفاق لتنظيم شروط العمل وظروفو
ذلك الحوار والتشاور الذي يتم : " ومن ىذا المنظور، يمكن تعريف التفاوض الجماعي، بأنو

وأصحاب العمل أو منظماتيم النقابية، من . بين المنظمات النقابية الممثمة لمعمال، من جية
بقصد وضع نظام أو قانون ميني اتفاقي يحدد ويضبط حقوق والتزامات كل . جية ثانية

منيما تجاه اآلخر، فيما يتعمق بشروط وظروف التشغيل والعمل، ومختمف االمتيازات 
والضمانات القانونية والجتماعية المتبادلة بينيما في إطار وحدود ما تسمح بو األحكام 

القانونية أو االتفاقية المنظمة لعالقات العمل المعمول بيا، أو لوضع اآلليات الوقائية أو 
. العالجية لتسوية النزاعات الجماعية القائمة في المؤسسة أو القطاع الذي يتم فيو بالتفاوض

وعميو، فإن التفاوض ىنا يجب أن يتم في إطار لجان مختمطة أو مشتركة متساوية 
. تجمع بين ممثمي المنظمات النقابية العمالية التمثيمية المؤىمة لمتفاوض من جيةاألعضاء 

. وممثمي صاحب أو أصحاب العمل، أو منظماتيم المينية المؤىمة لتمثيميم من جية ثانية

المفاوضة :" دراسة مقدمة لمندوة العربية حول. وضة الجماعية في الدول العربيةاالمف. خميل أبو خرمة- 1                                                             
وقد أورد المؤلف  . 22ص .. النظام القانوني لممفاوضة الجماعية المرجع السابق. عبد الباسط عبد المحسن.  د -2 .3ص . 1999 أبريل 7 و 4المنعقدة في مدينة بور سعيد بمصر  ما بين "الجماعية

مجموعة من التعريفات لمعديد من الدارسين يغمب عمييا طابع التشابو في الصياغة والتركيز عمى الجوانب الواردة في 
 .التعريفين الذين أوردناىما
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ىذا . حيث يحدد كل طرف قائمة الفريق المؤىل لتمثيمو في العممية التفاوضية المشتركة
  1اإلطار الذي حرصت عمى تكريسو مختمف التشريعات والنصوص المنظمة ليذه العممية،

 ونفس اإلجراء أعتمده المشرع الجزائري، حيث أعتبر المجان المختمطة المتساوية األعضاء 
يكون التفاوض :" منو عمى أن123اإلطار الوحيد لمتفاوض الجماعي، وذلك بنص في المادة 

 114في االتفاقيات واالتفاقات الجماعية بناءًا عمى طمب أحد الطرفين المذكورين في المادة 
تتكون من عدد متساو من الممثمين . أعاله، وتقوم بو لجان متساوية األعضاء لمتفاوض

أن يعين كل :" عمى". النقابيين لمعمال، وعدد من المستخدمين، ينتدبيم أوالئك الذين يمثمونيم
واحد من الطرفين في التفاوض لسير المفاوضة الجماعية رئيسًا يعبر عن رأي أغمبية 

  2."يأعضاء الوفد الذي يقوده، ويصبح ناطقو الرسم
لقد سبق أن أشرنا إلى أن التفاوض الجماعي :  ثانيًا ـ سير عملية التفاوض الجماعي

كم في قواعدىا وتقنياتيا، وقدرة فائقة عمى المناورة حعممية معقدة تحتاج إلى حنكة وتجربة وت
والتكيف مع تغير المعطيات، وبراعة في اختيار البدائل والقرارات المناسبة لكل وضع 

ستراتيجية محكمة واضحة ، مستجد أو بعبارة أخرى، ىي معركة تحتاج إلى تحضير مسبق، وا 
المعالم واألىداف، تسند ميمة القيام بيا إلى فريق ذو تكوين عممي وعممي، مزود بكل 

 .المعطيات والصالحيات والبدائل الالزمة
عاممين أساسيين ىما التحضير الجيد، والعناية عمى  وليذا فإن نجاح ىذه العممية يتوقف 

  ذلك أن التحضير المسبق لمتفاوض 3.الفائقة التي يستوجب عمى األطراف بذليا في تسييرىا
الجماعي من كال األطراف يشكل العامل األساسي في نجاح أو فشل ىذه العممية، فبقدر ما 

تم التحضير ليا بجدية ومسؤولية، بقدر ما ُوفر ليا من أسباب وعوامل النجاح ما يكفي 
. لنجاحيا، والعكس صحيح

المتعمق  11 – 90 معدلة من القانون 114ف، والمادة .  من تقنين عL 132 - 2وىو ما تنص عميو المادة  - 1                                                             
 WERTHER JR William - B.KEITH Davis et HELENE LEE Gosselin - La:  أنظر في ىذا الشأن- 3 .المشار إليو سابقاً   11 – 90 من القانون 125 و 123المادتين  - 2  .1990 لسنة 17عدد . ر.ج. بعالقات العمل المعدل والمتمم

Gestion des Ressources humains. Editors Montréal. Canada 2em edition. McGraw - HILL. P617 et 
s.                                                                
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تتم عممية التفاوض عادة في ظل : أ ـ دراسة المحيط والعوامل المؤثرة في التفاوض
تارة . ظروف ومعطيات اقتصادية واجتماعية متميزة تارة باالستقرار، وتارة أخرى بالتوتر

ىذه المتغيرات التي تجعل اإلطالع الكافي من قبل . بالرخاء وتارة باألزمة والضائقة المالية
األطراف عمى الظروف المالية والتجارية لممؤسسة أو القطاع المعني بالتفاوض أمرًا في غاية 

والتحكم في تكييف . األىمية لتحديد اإلستراتيجيات والتوجيات العامة لمتفاوض، من جية
المطالب واالقتراحات المتبادلة بينيما وفق ما يتناسب والمؤشرات االقتصادية المالية منيا 

ذلك أن مطالب النقابات المادية . والتجارية التي تطبع األوضاع العامة الدائمة أو المؤقتة
واالجتماعية تختمف وتتكيف حسب المعطيات التي تتميز بيا الوضعية المالية والتجارية لتمك 

وال يجب أن تكون عكس ما تشير إليو ىذه . المؤسسة أو ذلك القطاع الذي يتم فيو التفاوض
المؤشرات، وخاصة في فترات األزمات والصعوبات االقتصادية، ألن ذلك من شأنو أن يعرقل 

.  أزم العالقة بين إطرافياتعممية التفاوض، و
 وىكذا يمعب اإلعالم االقتصادي بشقيو المالي والتجاري الذي يجب أن يتم تبادلو بكل جدية 

وموضوعية بين األطراف، بعيدًا عن أي تزييف أو تزوير لممعطيات الالزمة لحسن سير 
ل ليذه العممية، ؤوالمسودورًا فاعاًل في السير الجدي . عممية التفاوض الجماعي بينيما

ألنو يستحيل . وبالتالي تسييميا بما يسمح بالتوصل إلى اتفاق يخدم مصالح الطرفين معاً 
إجراء التفاوض الجماعي في غياب المعطيات التي تتحكم في توجيو عممية التفاوض نحو 

التوصل لالتفاق الذي يأخذ بعين االعتبار الظروف والمعطيات الخاصة بكل طرف، ويجعل 
منو اتفاقا قائمًا عمى معطيات صحيحة معبرة عن حقيقة الواقع المالي والتجاري لممؤسسة أو 

. القطاع الذي يشممو التفاوض
كما يمعب اإلعالم االقتصادي في التفاوض الجماعي دورًا آخر ال يقل أىمية عن 

سابقو، إذ يوفر ألطرافو باإلضافة إلى المعطيات االقتصادية لممؤسسة، المعطيات 
االجتماعية لمعمال، من حيث مستوياتيم ومؤىالتيم المينية، وشبكة األجور والتعويضات 



  2018جوان / مجلة قانون العمل و التشغيل                                                                                        العدد السادس 

6 
 

التي يتقاضونيا، ومدى تناسبيا المستويات اإلنتاجية التي يحققونيا، ومع مستويات األسعار 
.  والقدرة الشرائية ليم

إن نجاح عممية التفاوض : ب ـ تحضير الفريق، وتحديد إستراتيجية التفاوض
التحضيرات التي أشرنا إلييا فقط، بل وبالنسبة لكل طرف ال تتوقف عمى االستعدادات 

يتوقف أكثر عمى ضبط إستراتيجية واضحة، ورسم خطة محكمة لمتفاوض لتحقيق المطالب 
.  وصيانة الحقوق، عمى ضوء المعطيات التي تتحكم في سير عممية التفاوض

ىذه اإلستراتيجية التي يجب أن تستند عمى ترتيب األولويات، وتحديد األىداف، 
ووضع حدود دنيا وقصوى لمتنازالت، وتحضير قائمة البدائل، تحسبًا ألي تغير في المعطيات 

كما يجب أن توكل ميمة إنجاز ىذه الميمة إلى فريق يتم اختياره عمى أسس . والظروف
فريق يمكنو إدارة . ومعايير موضوعية مبنية عمى اعتبارات الكفاءة والتكوين والتجربة والحنكة

عمى أن يزود ىذا الفريق بالقدر الكافي من . وتسيير عممية التفاوض بحكمة ودراية وتمكن
الصالحيات والسمطة التقديرية الختيار القرارات التي يتخذىا، وكذا في اختيار البدائل التي 
تطرح عميو عمى ضوء المواقف التي يتواجد بيا، وتمكينو من الحرية والمرونة الالزمة في 
عادة ترتيب األولويات وفق ما تفرضو عميو العوامل الجديدة التي يمكن  تكييف المطالب، وا 
أن تؤثر في مجرى التفاوض وتفرض ضرورة تغيير بعض معطيات اإلستراتيجية المرسومة 

مسبقًا، السيما إذا تميزت ىذه العوامل بعدم االستقرار الذي قد تفرضو بعض المؤثرات 
ألن أعضاء . الداخمية أو الخارجية، االقتصادية منيا والقانونية واالجتماعية والتكنولوجية

رادة  الفريق المفاوض ال يعبرون عن آرائيم ومواقفيم الشخصية أو الخاصة، بل عمى أراء وا 
وذلك نتيجة . الجماعة أو الييئة التي انتخبتيم أو عينتيم لمنيابة عنيا في ىذه الميمة

وىو ما يفسر التزام ىذه الييئات . التفويض الكامل أو المحدود الذي تمقوه من ىذه الييئات
بكافة اآلثار المترتبة عمى عممية التفاوض، وبالتالي تحمل كافة االلتزامات التي ترتبيا العقود 

وىذا انطالقا من نظرية النيابة أو التمثيل في . واالتفاقات التي يتوصل إلييا فريق التفاوض
. العالقات التعاقدية كما ىو منصوص عمييا في أحكام القانون المدني
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ومن بين عوامل نجاح عممية التفاوض كذلك، أن تجري ىذه العممية عمى ضوء مشروع أو 
أرضية تمييدية لالتفاق المراد التوصل إليو، يتم إعداده من طرف الييئات االستشارية 

القانونية لمطرفين، أو بالمجوء لييئات متخصصة خارجية عنيما، كالموثقين أو المحامين، أو 
كما يمكن المجوء إلى أسموب المقارنة ببعض . مكاتب دراسات واستشارات قانونية إن وجدت

المؤسسات أو القطاعات المماثمة، أو المجوء إلى طمب المساعدة االستشارية  اتفاقيات
لمفتشية العمل التي من بين اختصاصاتيا  مساعدة العمال ومستخدمييم في إعداد 

جراء المصالحة قصد اتقاء الخالفات الجماعية  االتفاقيات والعقود الجماعية لمعمل، وا 
ىذه األرضية التمييدية .  بما في ذلك تمك التي قد تثور أثناء عممية التفاوض 1.وتسويتيا

التي من شأنيا توفير الوقت، واستغالل معظمو في التفاوض الحقيقي بدل إىدار جزء منو 
في عممية وضع أو البحث عن ىذه األرضية، نظرًا لما توفره من إمكانيات اإلحاطة بكل 

. المسائل والمواضيع والجوانب التي تتطمب التفاوض حوليا
أخيرًا، فإن ما يضمن نجاح الفريق المفاوض في تحقيق النتائج اإليجابية،   و

والتحكم الجيد في سير ىذه العممية، ىو وجوب تقيده ببعض النصائح واإلرشادات التي عادة 
رجال األعمال، والمفاوضين في مختمف المجاالت االقتصادية  وما ينصح بيا الخبراء

: واالجتماعية، ومن بينيا
  طمب الحد األقصى مما نريد، أو أكثر مما تتوقع الحصول عميو، مقابل اقتراح الحد - 

األدنى مما ىو مطموب، مع البقاء عند حدود االعتدال، وعدم المبالغة في ذلك، حتى تحافظ 
ألنو قد ال يكون الطرف . عمى الروح الجدية لمتفاوض، وعدم تقديم أحسن عرضًا في البداية

ألن ذلك سوف يمنحك المزيد من المساحة . الثاني يأمل في الحصول عمى ذلك العرض
 2.التفاوضية

 لسنة 6عدد . ر.ج.  المتعمق بمتفشية العمل1990 فيفري 6 المؤرخ في 03 – 90 من القانون 2أنظر المادة - 1                                                             
 .6 و 5ص. أنظر روجر داوسن، المرجع السابق-  2 .  1990
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 العمل عمى التفاوض المباشر، وتجنب المجوء إلى الوساطة في ىذه العممية، إاّل عند -   
حدوث خالف أو نزاع يستوجب المجوء إلي ذلك تجنبًا لبعض المضاعفات كاإلضراب من 

إلى جانب عدم ترك الطرف الثاني يتجاوز . قبل العمال، أو الغمق من قبل صاحب العمل
كما ال يجب منح ىذه . الفريق أو الييئة المفاوضة، والتعامل مباشرة مع الييئات العميا ليا

الييئات العميا أو المركزية فرصة أو إمكانية التفاوض، ألنيا في الغالب ال تممك التجربة وال 
. المعطيات والمعمومات الالزمة إلدارة وتسيير عممية التفاوض

 يجب البدء بالمواضيع السيمة، وتأخير المواضيع الصعبة أو الشائكة إلي ما بعد ذلك، -   
واستغالل النتائج المحصل عمييا بالرفع من أىميتيا لتجاوز الخالفات التي قد تطرأ بالنسبة 

لبعض المواضيع األخرى، بيدف إقناع وتشجيع الطرف الثاني عمى تقبل االقتراحات 
وتقديم  المزيد من التنازالت لتفادي التضحية بالنتائج اإليجابية المحصل عمييا . المعروضة

 .في المواضيع األخرى
االستعانة في كل مراحل التفاوض، وعند الضرورة باستشارة األشخاص والييئات -    

المتخصصة كمما تطمب األمر الحصول عمى المعمومات والمعطيات الحقيقية القانونية أو 
االقتصادية أو المالية، السيما إذا كان  الموقف أو القرار المراد اتخاذه يتوقف عمى وضوح 

. ودقة تمك المعطيات
 عدم التردد في طمب المجوء إلى ىيئات تحكيم أو مصالحة عندما يتعمق األمر ببعض -   

وعدم إبداء أي تخوف . الصعوبات أو الخالفات في الرأي، أو في المطالب أو االقتراحات
من قرارات تمك الييئات، حتى ال يأخذ الطرف الثاني ذلك عمى أنو ضعف في الموقف أو 

. عدم الثقة في النفس
ال يجب طمب التعديل في االتجاه الذي قد يمس بمصالح الطرف المقترح لو، أو الذي -    

ال يرغب فيو، ولو كان ذلك عمى سبيل التحدي أو المساومة، ألنو قد يقبل الطرف اآلخر 
. ىذا الطمب
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إاّل إذا كان الفريق المفاوض " ال "  ال يجب التشدد في المواقف، وخاصة في اإلجابة بـ -   
كما ال يجب اإلسراع . متأكد من حصولو عمى المساندة الكاممة لمطرف أو الييئة التي يمثميا

في قبول االقتراحات األولية دون البحث عن الحصول عمى المزيد من التنازالت من الطرف 
وعدم االعتقاد بأن تمك االقتراحات ىي أقصى أو أدنى ما يمكن الحصول عميو من . اآلخر

. الطرف اآلخر
عممية التفاوض قد انتيت بمجرد التوصل إلى توقيع   ال يجب االعتقاد بأن جولة أو-  

االتفاق ألنو في الكثير من األحيان يجب إعادة التفاوض من جديد حول بعض المواضيع 
. عدة مرات

 يجب التمسك بمبدأ التفاوض مع الييئات ذات التمثيل القانوني الحقيقي، وعدم قبول -  
التنازل عن ىذا المبدأ ميما كانت اإلغراءات أو المساومات التي يقدميا الطرف الثاني، ألن 
ذلك من شأنو أن ينتج اتفاقا مخالفًا لمقانون، وال يممك المصداقية الكافية لتجسيده عمى أرض 

. الواقع
عدم قبول خيانة ثقة الييئات التي عينت أو انتخبت الفريق المفاوض مقابل الحصول -    

  1.عمى نتائج غير نزيية ميما كانت اإلغراءات أو األىداف
 :أهلية التنظيم النقابي ثالثًا ـ القواعد الخاصة ب

ىدفيا الدفاع  منظمة ذات طابع ميني،:"يمكن تعريف المنظمة النقابية، أو النقابة بأنيا
عن مصالح العمال، وتمثيميم أمام الجيات الرسمية اإلدارية والقضائية، وأمام أصحاب 

الدفاع عن مصالح أعضائيا، سواء : وىو ما يفيد أن لمنقابة ميمتين رئيسيتين ىي." العمل
األعضاء في عالقاتيم مع  عمااًل أو أصحاب عمل، وتمثيل ىذه المصالح وىؤالء أكانوا

عمميات التفاوض الجماعي من أجل إبرام  السمطات العامة، وأصحاب العمل، السيما في
 . االتفاقيات الجماعيـة، وتسوية نزاعات العمل، والمشاركة في وضع تشريعات ونظم العمل

 WERTHER JR wilia - B.KEITH Davis et HELENE LEE Gosselin p: أنظر في ىذا الشأن - 1                                                             
cit. P623et s  
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مختمف التشريعات  من أجل االضطالع بياتين الميمتين وغيرىا، فقد اعترفت ليا و
لة لممارسة كافة التصرفات المندرجة في مالعمالية المقارنة بالشخصية القانونية، واألىمية الكا

 حيث تعترف ىذه القوانين بصفة صريحة بعدة حقوق وصالحيات قانونية 1،ىذا اإلطار
لك، والتقاضي، والتمثيل وحق موىي حق الت. تمتعيا بالشخصية القانونية لمنقابة بحكم

برام  التصرفات القانونية والعقود واالتفاقيات التي ليا عالقة مباشرة أو غير كافة التفاوض، وا 
  2.مباشرة بمياميا وغاياتيا

 من القانون المتعمق بكيفيات ممارسة الحق 16حيث تنص في ىذا الشأن، المادة 
يكتسب التنظيم النقابي الشخصية المعنوية، :"النقابي في الجزائر، المشار إليو سابقًا، بأن

 اتفاقية أو إبرام أي عقد أو: "ويمكنو أن يقوم بما يمي... واألىمية المدنية، بمجرد تأسيسو
 من نفس القانون في ىذا المجال، وبشكل 38يف المادة ضكما ت." اتفاق لو عالقة بيدفو

تتمتع المنظمات النقابية التمثيمية لمعمال األجراء في كل مؤسسة :" أكثر وضوحًا، أن
المشاركة في - : مستخدمة في إطار التشريع والتنظيم المعمول بيما بالصالحيات التالية
المشاركة في  - .مفاوضات االتفاقيات واالتفاقات الجماعية داخل المؤسسة المستخدمة

  3."الوقاية من الخالفات في العمل وتسويتيا وممارسة حق اإلضراب
ىذا المجال، تختمف باختالف  انطالقا من ىذه القاعدة فإن أىمية التنظيم النقابي في

أو متعددة  مستوى التفاوض، ونطاق تطبيق االتفاقية الجماعية، فيما إذا كانت قطاعية
. المين، أو ذات نطاق محدود بمؤسسة مستخدمة واحدة

. 1990 لسنة 23عدد . ر.ج.  المتعمق بكيفيات ممارسة الحق النقابي14 ـ 90 من القانون 16أنظر مثاًل، المادة  - 1                                                             
.   من تقنين العمل الفرنسي الجديد، المرجع السابق L 411 -10 ; L 411 -11 ; L 411 – 1والمواد. 764ص 
ونشير ىنا إلى أنو حسب . أنظر، المواد المشار إلييا في اليامش السابق، في القانونين الفرنسي والجزائري - 2 .876 و 875ص 

 نقابة 34 نقابة عمالية، و 66ىناك  فإن إلى غاية اآلن،إحصائيات وزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعي األخيرة و
 من نفس القانون عمى نفس الصالحيات بالنسبة لالتحاديات والكونفيدراليات النقابية ذات 39بينما تنص المادة  - 3 (2018 مارس 04 ليوم 5746عدد .جريدة الشروق اليومية).ألصحاب العمل معتمدة

التمثيل القطاعي أو الوطني، فيما يتعمق بالتفاوض الجماعي عمى المستويين القطاعي والوطني، وكذلك واجب 
 .الخ... استشارتيا فيما يتعمق بوضع قوانين ونظم العمل
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تشترط معظم التشريعات  : أ ـ حالة التفاوض على المستوى القطاعي أو المتعددة المهن
وجوب تمتع التنظيم  العمالية المقارنة، ومنيا التشريعين الفرنسي والجزائري عمى سبيل المثال،

التنظيمات النقابية في حالة التفاوض عمى المستوى الوطني، أو القطاعي، أو متعددة  أو
المين، بنسبة التمثيل القانوني، أي تمثيل أغمبية العمال الذين ستشمميم االتفاقية المراد 

 تثبت مثل ىذه النسبة من التمثيل ال وبمفيوم المخالفة، فإن النقابة التي ال. التفاوض بشأنيا
 وىو ما يمكن استخالصو من 1.تتمتع بأىمية التفاوض بشأن ىذا النوع من االتفاقيات

 من القانون المتعمق بكيفيات ممارسة الحق النقابي، التي تنص صراحة 39مضمون المادة 
في إطار التشريع والتنظيم المعمول بيما، وحسب نسبة التمثيل، فإن اتحادات : "عمى أنو

واتحادياتيم وكونفيدرالياتيم األكثر تمثيال عمى الصعيد  العمال األجراء، والمستخِدِمين،
:  الوطني

  2. ـ تتفاوض في االتفاقيات واالتفاقات الجماعية التي تعنييا3
 يتحكم في تحديد مجال التفاوض الجماعي، وبالتالي في السمطة التنظيمية لالتفاقيات 
الجماعية بالدرجة األولى النظام القانوني المعتمد في كل دولة، حيث يتسع مجال ىذه 

السمطة كمما كان النظام القانوني أكثر تحررًا وليبرالية، ويضيق كمما كان ىذا النظام أكثر 
أو بعبارة أدق، يتسع ىذا المجال في حالة خضوع العالقات المينية ألحكام القانون . تدخالً 

. الخاص، ويضيق في حالة خضوعيا ألحكام القانون العام
برام االتفاقيات  بعادىا عن أي تدخل في كل ما يتعمق بعممية التفاوض وا   إن تحّييد اإلدارة وا 

تصمب الجماعية حتى في الحاالت التي تعرف فييا ىذه العممية بعض الصعوبات نتيجة 
 األطراف، يفيد بما ال يدع مجااًل لمشك أو الغموض اعتماد األدوات االتفاقية الفردية مواقف

ينظر فيما يتعمق بتحديد ومتابعة تطور نسبة التمثيل النقابي، المنشورين الوزاريين الصادرين عن وزارة العمل - 2 .278ص .   من تقنين العمل الفرنسي، المرجع السابقL 133 - 1ينظر المادة  - 1                                                             
. ، المتعمق بتمثيل التنظيمات النقابية لمعمال1990 نوفمبر 19 المؤرخ في 149والتشغيل والضمان االجتماعي، رقم 

 . A.L . AMRANI . Guide pratique de législation et de réglementation du travail. n° 5 :المرجع
p 73 et recueil de textes législatives Et réglementaires DROIT DU TRAVAIL édition 

I.N.T. 1997. P 157,   عجرالم.  المتعمق بتمثيمية المنظمات النقابية1997 ماي 19 المؤرخ في 009رقم المنشور و 
 وما بعد ذلك بين 1997وىو ما يفسر اقتصار المشاركة في التفاوض بشأن االتفاقيات القطاعية في ماي .السابق

 .  دون غيرىا. واالتحاديات النقابية التابعة لإلتحاد العام لمعمال الجزائريين فقط. الشركات القابضة من جية
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والجماعية فيما يتعمق بتنظيم عالقات العمل بين العمال وأصحاب العمل، وىو ما يترجمو 
بكل وضوح اكتفاء المشرع بتحديد الحدود الدنيا والحدود القصوى لمحقوق واإللتزمات 

بمقتضى نصوص تشريعية مما يعطييا طابع النظام العام، محياًل كافة المسائل التنظيمية 
. واإلجرائية لالتفاقيات واالتفاقات الجماعية بمختمف مستوياتيا المينية والقطاعية واإلقميمية

مجال التفاوض الجماعي : الفرع الثاني 
يختمف مجال التفاوض الجماعي من نظام قانوني إلى نظام آخر، فيناك من األنظمة 
والبمدان ما تترك مجاالت واسعة جدًا لمتفاوض الجماعي، مثل النظام األمريكي، حيث يمعب 
القانون أالتفاقي المنبثق عن التفاوض الجماعي بين أطراف عالقة اإلنتاج الدور الرئيسي في 

 في 1.تنظيم عالقات العمل في مختمف المجاالت، في غياب قانون رسمي لعالقات العمل
. حين يضيق في بعض الدول األخرى

بصفة عامة، فإن تحديد مجال التفاوض الجماعي عادة ما يحدد إما بالقوانين  و
المنظمة لعالقات العمل، أو ما يعرف بالتحديد القانوني، أو بمقتضى االتفاقات التي تتم بين 
أطراف عالقة اإلنتاج في غياب التحديد القانوني، أو عندما يفوض ىذا القانون األطراف ىذه 

. الميمة، أو ما يعرف بالتحديد أالتفاقي
يعتبر التحديد القانوني لممجال التنظيمي لالتفاقيات الجماعية أمرًا  أ ـ  التحديد القانوني ـ  

  Les Lois Cadres 2استثنائيًا في النظم الميبرالية التي عادة ما تعتمد القوانين اإلطارية
أين . لتنظيم عالقات العمل، كما ىو عميو الحال في الواليات المتحدة األمريكية، وألمانيا

تكتفي ىذه القوانين بالمسائل المبدئية واألساسية، تاركة الجوانب التنظيمية اإلجرائية والتنفيذية 
ألطراف التفاوض الذين يحددون ذلك وفق ما يتناسب ومتطمبات وطبيعة القطاع أو المينة، 

ديوان المطبوعات " القانون االتفاقي . " راجع مؤلفنا، قانون عالقات العمل الجماعية في القانون الجزائري المقارن -  1                                                             
إبرام العقد تطبيقًا لعقد آخر في ظل فكرة اتفاق . محمد حسين عبد العال. ينظر في ىذا الشأن عمى سبيل المثال د - 2 . 127ص . 2013. الطبعة الثانية. الجامعية
دراسة تحميمية مقارنة لموسائل القانونية لتنظيم المعامالت المستمرة في ظل المبادئ العامة لقانون الفرنسي . اإلطار

. 2006يناير . المجمد الثالث. عدد األول. مجمة الحقوق الصادرة عن كمية الحقوق جامعة البحرين. والبحريني والمصري
 .31ص 
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بذلك مجال التفاوض مفتوحًا بين األطراف دون قيد أو  تاركة أو المؤسسة المعنية باالتفاقية،
   . شرط إال ما تعمق بالنظام العام

     وقد سار المشرع الجزائري، عمى نيج المشرع الفرنسي والمغربي في إلزام األطراف 
بحد أدنى من المسائل الواجب معالجتيا في كافة االتفاقيات الجماعية، حيث أنو باإلضافة 

 فقد تضمنت 1إلى بعض المواد التي أحالت صراحة بعض القضايا إلى التفاوض الجماعي،
 من قانون عالقات العمل مجموعة من المواضيع كحد أدنى لمجال التفاوض، إذ 120المادة 

تعالج االتفاقيات الجماعية التي تبرم حسب الشروط التي يحددىا :"تنص ىذه المادة عمى أنو
 ـ 1:  شروط التشغيل والعمل، ويمكنيا أن تعالج خصوصًا العناصر التالية. ىذا القانون

. التصنيف الميني
.   ـ مقاييس العمل، بما فييا ساعات العمل وتوزيعيا2 
.    ـ األجور األساسية الدنيا المطابقة3 
 ـ التعويضات المرتبطة باألقدمية والساعات اإلضافية، وظروف العمل، بما فييا تعويض 4 

.  المنطقة
.   ـ المكافآت المرتبطة باإلنتاجية، ونتائج العمل5 
.     ـ كيفيات مكافآت فئات العمال المعنيين عمى المردود6 
.    ـ تحديد النفقات المصرفية7 
.   ـ فترة التجربة واإلشعار المسبق8 
 ـ مدة العمل الفعمي التي تتضمن مناصب العمل ذات التبعات الصعبة، أو التي تتضمن 9 

.    فترات  توقف عن النشاط
.     ـ التغيبات الخاصة10 
.     ـ إجراءات المصالحة في حالة وقوع نزاع جماعي في العمل11 

 من القانون 137 و118، 115، 114، 78، 2 ف 68، 62، 45، 2 ف 42، 27، 23، 2 ف 18: مثاًل المواد - 1                                                             
  .المرجع السابق 11 ـ 90
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.  ـ الحد األدنى من الخدمة في حالة اإلضراب12 
.     ـ ممارسة الحق النقابي13 
."  ـ مدة االتفاقية، وكيفيات تمديدىا، أو مراجعتيا، أو نقضيا14 

نقصد بالتحديد أالتفاقي لمجال االتفاقيات الجماعية، ترك الحرية  ب ـ التحديد أالتفاقي ـ 
الواسعة ألطراف التفاوض في تحديد المواضيع والمسائل التي يدرجونيا في جدول عمل لجنة 

 حيث يرجع السبب في 1التفاوض وىو المبدأ الذي تعمده مختمف النظم الميبرالية المقارنة،
ذلك إلى اتساع وتنوع المواضيع والمسائل التي تتطمبيا عالقات العمل الفردية والجماعية، 
واختالف المين، وقطاعات النشاطات التي تتمايز عن بعضيا من مختمف النواحي بحكم 
خصوصية ومتطمبات كل مينة وكل نشاط، األمر الذي يستحيل معو عمى المشرع توحيد 

.  القواعد المتعمقة بتحديد مجال التفاوض
من ىذا المنطق يمكن اعتبار التحديد القانون الذي أشرنا إليو سابقًا قد تضمن الحد  و

األدنى من الموضوعات أو المسائل التي يجب عمى األطراف معالجتيا، وليس عمى سبيل 
وىو ما يمكن استخالصو من مدلول العبارة التي استعمميا المشرع الجزائري في . الحصر
ويمكنيا أن "...  من قانون عالقات العمل المشار إلييا سابقًا، والمتمثمة في 120المادة 

."  تعالج خصوصًا العناصر التالية
ترجع ىذه المرونة في تمكين األطراف في توسيع مجال التفاوض إلى أبعد مما  و

تضمنو التحديد القانوني، إلى إحاطة االتفاقيات الجماعية بجميع المواضيع والمسائل التي 
تتعمق بتنظيم عالقات العمل، وجعل ىذه اآللية التنظيمية بمثابة القانون االتفاقي الشامل 

وىو مما . لجميع جوانب الحياة المينية في القطاع أو المؤسسة التي تشمميا ىذه االتفاقية
يمكن مالحظتو في مختمف االتفاقيات الجماعية التي تم اإلطالع عمييا، أو تمك التي تم 

. اعتمادىا كعينات في ىذه الدراسة
ديسباكس، المرجع . أنظر في ىذا الشأن. الخ...مثل الواليات المتحدة األمريكية، كندا، بريطانيا، ألمانيا، إيطاليا- 2                                                             

وكذلك . 122ص. السابق
 Jean Pélissier. Alain Supiot et Antoine Jeammaud. DROIT DU TRAVAIL. Dalloz – Delta. 
20 

ém
 edit.2001p779 
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 ومن جممة المواضيع االتفاقية التي عادة ما تتضمنيا االتفاقيات الجماعية، يمكن أن نورد 
: عمى سبيل المثال المسائل التالية

أ ـ ما يتعمق بحقوق والتزامات العمل، وىي أحكام البعض منيا مكمل لتمك الحقوق 
وااللتزامات التي تضمنيا القانون،  والبعض اآلخر يتضمن تنظيم كيفيات ممارسة بعض ىذه 

الحقوق وااللتزامات، السيما ما يتعمق بالحقوق النقابية، والحقوق المتفرعة عنيا، كحق 
وحدود بعض االلتزامات، كااللتزام بعدم المنافسة، ومدة المحافظة . المشاركة، وحق اإلضراب

. الخ...الميني، وااللتزام بتدابير الوقاية واألمن والسالمة في العملعمى السر 
ب ـ القواعد الخاصة بالوقاية واألمن والسالمة في العمل، حيث تتضمن البعض منيا 
ما يتعمق بتنظيم كيفيات التقيد باألحكام القانونية والتنظيمية المتعمقة بيذا الجانب من طرف 

بينما تتضمن األخرى تنظيم كيفيات تنفيذ الييئة المستخدمة اللتزاماتيا في ىذا . العمال
قامة الييئات واألجيزة الداخمية المكمفة بميام تنفيذ ىذه االلتزامات، وكذا  الشأن، مثل إنشاء وا 

األمر بالنسبة لبعض النشاطات االجتماعية التي تقوم بيا المؤسسة المستخدمة لصالح 
عماليا، وكيفيات ممارسة نظام المشاركة في تسيير بعض نشاطات المؤسسة، السيما 

.  الخ...االجتماعية منيا
  ج ـ األحكام المتعمقة بكيفيات وضع وتنفيذ النظام الداخمي لمعمل في المؤسسة، وكذا ما 

رغم أن مثل ىذا الموضوع ىو من اختصاص صاحب . يتعمق بنظام االنضباط في المؤسسة
. العمل، كما انو يخضع لنظام قانوني خاص بو

  د ـ المواضيع المتعمقة باآلليات والييئات االتفاقية لتسوية النزاعات الفردية والجماعية في 
المعتمدة بيدف الوقاية من العمل، مثل آليات التسوية الداخمية، وكيفيات عمميا، واإلجراءات 

.  وتسويتيا بطرق وديةالنزاعات،
  ىـ ـ تنظيم المسائل المتعمقة بكيفيات وأسباب انتياء عالقة العمل، واآلثار المترتبة عمى كل 

وذلك كاستكمال لإلجراءات القانونية في ىذا . حالة من الحاالت، واإلجراءات المعتمدة بشأنيا
. الموضوع، تارة، وكتنظيم اتفاقي لبعض اإلجراءات القانونية تارة أخرى
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  كما تتعرض االتفاقيات الجماعية كذلك إلى العديد من المواضيع األخرى التي يطول  
عرضيا، والتي تختمف من اتفاقية إلى أخرى، بالنظر إلى مدى نضج أطراف التفاوض، 

ومدى سالمة العالقة القائمة عمى . وتكوينيم وتحكميم في آليات القانون أالتفاقي، من جية
الحوار والتشاور بين كل من إدارة المؤسسة المستخدمة، والممثمين النقابيين في المؤسسة 

خاصة وأنو ليس ىناك حدود لمجاالت التفاوض سوى ما يتعمق . المعنية، من جية أخرى
. بالنظام العام
التفاوض الجماعي مصدر القانون المهني  : الفرع الثالث

يعتبر التفاوض الجماعي وفق ما سبق بيانو اإلطار األمثل لوضع القانون الميني 
المناسب والمالئم لخصوصيات ومتطمبات ظروف العمل في كل قطاع، وكل مؤسسة 

األمر الذي يجعل ىذا التنظيم الميني الناتج . مستخدمة، وكل مينة أو نشاط ميني معين
عن إرادة أطراف العالقة أنفسيم عبر نظام التفاوض الجماعي، المصدر القانوني أو النظام 

الميني في مختمف جوانب عالقة العمل الفردية والجماعية عمى النحو الذي سنبينو في 
:  الجوانب التالية

تشكل شروط التشغيل والعمل المهني ـ   أواًل ـ تحديد شروط التشغيل، وتنظيم المسار
وتنظيم المسار الميني لمعمال من بين أىم المواضيع التي فوض القانون االتفاقيات الجماعية 

. ميمة تنظيميا بما يتناسب وطبيعة نشاط المؤسسة أو القطاع الذي تشممو ىذه االتفاقيات
تتباين قوانين العمل المعاصرة في أ ـ تنظيم الحقوق والواجبات الفردية والجماعية للعمال ـ  

إحالة ضبط حقوق والتزامات العمال إلى االتفاقيات الجماعية، فمنيا من َتَكَفَل بضمان 
مجموعة الحقوق األساسية والعامة لمعمال، مقابل مجموعة من االلتزامات العامة المفروضة 
عمييم، تاركَا استكمال قائمة الحقوق والواجبات الخاصة بكل قطاع وبكل فئة مينية، وبكل 
مؤسسة إلى االتفاقيات الجماعية التي تشكل القانون الميني االتفاقي ليذا القطاع أو المينة 

ومنيا من َتَكَفَل بوضع مجموعة من االلتزامات العامة عمى العامل دون أن . أو المؤسسة
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بينما أحالت بعض القوانين األخرى كل من الحقوق . يقرر لو ما يقابميا من الحقوق
.  والواجبات إلى االتفاقيات الجماعية

، المتضمن حقوق العمال وواجباتيمالباب الثالث من قانون عالقات العمل  حيث تنص أحكام 
 6 بينما تضمنت المادة 1 منو عمى مجموعة من الحقوق األساسية العامة،5في المادة 

 ىذه الحقوق التي يرجع 2.الموالية مجموعة أخرى من الحقوق الناتجة عن عالقة العمل
 الفعمية، بما يتناسب وخصوصيات المؤسسة أو الفئة الجماعية تنظيم ممارستيالالتفاقيات 
 من نفس القانون 7ومقابل ذلك تضمنت المادة . القطاع الذي تسري فيو عالقة العملالمينية أو 

 المستويات ومختمف تسري عمى جميع العمال في مختمفمجموعة من االلتزامات العامة التي 
  3. بالمؤسسات المستخدمةطبيعة ومدة عالقة العمل التي تربطيمالمؤسسات والمين، ميما كانت 

 ونظرًا ليذا المنحى الذي سار عميو المشرع الجزائري في ضبط حقوق والتزامات العمال 
بنوع من التحديد والتفصيل بالشكل الذي يكاد ال يترك بعدىا أي إمكانية إلضافة أية حقوق 
أو التزامات أخرى يمكن أن يبادر بيا أطراف التفاوض الجماعي، وىو ما يتجمى في الكثير 

من نصوص االتفاقيات الجماعية القطاعية منيا، أو تمك الخاصة بالمؤسسات التي تتبنى في 
 من قانون عالقات العمل 7 إلى 5الغالب مجمل الحقوق وااللتزامات الواردة في المواد 

بينما ىناك اتفاقيات . دون أن تزيد عمييا أية حقوق أو التزامات أخرى. المشار إلييا سابقاً 
أخرى لم تكتف باالستناد إلى األحكام القانونية المتعمقة بيذا الشأن، بل أضافت مجموعة 

أخرى من الحقوق مثل حق العمال في اإلطالع عمى سير عالقات العمل في المؤسسة أو 
القطاع، ونشاط المؤسسة، والتزام المؤسسات بتوفير المعمومات المتعمقة بيذا الشأن في 

ـ ممارسة : يتمتع العمال بالحقوق األساسية التالية: " المعدل والمتمم عمى انو11 ـ 90 من القانون 5تنص المادة  -  1                                                             
. ـ التفاوض الجماعي. الحق النقابي

ـ  المساىمة في الوقاية من نزاعات العمل . ـ الراحة. ـ الضمان االجتماعي والتقاعد.  ـ المشاركة في الييئة المستخدمة
." ـ المجوء عمى اإلضراب.  وتسويتيا ـ احترام . ـ التشغيل الفعمي: يحق لمعمال أيضًا، في إطار عالقات العمل ما يمي: " عمى انو6بينما تنص المادة  - 2

. السالمة البدنية والمعنوية وكرامتيم
ـ التكوين الميني والترقية في .  ـ الحماية من أي تمييز لشغل منصب عمل غير المنصب القائم عمى أىميتيم واستحقاقيم

.  ـ الدفع المنتظم لمجر المستحق. العمل
 .  المشار إلييا، المرجع السابق11 ـ 90 من القانون 7النص لممادة راجع   -3 ." ـ كل المنافع المرتبطة بعقد العمل ارتباطًا نوعياً 
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وحماية العمال أثناء أدائيم لمياميم أو بمناسبتيا من كافة أشكال . متناول العمال وممثمييم
.  الضغط أو التيديد أو اإلىانات من أية جية كانت

يعتبر تنظيم شروط وظروف العمل المحل  ب ـ تنظيم شروط وظروف العمل ـ  
 المعدلة من قانون 114والموضوع الرئيسي لالتفاقيات الجماعية، وفق مضمون المادة 

االتفاقية الجماعية، اتفاق مدون يتضمن مجموع شروط :"عالقات العمل، التي تنص عمى أن
فما ىي ىذه الشروط ؟ وما ىي حدود ." التشغيل والعمل فيما يخص فئة أو عدة فئات مينية

 .  صالحيات االتفاقيات الجماعية في تنظيميا ؟ ذلك ما سنتعرض لو في البنود الموالية
من بين المسائل التي تختص بيا االتفاقية الجماعية باعتبارىا  ـ  إبرام عالقة العمل ـ 1 

المصدر المباشر لعالقة العمل الفردية، الشروط والكيفيات التي تتم بمقتضاىا إبرام ىذه 
 .   العالقة، والمراحل التي تمر بيا لترتب كافة آثارىا المينية والمادية واالجتماعية

، بل أحالت قواعد وشوط عامة معينة لمتوظيفلم يتضمن القانون : ـ شروط إجراءات التوظيف
ىذا الجانب إلى أطراف عالقة العمل لالتفاق عمى الصيغة والطريقة المناسبة لكل حالة من 

إبرام عقد العمل حسب يتم :" من قانون عالقة العمل عمى أنو9الحاالت، حيث تنص المادة 
."   األطراف المتعاقدةاألشكال التي تتفق عمييا

 كما قد تضع بعض األولويات العتبارات مينية أو اجتماعية كمنح األولوية في التوظيف 
في مناصب العمل الجديدة لعمال المؤسسة الذين تتوفر فييم الشروط المطموبة في ىذه 
المناصب، في إطار الترقية الداخمية، أو منح األولوية في التوظيف في بعض الحاالت 

ألبناء العمال السيما بالنسبة لممتقاعدين، أو الذين فقدوا القدرة عمى العمل بسبب حادث عمل 
.    أو مرض ميني
 لمعامل، لمتعاقد، فيي مرحمة اختبار بالنسبة تعتبر فترة التجربة مرحمة تمييدية : ـ فترة التجربـة

ظروف العمل ومدى حيث يمكن لألول من اإلطالع عمى . وصاحب العمل عمى السواء
بينما تعتبر بالنسبة لمثاني فرصة لمتأكد من إمكانيات وميارات ،  لرغبتو وطموحاتواستجابتيا

العامل، ومدى تَكيَّفِو مع منصب العمل المرشح لو، والتحقق من المؤىالت والوثائق التي 
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 ولذلك فيي تختمف من منصب آلخر، وتتفاوت من حيث مدتيا حسب 1.قدميا المترشح
درجة ومستوى منصب العمل ضمن التدرج اليرمي لمناصب العمل ضمن سمم تصنيف 

حيث . مدتيا إلى االتفاقيات الجماعيةوىو ما دفع بالمشرع إلى إحالة تحديد . مناصب العمل
يمكن أن يخضع العامل الجديد توظيفو : " من قانون عالقات العمل عمى أنو18تنص المادة 

( 12)أشير، كما يمكن أن ترفع ىذه المدة إلى أثنى عشر  (6)لمدة تجريبية ال تتعدى ستة 
. شيرًا لمناصب العمل ذات التأىيل العالي

 تحدد المدة التجريبية لكل فئة من فئات العمال أو لمجموع العمال عن طريق التفاوض 
."  الجماعي

 وتطبيقًا ليذه اإلحالة، فقد اعتمدت االتفاقيات الجماعية العديدة فترات مختمفة تتناسب 
وطبيعة العمل، ومستويات التأىيل، حيث تتراوح مدتيا بصفة عامة مابين شير واحد وثالثة 

أشير بالنسبة لعمال  (6)أشير وستة  (3)أشير بالنسبة لعمال التنفيذ، وما بين ثالثة  (3)
شيرًا بالنسبة لمعمال ذوي التأىيل العالي أو  (12)أشير واثني  (6)التحكم، وما بين ستة 

.  اإلطارات
 يعتبر تثبيت العامل بعد التقدير اإليجابي لنياية فترة التجربة من قبل : ـ التثبيت والتعيين

السمطة السممية المخولة قانونًا ميمة التقييم حسب السمم الميني في المؤسسة المستخدمة، 
إجراء ينقل العامل من ىذه الوضعية المؤقتة إلى وضعية التوظيف النيائي، وتحول عقد 

العمل، من عقد معمق عمى شرط النتائج اإليجابية، إلى عقد عمل نيائي، ُيمكُِّن العامل من 
التمتع بمختمف الحقوق المرتبطة بالوضعية النيائية، مثل الحق في الترقية، وفي تقمد 
مناصب المسؤولية، والحق في االستفادة من مختمف وضعيات توقيف عالقة العمل، 

جراءات قانونية فيما يتعمق . الخ... كاالنتداب، واالستيداع وتحصين عالقة العمل بآليات وا 
.   بأسباب وحاالت التسريح سواء ألسباب تأديبية أو اقتصادية

 .   االتفاقية الجماعية لمؤسسة سونطراك المشار إلييا سابقاً  من46ينظر في ىذا الشأن المادة  - 1                                                             
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تعتبر ميمة تنظيم شروط وظروف العمل من بين الوظائف  ب ـ شروط وظروف العمل ـ 
 من قانون عالقات 114األساسية لالتفاقيات الجماعية، وىو ما تنص عميو صراحة المادة 

 ...تتضمن مجموع شروط التشغيل والعمل... العمل التي تنص عمى أن االتفاقية الجماعية
فما ىي حدود صالحيات االتفاقيات الجماعية في ىذا المجال؟ وما ىي القيود التي قد تحد 

 من ىذه الصالحيات ؟  
 يقصد بالمدة القانونية لمعمل، تمك المدة اليومية أو األسبوعية : ـ المدة القانونية للعمل1 

التي يجب أن يقضييا العامل في مكان العمل، وفي أداء الميمة أو العمل المكمف بو، والتي 
ساعة عمل أسبوعيًا في جميع المؤسسات والييئات اإلدارية  (44)حددىا بأربعة وأربعون

واالقتصادية واالجتماعية والثقافية، وكذلك في جميع المؤسسات المستخدمة العامة منيا 
 الذي خفض ىذه المدة 1997 ثم قانون 1.باستثناء تمك التابعة لمقطاع ألفالحي. والخاصة

.  1996ساعة أسبوعيًا بعد االتفاق الوطني الذي تم مع نياية  (40)إلى أربعين 
 إال أن ىذا التقييد الذي فرضو المشرع الجزائري عمى صالحيات االتفاقيات الجماعية في 
مجال تحديد المدة القانونية لمعمل ليس تقييدًا مطمقًا، ذلك أن األخذ الضمني  بمبدأ النظام 
العام االجتماعي الذي يجيز لالتفاقيات الجماعية مخالفة األحكام القانونية إذا كان ذلك من 

شأنو أن يكرس حقوق وامتيازات أفضل لمعمال من تمك التي تكرسيا القوانين والنظم المعمول 
 بينما أخذ 2والذي أخذ بو المشرع الفرنسي صراحة،. بيا، دون المساس بأحكام النظام العام
 فإنو يمكن لالتفاقيات الجماعية السيما الوطنية منيا 3.بيا المشرع الجزائري بصورة ضمنية

والقطاعية أن تقرر مدة عمل أقل من تمك التي أقرىا القانون إذا بررت خصوصيات معينة 
لظروف العمل في القطاع أو المينة المعنية، أو ظروف عمل خاصة في جية أو منطقة 

 من القانون 4وىو ما يفسر اإلستثاءات الواردة بمقتضى أحكام المادة . جغرافية معينة

 من نفس األمر المتعمقة بكيفيات توزيع ىذه 6ينظر كذلك نص المادة . المادة األولى من األمر المشار إليو سابقاً  - 1                                                             
 . من قانون عالقات العمل118وذلك بمقتضى المادة  - 3 . من تقنين العمل الفرنسيL 132 – 4وذلك بمقتضى المادة  - 2 .المدة عمى أيام األسبوع
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المتعمق بالمدة القانونية فيما يتعمق بحاالت تخفيض ىذه المدة، بالنسبة لبعض األعمال التي 
تمتاز بالخطورة أو تحتوي عمى بعض مظاىر اإلرىاق البدني أو الذىني، أو حاالت رفعيا 

.  بالنسبة لبعض األعمال أو المناصب التي تمتاز بفترات توقف عن العمل
إجراء استثنائي في أغمب ،  يعتبر المجوء إلى العمل اإلضافي: ـ الساعات اإلضافية2 

يجب :" المعدلة بأنو31قوانين النظم المقارنة، بما فييا القانون الجزائري الذي نص في مادتو 
أن يكون المجوء إلى الساعات اإلضافية استجابة لضرورة مطمقة في الخدمة، كما يجب أن 

 .يكتسي ىذا المجوء طابعًا استثنائياً 
 زيادة عمى عامل أداء ساعات إضافية وفي ىذه الحالة، يجوز لممستخدم أن يطمب من أي 

 من المدة القانونية المذكورة، مع مراعاة أحكام %20المدة القانونية لمعمل، دن أن تتعدى 
  1. أعاله26المادة 

 غير أنو يجوز مخالفة الحدود المنصوص عمييا في الفقرة الثانية من ىذه المادة في 
الحاالت المذكورة صراحة أدناه، وضمن الشروط المحددة في االتفاقيات واالتفاقات 

: الجماعية، وىي
.  ـ الوقاية من الحوادث الوشيكة الوقوع أو إصالح األضرار الناجمة عن الحوادث

.  ـ إنياء األشغال التي يمكن أن يتسبب توقفيا بحكم طبيعتيا في أضراراً 
       يستشار وجوبًا في ىذه الحاالت ممثمو العمال، ويعمم إلزاميًا مفتش العمل المختص 

  ."إقميمياً 
 وبصفة عامة، فإن مجال تدخل القانون االتفاقي الناتج عن التفاوض الجماعي في مجال 

الساعات اإلضافية ضيق جدًا، ال يتجاوز حدود وضع الشروط واإلجراءات التي تؤطر 
المجوء إلى ىذا اإلجراء في الحاالت والحدود التي أقرىا القانون وفق ما تفرضو أو تتطمبو 

خصوصية ومتطمبات قطاع النشاط، أو المينة، أو المؤسسة المستخدمة، ومستويات الفئات 

 المتعمق بالمدة القانونية المشار إليو سابقًا، 03 ـ 97 من القانون 7وىي المادة التي تم إلغاؤىا وتعويضيا بالمادة  - 1                                                             
 . ساعة (12 )ال تتجاوز مدة العمل اليومي الفعمي في أي حال من األحوال أثنى عشر : " وتنص ىذه المادة عمى أنو
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المينية المعنية بيذا العمل، وكيفيات تعويض العمل اإلضافي، في حالة إنجاز العمل 
اإلضافي نيارًا أو لياًل، يوم راحة، أو يوم عطمة مدفوعة األجر، وشروط أو كيفيات التعويض 

حسب كل حالة، فيما إذا كان ىذا التعويض نقديًا، أو أوقات راحة مقابل ذلك العمل، إلى 
غير ذلك من  

.     المسائل التنظيمية واإلجرائية
كل عمل ينفذ ما بين :"يقصد بالعمل الميمي حسب التحديد القانوني لو:  ـ العمل الليلي3 

 1."الساعة التاسعة لياًل، والخامسة صباحاً 
 ونظرًا الختالف تنظيم العمل في مختمف المين والمؤسسات، فقد فوض المشرع االتفاقيات 
الجماعية بوضع وتحديد القواعد والشروط التي يتم في إطارىا العمل الميمي، وكذا الحقوق 

 بحيث يرجع إلى ىذه اآللية التنظيمية في تحديد 2.واالمتيازات المالية والعينية الناتجة عنو
األعمال والميام التي يمكن أن تنفيذ لياًل، والفئات المينية التي يسمح ليا أو يمكن تكميفيا 

    3.بتنفيذ ىذه األعمال
  وفي ىذا اإلطار تمعب االتفاقيات الخاصة بالمؤسسات دورًا ىامًا في تنظيم العمل الميمي، 
من خالل وضع قوائم الميام، والمصالح، والمناصب التي يمكن أن يتم فييا العمل الميمي، 
وكذا العمال، أو الفئات المينية، من حيث تخصصاتيا ومستوياتيا في السمم الميني التي 

إلى جانب البرامج والمخططات القصيرة والمتوسطة . يمكن أن تستدعى لمقيام بيذه األعمال
األمد لتنفيذ ىذه األعمال، وكذا مجمل الحقوق واالمتيازات التي يتمتع بيا ىؤالء العمال 
المادية منيا والعينية، وآليات الحماية والمعاممة الخاصة التي يتميزون بيا أثناء قياميم 

 من نفس القانون التي تمنع تشغيل األطفال القصر في العمال الميمية ميما كانت 28مع مراعاة أحكام المادة  - 3 .  من تقنين العمل الفرنسيL 213-2 parg 2 et 3والمادة .  من قانون عالقات العمل2 ف 27 المادة  -2 . من تقنين العمل الفرنسيL 213-2والمادة .  من قانون عالقات العمل27المادة  - 1                                                             
مع اإلشارة إلى احتواء ىذه المادة عمى أحكام .  من تقنين العمل الفرنسيL 213-7وكذا المادة . المبررات واألسباب

 التي تمنع 29وكذلك المادة . وبعض النشاطات المشابية ليا. خاصة ببعض النشاطات التجارية، كالمخابز، والمطاعم
تشغيل النساء لياًل إاّل بترخيص من مفتش العمل المختص إقميميا عندما تبرر ذلك طبيعة النشاط وخصوصيات منصب 

 .العمل
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بالعمل الميمي، وما إلى ذلك من المسائل التنظيمية واإلجرائية األخرى التي خوليا إياىا 
.  القانون، واالتفاقيات الوطنية والقطاعية صراحة

إذا كان تنظيم أوقات العمل يشكل الوجو  ج ـ  الراحة القانونية والعطل واإلجازات ـ      
والخاصة، األول لموضوع ظروف العمل، فإن الجوانب المتعمقة بالراحة والعطل القانونية 

بحكم أن الحق في الراحة . ، وبدون أجر، تشكل الوجو الثاني من الموضوعالمدفوعة األجر
بعد العمل ىو حق دستوري، وقانوني، األمر الذي يفسر حرص تشريعات العمل عمى 

إحاطتو بتنظيم وحماية قانونية آمرة تمنع أي خرق أو تجاوز ليذه األحكام التي تعتبر من 
 في مجال دور وصالحيات االتفاقيات الجماعيةاألمر الذي يطرح التساؤل حول . النظام العام

 واإلجازات القانونية والخاصة التي أقرىاممارسة حق العمال في مختمف أشكال الراحة والعطل 
 قانون عالقات العمل؟ 

لم يخرج المشرع في تنظيمو لإلجازات :  ـ اإلجازات القانونية والخاصة المدفوعة األجر1 
القانونية والخاصة المدفوعة األجر، عن النيج الذي سار عميو في تنظيم أوقات الراحة 

يترك والعطل السابقة، حيث حدد إلجازات والعطل القانونية بمقتضى القانون، بالشكل الذي لم 
 أية صالحيات في وضع تنظيمات أخرى مخالفة أو مكممة لما ألطراف االتفاقيات الجماعية

نصت عميو األحكام القانونية فيما يتعمق باألعياد والمناسبات الوطنية والدينية، باعتبارىا 
حقوق ثابتة لمعامل، حتى في الحاالت التي يضطر فييا العامل لمعمل أثناءىا فإن ىذا 
العمل يستحق تعويضات إضافية إلى جانب األجر العادي الذي يتقاضاه في أيام العمل 

  1.العادية
إذا كان المشرع قد تشدد في تنظيم :  ـ  اإلجازات والغيابات غير المدفوعة األجر2 

اإلجازات وُرخص الغياب المدفوعة األجر، باعتبارىا حقوق ثابتة لمعمال، فإنو فيما يتعمق 
باإلجازات ورخص الغياب غير المدفوعة األجر، كان أقل تشددًا، مع أنو لم يمنح بصفة 

صريحة أطراف االتفاقيات الجماعية حرية االتفاق عمى ما يرونو مناسبًا لظروف العمل من 
 .المرجع السابق.  من قانون عالقات العمل54 والمادة 36 و 35ينظر في ىذا الشأن، المادتين  - 1                                                             
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رخص غياب غير مدفوعة األجر، محياًل تنظيم ىذه الميمة لمنظام الداخمي لممؤسسة، وذلك 
يمكن لممستخدم أن يمنح رخص : " من قانون عالقات العمل، بأنو56ما نصت عميو المادة 

تغيب خاصة غير مدفوعة األجر إلى العمال الذين ليم حاجة ماسة لمتغيب، حسب الشروط 
."  المحددة في النظام الداخمي

يشكل تنظيم المسار الميني لمعمال من بين الميام  د ـ تنظيم المسار المهني للعمال ـ 
جراءات التوظيف، عمى النحو الذي سبق بيانو، إلى  األساسية لمقانون االتفاقي، بدًأ بشروط وا 
متابعة الحركية المينية لمعامل أثناء حياتو المينية، إلى تنظيم مختمف الوضعيات التي يمكن 

أن يتواجد بيا العامل أثناء مساره الميني، إلى  
.  إنياء عالقة العمل سواء ألسباب قانونية عادية أو أسباب عارضة

 تعتبر ميمة تصنيفوالتعويضات والحوافز ـ  هـ ـ وضع نظام تصنيف المناصب واألجور 
مناصب العمل، ووضع النظام األساسي لنظام األجور والتعويضات والحوافز والمكافآت 
المادية المختمفة، من أىم المسائل التي تدخل ضمن الصالحيات التنظيمية لالتفاقيات 

 من قانون عالقات العمل، نظرًا لمعالقة الوطيدة بين كل 120الجماعية وفق مضمون المادة 
ىذه الصالحية التي ال تكاد . من سمم تصنيف مناصب العمل، وسمم األجور والتعويضات

 :تخمو اتفاقية جماعية من تجسيدىا بصورة أو بأخرى، عمى النحو الذي سنتناولو فيما يمي
لقد فرض نظام تقسيم العمل واعتماد  ـ تصنيف مناصب العمل ووضع سلم األجور ـ 1 

أسموب التخصص وتوزيع الميام بين العمال عمى ىذا األساس، أن تعمل المؤسسات 
المستخدمة عمى وضع شبكات وجداول خاصة بتصنيف مختمف المناصب المينية المتواجدة 

 والخبرات المطموبة لمتوظيف في كل منصب، بالنظر إلى مع بيان مختمف المؤىالتبيا، 
 إلى العامل، والمسؤوليات الممقاة عمى عاتقو، والجيد الميام واألعمال التي توكلطبيعة ونوعية 

البدني أو الفكري الذي يبذلو، وظروف العمل التي يعمل فييا، والضغوط التي يخضع ليا، 
وىي العناصر التي تختمف أىمتيا وحجميا من منصب إلى . الخ...والنتائج المطموبة منو
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آخر، مما ينتج عنو ترتيب ىرمي داخل المؤسسة المستخدمة الواحدة، وترتيب أفقي عمى 
. مستوى القطاعات والمؤسسات المختمفة

يعتبر موضوع  ـ مبدأ اختصاص التفاوض الجماعي في وضع نظام األجور والحوافز ـ 2 
األجور ومختمف التعويضات والعالوات والحوافز، من أىم اختصاصات أطراف التفاوض 

الجماعي، أي من صمب مجاالت القانون االتفاقي، وىو ما يمكن استخالصو بشكل واضح 
.  من قانون عالقات العمل7 إلى 3 الفقرات 120وجمي من نص المادة 

 لعالقات العمل الجماعية وتسوية  تنظيميمصدرالتفاوض الجماعي ك: الفرع الرابع  
النزاعات 

ال يقتصر دور وميمة التفاوض الجماعي عمى تنظيم مختمف جوانب العالقات الفردية 
في العمل، ولكن يمتد دورىا، وبشكل ال يقل أىمية عما سابق، إلى تنظيم عالقات العمل 

وما يتعمق  (أوالً )الجماعية، من مختمف جوانبيا المتعمقة بالحقوق وااللتزامات الجماعية، 
أو ما  (ثالثاً )حق اإلضراب، ممارسة  ب وما يتعمق (ثانياً )العمل الجماعية،بتسوية نزاعات 

 . (رابعاً ). يتعمق بوضع آليات التشاور والتنفيذ والمتابعة
تشكل الحقوق وااللتزامات ذات :   أواًل ـ تنظيم الحقوق واإللتزمات الجماعية للطرفين

الطابع الجماعي الناتجة عن عالقات العمل، إحدى أىم الجوانب والمسائل التي فوض 
القانون أطراف ىذه العالقات صالحية تنظيم آليات تطبيق القوانين المتضمنة إقرار الحقوق 

أو من خالل أجيزة وىياكل  (أ)وااللتزامات النقابية، سواء عبر األسموب أالتفاقي بينيما، 
أو  (ب)ممارسة بعض أوجو ىذه الحقوق، السيما ما يتعمق منيا بحق المشاركة في التسيير، 

من خالل العمل التعاوني فيما بينيما عن طريق التشاور والتفاوض المباشر لموقاية من كل 
    .  (ج)ما يمكن أن يعرقل أو يعيق الممارسة الصحيحة والسوية ليذه الحقوق وااللتزامات، 

من أىم الحقوق التي عادة ما تركز عمييا االتفاقيات  أ ـ تنظيم ممارسة الحقوق النقابية ـ 
الجماعية السيما القطاعية منيا، الحقوق النقابية التي تتناول معظم ىذه االتفاقيات كيفيات 

مبدأ تكريس مظاىر ممارسة ىذه الحقوق وفق ما ىو ممارستيا، حيث أنيا عادة ما تنطمق من 
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 السيما تمك التي تتضمنيا 1 الحق النقابي،ممارسة منصوص عمييا في القانون المتعمق بكيفيات
أو تمك .  منو، بالنسبة لمنقابات التمثيمية عمى مستوى المؤسسات المستخدمة38المادة 

 المتعمقة وتمك. الموالية المتعمقة بالمنظمات النقابية ذات التمثيل الوطني 39المتضمنة في المادة 
 إلى 46بالتسييالت التي يضمنيا القانون لممندوبين النقابيين، المنصوص عمييا في المواد 

.   من نفس القانون48
يرجع تنظيم كيفيات ممارسة الحق النقابي عن طريق التفاوض الجماعي، رغم  و

النصوص القانونية المنظمة لو، والتي تكاد تتناول معظم جوانب كيفيات ممارسة ىذا الحق، 
إلى طبيعة االلتزامات االتفاقية التي تفرضيا ىذه االتفاقيات عمى أطرافيا، بحث يجد الحق 

 2النقابي بيذه التنظيم االتفاقي سند قانوني آخر ال يقل أىمية عن السند القانوني الرسمي،
وبحكم إمكانيات التنفيذ التي تتيحيا ىذه اآللية التنظيمية االتفاقية من خالل تمكن كل طرف 
في االتفاقية من مباشرة دعوى التنفيذ عمى الطرف اآلخر كمما كان ىناك إخالل بااللتزامات 

.   باإلضافة إلى الدعاوى التي يمكن أن ترفع بيدف تطبيق األحكام القانونية3.االتفاقية
يشكل موضوع  ـ حق اإلضرابممارسة  وتسويتها، والعملب ـ تنظيم الوقاية من نزاعات  

جراءات تسويتيا، أحد المواضيع حضورًا  الوقاية من نزاعات العمل الفردية منيا والجماعية وا 
في االتفاقيات الجماعية، ذلك أن أحد أىداف ىذه االتفاقيات، العمل عمى إقامة نوع من 

السمم االجتماعي والميني طوال مدة تطبيقيا، بما يضمن دوام االستقرار االجتماعي والميني 
 .بين أطراف عالقة العمل، وتفادي المجوء إلى كل ما يمكن أن يعكر صفو ىذه العالقة

نظرًا لما تمثمو النزاعات الفردية والجماعية في العمل في الواقع العممي نظرًا  و
، لتعارض واصطدام مصالح الطرفين عمى أرض التطبيق الميداني لمقواعد القانونية تارة

فقد تضمنت قواعد تشريعات العمل في الجزائر عمى غرار . والقواعد االتفاقية تارة أخرى
 من 17من ذلك نص المادة . المشار إليو سابقاً .  المتمم والمعدل1990 جوان 02 المؤرخ في 14 ـ 90القانون  - 1                                                             
 وما 325 والمادة . من االتفاقية الجماعية لمؤسسة سونمغاز6 إلى 3والمواد . االتفاقية الجماعية لقطاع المحروقات

 من قانون عالقات 153المادة ).حيث تعتبر مخالفة القواعد االتفاقية من نفس درجة مخالفة األحكام القانونية - 2 .المشار إلييا سابقاً . بعدىا من االتفاقية الجماعية لمؤسسة سونطراك
 . من قانون عالقات العمل129 و 128وذلك وفق نص المادتين  - 3  (العمل
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القوانين المقارنة، مجموعة من األحكام المتعمقة بالوقاية من النزاعات الفردية والنزاعات 
الجماعية نظرًا لخصوصية وآثار كل منيا، وأخرى خاصة، بتنظيم كيفيات ممارسة حق 

اإلضراب في الحاالت التي تتأخر أو تفشل آليات التسوية السممية لمنزاعات الجماعية في 
إلى جانب إجراءات ضمان تحقيق السمم . العمل في التوصل إلى الحمول المطموبة

االجتماعي والميني في العمل، السيما ما يتعمق منيا بآليات متابعة تنفيذ االتفاقيات 
.  الجماعية

 عالقات زرفتج ـ تنظيم آليات الوقاية من النزاعات الفردية في العمل وتسويتها ـ     
 بين من اتتوتر العالق عنيانتج ي العمل الفردية عدة إشكاالت عممية أثناء سريانيا وتنفيذىا،

اب العمل، بغض النظر عن طبيعة ومدة وشكل األداة القانونية أو التعاقدية حصأ ومالالع
لك ألسباب مختمفة ومتنوعة، األمر الذي أدى بتشريعات وذ. التي تقوم عمييا عالقة العمل

ات حميا إجراءالعمل الحديثة إلى االىتمام بيذا النوع من اإلشكاالت والمنازعات، وتنظيم 
قامة أجيزة وقائية وقضائية مختصة في  وتسويتيا، عن طريق وضع آليات محددة، وا 

حالة ، واعد وأحكام قانونية خاصةقمعالجتيا وفق  بعضيا متعمقة بتنظيم عالقات العمل، وا 
البعض اآلخر إلى القانون االتفاقي، بيدف حماية مصالح األطراف المتعاقدة، من جية، 

قامة نوع من االستقرار في الحقوق وااللتزامات المترتبة عمى عالقة العمل من جية أخرى  .وا 
تعتبر النزاعات  د ـ تنظيم آليات الوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها ـ 

الجماعية التي تقع بين المنظمات العمالية أو مجموعة من العمال من جية، والمؤسسة أو 
من اإلفرازات الطبيعية لعالقة العمل الجماعية، بحكم . المؤسسات المستخدمة، من جية ثانية

، وبحكم التغيرات التي قد ناحيةالمصالح المتناقضة لكل من العمال وأصحاب العمل من 
 تؤدي إلى  عادة ماتحدث في المعطيات التي تتحكم في ىذه العالقة، وىذه المصالح، والتي

اختالل التوازنات بين ىذه المصالح، وما ينجم عن ذلك من تنازالت من أحد األطراف، أو 
 .ة أخرىناحيمن الطرفين معا، من 
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وعمى غرار اىتمام التشريعات العمالية المقارنة في مختمف الدول المعاصرة عمل 
المشرع الجزائري عمى العناية بتنظيم ىذه النزاعات، بشكل ييدف إلى الوقاية منيا والتخفيف 
من أثارىا، وذلك بوضع أنظمة وآليات خاصة لتسويتيا، تراعي فييا مشاركة األطراف بصفة 
فعالة وأساسية، عن طريق منح التفاوض الجماعي صالحية وضع إجراءات لتفادي حدوث 

ىذه النزاعات وعالجيا وتسويتيا بطرق سممية، وتفادي بموغيا مستوى من التعقيد ييدد 
. بالمجوء إلى الطرق العنيفة، مثل اإلضراب أو غمق المؤسسة

العمل عمى الوقاية من يعتبر : من النزاعات الجماعية في العمل اإلجراءات الوقائية -
 الجماعية في العمل من أىم المسائل التي تشغل اىتمام أطراف عالقة العمل النزاعات

الجماعية، حيث ال توجد اتفاقية من االتفاقيات إال وتضمنت عدة إجراءات احتياطية لتفادي 
الوصول إلى أي نزاع جماعي، وتمك المتعمقة بالوقاية من النزاعات في العمل وتسويتيا، وما 

ينتج عن ىذه الميام من مسؤوليات تجعميا تبحث عن األساليب الفعالة لتفادي النزاعات 
الجماعية بنفس االىتمام والمسؤولية التي يتحمميا صاحب العمل، انطالقا من مبدأ االلتزام 

 وىو المبدأ الذي يمكن استخالص نية المشرع 1.بواجب السمم االجتماعي والميني في العمل
في العمل بو من خالل تركيزه عمى إعطاء أىمية بارزة لفكرة الوقاية من النزاعات، أكثر من 

ومن خالل إلزام أطراف االتفاقيات الجماعية، . تركيزه عمى إجراءات تسويتيا، من جية
. بواجب العمل المشترك عمى اتخاذ كافة التدابير واإلجراءات الالزمة لذلك، من جية ثانية

بصفة  من النزاعات، أنيا موجية بحيث يظير من مضمون القواعد القانونية المتعمقة بالوقاية
  2.صريحة وواضحة لكال الطرفين، وليس إلى طرف دون آخر

 نقاش االلتزام بواجب السمم االجتماعي والميني في العمل من ابتكار الفقو والتشريع األلماني، وىناكيعتبر مبدأ  - 1                                                             
كبير  بين فقياء قانون العمل الفرنسيين حول وجود أو عدم وجود أحكام في القانون الفرنسي تتضمن ىذا المبدأ، حيث 
أنقسم افقو الفرنسي حول ىذا الموضوع بين مؤيد لوجود ىذا المبدأ ولو بصيغة غير مباشرة، وبين منكر لوجوده بصفة 

 من االتفاقية الوطنية اإلطارية الخاصة بمؤسسات القطاع الخاص، المشار 112ينظر عمى سبيل المثال المادة  - 2 . وما بعدىا130ص . المثال المرجع السابقNikitas ALIPRANTIS يراجع في ىذا الشأن عمى سبيل . كمية
يمتزم األطراف المنضمين إلى ىذه االتفاقية باعتماد التشاور كوسيمة مفضمة لموقاية : "إلييا سابقًا، والتي تنص عمى أنو

 ."من نزاعات العمل الجماعية وتسويتيا
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يقصد باإلجراءات العالجية، تمك اإلجراءات التي تيدف : اإلجراءات العالجية - 
يجاد الحمول المناسبة ضمن أطر وىيئات  لو إلى دراسة وبحث أسباب النزاع الجماعي، وا 

. معينة، مثل ىيئات المصالحة بشقييا، االتفاقية والقانونية، والوساطة، والتحكيم
تنص المادة الخامسة من القانون المتعمق بتسوية : La Conciliation المصالحة -1

إذا اختمف الطرفان في كل  :"المنازعات الجماعية، وممارسة حق اإلضراب، عمى أنو
المسائل المدروسة أو في بعضيا، يباشر المستخدم وممثمو العمال إجراءات المصالحة 

. المنصوص عمييا في االتفاقيات أو العقود التي يكون كل من الجانبين طرفا فييا

ذا لم تكن ىناك إجراءات اتفاقية لممصالحة، أو في حالة فشميا، يرفع المستخدم أو  وا 
 ." ممثمو العمال الخالف الجماعي في العمل إلى مفتشية العمل المختصة إقميميا

 Conciliationة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواضح من ىذا النص أنو يشجع المصالحة االتفاقي

Conventionnelle  االتفاقيات الجماعية، سواء ىايقصد بيا تمك اإلجراءات التي تقررالتي 
عات التي قد تنشأ أثناء تنفيذ عالقة العمل، أو بقصد ابقصد إيجاد الحمول المناسبة لمنز

تفسير أحكام االتفاقية الجماعية، حيث يتم تشكيل ىذه المجان بكل حرية واستقاللية بين 
 لجان متساوية األعضاء"الطرفين، عمى أساس التساوي في األعضاء أي عمى شكل 

عمميا، حسب نطاق تطبيق نطاق ولصالحيات المخولة ليا، ا وىا،ويحددون  نظام عمل"
إذ قد يكون ىناك تدرج في .  تشكيل عدة لجان متفاوتة الدرجةكما قد يعتمد أسموب. االتفاقية

نظام المصالحة، يبدأ بالمستوى المحمي أو عمى مستوى المؤسسة، وعند فشل المصالحة في 
.  ثالثةىذه الدرجة، ينتقل النزاع إلى المستوى األعمى وىكذا، إما عمى درجتين أو

 يقصد بالوساطة، احتكام أطراف النزاع إلى شخص : La Médiation الوساطة- 2  
محايد ال عالقة لو بيما، حيث يقدمان لو كل المعمومات والمعطيات المتعمقة بالخالف، 

والمالبسات التي تحيط بو، ثم يتركان لو السمطة التقديرية الكاممة في إيجاد الحل أو الحمول 
المناسبة لو، عمى أن تقدم ىذه الحمول في شكل اقتراحات أو توصيات لألطراف الذين قد 
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يأخذون بيا أو يرفضونيا، ذلك أن الوسيط ليس لو أية سمطة قانونية أو تنظيمية أو عقدية 
  1.عمى أطراف النزاع

 في حالة فشل اإلجراءات الوقائية في تسوية النزاع : L’Arbitrageم ـ ـ التحكي3  
 التحكيم،  أسموب إما إلى أسموب الوساطة أو إلى الجماعي، يمكن لألطراف المتنازعة المجوء

حيث أن مبدأ االختيار بين األسموبين، من المبادئ المسمم بيا في مختمف التشريعات 
 من القانون المتعمق بتسوية النزاعات الجماعية، 2 ف 9المقارنة، وىو ما نصت عميو المادة 

يمكن لمطرفين أن يتفقا عمى  (أي حالة فشل المصالحة)وفي ىذه الحالة :"التي تقضي بأنو
." المجوء إلى الوساطة أو التحكيم، كما تنص عمييما أحكام ىذا القانون

وبالرجوع إلى أحكام ىذا القانون الذي لم يخصص سوى مادة وحيدة فيما يتعمق 
في حالة اتفاق الطرفين عمى عرض : " التي تنص عمى أنو13وىي المادة . بالتحكيم

 من قانون اإلجراءات المدنية، مع 454 إلى 442خالفيما عمى التحكيم، تطبق المواد من 
 إلى 1006ىذه المواد التي تم استبداليا بالمواد ." مراعاة األحكام الخاصة في ىذا القانون

 قانون اإلجراءات  المتضمن2008 فيفري 25 المؤرخ في 09 ـ 08 من القانون 1038
 02 ـ 90 من القانون 13 األمر الذي يستمزم تعديل نص المادة 2.المدنية واإلدارية الجديد

بما يتناسب . المتعمق بالوقاية من نزاعات العمل الجماعية وتسويتيا وممارسة حق اإلضراب
أو اعتماد تنظيم خاص بالتحكيم في مجال . واألحكام الجديدة المنظمة إلجراء التحكيم

أو إحالة مسألة . القانون االتفاقي االجتماعي بصفة عامة، بما فييا نزاعات العمل الجماعية
.  تنظيم ىذا الموضوع ألطراف التفاوض الجماعي

عات الجماعية في العمل، والذي ال يشكل زاونظرا ألىمية التحكيم كآلية لتسوية الن
في حد ذاتو محور بحثنا بالقدر الذي ييمنا مدى دور التفاوض الجماعي في صالحية 

المبادرة التنظيمية التي يمكن أن يحيميا القانون ألطراف النزاعات الجماعية، ىذا الدور الذي 

.  المرجع السابق. 1990 فيفري 06 المؤرخ في 02 ـ 90 من القانون 11 و 10راجع نص المادتين  -  1                                                                .2008 لسنة 21عدد . ر.ج - 2
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يبدوا أن المشرع الجزائري قد حجبو بصفة كمية عن القانون االتفاقي، عمى خالف ما ىو 
معمول بو في العديد من النظم المقارنة األخرى، وىو ما يمكن استخالصو من أسموب 

اإلحالة إلى أحكام قانون اإلجراءات المدنية المشار إلييا سابقًا، الذي أعتمده، رغم الطابع 
االتفاقي لكل ما يتعمق بالتحكيم بدًأ بحرية المجوء إلى التحكيم من عدمو، إلى الحرية في 
تعيين ىيئة التحكيم، وكذا في تحديد مياميا، وصواًل إلى إضفاء القوة أو الطابع اإللزامي 

. لقراراتو
ونالحظ ىنا أن المشرع الجزائري لم يساير النيج الميبرالي الذي اعتمده في صياغة 
قواعد قوانين العمل الجديدة، حيث كان األجدر بو أن يترك مسألة تحديد كيفيات تعيين ىيئة 

 مكرر وما بعدىا من قانون اإلجراءات 442التحكيم لمقانون االتفاقي، بل أحاليا إلى المواد 
المدنية، التي ال تتناسب مع طبيعة المنازعات الجماعية، لكونيا تتعمق بنزاع بين مؤسستين 
مختمفتين، لكل منيا كيانيا المستقل، ومصالح مالية وتجارية مختمفة، بينما النزاع الجماعي 
يتعمق بمؤسسة واحدة، أو عدة مؤسسات، ويكون أطرافو كل من إدارة المؤسسة من جية، 

وىي مادة ال تتناسب من حيث إجراءاتيا . والنقابة أو النقابات الممثمة لمعمال من جية ثانية
. وشروطيا حتى مع مجال التحكيم الذي وجدت من أجمو

 السبل ممارسة حق اإلضراب متى عجزتيمجأ العمال إلى : ثالثًا ـ تنظيم ممارسة حق اإلضراب
السممية والودية لتسوية النزاعات الجماعية التي تكون فييا حقوقيم ومصالحيم المينية 

 . واالجتماعية ميددة، خاصة عندما تفشل الطرق العالجية التي سبق بيانيا
تعتبر مختمف القوانين المقارنة، القواعد االتفاقية المنظمة لكيفيات ممارسة حق 

بأنيا قواعد صحيحة وقانونية تدخل في . التي ال تمس بأساس أو نواة الحق اإلضراب و
المجال التنظيمي ألطراف االتفاقية الجماعية، السيما إذا كان من شأنيا منح المزيد من 
.    الحقوق واالمتيازات لمعمال، أو فرضتيا خصوصية النشاط الذي يمارسونو ىؤالء العمال
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بالرجوع إلى التنظيم االتفاقي لحق اإلضراب في الميدان العممي ضمن ما ىو  و
معمول بو في االتفاقيات الجماعية التي تم اعتمادىا في ىذا المؤلف كعينات لمقانون 

االتفاقي وفق النظام القانوني الجزائري، نالحظ أنيا ال تخرج في مجمميا عن التنظيم القانوني 
 المتعمق بالوقاية من النزاعات 02 ـ 90 من القانون 40 إلى24الذي تضمنتو المواد 

الجماعية في العمل وتسويتيا وممارسة حق اإلضراب، بل وىي مكرسة، ومكممة لو في 
مختمف الحاالت، مع بعض االختالفات التي ال تمس بجوىر الحق، بقدر ما تتعمق بتنظيمو 

بالشكل الذي يتناسب مع خصوصيات ومتطمبات طبيعة النشاط الذي تمارسو المؤسسات 
.  التي تخضع ليذه االتفاقيات

بصفة عامة، يمكن القول أن الصالحيات التنظيمية لمقانون أالتفاقي في مجال  و
ممارسة حق اإلضراب، ىي صالحيات أوسع من المجاالت األخرى، إاّل أنيا تبقى مقيدة 
بعدم تجاوزىا لمحقوق واالمتيازات التي منحيا القانون ألطراف النزاع، من جية، وبعدم 

المساس بأصل الحق، أي عدم منعو أو تقييده إال في الحدود التي تبررىا بعض االعتبارات 
القانونية أو االقتصادية أو االجتماعية، المحددة والمؤقتة من حيث الزمان والمكان، واألسباب 

في حين تبقى الجوانب التنظيمية اإلجرائية التي ال تمس بأصل أو نواة الحق، . أو الدوافع
 تمارسو المؤسسة يتناسب وطبيعة أو خصوصية النشاط الذيمفتوحة أمام األطراف ينظمونيا بما 

 االجتماعية التي تشكل سبب النزاعالمستخدمة، ومع طبيعة وأىمية الحقوق والمطالب المينية أو 
الذي قد يؤدي إلى ممارسة ىذا الحق كنوع من الضغط الميني واالجتماعي لتحقيق تمك 

. الحقوق والمطالب من قبل العمال
إن الطابع الحيوي لمقانون االتفاقي كثيرًا ما  رابعًا ـ وضع آليات التشاور والتنفيذ والمتابعة ـ 

يصطدم بالعديد من اإلشكاالت التنفيذية التي لم يكن بإمكان، تفرض عمى أطراف التفاوض 
أخذ التدابير الضرورية لمتصدي ليا بنفس اآلليات التي تنتج القواعد االتفاقية، أال وىي آلية 

كما تفرض حتمية السير عمى التنظيم الجيد والدائم لمختمف . (أ)التفاوض والتشاور المستمر 
. (ب)جوانب عالقات العمل الفردية والجماعية 
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ال يجد التزام إقامة آليات لمتشاور والتفاوض  أ ـ إقامة آليات التفاوض والتشاور الجماعي ـ 
الجماعي بين أطراف عالقة العمل مصدره في إرادة ىؤالء األطراف في إقامة السمم 

االجتماعي والميني أثناء تنفيذ االتفاقيات الجماعية، فحسب، بل يستند إلى التزام قانوني 
 المعدلة من القانون الخاص 4فرضو المشرع عمى األطراف االجتماعية بمقتضى المادة 

 التي تحث الطرفين عمى تنظيم لقاءات دورية 1بالوقاية من النزاعات الجماعية وتسويتيا،
بينيما لدراسة وضعية العالقات االجتماعية والمينية ومختمف ظروف العمل في المؤسسة 
المستخدمة، وذلك لتدارك أي إشكاالت قد تطرأ أثناء تنفيذ االتفاقيات الجماعية، وتطويقيا 
قبل أن تتحول إلى نزاعات قد تعكر العالقات بين الطرفين، وبالتالي تعرقل استمرار السمم 

 .  االجتماعي والميني في المؤسسة
االتفاقيات الجماعية أطر أكثر ثباتًا  ب ـ وضع أجهزة التنفيذ والمتابعة ـ عادة ما تقيم 

واستقرارًا في ضمان توفير الحد األدنى من السمم االجتماعي والميني في العالقات الجماعية 
بين أطراف االتفاقيات الجماعية، ىذه األطر التي كثيرًا ما يعبر عنيا بمجان التفاوض 

المتساوية األعضاء، سواء عمى المستوى القطاعي، أو عمى مستوى المؤسسات، حسب 
، المجال الذي تغطيو االتفاقية التي تتضمن ىذا النوع من تنظيم الحوار والتشاور المستمر

وىي لجان دائمة مشكمة بصفة متساوية من ممثمين عن النقابة أو النقابات الموقعة لالتفاقية، 
 . وممثمين عن إدارة أو إدارات المؤسسات المستخدمة األطراف في االتفاقية كذلك

 وبيدف منح ىذه األطر التشاورية الدائمة نوع من االستقاللية واالستقرار الييكمي، وبعض 
الحرية في العمل والتنظيم، تعمد االتفاقيات التي تأخذ بيذا األسموب، إلى منح ىذه المجان 
صالحية وضع نظاميا الداخمي، وتحديد طريقة تنظيميا وعمميا، ووضع برامج نشاطاتيا، 

 يعقد المستخدمون وممثمو العمال، اجتماعات دورية ويدرسون فييا وضعية :"تنص المادة المشار إلييا عمى أنو - 1                                                             
."     العالقات االجتماعية والمينية وظروف العمل العامة داخل الييئة المستخدمة

   تدل عبارة ممثمي العمال في مفيوم ىذا القانون، عمى الممثمين النقابيين لمعمال، أو الممثمين الذين ينتخبيم العمال في 
. حالة عدم وجود الممثمين النقابيين

 تحدد كيفيات تطبيق ىذه المادة، السيما دورية االجتماعات، في االتفاقيات أو العقود التي تبرم بين المستخدمين 
 ."وممثمي العمال
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ودورية اجتماعاتيا، وكيفيات تدخميا وتداوليا في المسائل التي تعالجيا، وما إلى ذلك من 
.   المسائل التنظيمية األخرى

  : الخالصـة
     يتضح من كل ما سبق، أن لمتفاوض الجماعي مجاالت واسعة في مجال تنظيم 

عالقات العمل الفردية منيا والجماعية، أحاليا إلييا القانون بصورة صريحة وضمنية في عدة 
أحكام قانونية، سواء تمك الواردة في قانون عالقات العمل، أو في القوانين األخرى المكممة 

وىو ما أطمقنا عميو وصف التحديد القانوني . لو، والمتعمقة بالنزاعات الجماعية في العمل
لمجال تدخل االتفاقيات الجماعية، إلى جانب ما يمكن أن يتفق عميو أطراف التفاوض من 

مجاالت أخرى غير واردة في التحديد القانوني، والتي تعتبر مجاالت مكممة لألولى بما 
يضمن إحاطة ىذه االتفاقيات بالقدر األكبر من المواضيع والمسائل التي تضمن التنظيم 
األمثل واألكمل لعالقات العمل الفردية منيا والجماعية، وكل ما تفرزه من آثار جانبية 

. اقتصادية واجتماعية ومينية
كما أن اتساع مجال تدخل التفاوض الجماعي ينعكس بصورة مباشرة عمى طرق 

وكيفيات تنفيذ وما ينتج عنو من اتفاقات جماعية، من جية، وتطبيقيا عمى أطرافيا، وكل 
إلى جانب بحث مختمف آليات وشروط التطبيق من حيث . المخاطبين بيا، من جية ثانية

والذي بينا كيف أنو يخضع ألحكام قانونية . المكان والزمان، والنشاط الميني، إلى غير ذلك
واتفاقية تجعل من مسألة تطبيق أحكام االتفاقية مسألة في غاية األىمية، األمر الذي يبرر 

.  إخضاعيا لعدة إجراءات وشروط البعض منيا قانوني والبعض اآلخر اتفاقي
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  معوقات  التفاوض اجلناعي  للعنل واحللول املقرتحة
 بن عسوز بن صابر

أشتاذ التعليه العالي بكلية احلقوق والعلوو الصياشية جامعة مصتغامن 
مدير خمرب قاىون العنل والتشغيل 

 بن عسوز حمند 
 اشتاذ متعاقد بكلية احلقوق والعلوو الصياشية جامعة مصتغامن

 

 : مقدمة 
رام ــــــــــــــــــــــــــاىتمت منظمة العمل الدولية بالتفاوض الجماعي ، كوسيمة إلب

 المتعمقة 87االتفاقيات الجماعية لمعمل من خبلل إصدار االتفاقية الدولية رقم 
لمعتمدة من قبل المؤتمر العام لمنظمة العمل  ابحرية النقابة وحماية الحق النقابي

 1950 جوان 4 وبدأ نفاذىا بتاريخ 31 في دورتو 1948 جوان 9الدولية في 
  المتعمقة بالحق في التنظيم والتفاوض الجماعي والتي اعتمدىا 98واالتفاقية رقم 

  وبدأ 32 في دورتو 1949 جوان 1المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية بتاريخ 
 المتعمقة 19981 لسنة 154، واالتفاقية رقم  1951 جوان18نفاذىا بتاريخ 

 المتعمقة 1971 لسنة143بالتفاوض الجماعي ، باإلضافة إلى التوصية رقم 
  . المتعمقة بالتفاوض الجماعي1981 لسنة 163بممثمي العمال،  والتوصية 

كما تبرز أىمية التفاوض الجماعي الجدي  في كونو وسيمة لتحقيق السمم 
االجتماعي داخل المؤسسات المستخدمة ، نتيجة النقاش المتبادل بين طرفي 

عبلقة العمل الجماعية بغية وضع قواعد مينية يشارك من شأنيا  تحقيق التوازن 
بين المصمحتين المتناقضتين ومن تم تحقق العدالة والمساواة ، كالتفاوض حول 
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نظام عادل ومنصف لؤلجور، كما أن التفاوض الجماعي يحقق التكافؤ في القوة 
بين العمال من جية وبين أرباب العمل من جية أخرى ذلك ألن تكتل العمال 
كجماعة تشكل طرفا واحدا ، يحقق نوعا من التوازن بين الطرفين  حيث تكافئ 
القوة الجماعية لمعمال ، القوة االقتصادية ألصحاب العمل ، وبيذا يحقق العمال 
من خبلل التفاوض الجماعي الجدي مكاسب  لم يكن ليم أن يحققوىا بعقودىم 

  1الفردية
تبرز أىمية التفاوض الجماعي أيضا في كونو كثيرا ما يكمل النصوص 

التشريعية بتفصيل العام منيا ، وتكييفو ليكون أكثر مبلئمة لظروف المؤسسة أو 
قطاع النشاط الذي تنتمي إليو كاعتماد نظام خاص بالتعويضات ، وتوزيع 

ساعات العمل خبلل األسبوع  ، وتحديد المدة التجريبية لمختمف الفئات المينية 
داخل المؤسسة ، أو بتقرير حقوق إضافية لمعمال لم تكن مقررة قانونا كإقرار 
منحة نياية الخدمة لمعمال المحالين عمى التقاعد ، و إقرار التعويض عن 

ومن  الذىاب اإلرادي في حالة التسريح الجماعي لمعمال ألسباب اقتصادية ،
ناحية أخرى تعد االتفاقية الجماعية لمعمل التي نتجت عن تفاوض حقيقي وجدي 

، أكثر من التشريع تجاوبا مع التطورات االقتصادية واالجتماعية ، من خبلل 
  .2مراجعتيا وبموجب اتفاق جماعي مسايرا لممستجدات والمتغيرات 

                                                             
البرنامج – منظمة العمل العربية - عبلقات العمل الجماعية في الدول العربية – يوسف إلياس  : - 1

. 32 و31ص 1996منظمة العمل الدولية لسنة – االنمائي لؤلمم المتحدة 
v. Castal : Le rôle des conventions collectives de travail (évolution et 

développement ) thèse université de Montpellier beziers 1940p3 
بن عزوز ن صابر االتفاقيات الجماعية لمعمل في التشريع الجزائري والمقران ، دار حامد لمنشر  :  2

 . 9 و 8 ص 2011والتوزيع عمان ، الطبعة األولى 
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ما يعتبر التفاوض الجماعي وسيمة لموقاية من نشوب المنازعات  
الجماعية، التي قد يؤدي تطورىا إلى لجوء العمال لئلضراب ، بكل ما ينطوي 

عمى ذلك من أضرار تيدد المصالح االقتصادية لممؤسسة من جية ، والمصالح 
االجتماعية لمعمال ، بل وبالمصمحة العامة متى ألحق اإلضراب ضررا 

باالقتصاد الوطني، ولما كان التفاوض الجماعي أنجع الوسائل لمتسوية السريعة 
لمنزاع الجماعي ، فإن مختمف التشريعات العمالية أقرت تنظيمو بطريقة دورية 

 المتعمقة 1949 لسنة 98ومستمرة ، وىو ما تضمنتو أحكام االتفاقية الدولية رقم 
 المتعمق 02 – 90بالحرية  وكرسو المشرع الجزائري نفسو من خبلل القانون رقم 

بتسوية النزاعات الجماعية لمعمل وممارسة حق اإلضراب ، واالتفاقية الدولية رقم 
 المتعمقة بتشجيع التفاوض الجماعي إلى جانب التوصية رقم 1981 لسنة 154
 .  1989 لسنة 163

غير أن اإلشكال الذي يطرح ما ىية الصعوبات العممية والتشريعية التي 
تعيق عممية التفاوض الجماعي ، وتحول بينو وبين تحقيق األىداف المشار إلييا 

إجابة عمى ذلك اإلشكال ارتأينا تقسيم موضوع بحثنا إلى مبحثين نتناول في . ؟ 
المبحث االول ماىية التفاوض الجماعي ونخصص المبحث الثاني إلجراءات 

سيره مبرزين في ذلك اإلشكاالت القانونية ، والصعوبات العممية التي تحول دون 
 .تحقيق أىدافو المرجوة 
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 ماهية التفاوض الجماعي: المبحث االول 
وقوفا عند ماىية التفاوض الجماعي ، سنقسم ىذا المبحث إلى مطمبين 
نتناول في المطمب االول التعريف بالتفاوض الجماعي في المواثيق الدولية 

 .والتشريعات المقارنة ، ونخصص المطمب الثاني إلجراءات سيره 
التعريف بالتفاوض الجماعي في المواثيق الدولية  : المطمب األول 

تحديدا لفيوم التفاوض الجماعي ، سنقسم ىذا المطمب إلى فرعين نتناول 
في الفرع األول التعريف بالتفاوض الجماعي في االتفاقيات الدولية الصادرة عن 

منظمة العمل الدولية ، ونخصص الفرع الثاني لتعريفو في إطار االتفاقيات 
 .الصادرة عن منظمة العمل العربية 

 تعريف التفاوض الجماعي في اتفاقيات العمل الدولية: الفرع األول 
المشار إلييا التفاوض الجماعي 154 االتفاقية  الدولية رقم 2عرفت المادة 

 جميع المفاوضات التي تجرى بين صاحب عمل أو مجموعة من ": عمى أنو 
أصحاب األعمال ، أو واحدة ، أو أكثر من منظمات أصحاب األعمال من جية 

تحديد شروط العمل : ، ومنظمة عمال ، أو أكثر من جية أخرى من أجل 
والتشغيل، تنظيم العبلقات بين أصحاب العمل والعمال ، و تنظيم العبلقات بين 

يتبين من ىذا التعريف أن ". أصحاب العمل أو منظماتيم أو منظمات العمال 
 عرفت التفاوض الجماعي لمعمل انطبلقا من مضمونو 154االتفاقية الدولية رقم 

أصحاب العمل والعمال ، أو " و أطرافو " الشروط العامة لمعمل والتشغيل " 
،  كما وسعت نفس االتفاقية الدولية " منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال

نطاق أطراف التفاوض الجماعي ، ليشمل ممثمين آخرين غير نقابيين منتخبين 
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باإلضافة إلى التعريف الوارد في  .1من قبل العمال لغرض التفاوض نيابة عنيم
 من التوصية الدولية الصادرة 2 المشار إلييا ، عرفت المادة 154االتفاقية رقم 

 المتعمقة باالتفاقيات الجماعية 1951 لسنة 91عن منظمة العمل الدولية رقم 
االتفاقية الجماعية اتفاق كتابي يتعمق بشروط العمل : " ىذه األخيرة بقوليا 

واالستخدام يبرم بين صاحب عمل أو مجموعة من أصحاب العمل أو منظمة أو 
أكثر من منظمات أصحاب العمل من ناحية ، وبين منظمة واحدة أو أكثر تمثل 
العمال أو بين ممثمي العمال المعينين في حالة عدم وجود مثل ىذه المنظمات  

". والذين يتم انتخابيم وتفويضيم وفق أحكام التشريع الوطني من ناحية أخرى 
يتفق ىذا التعريف مع ما استقرت عميو التشريعات الداخمية والفقو المقارن فيو 

.  يشير إلى أطراف االتفاقية الجماعية ، وموضوعيا وشكميا الكتابي
 تعريف التفاوص الجماعي في اتفاقيات العمل العربية : الفرع الثاني 

اىتمت منظمة العمل العربية أيضا عمى غرار منظمة العمل الدولية 
بالمفاوضة الجماعية منذ نشأتيا باعتبارىا حقا من الحقوق النقابية  وظير ذلك 

 بشأن المفاوضة الجماعية 1979 لسنة 11جميا من خبلل إصدارىا االتفاقية رقم 
، التي تم إقرارىا في الدورة السابعة لمؤتمر العمل العربي الذي انعقد في الخرطوم 

 .19792في مارس 
                                                             

 مستندا في 28عبلقات العمل الجماعية في الدول العربية المرجع السالف الذكر ص – يوسف إلياس  :  1
.  السالفة الذكر 154 من االتفاقية رقم 3ذلك عمى المادة 

مطبعة جامعة الدول – المفاوضة الجماعية ودور منظمة العمل العربية -انظر محمد عبد اهلل نصار :  2
 12المفاوضة الجماعية في قانون العمل رقم –  و انظر كذلك رأفت دسوقي 31 ص1996العربية طبعة 

 . 52 دار النصر لمطباعة القاىرة بدون طبعة  ص 2003لسنة 
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عرفت المادة األولى من االتفاقية المشار إلييا أعبله المفاوضة الجماعية 
المفاوضة الجماعية بجميع أشكاليا القانونية حق لكل منظمات العمال " : بقوليا

وأصحاب األعمال ، أو منظماتيم في كافة قطاعات النشاط االقتصادي  العامة 
لم تقدم المادة السالفة الذكر تعريفا ". أو الخاصة دون تدخل من أية جية كانت

دقيقا لممفاوضة الجماعية فمم تعرفيا من حيث اإلجراءات المتبعة بشأنيا ، وال من 
حيث موضوعيا ، بل عرفتيا من حيث أصل نشأتيا فيي حق من الحقوق 

النقابية  وبالتالي أقصت العمال غير المنتمين لممنظمات النقابية من ممارسة ىذا 
الحق وىو ما يخالف األحكام الواردة في االتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل 

تركت اتفاقية العمل العربية المتعمقة بالمفاوضة  .الدولية ، والمتعمقة بالموضوع 
الجماعية ، حرية لمتشريعات الوطنية الداخمية في وضع اإلطار القانوني 

لممفاوضة الجماعية ، خاصة فيما يتعمق باألجيزة المؤىمة ، واإلجراءات الخاصة 
شريطة عدم مساس أحكام التشريعات الوطنية بحرية المفاوضة الجماعية 

من خبلل إطبلعنا عمى التشريعات  . 1المعترف بيا بموجب ىذه االتفاقية
العمالية العربية المنظمة لموضوع التفاوض الجماعي نجدىا اختمفت في تحديد 
اليدف منو فمنيا من اعتبرتو وسيمة من وسائل تحسين الشروط العامة لمعمل ، 
برام االتفاقيات الجماعية ، ومنيا من اعتبرتو وسيمة لتسوية النزاع الجماعي  وا 

. لمعمال  ومنيا من لم تتعرض إليو إطبلقا 

                                                             
 الصادرة عن منظمة العمل العربية و المتعمقة بالمفاوضة 1979 لسنة 11 من االتفاقية رقم 2المادة  :  1

ينظم تشريع كل دولة اإلطار القانوني لممفاوضة الجماعية واألجيزة ، واإلجراءات المتعمقة بيا ، : " الجماعية 
 ."دون المساس بحرية المفاوضة الجماعية المكفولة بمقتضى ىذه االتفاقية 
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الغاية  تعريف التفاوض الجماعي في التشريعات المقارنة و: المطمب الثاني 
 منه 

تطرقت بعض التشريعات إلى تعريف التفاوض الجماعي ، بينما التزم 
البعض اآلخر منيا الصمت مكتفيا بإبراز الغاية المرجوة منو ، لذلك سنقسم ىذا 
المطمب إلى فرعين ، نتناول في الفرع االول التعريف بالتفاوض الجماعي في 

 .التشريعات المقارنة ، ونخصص الفرع الثاني لمغاية المرجو منو 
 تعريف التفاوض الجماعي في التشريعات المقارنة: الفرع األول 

الحوار والمناقشات ": عرف المشرع المصري المفاوضة الجماعية عمى أنيا
التي تجرى بين المنظمات النقابية العمالية وبين أصحاب األعمال أو منظماتيم 

تحسين شروط وظروف العمل وأحكام االستخدام ، التعاون بين طرفي : من أجل 
العمل لتحقيق التنمية االجتماعية لعمال المنشأة، تسوية المنازعات بين العمال 

الحوار الذي يجرى ":عرفيا المشرع المغربي عمى أنيا ، بينما 1وأصحاب األعمال
بين ممثمي المنظمات النقابية لؤلجراء األكثر تمثيبل، أو االتحادات النقابية 
لؤلجراء األكثر تمثيبل من جية وبين مشغل أو عدة مشغمين ، أو ممثمي 

تحديد وتحسين ظروف : المنظمات المينية لممشغمين من جية أخرى بيدف 
الشغل والتشغيل، تنظيم العبلقات بين المشغمين واألجراء، باإلضافة إلى تنظيم 

                                                             
جريدة رسمية –  المتضمن قانون العمل الجديد 2003 لسنة 12 من القانون رقم 146انظر المادة  :  1

 2003 أفريل 7 المؤرخة في 14عدد 
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العبلقات بين المشغمين أو منظماتيم من جية ، وبين منظمة أو عدة منظمات 
.  1نقابية لؤلجراء األكثر تمثيبل من جية أخرى

اتفق المشرع الجزائري مع التشريعات العمالية العربية المقارنة ، التي 
اعتبرت التفاوض الجماعي وسيمة إلبرام االتفاقيات الجماعية لمعمل وبالتالي لم 
" يول أىمية كبير لتعريف التفاوض الجماعي  بقدر اىتمامو بثمرة ذلك التفاوض 

رغم األىمية التي أوالىا المشرع الجزائري لبلتفاقيات  " .االتفاقيات الجماعية 
 11 – 90الجماعية لمعمل ، إال أنو عنون  الباب السادس من القانون رقم 

 "  وكان عميو أن يعنونو"بالتفاوض الجماعي" المتضمن عبلقات العمل
كون جل الفصول التي احتواىا ىذا ، "باالتفاقيات واالتفاقات الجماعية لمعمل 

الباب تعمقت باالتفاقيات واالتفاقات الجماعية وليس بالتفاوض الجماعي ، 
وبالتالي كان عمى المشرع الجزائري أن يقتدي بما ذىبت إليو بعض التشريعات 

 .3وما ذىب إليو التشريع الفرنسي،  2العربية
يتضح من خبلل التعريفين السالفين لممفاوضة الجماعية الواردين في 

التشريع المصري والمغربي ، عمى أن التفاوض الجماعي أو المفاوضة الجماعية 
، مرحمة ميمة وسابقة إلبرام االتفاقية الجماعية ، وتتجمى ىذه المرحمة في جموس 

                                                             
 2003 سبتمبر 11 الموافق 1424 رجب 14 المؤرخ في 1.03.194الظيير الشريف رقم انظر  :  1

 8 الصادرة يوم 5167جريدة رسمية رقم –  المتعمق بمدونة الشغل 65 – 99الصادر بتنفيذ القانون رقم 
  .2003دسمبر 

عنون المشرع التونسي الباب الثالث باالتفاقيات الجماعية لمعمل ، ونفس العنوان استعممو المشرع  :  2
 .الموريتاني من خبلل الباب الثاني 

 Titre IIIعنون المشرع الفرنسي الباب الثالث من قانون العمل باالتفاقيات واالتفاقات الجماعية لمعمل  :  3

conventions et accords collectifs de travail 
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طرفي عبلقة العمل الجماعية أي الممثميين النقابيين لمعمال من جية و المستخدم 
ومن يمثمو عمى طاولة واحدة من أجل مناقشة مسائل جد ميمة تتعمق بشروط 
التشغيل والعمل داخل الييئة المستخدمة ، مع العمم أن الشرع الجزائري تعرض 

 النتعمق بعبلقات العمل 90/11 من القانون رقم 120إلى تمك الشروط في المادة 
 مسالة منيا التصنيف الميني مقاييس العمل ، بما فييا ساعات 14وذكر منيا 

العمل وتوزيعيا ، االجور االساسية المطابقة لمتصنيف الميني  التعويضات 
المرتبطة باالقدمية والساعات اإلضافية وظروف العمل ، بما فييا تعويض 

المنطقة ، المكافآت المرتبطة باإلنتاجية ونتائج العمل ، كيفيات مكافأة العمال 
المعنيين عن المردود ، تحديد النفقات المصرفية ، فترة التجربة واإلشعار المسبق 

، مدة العمل الفعمي ، الغيابات الخاصة ، إجراءات المصالحة في حالة وقوع 
نزاع جماعي في العمل ، الحد األدنى من الخدمة في حالة اإلضراب ، ممارسة 
الحق النقابي مدة اإلتفاقية وكيفية تمديدىا أو مراجعتيا أو نقضيا ، غير أن تمك 
المسائل لم ترد عمى سبيل الحصر بل عمى سبيل المثال ، ومنيا إقرار الذىاب 
اإلرادي مقابل التعويض لصالح العمال الميددين بالتسريح الجماعي ألسباب 

 . 1اقتصادية

 
 

                                                             
مداخبلت – بن عزوز بن صابر مقال تحت عنوان ىل الذىاب اإلرادي يمس بمبدا الحفاظ عمى الشغل :  1

 .22دار ابن خمدون لمنشر والتوزيع وىران ص – عدد خاص – الممتقى الدولي في القانون االجتماعي 
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كما أطمق عميو في فرنسا عمى  يعرف الذىاب اإلرادي أو الذىاب التفاوضي
نياء عبلقة العمل غير المحددة إاتفاق بين كل العامل والمستخدم عمى :" أنو 

إن مثل ىذا اإلجراء يحقق مصمحة  ". 1المدة ، مقابل تعويض محدد مسبقا
متبادلة لمطرفين، خاصة صاحب العمل الذي يجد فيو إجراء سيل وبسيط إلعادة 
ضبط مستوى الشغل أما مصمحة العامل  حصولو عمى التعويض ، الذي يفوق 

 .2غالبا التعويض عن التسريح لسبب اقتصادي 
االتفاقات لمختمف الييئات المستخدمة في تقديرىا لمتعويضات اختمفت 

الخاصة بالذىاب اإلرادي ، فإذا كانت البعض منيا قد منحت تعويضا قيمتو أجر 
 72 ناسخة ما ورد في المادة 3 سنة15شير واحد عن كل سنة عمل في حدود 

 من المرسوم 35 الممغاة بالمادة 4 المتعمق بعبلقات11 – 90من القانون رقم 
 المتضمن الحفاظ عمى الشغل وحماية االجراء الذين قد 09 – 94التشريعي 

                                                             
1
 ; Antoine Mazeaud-Droit du travail ) Montchrestien E.J.A.31cedex 15 1998p335n 

554 . 
المجمة - الذىاب اإلرادي لمعامل حالة من حاالت انتياء عبلقة العمل- محمد نصر الدين قوريش  :  2

 .101 صفحة 98 | 23الجزائرية لمعمل  العدد الخاص رقم 
 الحرر بالجزائر EN.DIMEDلمؤسسة العمومية لتوزيع األدوية ل من االتفاق الجماعي 8انظر المادة  :  3

الصناعي لمورق  انظر االتفاق الجماعي لممجمع . السالفة الذكر1999 أفريل 21العاصمة بتاريخ 
 / 03والسيميموز وحدة مستغانم المتعمق بتطبيق الجانب االجتماعي المسجل لدى مفتشية العمل بالشراقة يوم 

  . 2006 / 010 تحت رقم 2006 / 04
لمعامل الموظف لمدة غير محدودة الحق في التعويض عن  : " 11 – 90 من القانون رقم 72لمادة  :  4

يستحق ىذا التعويض عمى أساس . التسريح في حالة تسريح فردي أو جماعي تقوم بو الييئة المستخدمة 
 شيرا وبعد استنفاذ الحق في العطمة السنوية 15شير لكل سنة عمل في الييئة المستخدمة في حدود 

يحسب مبمغ ىذا التعويض عمى أساس المتوسط الشيري األفضل لؤلجور المقبوضة خبلل . المدفوعة األجر
 ".إحدى السنوات الثبلث األخيرة 
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، فإن أغمبيتيا حددت 1يفقدون مناصب عمميم بصفة ال إرادية وألسباب اقتصادية
 2 سنة15التعويض بأجر شير ونصف عن كل سنة في حدود في حدود 

والحظنا أنو نتيجة التعويض المحفز في االتفاق ، فإن عدد الذين اختار الذىاب 
  .3اإلرادي كان أكبر من عدد العمال الذين أحيموا عمى التأمين عن البطالة

آثار التفاوض الجماعي  : الفرع الثاني 
لمتفاوض الجماعي آثارين أحدىما إيجابي يكمن في إبرام االتفاقية الجماعية 
، والثاني سمبي يترتب عنو نزاع جماعي في العمل ، وعادة ما يصل التفاوض 
الجماعي إلى نتائج سمبية نظرا لمصعوبات التي تواجيو وعميو سوف نقسم ىذا 
الفرع إلى عنصرين نتطرق في العنصر االول إلى اآلثار اإليجابية لمتفاوض 

 .الجماعي ونخصص العنصر الثاني لآلثار السمبية 

 
 
 

                                                             
تمغى جميع االحكام المخالفة ليذا المرسوم التشريعي وال  : " 94/09 من المرسوم التشريعي  35المادة  :  1

 مؤرخة في 34جريدة رسمية عدد ".  المتعمق بعبلقات العمل 90/11 من القانون رقم 72سيما المادة 
01/06/1994 . 
يستفيد كل عامل : "  من االتفاق الجماعي لممجمع الصناعي لمورق والسيميموز السالف الذكر 6المادة  :  2

ويتحصل . ال تتوفر فيو الشروط القانونية لئلحالة عمى التقاعد من الذىاب اإلرادي وفقا لما يقتضيو القانون 
 . سنة 15العمال المعنيون بالذىاب اإلرادي من أجرة شير ونصف لكل سنة عمل وىذا في حدود 

نظر البروتوكول الممحق باالتفاق الجماعي لممجمع الصناعي لمورق والسيميموز المتضمن قائمة وعدد  :  3
بمغ عدد المحالين عمى – العمال المحالين عمى التقاعد المسبق وعمى التأمين عمى البطالة والذىاب اإلرادي 

 . عامل 99 عمال أما الذىاب اإلرادي 9 عامل والتقاعد المسبق 23التأمين عمى البطالة 
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 اآلثار اإليجابية لمتفاوض الجماعي: أوال 

تتجمى اآلثار اإليجابية لمتفاوض الجماعي في إبرام االتفاقية أو االتفاق 
رغم األىمية التي أوالىا المشرع الجزائري لبلتفاقيات الجماعية  الجماعي لمعمل ،

 المتضمن 11 – 90لمعمل ، إال أنو عنون  الباب السادس من القانون رقم 
باالتفاقيات  "  وكان عميو أن يعنونو"بالتفاوض الجماعي" عبلقات العمل

كون جل الفصول التي احتواىا ىذا الباب تعمقت واالتفاقات الجماعية لمعمل 
باالتفاقيات واالتفاقات الجماعية وليس بالتفاوض الجماعي وبالتالي كان عمى 

وما ذىب ،  1المشرع الجزائري أن يقتدي بما ذىبت إليو بعض التشريعات العربية
.  2إليو التشريع الفرنسي

بأنيا اتفاق مدون  عرف المشرع الجزائري االتفاقيات الجماعية لمعمل
يتضمن مجموع شروط التشغيل والعمل فيما يخص فئة أو عدة فئات مينية  ، 
ولم يكتفي المشرع بتعريف االتفاقية فحسب ، بل أورد تعريفا لبلتفاق الجماعي  

ميز المشرع  .3مخالفا بذلك التشريعات العربية ، ومقتديا بالتشريع الفرنسي

                                                             
 جويمية 15 المؤرخ في 62-96عنون المشرع التونسي الباب الثالث من قانون العمل رقم  :  1

باالتفاقيات الجماعية لمعمل ، ونفس العنوان استعممو المشرع الموريتاني من خبلل الباب الثاني من 1996
  المتضمن مدزنة الشغل لمجميورية االسبلمية الموريتانية17/2004القانون رقم 

 Titre عنون المشرع الفرنسي الباب الثالث من قانون العمل باالتفاقيات واالتفاقات الجماعية لمعمل :  2

III conventions et accords collectifs de travail. 
االتفاقية الجماعية اتفاق مدون يتضمن : "  السالف الذكر 11 – 90 من القانون رقم 114  المادة  : 3

االتفاق الجماعي اتفاق مدون يعالج . مجموع شروط التشغيل والعمل فيما يخص فئة أو عدة فئات مينية 
عنصرا معينا أو عدة عناصر محددة من مجموع شروط التشغيل والعمل بالنسبة لفئة أو عدة فئات اجتماعية 

  ".ومينية  ويمكن أن تشكل ممحقا باالتفاقية الجماعية 
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الجزائري بين نوعين من االتفاقيات الجماعية لمعمل ، االتفاقية الجماعية الخاصة 
 . 1بالمؤسسة  واالتفاقية الجماعية التي تعموىا درجة أي الخاصة بالقطاع 

 إجراءات التفاوض الجماعي : المبحث الثاني 
يعد التفاوض الجماعي عمى مستوى المؤسسة ، أقدم وسيمة عرفيا قانون 
العمل ، والزال يحظى باىتمام التشريعات العمالية الحديثة ، وذلك لعدة عوامل 

سيولة التفاوض نظرا لسيولة تعيين أطراف التفاوض الجماعي من جية : أىميا 
، ومعرفة كل طرف مفاوض لمطرف اآلخر ، ولممواضيع المطروحة لمنقاش 

والحوار من جية أخرى ، لذلك نجد أن أصحاب العمل يفضمون ىذا المستوى من 
كرس المشرع الجزائري نوعين من التفاوض الجماعي ، . التفاوض الجماعي 

التفاوض الجماعي عمى مستوى المؤسسة والذي ينتيي في حالة اتفاق الطرفين 
إلى إبرام االتفاقية الجماعية لممؤسسة ، والتفاوض الجماعي عمى مستوى أعمى 

أي عمى مستوى قطاع النشاط االقتصادي والذي ينتيي بإبرام االتفاقية : درجة 
نظرا ألىمية التفاوض الجماعي وجب عمينا التطرق إلى .  الجماعية لمقطاع 

. أطرافو في الفرع االول ثم إلى إجراءات سيره في الفرع الثاني
 
 
 

                                                             
يمكن كل ىيئة مستخدمة أن تتوفر عمى : "  السالف الذكر 11 – 90 من القانون رقم 121المادة :  1

 " اتفاقية جماعية لممؤسسة  أو أن تكون طرفا في اتفاقية جماعية تعموىا درجة 
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تحديد أطراف التفاوض الجماعي  : الفرع األول 
تتم عممية التفاوض الجماعي بين أطراف أصمين وىم الممثمون النقابيون 
لمعمال من جية ، وبين المستخدم أو مجموعة من المستخدمين ، أو منظمة أو 

يمثل العمال في عممية . عدة منظمات نقابية لممستخدمين من جية أخرى 
، اشترط المشرع الجزائري الكتساب صفة 1التفاوض الجماعي ممثمون النقابيون

التمتع بالجنسية الجزائرية األصمية أو : 2الممثل النقابي الشروط القانونية التالية
، التمتع بالحقوق المدنية و الوطنية ، أن  المكتسبة منذ عشر سنوات عن األقل

يكونوا راشدين ، أن ال يكونوا قد صدر منيم سموك مضاد لمثورة التحريرية ، أن 
 .يمارسوا نشاطا لو عبلقة بنشاط المنظمة 
التمتع بالجنسية الجزائرية ، " فيما يتعمق بالشرطين األول والثاني 

يعتبران شرطين عامين ، يجب توفرىما في كل "  وبالحقوق المدنية والوطنية 
من ينتخب ، أو يترشح ألي ميمة تمثيمية ، وال يطرحان أي إشكال  بينما تحتاج 

الشروط القانونية األخرى إلى تحميل ومناقشة ، ففيما يتعمق بشرط توافر سن 
الرشد ورد عاما وغير دقيق ، فيل قصد المشرع الجزائري بو  السن  الخاص 
باالنتخاب  أم السن الخاص بالترشح لبلنتخاب ؟ حدد المشرع الجزائري سن 

                                                             
 المتعمق 1990 جوان 2 المؤرخ في 14 – 90  من القانون رقم 42 – 14 –  7 انظر المواد  :  1

 1991 ديسمبر 21 المؤرخ في 30 – 91بكيفيات ممارسة الحق النقابي المعدل والمتمم بالقانون رقم 
 . 1996 جوان 10 المؤرخ في 12 – 96وباألمر 

.  المتعمق بكيفيات ممارسة الحق النقابي 14 – 90 من القانون رقم 6انظر المادة  :  2
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 ، وىو السن 1 سنة16انتخاب ممثمي العمال في لجنة المشاركة بأكثر من 
 ، وفي اعتقادنا أنو نفس السن المعتمد النتخاب 2األدنى المقرر قانونا لمتشغيل

اعتبرت . الممثمين النقابين  ما دام أن الميمة واحدة ، أال وىي تمثيل العمال 
 سنة معيارا النتخاب ممثمي العمال و كذا الممثمين 16أحكام قانون العمل 

النقابيين ، وىو سن التمييز في القانون المدني ، يترتب عميو قابمية التصرف 
.  3لمبطبلن

في اعتقادنا أنو كان عمى المشرع الجزائري ، أن يحدد سن انتخاب ممثمي 
، كما أن االتفاقية   سنة ، عمى غرار ما ذىب إليو قانون االنتخابات18العمال 

 20الدولية المتعمقة بحقوق الطفل ، التي صادقت عمييا الجمعية العامة في 
  عرفت 1993 أفريل 16 ، والتي صادقت عمييا الجزائر في 1989نوفمبر 

فكيف يمكن لمطفل الذي لم "  سنة 18كل شخص لم يبمغ : " الطفل عمى أنو 
 .  أن يمارس ميمة انتخابية ، في إطار عبلقات العمل ؟18يبمغ 

                                                             
 المتعمق بكيفيات تنظيم 1990 سبتمبر 29 المؤرخ في 289 ـ 90 من المرسوم التنفيذي رقم 11المادة  :  1

 1997 ماي 8 المؤرخ في 248 ـ 97انتخابات مندوبي المستخدمين المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 
.... "  سنة 16يسجل المستخدم قانونا في القوائم االنتخابية كل العمال الذين تتجاوز سنيم :  " 

ال يمكن في أي حال من األحوال ، أن يقل : "  السالف الذكر 11 – 90 من القانون رقم 15المادة  :  2
 سنة ، إال في الحاالت التي تدخل في إطار عقود التميين ، التي تعد وفقا 16العمر األدنى لمتوظيف عن 

" . لمتشريع والتنظيم المعمول بيما 
" يكون ناقص األىمية ....  من القانون المدني كل بمغ سن التمييز ولم يبمغ سن الرشد 43المادة  :  3

 من القانون المدني 43 من قانون األسرة من بمغ سن التمييز ولم يبمغ سن الرشد طبقا لممادة 83المادة 
تكون تصرفاتو نافذة إذا كانت نافعة لو  وباطمة إذا كانت ضارة بو وتتوقف عمى إجازة الولي أو الوصي فيما 

". إذا كانت مترددة بين النفع والضرر ، وفي حالة النزاع يرفع األمر لمقضاء 
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ىذا عن سن االنتخاب ، أما عن سن الترشح لبلنتخاب ، فمم يحدد المشرع 
عند تعرضو لشروط تأسيس المنظمة النقابية إلى السن القانوني الواجب توافره ، 

أن يكونوا "  فيمن يرغب الترشح لتأسيس المنظمة النقابية  مكتفيا بشرط عام
فما ىو سن الرشد القانوني ، الواجب توفره في األعضاء المؤسسين  " راشدين

لممنظمة  النقابية ؟ ىل ىو السن المنصوص عميو في أحكام الشريعة العامة ، 
 أم ىو السن الذي اشترطو المشرع في المندوب 1 سنة كاممة ؟19والمحدد 

.  2 سنة كاممة يوم انتخابو ؟21النقابي و ممثل العمال والمحدد 
 سير عممية التفاوض الجماعي : الفرع الثاني 

خصص المشرع الجزائري الفصل الرابع من الباب السادس من القانون رقم 
، وميز بين 3 المتعمق بعبلقات العمل إلجراءات التفاوض الجماعي11 – 90

نوعين من االتفاقيات الجماعية ، االتفاقية الجماعية لممؤسسة ، واالتفاقية 
الجماعية التي تعموىا درجة ، أي االتفاقية الجماعية الخاصة بالقطاع  وحدد 
تمثيل األطراف عمى مستوى  كل نوع من االتفاقيات الجماعية ، عمى خبلف 
ذلك لم تتعرض أغمبية التشريعات العربية المقارنة إلى إجراءات سير عممية 

                                                             
كل شخص بمغ سن الرشد متمتعا بقواه العقمية ، ولم يحجز : "  من القانون المدني الجزائري 40المادة  :  1

" .  سنة كاممة 19وسن الرشد . عميو يكون كامل األىمية لمباشرة حقوقو المدنية 
يجب أن يبمغ المندوب النقابي أو ممثل العمال : "  السالف الذكر 14 ـ 90 من القانون رقم 44المادة  :  2
وينتخب مندوبو العمال  : " 11 ـ 90 من القانون رقم 3 فقرة 97المادة ...." .-  سنة كاممة يوم انتخابو 21

.  سنة كاممة 21من بين العمال المثبتين الذين تتوفر فييم شروط الناخب ، البالغين 
 . السالف الذكر 11 – 90 من القانون رقم 125 إلى 123انظر الفصل الرابع المواد من  :  3
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في اعتقادنا أنو كان عمى المشرع  .1التفاوض ، تاركة ذلك لمشركاء االجتماعيين
الجزائري أن يحدو حدوا ىذه التشريعات بحيث يترك القواعد المتعمقة بإجراءات 
تنظيم التفاوض الجماعي ، وسيره لمشركاء االجتماعيين ، ألن ذلك يعد تدخل 
منو في إرادة األطراف األمر الذي يتنافى وفمسفة قانون العمل الجديد فاقتصاد 

السوق يقتضي عدم تدخل المشرع في تنظيم مسائل جزئية ، وفرعية تيم الطرفين  
            . فمثل ىذه المسائل ال تعد من النظام العام االجتماعي الذي يبرر تدخمو 

لجان التفاوض الجماعي متساوية األعضاء ، يمكن أن يمثل كل طرف في 
 أعضاء ، أما في 7 إلى 3االتفاقيات الجماعية لممؤسسة عددا يتراوح بين 

االتفاقيات التي تعموىا درجة أي اتفاقية القطاع ال يمكن أن يتجاوز عدد ممثمي 
اكتفى المشرع الجزائري بتحديد إطار عام لمتفاوض . 2 عضوا11كل طرف 

 ، إذ ألزم المشرع 3الجماعي ال يجوز لؤلطراف  الخروج عنو فيو من النظام العام
الطرفين وخاصة صاحب العمل عمى أن تكون لجان التفاوض متساوية األعضاء 
وبالتالي فبل يمكن لبلتفاقيات الجماعية لمعمل أن تجعل منيا لجانا مختمطة  كما 

                                                             
لم يتعرض المشرع المصري وال المشرع التونسي وال المغربي وال الموريتاني إلى تحديد إجراءات خاصة  :  1

 .بعممية التفاوض الجماعية 
 . السالف الذكر 11- 90 من القانون رقم 1 فقرة 124انظر المادة  :  2
رسالة دكتوراه في – االتفاقيات الجماعية بين اإلطار القانوني والواقع العممي – بن عزوز بن صابر  :  3

 .69 ص 2007/2008كمية الحقوق جامعة وىران السنة الجامعية – القانون االجتماعي 
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استقراء لمنصوص التشريعية يتبين لنا . 1كان عميو األمر في ظل القوانين السابقة
أن المشرع الجزائري لم يمزم صاحب العمل وال المنظمات النقابية عمى التفاوض 

، غير أنو إذا أبدى أحد أطراف العبلقة 2الجماعي ، بل ترك الحرية ليم في ذلك
نيتو في التفاوض ، وذلك بتقديم الطمب مع تحديد اآلجال ، وجب عمى الطرف 

ال تعرض إلى عقوبات جزائية .  3اآلخر الجموس عمى طاولة التفاوض ، وا 
ما تجدر اإلشارة إليو أن العقوبة الجزائية المقررة ضد الطرف الذي يرفض 
التفاوض الجماعي ، بعد أن يبدي الطرف الثاني رغبتو فيو ، غير ردعية ، فيي 
غرامة رمزية بالمقارنة مع النتائج المترتبة عمى عدم امتثال أحد الطرفين لطمب 
التفاوض الجماعي  ، وىو ما يقال عمى جميع العقوبات الجزائية المقررة في 

 . 4قانون العمل

 

                                                             
ال يجوز إبرام : "  المتعمق بعبلقات العمل في القطاع الخاص 31 – 75 من األمر 93المادة  :  1

االتفاقيات الجماعية الوطنية أو الجيوية أو المحمية بين الييئات النقابية لعمال فروع نشاط خاص ، وبين 
 "مؤسسات نفس الفرع إال في إطار لجنة مختمطة 

يكون التفاوض في :  المتعمق بعبلقات العمل عمى ما يمي 11 ـ 90 من القانون رقم 123المادة  :  2
" .  أعبله 114بناء عمى طمب أحد الطرفين المذكورين في المادة  (االتفاقات الجماعية)االتفاقيات الجماعية 

يعاقب بغرامة مالية تتراوح من : "  المتعمق بعبلقات العمل 11 ـ 90 من القانون رقم 152المادة  :  3
 دج عمى كل مخالفة ألحكام ىذا القانون في مجال إيداع أو تسجيل االتفاقيات أو 4000 دج إلى 1000

االتفاقات الجماعية و اإلشيار بيا في وسط العمال المعنيين ، وكذا كل رفض لمتفاوض في اآلجال القانونية  
مجمة المحامي – التفاوض الجماعي بين االطار القانوني والواقع العممي – بن عزوز بن صابر  :  4

 . 64 ص 4الصادرة عن منظمة المحامين لناحية سيدي بمعباس العدد 
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في اعتقادنا أنو كان عمى المشرع الجزائري أن يحدو حدوا كل من المشرع 
 وذلك بإلزام الشركاء االجتماعيين عمى التفاوض الجماعي 1الفرنسي والمغربي

سنويا في االتفاقيات الجماعية لممؤسسة ، لما ليذه األخيرة من أىمية كما أكد 
الواقع العممي أن الكثير من المؤسسات االقتصادية المتوسطة والصغيرة ال تحتوي 
عمى اتفاقيات جماعية  بحجة أنو ليس ىناك نص يمزم ىذه المؤسسات بالتفاوض 

.     الجماعي 
 :الخـاتمــة 

في األخير وبعد إطبلعنا عمى العديد من االتفاقيات الجماعية لمختمف 
الييئات المستخدمة ، واستقراء لمنصوص التشريعية المتعمقة بعبلقات العمل 
الحظنا العديد من النقائص فيما يتعمق بالنقائص القانونية كان عمى المشرع 

الجزائري أن يحدو حدوا المشرع الفرنسي  والمشرع المصري  بأن يشترط كتابة 
االتفاقيات الجماعية بالمغة العربية ، أو عمى األقل بالمغتين عمى غرار ما كرستو 
بعض االتفاقيات الجماعية لمعمل لكثير من الييئات المستخدمة ، حتى يتمكن 

 ي ـــــــــــــــــــجميع عمال المؤسسة من اإلطبلع عمى مضمونيا ، وفيم أحكاميا ، و ف

 

                                                             
تجرى المفاوضة الجماعية عمى مستوى المقاولة والقطاع مرة : "  من مدونة الشغل المغربية 96المادة  :  1

تجرى مرة . يمكن التنصيص في االتفاقيات الجماعية عمى دورية مغايرة إلجراء ىذه المفاوضة . كل سنة 
كل سنة أو كمما دعت الضرورة إلى ذلك مفاوضات بين الحكومة والمنظمات المينية لممشغمين ، والمنظمات 
النقابية لؤلجراء األكثر تمثيبل عمى المستوى الوطني ، لمتداول في مختمف الممفات االقتصادية واالجتماعية 

 " .التي تيم عالم الشغل 
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غياب نص صريح في قانون العمل يمزم األطراف بتحرير االتفاقية بالمغة العربية 
، ونحن نرى أن يمنح مفتش العمل سمطة الرقابة عمى أحكام االتفاقية الجماعية ، 
المخالفة لمنصوص التشريعية  شريطة إال تحد تمك الرقابة من حرية الطرفين في 
التفاوض اإلرادي الذي أقرتو المعايير الدولية ، بحيث تكون ىذه الرقابة منسجمة 
مع ىذه المعايير ، فبل تستيدف إال األحكام التي تمس بالحقوق األساسية الدنيا 

. المرتبطة بالنظام العام االجتماعي ، أو تمك المقررة قانونا  
كما نرى ضرورة تكوين مفتشي العمل تكوينا معمقا في مجال عبلقات 
العمل الفردية والجماعية  ليمارسوا صبلحية مراقبة مدى تطبيق األحكام  

التشريعية والتنظيمية المتعمقة بعبلقات العمل الفردية والجماعية  وظروف العمل 
والوقاية الصحية واألمن داخل أماكن العمل المخولة ليم في إطار صبلحياتيم 

. القانونية
ألزم المشرع الجزائري صاحب العمل بإشيار االتفاقية الجماعية في وسط 

العمال لبدء سريان تنفيذىا لكن من الناحية العممية ، فإن أغمبية الييئات 
المستخدمة ال تمتزم بيذا اإلجراء الشكمي الجوىري   بحيث ال تقوم بإشيار 

االتفاقيات واالتفاقات الجماعية ، مكتفية بالتسجيل واإليداع فقط ، لذا نرى أنو 
يجب عمى مفتش العمل وفي إطار صبلحياتو القانونية ، ومن خبلل الزيارات 

الميدانية التأكد من مدى احترام ىذا اإلجراء القانوني واتخاذ اإلجراءات القانونية 
 .   البلزمة عند مخالفتو
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إن أغمبية أحكام االتفاقيات الجماعية لمختمف الييئات المستخدمة ، نسخت 
 المتعمق 11 – 90من النصوص التشريعية والتنظيمية الممغاة بالقانون رقم 

 المتضمن القانون 12 – 78بعبلقات العمل ، ونخص بالذكر القانون رقم 
 المتضمن عبلقات العمل الفردية 06 – 82األساسي العام لمعامل ، والقانون رقم 

 المتعمق بكيفيات تطبيق األحكام التشريعية الخاصة 302 – 82والمرسوم رقم 
بعبلقات العمل الفردية ومن أىم األحكام التشريعية الممغاة التي تم نسخيا في 

منيا نظام التصنيف الميني كيفية حساب االجر االساسي : االتفاقيات الجماعية 
جراءات تثبيت العامل بعد إنتيائيا ،  ، جميع التعويضات والمنح ، فترة التجربة وا 
بل إن معظم االتفاقيات الجماعية لمعمل نسخت األحكام الواردة في قانون العمل 

الساري المفعول ، فيل يجوز التفاوض عمى حقوق وواجبات مكرسة قانونا؟ 
إن تحديد بعض االتفاقيات الجماعية لمعمل عمى غرار مؤسسة سوناطراك 

 في  اعتقادنا أن ىذا يمس بالحقوق القانونية المكرسة 18السن أدنى لمتشغيل 
لمعمال ، وال يجوز لبلتفاقية الجماعية أن تمس أو تمنح حقوقا أقل من الحقوق 
المكرسة قانونا ، وعميو كان عمى ىذه االتفاقيات تتقيد بالسن األدنى المحدد 
قانونا كمبدأ عام ، واستثناء عن المبدأ العام  وعند الضرورة تضع سنا أعبل 

. يتناسب مع خصوصية بعض مناصب العمل 
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بعد االطبلع عمى بعض االتفاقيات الجماعية لمعمل منيا اتفاقية مؤسسة 
سوناطراك ، وجدنا ضمن مضمونيا فصبل خاصا بالنظام الداخمي بجميع محاوره 

 (التنظيم التنقني لمعمل ، القواعد المتعمقة بالصحة واالمن ، والمجال التأديبي  )
مع العمم أن الطبيعة القانونية لمنظام الداخمي تختمف عن الطبيعة القانونية 

لبلتفاقية الجماعية ، فالنظام الداخمي تصرف باإلرادة المنفردة لصاحب العمل  
وبالتالي ال يعقل أن يكون محل تفاوض جماعي، إلى جانب ذلك فإن النظام 

الداخمي يخضع لممصادقة أي  لرقابة المشروعية من قبل مفتش العمل ، بينما ال 
. تخضع االتفاقية الجماعية ليذه الرقابة 

لمرفع من مستوى التفاوض الجماعي ، وحتى يمعب دوره في ظل التحوالت 
: االقتصادية واالجتماعية وتحديات العولمة نقترح ما يمي 

ـ التكوين المستمر المتخصص المعمق لمشركاء االجتماعيين ، إذ أن تكوين 
العنصر البشري ىو االستثمار حقيقي فبواسطتو تستقر عبلقات العمل  وتضمن 

. المؤسسة بقاءىا في عالم المنافسة 
ـ ضرورة استعانة أطراف التفاوض الجماعي بأعضاء مفتشية العمل ، وأىل 

. الخبرة عند إعداد االتفاقيات واالتفاقات الجماعية لمعمل 
عادة -  ضرورة إعادة النظر في االتفاقيات واالتفاقات الجماعية الحالية ، وا 

النظر في المسائل التي تم نسخيا من النصوص القانونية الممغاة ، وتعويضيا 
. بقواعد مينية أصيمة مبنية عن تفاوض حقيقي وجدي
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 ضرورة تدخل المشرع من خبلل وضع نص قانوني يمزم األطراف عمى -
 .التفاوض التفاوض الجماعي سنويا  

ضرورة تكوين القضاة في مجال القانون االجتماعي  اي قانون العمل - 
والضمان االجتماعي ، لكون ىذا القانون سريع التطور لمتكيف مع الواقع 

االقتصادي واالجتماعي ، ولكون نصوصو متفرقة في مجموعة من الجرائد 
. الرسمية 
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 استحالة إجراء التفاوض اجلماعي يف اجلزائر
وكلي حشن شليب ب/ د

" أ " أستاذ حماضر 
 .جامعة سعيدة   كلية احلقوق والعلوم الشياسية

  :المقدمة 
يشكل التفاوض الجماعي وسيمة بديمة، تبنتيا الجزائر مؤخرا إبان إحداثيا لمتغيير 

اإليديولوجي في نظاميا السياسي و االقتصادي و االجتماعي في نياية الثمانينات من القرن 
و العمل بناء عمى اتفاق جماعي يتم بين ممثمي  الماضي، تيدف تنظيم شروط التشغيل

فمم تكن ىذه الوسيمة االتفاقية التنظيمية لشروط التشغيل . العمال و المستخدمين أو ممثمييم
و العمل معروفة في قوانين العمل السابقة بحكم أن اإليديولوجية االشتراكية كانت تفرض 

 . تقرير تنظيم عالقات العمل تبعا لقواعد تشريعية أو تنظيمية محضة
، 1فمم يكن لالتفاق الجماعي شأنا، ما عدا في القطاع الخاص الذي كان شبو منعدما

طالما أن االقتصاد آنذاك كان موجيا و أن الغالبية الساحقة لألنشطة الصناعية و الفالحية 
و التجارية و الخدمات كانت كميا تابعة لمدولة تمارس في إطار شركات أو مؤسسات أو 

.  مستثمرات عمومية
أضف إلى ذلك،لم يعترف القانون الجزائري، خالل تمك الفترة، بالحريات النقابية في 

مفيوميا الميبرالي، بل أنو كان يتبنى اإليديولوجية النقابية االشتراكية التي تعتبر النقابة مجرد 
.   2منظمة جماىيرية تابعة لمحزب الواحد، تيدف نشر األفكار االشتراكية في الوسط العمالي

                                                             
 و المتعمق بالشروط 29/04/1975المؤرخ في  (الممغى) 31-75 من األمر رقم 85 كانت تنص المادة  1

إن االتفاقيات الجماعية لمعمل ىي اتفاق يتعمق بشروط "العامة لعالقات العمل في القطاع الخاص عمى أنو 
". العمل، مبرم بين ىيئة االتحاد العام لمعمال الجزائريين و صاحب عمل واحد أو أكثر

فتصبح النقابة مدرسة لالشتراكية تكمن ميمتيا في تربية، تدريس و تنظيم العمال ألجل تشييد  " 2
 .1976، مقتبس من الميثاق الوطني لسنة "االشتراكية
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. 1 بالتالي يمكن القول أن التفاوض الجماعي يشكل مفيوما حديثا نسبيا في القانون الجزائري
 و ما تبعو من تشريعات و تنظيمات متعمقة 1989فمم يتأكد وجوده إال بصدور دستور 

و الجماعية، العترافيا بكل الحقوق و الحريات الفردية و الجماعية  بعالقات العمل الفردية
و منو أصبح الحق النقابي حقا مضمونا دستوريا لكل المواطنين . بناء عمى نظرة ليبرالية

كما أنو تم . الجزائريين بدون استثناء، و معترف بو من خالل مظيريو الفردي و الجماعي
االعتراف بالقانون االتفاقي لعالقات العمل المستوحى أحكامو من عقد العمل و من االتفاقات  

فمم يبق تنظيم قواعد التشغيل و العمل حكرا عمى القواعد القانونية . و االتفاقيات الجماعية
. الصادرة عن السمطات العمومية، بل أصبح لمقواعد االتفاقية شأنا كبيرا في ذلك

و لما كان التفاوض الجماعي، في األصل، مرتبطا وجودا و عدما بالنقابة العمالية و 
المستخدمة، باعتباره مدرجا ضمن نشاط المشاركة لممنظمات النقابية، فإن وجود النقابة 

كما أنو، في إطار . يشكل مسألة شبو حتمية إلمكان إجراء عممية التفاوض الجماعي
التعددية النقابية الناتجة عن حرية إنشاء المنظمات النقابية، يستمزم التفاوض الجماعي ليس 

غير أنو و . فقط وجود النقابة بل أن تكون ىذه األخيرة تمثيمية بناء عمى معايير محددة قانونا
بالرجوع إلى النصوص القانونية المنظمة لمحق النقابي، يظير جميا أن ىناك صعوبة، بل 
أحيانا استحالة، في إنشاء المنظمة نقابية و في تحقيق شروط التمثيمية النقابية إما عمى 

. مستوى المؤسسة المستخدمة أو عمى مستوى أوسع من ذلك
:  أوال ـ استحالة التفاوض الجماعي بسبب شروط تكوين المنظمة النقابية

 لممنظمة الدولية لمعمل 87 و االتفاقية رقم 20162 من دستور 70تبعا لنص المادة 
المتعمقة بالحرية النقابية و حماية الحق النقابي التي صادقت عمييا الجزائر في 

 المتعمق بكيفيات ممارسة الحق النقابي، بموجب 14-90، تبنى قانون 19/10/1962
                                                             

1
 L. Borsali Hamdan, Droit du travail, collection droit pratique, Berti Editions, 

Alger 2014, p. 233. 
الحق النقابي يعترف  "1989 من دستور 53 المماثمة لنص المادة 2016 من دستور 70 تنص المادة  2

". بو لجميع المواطنين
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بيذا . ، مبدأ حرية تأسيس المنظمات النقابية عمالية كانت أم مستخدمة4 و 3، 2المواد 
يكون المشرع قد اعتمد عمى اإليديولوجية النقابية الميبرالية التي ينجر عنيا بالضرورة 

االعتراف بالتعددية النقابية في جل المستويات المينية و اإلقميمية، الشيء المتناقض تماما 
 و المقتصرة عمى 1مع ما كان مطبقا سابقا و المتمثل في الوحدة النقابية المفروضة قانونا

كما ينتج . 2منظمة نقابية عمالية واحدة تتمثل في اإلتحاد العام لمعمال الجزائريين دون سواىا
عن ىذه اإليديولوجية وجوب تقرير إجراءات جد مبسطة ألجل تيسير تأسيس المنظمات 

النقابية إما عمى مستوى المؤسسة النقابية أو عمى مستوى أوسع من ذلك في شأن االتحادات 
. و االتحاديات و الكنفدراليات النقابية

تجسيدا ليذه المبادئ النقابية الميبرالية قرر المشرع مجموعة من الشروط القانونية 
لتأسيس المنظمات النقابية، منيا ما يتعمق باألشخاص، عماال أو مستخدمين، المؤسسين 
لممنظمات النقابية، و منيا ما يخص القانون األساسي لممنظمة النقابية، و منيا أخيرا ما 

. يرتبط بالمستمزمات الشكمية و الموضوعية
 قيام األعضاء المؤسسين لمنقابة بإيداع 14-90و في ىذا اإلطار يستمزم القانون رقم 

التصريح بالتأسيس مرفقا بمجموعة من الوثائق المحددة قانونا، لدى إما والي الوالية التي 
توجد النقابة بمقرىا، إذا كانت ىذه النقابة ذات طابع بمدي أو مشترك ما بين البمديات أو 
والئي، و إما لدى الوزير المكمف بالعمل إذا كانت ذات طابع مشترك ما بين الواليات أو 

وصل التسجيل  (الوالي أو الوزير)تسمم في المقابل السمطة اإلدارية المختصة . وطني
و بيذا تعتبر المنظمة .  يوما من تاريخ اإليداع30لألعضاء المؤسسين خالل مدة ال تتجاوز 

                                                             
الحق النقابي معترف بو لكل العمال و يمارس في إطار " تنص 1976 من دستور 60 كانت المادة  1

". القانون
 و المتعمق بممارسة الحق 19/07/1988 المؤرخ في 28-88 أنظر في ذلك القانون الممغى رقم  2

. النقابي
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النقابية مؤسسة قانونا بعد استكمال لكل ىذه اإلجراءات و استفاء شكميات اإلشيار في جريدة 
. يومية وطنية إعالمية واحدة عمى األقل عمى نفقة النقابة

 لممنظمة 87 من االتفاقية الدولية رقم 2إال أنو و عمى عكس ما اشترطتو المادة 
لمعمال وأصحاب العمل، دون تمييز من أي نوع، الحق "الدولية لمعمل التي تقضي عمى أن 

، فإن قانون "وذلك دون ترخيص مسبق... في إنشاء ما يختارونو ىم أنفسيم من منظمات 
 عّمق تأسيس المنظمة النقابية العمالية أو المستخدمة عمى ما قد يشكل ترخيص 90-14

إداري مسبق و المتمثل في تسميم وصل اإليداع من قبل السمطات اإلدارية المختصة خالل 
 .   يوما30مدة 
 نتيجة 14-90فعال يصعب عمميا تأسيس منظمة نقابية تطبيقا ألحكام قانون    

لرفض السمطة اإلدارية المتخصة و المتمثمة في الوالي أو الوزير المكمف بالعمل تسميم وصل 
 يوما من تاريخ اإليداع خرقا صارخا 30التسجيل لألعضاء المؤسسين حتى بعد انقضاء مدة 

فال يشكل ىذا الوصل مجرد وسيمة إثبات إليداع ممف تأسيس النقابة لدى السمطات . لمقانون
اإلدارية المختصة، بقدر ما يعد وسيمة مخولة ليذه األخيرة ألجل عرقمة حرية تأسيس 

ىذا ما تأكد لدى المنظمة الدولية لمعمل و ما دفعيا إلى حث الدولة الجزائرية في . النقابات
 سالفة 87 عمى االلتزام بتسجيل النقابات بكل حرية طبقا ألحكام االتفاقية رقم 20151سنة 

.   2الذكر، و الفصل عمى جناح السرعة في طمبات التسجيل العالقة لمدة سنوات عديدة
 
 

                                                             
.  2015 لممؤتمر العمل الدولي المنعقدة في جوان 104 الدورة  1

2  «… Tel est notamment le cas de la CGATA qui reste en attente de son 

enregistrement depuis plus de vingt ans. Un autre syndicat le SNAPAP, n’a été 

reconnu qu’au bout de deux ans, au terme d’une procédure de plainte introduite 

auprès du Comité des libertés syndicales… », Extrais des propos tenus par les 

membres travailleurs lors de la 106
e
 session de la CIT, juin 2017, C.App./PV.17. 



  2018جوان / مجلة قانون العمل و التشغيل                                                                                        العدد السادس 

62 

 

بالتالي يظير جميا أنو ال يمكن لممنظمات النقابية ممارسة صالحياتيا التفاوضية بحكم 
غير أنو، و كما تبين أعاله، . أن وجودىا القانوني ال يكون إال بعد تسمميا لوصل اإليداع

تتعمد السمطات اإلدارية المختصة في عدم تسميم الوصل في غالب األحيان بيدف جعل 
. وجود النقابة أمرا غير مشروع

أضف إلى ذلك، أنو يستحال قانونيا تأسيس إتحاد أو اتحادية أو كفدرالية نقابية، عمى 
فعال ترتكز حرية . الرغم من أن النصوص القانونية تقضي في الظاىر بحرية تأسيسيا
  المتعمق بممارسة 14-90تأسيس االتحادات و االتحاديات و الكنفدراليات النقابية في قانون 

تطبق عمى " من ىذا القانون 4فتنص المادة . 4 و 2الحق النقابي عمى أحكام المادتين 
االتحادات المنظمات النقابية و االتحاديات و الكنفدراليات نفس األحكام التي تطبق عمى 

من ثم، يمكن القول أنو ميما كان نطاق نشاط النقابة، من مستوى ". المنظمات النقابية
المؤسسة المستخدمة إلى غاية المستوى الوطني، فإن قواعد و إجراءات التأسيس واحدة 

ذلك ما قد يشكل اعترافا قانونيا بحرية تأسيس االتحادات و . تشمل كل المنظمات النقابية
.   االتحاديات و الكنفدراليات النقابية

 المتعمقة بحق العمال و 14-90 من قانون 2غير أنو، و بالرجوع إلى أحكام المادة 
المستخدمين في تأسيس منظمات نقابية، يظير أنيا تعمق ممارسة ىذا الحق بوجوب توافر 

يحق لمعمال األجراء من جية و المستخدمين من جية "، إذ تنص "التضامن الميني"شرط 
، أن  الذين ينتمون إلى المهنة الواحدة أو الفرع الواحد أو قطاع النشاط الواحدأخرى،

فال يمكن تأسيس منظمة نقابية إال في إطار مينة معينة أو فرع ميني ". يكونوا منظمة نقابية
 بموجب مادتو الرابعة 14-90بالتالي عندما أخضع قانون . معين أو قطاع نشاط معين

السابقة الذكر، االتحادات و االتحاديات و الكنفدراليات النقابية إلى نفس الشروط و 
اإلجراءات الخاصة بتأسيس المنظمات النقابية، فإنو يكون قد حرميا بصورة غير مباشرة من 

 . التأسيس
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بالفعل، تجمع االتحادات و االتحاديات و الكنفدراليات النقابية بداخميا ليس منخرطين 
من العمال األجراء أو المستخدمين، و إنما منظمات نقابية عمالية أو مستخدمة تنتمي في 

فال يمكن تحقيق . الكثير من األحيان إلى مين أو فروع أو قطاعات نشاط متميزة و مختمفة
في مفيومو الضيق في شأن االتحادات و االتحاديات و الكنفدراليات " التضامن الميني"شرط 

و الغريب في األمر، أن السمطات العمومية تتذرع بأحكام . النقابية مما يمنعيم من التأسيس
 السالف ذكرىما ألجل رفض تسجيل االتحادات و االتحاديات و الكنفدراليات 4 و 2المادتين 

أكثر من ذلك، لوال إعفاء . 1النقابية المستقمة و المنافسة لالتحاد العام لمعمال الجزائريين
 من قانون 11االتحاد العام لمعمال الجزائريين من التصريح بالتأسيس طبقا لنص المادة 

، فإن ىذه النقابة في شكميا الفيدرالي أو الكنفدرالي تعد غير قانونية، و من ثم 90-14
يستحال عمييا إجراء التفاوض الجماعي عمى المستوى الوطني أو المختمط بين قطاعات 

 .النشاط
 :ثانيا ـ استحالة التفاوض الجماعي بسبب شروط تمثيمية النقابية

 المتعمقة باالعتراف بالشخصية القانونية 14-90 من قانون 16و إن كانت المادة 
إبرام أي عقد أو اتفاقية "لممنظمات النقابية بمجرد تأسيسيا، تمكن ىذه األخيرة من صالحية 

 من 39 و 38 و المادتين 11-90 من قانون 114، فإن المادة "أو اتفاق لو عالقة بيدفيا
، تخول صالحية المشاركة في مفاوضات االتفاقيات أو االتفاقات الجماعية 14-90قانون 

داخل المؤسسة المستخدمة أو التي تعنييا، بصورة امتيازية لممنظمات النقابية التمثيمية أو 
ليذا، فإذا كان لكل تجمع . االتحادات و االتحاديات و الكنفدراليات النقابية األكثر تمثيال

نقابي القدرة عمى تمثيل أعضائو حسب الشروط و الحدود المتضمنة في قانونو األساسي، 

                                                             
1
 « En septembre 2000, le SNAPAP a introduit une demande de constitution d’une 

confédération syndicale dénommée Syndicat national autonome des travailleurs 

algériens (SNATA). Cette demande a été rejetée par les autorités au motif de sa 

non-conformité avec les articles 2 et 4 de la loi n° 90-14 du 2 juin 1990 », V. 

FIDH, Mission internationale d’enquête sur les libertés syndicales en Algérie, n° 

349, décembre 2002.  
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إن ذلك . فإنو في المقابل ليس ألي تجمع نقابي التحدث و الدفاع عن مصالح جماعة أوسع
.  يستدعي أن يكون التجمع النقابي تمثيميا

من ثم عندما تستدعى النقابات لمتفاوض بشأن اتفاقيات جماعية تخص كل األجراء 
بما فييم غير المنخرطين، فإن عمييا تمثيل كل أجراء المينة، بل أحيانا كل العمال األجراء، 

فالتمثيمية . الشيء الذي يتطمب بالضرورة أال يوكل ىذا الدور إال لممنظمات النقابية التمثيمية
تعني قدرة النقابة عمى التحدث باسم جماعة من العمال أو المستخدمين أوسع من عدد 

 .1أعضائيا، أي القدرة عمى تمثيل مصالح جماعية
انطالقا من ىذه الحتمية القانونية التي ال تحتمل أي جدل و الناتجة عن مبدأ التعددية 

 ألجل تحديد معايير 14-90 و ما يمييا من قانون 34النقابية، تدخل المشرع بموجب المواد 
إال أنو جاء بشروط . التمثيمية النقابي عمى الصعيدين، المؤسسة المستخدمة و الوطني

. تعجيزية يستحال تحقيقيا ميدانيا
بالنسبة لممنظمات النقابية العمالية التي تنشط عمى مستوى المؤسسة المستخدمة، تقدر 

 أشير عمى 6تمثيميتيا بناء عمى معيارين، معيار األقدمية أي يشترط أن تكون مكونة منذ 
، و المعيار الكمي المتمثل في وجوب أن تضم 14-90 من قانون 34األقل طبقا لممادة 

 عمى األقل من العدد الكمي لمعمال األجراء الذين تغطييم % 20ىذه المنظمات النقابية 
 عمى األقل في لجنة المشاركة، و % 20أو أن يكون ليا تمثيل بنسبة /قوانينيا األساسية، و

.  14-90 من قانون 35ىذا عمال بالمادة 
 جد مرتفعة و % 20إال أنو ميدانيا يصعب تحقيق المعيار الكمي األول، إذ أن نسبة 

أما . ال تسمح لمعديد من المنظمات النقابية إسماع صوت أعضائيا، كما ىي صعبة اإلثبات
المعيار الكمي الثاني فإنو مستحيل التحقيق لكونو من جية، جد مبالغ فيو، و من جية 

                                                             
1
 V. G. Couturier, Droit du travail, t. 2, les relations collectives du travail, PUF, 1

er
 

éd. 1991, pp.309-310. 
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-90 من قانون 98 السالف ذكره، و نص المادة 35أخرى، لوجود تناقض بين نص المادة 
.  (العمال) المتعمق بطريقة انتخاب مندوبي المستخدمين 11

بالفعل، حتى تعتبر المنظمة النقابية العمالية التي تنشط عمى مستوى المؤسسة 
 عمى األقل في لجنة المشاركة، بمعنى % 20المستخدمة تمثيمية، يجب أن يكون ليا تمثيل 

يجب عمى المنظمة النقابية أن ترشح أعضائيا العمال في انتخابات مندوبي المستخدمين 
 عمى األقل من العدد الكمي %20عمى مستوى المؤسسة المستخدمة و أن تفوز بنسبة 

 من 98في حين ال يجوز، طبقا لممادة . لمندوبي المستخدمين المشكمين لجنة المشاركة
، لممنظمة النقابية تقديم من بين أعضائيا مترشحين النتخابات مندوبي 11-90قانون 

و حتى في حالة انتفاء منظمات نقابية تمثيمية، فإنو ال . المستخدمين، إال إذا كانت تمثيمية
 المذكورة 4 و 3 فقرة 98يجوز لممنظمة النقابية تقديم ترشح منخرطييا، بل طبقا لممادة 

. من ثم فإن المعيار الكمي الثاني ال جدوى منو. أعاله، يكون لمعمال تقديم ترشحيم بأنفسيم
و عميو، فإنو يستحال تحقيق ميدانيا المعايير القانونية لمتمثيمية النقابية العمالية عمى 

و إذا . مستوى المؤسسة المستخدمة، مما يؤدى بالتبعية استحالة إجراء التفاوض الجماعي
كان األمر كذلك، فإن نفس النتيجة يمكن مالحظتيا في شأن تمثيمية االتحادات و 

االتحاديات و الكنفدراليات التي تنشط عمى المستوى البمدي و المشترك ما بين البمديات و 
 14-90 من قانون 36بحيث تستمزم المادة . الوالئي و المشترك ما بين الواليات و الوطني

 عمى األقل من المنظمات النقابية التمثيمية %20أن تضم ىذه التجمعات النقابية العمالية 
فإذا كان من المستحيل . التي تشمميا قوانينيا األساسية عبر المقاطعة اإلقميمية المعنية

تحقيق معايير التمثيمية النقابية بالنسبة لممنظمات النقابية العمالية الناشطة عمى مستوى 
المؤسسة المستخدمة، فإنو يستحال أيضا تحقيق شروط التمثيمية النقابية عمى مستوى أوسع 

. من المؤسسة المستخدمة
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يستشف مما سبق أن المشرع يكون قد حرم النقابة من صالحية أصيمة تتمثل في 
بحيث، و عمال . التفاوض الجماعي لمدفاع عن مصالح أعضائيا أو المينة أو العمال كافة

، عندما ال تتوافر منظمة نقابية تمثيمية، يتكفل تمثيل 14-90 من قانون 42بأحكام المادة 
. العمال األجراء، ممثمون ينتخبيم مباشرة مجموع العمال األجراء لضرورة التفاوض الجماعي

 في شطرىا المتعمق بالتفاوض 11-90بالتالي، و خالفا لما تنص عميو أحكام قانون 
الجماعي، من خالل منح االمتياز لممنظمات النقابية التمثيمية إبرام االتفاقيات أو االتفاقات 

الجماعية، إما عمى مستوى المؤسسة المستخدمة أو مستوى أوسع من ذلك، فإنو أمام 
استحالة تحقيق شروط التمثيمية النقابية، استخمفت المنظمات النقابية كطرف في االتفاقيات 
. أو االتفاقات الجماعية من قبل العمال المنتخبين رغم نقص كفاءتيم في تنفيذ تمك الميمة

، ىو أنو حدد 39 و 38 في مادتيو 14-90 و ما يمفت االنتباه أيضا في شأن قانون 
الصالحيات التفاوضية الجماعية لممنظمات النقابية التمثيمية عمى مستوى المؤسسة 

أما المنظمات النقابية التمثيمية التي تنشط عمى . المستخدمة و عمى المستوى الوطني فقط
المستوى البمدي و المشترك ما بين البمديات و الوالئي و المشترك ما بين الواليات فقد سيى 

و في ىذه الحالة يجب الرجوع إلى نص . القانون عن االعتراف ليا بيذه الصالحية صراحة
 ألجل السماح ليذه المنظمات بإبرام اتفاقات أو اتفاقيات 11-90 من قانون 122المادة 

فالبد من استدراك ىذا اإلغفال . جماعية في الحيز اإلقميمي الذي يخص كل واحدة منيا
. 14-90ضمن قانون 
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أما فيما يخص االتحادات و االتحاديات و الكنفدراليات النقابية التي ترغب في 
التفاوض الجماعي عمى المستوى الوطني، فإنو ال يشترط أن تكون تمثيمية عمى الصعيد 

، األكثر تمثيال عمى الصعيد 14-90 من قانون 39الوطني، بل يجب أن تكون طبقا لممادة 
و الظاىر أن المشرع لم يبين المقصود من المنظمات النقابية األكثر تمثيال عمى . 1الوطني

الصعيد الوطني، فيل يقصد بيا النقابة الوحيدة األكثر تمثيال من بين النقابات التمثيمية أم 
يقصد بيا عدة منظمات نقابية األكثر تمثيال؟ فطالما ال يوجد جواب عن ىذا السؤال فإنو 

.  يستحال إبرام مفاوضات جماعية عمى الصعيد الوطني
أخيرا، و فيما يخص السمطات المكمفة قانونا بتقدير توافر معايير التمثيمية النقابية 

، يظير جميا أنيا 14-90 من قانون 37 و 36 و 35المحددة قانونا، و المبينة في المواد 
تشكل إشكاال حقيقيا في شأن النقابات التي تنشط عمى مستوى المؤسسة المستخدمة، بحيث 

 . يرجع لممستخدم تقدير تمثيمية المنظمات النقابية التي تنشط عمى مستوى مؤسستو
بيذا يكون المشرع قد مكن المستخدم من سمطة تعسفية في اختيار المنظمة النقابية 

 تعطي 14-90 مكرر من قانون 37أضف إلى ذلك، أن المادة . التي يرغب التفاوض معيا
ليذه السمطات المكمفة بتقدير التمثيمية، و ىي المستخدم و الوالي و الوزير المكمف بالعمل 

الخيار بين قبول أو رفض الصفة التمثيمية عمى الرغم من عدم قيام المنظمة النقابية باإلبالغ 
 مكرر 37فعال جاء في نص المادة . بالمعايير القانونية  خالل الثالثي األول لمسنة المدنية

يجب "بدال من "  المنظمة النقابية المخالفة غير تمثيميةيمكن اعتبار"السالفة الذكر عبارة 
أكثر من ذلك لم ينص المشرع صراحة عمى رفض التمثيمية النقابية بالنسبة ". اعتبار

لممنظمات النقابية العاجزة عن إثبات استفائيا لممعايير القانونية رغم إبالغيا بالعناصر 
. 2المساعدة عن الكشف عنيا خالل األجل القانوني

                                                             
 بوكمي حسن شكيب، الحق النقابي في إطار القوانين الحديثة و اقتصاد السوق، مذكرة ماجستير،  1

. 155، جامعة سيدي بمعباس، ص 2000-2001
 .150 بوكمي حسن شكيب، المذكرة السابقة، ص  2
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ختما ليذه المداخمة المتواضعة، يظير جميا أن التشريع الجزائري المتعمق بالحق 
 و 87 و كذا االتفاقيتين الدوليتين رقم 2016النقابي جاء متناقضا تماما مع أحكام دستور 

بحيث يستحال عمميا ممارسة النقابة لصالحياتيا التفاوضية بكل .  لممنظمة الدولية لمعمل98
فالبد من إعادة النظر في نصوص . حرية و في إطار التعددية النقابية العادلة و النزيية

.  التي أصبحت تشكل عائقا حقيقيا لمحريات النقابية14-90قانون 
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              احلريات الهقابية و حتديات العوملة

ماموني فاطمة الزهرة   / د
" أ   "        أستاذة حماضرة 

كلية احلقوق و العلوم الشياسية جامعة مشتغامن 
  : الممخص

يعتبر وجود النقابات واالعتراف بحق التمثيل النقابي مظيرا من مظاىر الديمقراطية، 
شراكيم  الذي يعيد لعالقة العمل توازنيا من خالل تقوية وتدعيم قوة المطالبة بحقوق العمال وا 

في مقابل ذلك نجد أن من أولى مطالب . في إعداد عقود العمل أو اتفاقيات العمل الجماعية
كساب السوق  لغاء الضوابط وا  رأس المال عمى الصعيد العالمــي ىو تحرير سوق العمل وا 

نتساءل أمام ىذا التناقض . المرونة المطموبة لالستجابة لمتحوالت الصناعية والتقنية الجارية
بين متطمبات المنافسة ومساعي الطبقة العاممة، عن توجيات  العمل النقابي ومدى صموده 

في التعامل مع العولمة وآثارىا االقتصادية واالجتماعية السمبية الناتجة عما تعتمده من 
وما يتطمبو من . أدوات في إعادة الييكمة الرأسمالية و خوصصة المؤسسات واالستثمار

.  استراتجيات في إعادة توطين اإلنتاج وتغيير أماكن العمل كمما استدعى الربح 
Abstract: The existence of trade unions and recognition of the right to trade 

union representation is a manifestation of democracy, which restores the balance 

of labor by strengthening and strengthening the power to demand the rights of 

workers and involving them in the preparation of labor contracts or collective 

labor agreements. On the other hand, one of the first demands of capital at the 

global level is to liberalize the labor market and deregulate the market and give 

the market the flexibility required to respond to the ongoing industrial and 

technical. We wonder about this contradiction between the requirements of 

competition and the efforts of the working class, about the trends of trade union 

action and its steadfastness in dealing with globalization and its negative 

economic and social effects resulting from the tools it adopts in the restructuring 

of capitalism and privatization of institutions and investment. And the strategies it 

requires to resettle production and change jobs whenever profit is required. 
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  : مقدمةال
بما أن حق العمل ىو حق طبيعي و أساسي لكل إنسان قادر عميو وفقا لظروفــــو و 
إمكانياتو، فان ليذا اإلنسان العامل الحق في تكوين نقابات و جمعيات مينية أو االنضمام 

. إلييا لتنظيم أمور العمل و حماية العمال
في ىذا المجال أكد اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان عمى أنو من حق أي شخص 

. يعمل، أن يؤسس أي نقابة أو تجمع ميني مع اآلخرين أو أن ينتسب إلييا في حال وجودىا
فالعمال يصبحون أكثر قوة واقتدار عمى . كل ذلك من أجل حماية مصالحو والدفاع عنيا

 . 1حماية مصالحيم والدفاع عنيا عند تجمعيم و توحدىم
يؤكد العيد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عمى ذات الفكرة 

في حق العامل في تكوين أو االنتساب إلى المنظمات النقابية، إال أنو أطمق ىذا الحق 
 وحرره من أي قيد، باستثناء ما تعمق منو بالنظام العام، كما منح النقابات حرية الحركة و

   2.العمل في المجتمع في إطار ما يسمح بو القانون إلى جانب تقرير حق اإلضراب

 الخاصة بتوفير الحماية و التسييالت لمندوبي 1971 لسنة 135 أكدت االتفاقية رقم اكم
سوف يتمتع مندوبو العمال  بالحماية الفعالة " العمال حيث نصت في مادتيا األولى عل انو 

ضد أية تصرفات ضارة بيم  ومن ضمنيا الفصل المبني عمى أساس عضويتيم في النقابة 
 ."  أو مساىمتيم في نشاط النقابة

                                                             
1
ىذا ما نصت عميو الفقرة الرابعة من نص المادة الثالثة والعشرين من اإلعالن العالم لحقوق اإلنسان -  

.  1948لسنة 
كرست الحق في التنظيم النقابي المادة الثامنة من العيد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية -  2

واالجتماعية والثقافية والتي أكدت في فقرتيا الثالثة عمى أن تطبيق ىذه المادة ال تؤدي إلى عرقمة تنفيذ 
 أي أنو ليس ىناك أي 1948أحكام اتفاقية منظمة العمل الدولية المتعمقة بحرية التنظيم النقابي لعام 

 .تعارض بين ىذا العيد و بين االتفاقية الصادرة عن منظمة العمل الدولية
V Jean. Michel Servais, Normes Internationales du travail. L.G.D.J 2004 p82 et 5. 
 

  



  2018جوان / مجلة قانون العمل و التشغيل                                                                                        العدد السادس 

71 

 

 ذات المعنى الخاصة بتوفير 1971لسة 143و قد أكدت التوصية الدولية رقم 
الحماية و التسييالت لممثمي العمال و إن كانت قد أفاضت في التفاصيل و التي نذكر منيا 
ضرورة منحيم الوقت الكافي لمقيام بوظائف تمثيل العمال، دون تخفيض أجورىم أو فقدانيم 
ألي مزايا اجتماعية، و منحيم حق دخول جميع أماكن العمل و األماكن اإلدارية إلى جانب 

 .1منحيم التسييالت المادية و تزويدىم بالمعمومات الالزمة
األمريكية والعربية، فمجمميا  عمى نفس النحو صارت المواثيق اإلقميمية األوروبية و و

كما منحت ىذه . قررت حرية األشخاص في تكوين المنظمات النقابية أو االنتساب إلييا
المنظمات حرية العمل ولم تفرض عمى إنشائيا وممارستيا لمياميا إال القيود المنصوص 

كما سمحت ليا بتشكيل االتحادات النقابية عمى مختمف المستويات . عمييا في القانون
كل ذلك ضمانا لحق العمل في التنظيم النقابي نظرا لما يؤمنو . الوطنية واإلقميمية والدولية

ىذا الحق من مصالح أساسية لمعمال تمكنيم من الدفاع عن حقوقيم بصورة جماعية ال 
مع . فردية، مما يجعميم أقوى وأقدر عمى حماية ىـذه الحقوق في مواجية مستخدمييم
  2.مالحظة تقصير المواثيق اإلفريقية عن بقية المواثيق اإلقميمية في ىذا الموضوع

 1996و قد الزم المشرع الجزائري نفسو بيذا الحق من خالل الدستور الجزائري لسنة 
و التي .  منو56و الذي اعترف ألول مرة بحق إنشاء المنظمات النقابية من خالل المادة 

تنص عمى أن الحق النقابي معترف بو لجميع المواطنين نظرا النسحاب الدولة وتخمييا عن 
 1989وقد منح قبل ذلك دستور . الحماية الواسعة لمطرف الضعيف في عالقات العمل

 لمعمال سالحا لمدفاع عن مصالحيم المشروعة بعد 1996المعـــدل و المتمم بدستور 
كما أكدت قوانين اإلصالحات .  منو57االعتراف بحق المجوء إلى اإلضراب طبقا لممادة 

                                                             
 ، 2006وليد سيد حبيب، الحقوق و الحريات النقابية العمالية،دار العالم الثالث، القاىرة،العدد الثالث -  1

 .  58ص 
أنظر، وسيم طيار، حق العمل وفقا . أكثر تفاصيل عن الحق في التنظيم النقابي في المواثيق اإلقميمية -  2

.    وما بعدىا25 ص 2007لممواثيق الدولية جامعة دمشق، كمية الحقوق 
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 المتعمق 1 90/14االقتصادية و االجتماعية ىذا المبدأ الدستوري، بإصدار القانون رقم 
بممارسة الحق النقابي والمعدل تماشيا والتطور الذي عرفو عالم الشغل بالقانون رقم 

. 96/12األمر  ، و91/30
تبرم االتفاقيات و   " ...96/21 المعدلة و المتممة باالمر 114حيث نصت المادة 

. االتفقات الجماعية ضمن نفس الييئة المستخدمة بين المستخدم و الممثمين النقابين لمعمال
كما تبرم بين مجموعة مستخدمين او منظمة او عدة منظمات نقابية تمثيمية لممستخدمين من 

 ".جية  او منظمة او عدة منظمات نقابية تمثيمية لمعمال من جية اخرى
 و المتممة 30-91 من القانون رقم 6 المعدلة بالمادة 35في حين نصت المادة 

تعتبر تمثيمية داخل المؤسسة المستخدمة الواحدة " 12-96من القانون رقم " أ"3بالمادة 
 بالمائة عمى االقل من العدد الكمي لمعمال االجراء 20المنظمات النقابية لمعمال التي تضم 

 .2 بالمائة عمى االقل في لجنة المشاركة20او المنظمات النقابية التي ليا / و 
يعتبر وجود النقابات واالعتراف بحق التمثيل النقابي مظيرا من مظاىر الديمقراطية، 

الذي يعيد لعالقة العمل توازنيا باعتبارىا عالقة قائمة أساسا عمى تبعية مقدم العمل 
شراكيم في إعداد عقود . لمستخدمو من خالل  تقوية وتدعيم قوة المطالبة بحقوق العمال وا 

العمل أو اتفاقيات العمل الجماعية و إعطاء العمال التمثيل الشرعي داخل المنظمات 
رساء مبادئ العدالة االجتماعية والمساواة بين التنظيمات المختمفة من  اإلدارية واإلنتاجية وا 

خالل النضال المتواصل حول مسائل تحسين األجور، تحديد ساعات العمل، االستقرار 
في مقابل ذلك نجد أن من أولى مطالب رأس . الوظيفي و التأمين والضمان االجتماعي

                                                             
 تحقيقا ألىداف ترسيخ ممارسة الحريات األساسية في 1990 جوان 02وىو القانون الصادر بتاريخ -  1

عالم الشغل، الحث عمى التمثيل الحقيقي و الديمقراطي لممتعاممين االجتماعيين تعزيز أسس الحوار و تنظيم 
. مشاركة النقابة في المؤسسة المستخدمة

 المتعمق بكيفيات ممارسة الحق 1990 يونيو 2 المؤرخ في 90/14  من القانون 35انظر المادة -  2
من القانون " أ"3 و المتممة بالمادة 30-91 من القانون رقم 6و المعدلة بالمادة .النقابي المعدل و المتمم

.  12-96رقم 
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كساب السوق المرونة  لغاء الضوابط وا  المال عمى الصعيد العالمــي ىو تحرير سوق العمل وا 
.  المطموبة لالستجابة لمتحوالت الصناعية والتقنية الجارية

نتساءل أمام ىذا التناقض بين متطمبات المنافسة ومساعي الطبقة العاممة، عن 
توجيات  العمل النقابي ومدى صموده في التعامل مع العولمة وآثارىا االقتصادية 

واالجتماعية السمبية الناتجة عما تعتمده من أدوات في إعادة الييكمة الرأسمالية و خوصصة 
وما يتطمبو من استراتجيات في إعادة توطين اإلنتاج وتغيير أماكن . المؤسسات واالستثمار

. العمل كمما استدعى الربح ذلك
اثر انتقال راس المال عمى قوة التفاوض الجماعي شل الحركة النقابيــة : المبحث االول

لقد أثبت واقع النظام الجديد أن كل ما يشكل مقاومة أو عرقمة لمنطق السوق، أصبح 
األمر يتعمق خاصة بالحركة النقابية و التي أصبح من السيل . ىدفا ليجوم الرأسمالية

إعاقتيا أمام التخوف من فقدان منصب العمل والذي ناذرا ما يحظى بو، ناىيك عن  تفكيك 
وحدة التجمعات المينية، نتيجة التنافس ما بين العمال الدائمين والعمال المؤقتين، األمر 

كما أن توظيف العمال في . ألمذي يحول دون إمكانية تحقيق المطالب الجماعية لمعمال
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يصعب معو التمثيل نتيجة عدم القدرة عمى االلتحام 

، خاصة بعد االنصياع لتوصيات المؤسسات المالية الدولية وتنفيذ برامج التقويم 1والتضامن 
الييكمي و خوصصة مؤسسات القطاع العام، وما ترتب عنيا من آثار سمبية اعتمدت 

 .كوسائل ضغط من أجل ضمان التراجع النقابي وتمييد الطريق لنجاح االستثمار
وسائل الضغط المعتمدة لشل الحركة النقابية : أوال

تتضافر لشل الحركة النقابية مجموعة من العوامل، ترجع لسحق الحركة النقابية لجذب 
تغير المحيط الذي تنشط فيو النقابات و االستثمار األجنبي و سياسة إعادة توطين اإلنتاج  

و ىذا بدافع استقطاب .  استجابة لسياسة ترشيد المؤسسات في إعادة توطين اإلنتاج
.   االستثمار سعيا لتحقيق التنمية االقتصادية و لو كان ذلك عمى حساب التنمية االجتماعية

                                                             
1
- Gérard Lyon Caen, Jean Pélissier. Alain supiot «  Droit du Travail «  20 édition  - 

Dalloz 2000,p23-24 et 28-29. 
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تغير المحيط الذي تنشط فيه النقابات - 1
الواليات المتحدة األمريكية، )لقد أثبتت الدراسات االقتصادية في الدول األكثر تصنيعا 

. أن السبب الرئيسي لمتراجع النقابي يعود لآلثار االجتماعية السمبية لمعولمة (أستراليا، نيوزلندا
فالعولمة في بعدىا االجتماعي أدت إلى القضاء تدريجيا عمى دور الدولة االجتماعي 

وتقميص برامج الرعاية االجتماعية والتقميل من فرص التوظيف، مما يترتب عميو تزعـزع في 
. النسيج االجتماعي واندثار لفكرة التضامن بين األفراد والجماعات

وقد أدى ىذا إلى تفكيك المؤسسات التي كانت تقوم في العقود الماضية بحماية 
 خاصة أمام االستجابة لتوصيات المؤسسات المالية 1.التوازن االجتماعي الذي تتواله الدولة

وتنفيذ برامج إعادة الييكمية الرأسمالية و خوصصة المؤسسات بكل ما يترتب عنيا من 
تسريح جماعي لمعمال وانتشار لمبطالة وما ترتب عنو من تغيير جذري في أنظمة العمل، 
وىذا بظيور العمل المؤقت و عقود العمل محدودة المدة و العمل بالوقت الجزئي و انتشار 

وىذا كمو تحت غطاء اكتساب السوق المرونة الالزمة استجابة لضرورة . العمل المستقل
إال أن ذلك انعكس سمبا عمى بنية الطبقة العاممة، فقد دفع ىاجس البطالة بالعمال . المنافسة

إلى دائرة التنافس، األمر الذي ترتب عنو إثارة العداوة والبغضاء و ىو ما أدى إلى تفكيك 
وحدتيم، خاصة وأن التنظيم الجديد لعالقات العمل جعل ىذا األخير موزعا عمى وحدات 

. تنظيميا متعددة ومنفصمة عن بعضيا البعض مكانيا و
قد تسببت ىذه التجزئة في انييار القاعدة التنظيمية لمنقابات العمالية و في  انحسار  و

وقد أضعف ىذا االنحسار بتضافر عوامل أخرى كسياسة إعادة توطين . في عضويتيا
 القدرة التفاوضية لممنظمات النقابية وىذا من خالل التعديالت والتغير في طرق 2اإلنتاج 

                                                             
 ، 2006أنظر، عثامنية لخميسي، عولمة التجريم و العقاب، دار ىومة، لمطباعة و النشر، الجزائر -  1

.  113ص 
أصبحت المؤسسات تمجأ إلعادة توطين اإلنتاج في األماكن التي تتوافر عمى تكاليف منخفضة بما فييا -  2

لم يكن ىناك سيادي نقابي لم يسمع وىو : "في ىذا المجال قال أحد االقتصاديين أنو . تدني أجرة العمال
إن ىو . يجمس عمى طاولة المفاوضات، بأن ما لدى أعضائو  من فرص عمل سيجري تقميا إلى المكسيك
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ضعاف  تمثيل العمال وخفض مستويات الحماية االجتماعية ليم، بمنع االتفاقيات الجماعية وا 
قوانين العمل، مقابل تدعيم عقود العمل الفردية وىــذا لدفعيا من أجل تقديم تنازالت لمتغاضي 

  1.أحيانا عن بعض االنتياكات حفاظا عمى فرص العمل
سياسة إعادة توطين اإلنتاج  - 2

تساىم الشركات متعددة الجنسيات أو الشركات العالمية العابرة لمقارات في تدفق حركة 
من إجمالي حركة  % 75، لتتحكم بذلك في 2رؤوس األموال و االستثمار األجنبي المباشر

فضال عن ذلك أصبحت صاحب عمل عالمي حيث توظف اليوم . التجارة الدولية لمسمع
 مميون شخص عامل من 90 من الشركات المتعددة الجنسيات، أكثر من 65000حوالي 
و توظف الشركات المتعددة الجنسيات .  مميون عامال ضمن اليد العممة العالمية20أصل 

إن ما جعل الشركات المتعددة . 3 مميون عامال15التي تحتل المراتب المائة األولى أكثر من 
الجنسيات آلية فعالة و عامال ميما من عوامل تشكيل حركة العولمة دوليا، االستراتيجيات 

 .التي تعتمدىا كوسائل لمضغط 

                                                                                                                                                                                              

أنظر، ضياء مجيد الموسوي، العولمة واقتصاد السوق الحرة، ديوان المطبوعات الجامعية، . طالب بالكثير
 . 77 و67، ص 2007الطبعة الثالثة،

ال يخفى أن اعتماد عقد العمل كوسيمة مثمى لتنظيم عالقات العمل يتضمن جوانب من الخطورة من -  1
حيث أن الواقع يوحي بأن مبدأ الحرية التعاقدية ال يراد بو في ظل ضرورات المنافسة  سوى حرية المستخدم 

لذا يمكن أن تعتبر ىذه الحرية . وما عمى ىؤالء سوى القبول. في فرض ما يشاء من شروط عمى العمال
أنظر  . نظرية ال تجد ليا طريقا أمام ضرورات المنافسة والحاجة لمعمل أكثر تفصيل عن اعتماد عقد العمل

- Marie Ange moreau, Normes sociales, doit du travail et mondialisation, Confrontations et 

mutations, Dalloz 2006, p357. 
باإلضافة إلي وجود مجموعة من المؤشرات تدل عمي انتشار ظاىرة العولمة تتمثل في عولمة  - 2

تحويل األنشطة من مكان آلخر طبقا لمتغيرات في األجور و  )العرض،عولمة المنافسة، عولمة اإلستراتجية 
 سنان الموسوي، إدارة الموارد البشرية وتأثيرات العولمة عمييا، مجدالوي لمنشر انظر،(..االندماج، التفرع.. 

 . 278، ص 2005. والتوزيع
 أوت سنة 62انظر، مجمة منظمة العمل الدولية، الشركات المتعددة الجنسيات و العمل الالئق، العدد  - 3

 .  و ما بعدىا4، ص 2008
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فعمى صعيد االقتصاد المعولم، أصبح أمام الشركات المتعددة الجنسيات فرص 
فالواقع . استثمار في أماكن أخرى خارج أوطانيا، تتميز بارتفاع األرباح و انخفاض األجور

يشير إلي انو أصبح بمقدورىا أن تختار البمدان التي ترى فييا أن أسواق العمل و الضرائب 
و األنظمة و القوانين الموجية أكثر مالئمة إلي جانب انخفاض التكاليف الجبائية و الحوار 

و سرعان ما تخرج عندما تشعر أن أرباحيا ستنخفض إلي دون المستوى . 1االجتماعي
و بيذه العممية تضمن لنفسيا استثمار أمواليا في األماكن التي توفر ليا . السائد في األسواق

إلي امتيازات  اجتماعية تنافسية في  إن سعي الشركات المتعددة الجنسيات.. 2أعمى األرباح
األماكن التي تقيم عمييا أنشطتيا االقتصادية غالبا ما يكون لو انعكاسات قوية عمي عالقات 

  . العمل
حرية شركاتو في  فقد عرف أحد رؤساء الشركات المتعددة الجنسيات العولمة عمى أنيا

االستثمار أينما يشاء، من أجل إنتاج ما يريده و بيعو أين يريد وبأقل الضغطات الممكن 
إخراج "وىناك من يعرفيا عمى أنيا . 3فرضيا من طرف قوانين العمل واالتفاقيات الجماعية 

األنشطة االقتصادية من المجال المحمي إلى المجال العالمي، حيث يتم نقل رأس المال إلى 
وىذا من خالل اعتماد إستراتيجية إعادة  . الدول التي تكون فييا تكاليف اليد العاممة منخفضة

، والتي يراد بيا فصل مكان إنتاج السمع أو "Délocalisation"توطين عمميات اإلنتاج 
الخدمات عن مكان استيالكيا بالرغم من أن ذات السمع يمكن إنتاجيا واستيالكيا في مكان 

وىذا بنقل رأس المال إلى الدول التي تكون فييا كمفة اإلنتـاج المنخفضة بما فييا أجور . واحد

                                                             
اذا انصبت إستراتجية توطين اإلنتاج إلي أماكن تكون فييا تكاليف نقل ىذا األخير مرتفعة ، يتم تقسيم  - 1

:   انظر. اجر العامل إلي خمسة
Alami Hasna , l’entreprise Marocaine Face aux défis de la mondialisation, Thèse de 

doctorat en sciences économiques,2005-2006, p49 
 .56انظر،   ضياء مجيد الموسوي، المرجع السابق، ص -  2

 دولة 100  المستوطنة في  ABB  رئيس الشركات المتعددة الجنسيات P.Barnerikو ىذا ما أكده -  3
 . عامل 150000والمستخدمة ل 

- Allouat Farid, Revue Algérienne du travail, la mondialisation une rétrospective, revue Algérienne 

du travail, N° 33, institut National du travail, 2004 p09 
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العمال إلى جانب  عوامل أخرى كاإلعفاء الضريبي عمى األرباح و االمتيازات الممنوحة في 
 1.إطار تشجيع االستثمار و االستقرار السياسي وقوة العمل المتعممة

ىذا وتتخذ إستراتيجية نقل اإلنتاج لمخارج صورا مختمفة، فقد يكون كميا حيث يتم إنياء 
وقد يكون جزئيا باعتماد سياسة تجزئة عمميات . كل نشاط المؤسسة وتحويمو إلى دولة أخرى

اإلنتاج من طرف الشركات المتعددة الجنسيات، حيث أصبح بإمكانيا صنع أي جزء مــن 
وال ييم . األجزاء المكونة لمسمعة الواحدة أو إنجاز أي نشاط اقتصادي في أي مكان في العالم

  أو خارجي بنقل اإلنتاج 2.ما إذا كان النقل يتم داخميا عمى نفس مستوى شبكة المؤسسات
خارج حدود الدولة، ما دام أن اآلثار االجتماعية السمبية التي يمكن أن ترتبيا ىذه 
:  اإلستراتيجية أكيدة ميما كانت كيفية وصورة ىذا التحويل لإلنتاج وىذا من حيث

 فقد أدت حرية المتاجرة بالسمع والخدمات عبر الحدود الدولية :القضاء عمى فرص العمل- 
وىذا اعتمادا عمى ترشيد المؤسسات حيث يتم غمقيا وتسريح . إلى فقدان العمل البشري لقيمتو

 . عماليا بحثا عن األرباح والتي لن تتحقق إال في مكان يتوافر عمى امتيازات أفضل

                                                             
ينطوي عمى فكرة خمق مؤسسة في إقميم دولة : "في تعريفو لنقل اإلنتاج عمى أنو" Muchielli"يذىب -   1

إنما يتطمب ذلك مراعاة مجموعة من العوامل إلى جانب انخفاض أجور . ما وتأسيس أخرى في الخارج
من تكاليف اإلنتاج أنظر، % 10العمال الذي ال يشكل سوى 

-Michel Rainelli, Les stratégies des entreprises face à la mondialisation, édition EMS, 

1999, p43 76.  
إن التنظيم الدولي الجديد في تحويل المؤسسات إلي شبكات لو انعكاسات سمبية عمي المجال -   2

االجتماعي، ذلك أن تأسيس الشبكات، يقضي عمي شكل المستخدم بمفيومو الكالسيكي عمي المستوي 
كما ان المرور إلي اقتصاد الشبكات   الدولي و عالقة التبعية القانونية المفروضة بموجب قوانين العمل

فرض تراجع المعايير االجتماعية الكالسيكية في كل ما يتعمق بعقود العمل و تمثيل العمال، الذي أصبح 
يواجو عوائق حدود األقاليم و حدود األشخاص المعنوية، حيث أصبح اليوم تمثيل العمال يتطمب رؤية جديدة 
لمتضامن ما بين عمال الشبكات نتيجة االنقسام عمي مستوي الدول و المواقع أكثر تفاصيل عن الموضوع، 

رسالة ماجستير بعنوان العامل و المؤسسة االقتصادية محاولة لتحديد عنصر .  ماموني فاطمة الزىراءأنظر،
 .التبعية

 
.  
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أدت سياسة إعادة التوطين بيذا المفيوم إلى تدعيم مكافحة : إضعاف الحركة النقابية- 
أرباب العمل في المفاوضات مع النقابات، التي كثيرا ما أصبحت تواجو تيديدات بغمق 

المؤسسات وتحويميا إلى بمدان أخرى، متى لم تتم االستجابة لمتخفيض من كمفة اليد العاممة 
، خاصة أمام ضعف التأسيس النقابي وعدم 1وىذا في إطار ما يعرف بسياسة ترشيد األجور

و من جية أخرى قوة . قـدرة الطبقة العاممة عمى التنظيم إال في إطار وطني،  ىذا من جية
الشركات متعددة الجنسيات في إمكانية االنتقال إلى أي مكان بغرض القضاء والتحرر من ما 

 .األمر الذي يجعل من المستخدم مستثمرا ومن المستخدم مستثمرا. 2يواجييا من مطالب 
أمام ىذه اآلثار االجتماعية السمبية، يجب إدراك حقيقة ىذه اإلستراتيجية المعتمدة من 
قبل شبكات المؤسسات، حيث ال يشرط أن يكون انخفاض أجور العمال ىو الدافع إلى نقل 

اإلنتاج، إنما ىدف ىذه المؤسسات ىو مراعاة عوامل أخرى تتعمق بتدني ظروف العمل 

                                                             
لقد أدى زحف العولمة إلى محو آفاق العمل النقابي في كل دول العالم تقريبا، ففي الواليات المتحدة  -  1

طالبت اتحادات " مدنية النقابات العمالية"األمريكية مثال، في مدينة نيويورك التي كانت تعتبر عمى الدوام 
، ولم تكن نقابة ذوي المين الخدمية مستعدة %40أرباب العمل بتخفيض أجر المستخدمين الجدد بمقدار 

لمخضوع إلى ىذه التخفيضات مخافة أن تؤدي موافقتيا إلى دفع أرباب العمل إلى طرد ما لدييم من 
حالل محميم عمال جدد بأجر أقل األمر الذي دفعيم إلى تنظيم إضرابا بمغ ذروتو سنة  مستخدمين قدامى وا 

 ألف عامل في إطار العمل الخفي، 85، عمى إثره أقدمت المؤسسات عمى تشغيل ما يزيد عمى 1996
لينتيي األمر باتفاق يقضي بعودة ىؤالء العمال . مقابل أجر ضئيل، بعدما قامت بطرد العمال المضربين

عن أجرىم السابق، وفي ىذا تجسيد لكسوف النقابات % 20إلى أماكن عمميم ولكن بأجر يقل بمقدار 
العالية في العالم المتطور نتيجة التغيير التكنولوجي السريع وتنقالت رأس المال والحرية في التجارة العالمية، 
. وتحمل سوق العمل من الضوابط في المجتمعات الصناعية ورخص األيدي العاممة في بمدان العالم النامي 

.         75 و63أنظر، ضياء مجيد الموسوي، المرجع السابق،ص 
 األلمانية عمى أجرائيا من أجل Braunفي إطار اعتماد أسموب الضغط والتيديد، اشترطت شبكة -  2

كما عقدت شركات :  ساعة عمل يوميا دون زيادة في األجر39 إلى 36تفادي نقل اإلنتاج تجاوز 
siemens  إنفاق مع نقابات IG ساعة دون 40 إلى 35 عمى أن يكون وقت العمل اليومي 2004 سنة 

. زيادة في األجر
- Philippe Robert- démontrond, La gestion des droits de l’homme, édition aprogée 2006 p 

23 et 24. 
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عموما، وكل ما يشكل حماية لمعمال وفي ىذا ضرب لمساعي الطبقة العاممة والتي سعت 
. التنظيمات النقابية لتكريسيا

الذي ترتب عن غمقو  ونقل عمميات اإلنتاج " Hoover"ىذا ما جسدتو قضية مصنع 
 عامال، فضال عن االتفاق الذي تم مع نقابة 628التي كانت تتم عمى مستواه، تسريح 

العمال التي قدمت تنازالت حول تأجيل دفع األجور لمدة سنة كاممة و تخفيض التعويضات 
عن الساعات اإلضافية و التخفيض من عدد الممثمين النقابين و زيادة مرونة العمل و 

 1.ضعف الحماية االجتماعية بالنسبة ألجراء العمل المؤقت
إذا كان ىدف شبكات المؤسسات ىو : سحق الحركة النقابية لجذب االستثمار األجنبي- 

نقل نشاطيا إلى أجزاء من العالم، حيث ال يكون تشغيل العمال وتسريحيم باىض الثمن، 
. فماذا عن الدول المستقمبة ليذه الشركات

الواقع أن العولمة منحت لممؤسسات القدرة عمى التفاوض وممارسة سمطات وضغطات 
عمى الدول من أجل مراجعة أنظمة العمل باعتبارىا الوسيمة األولى والمثمى لحماية األجراء 
التابعين قانونيا واقتصاديا لمستخدميم، وىذا بغرض جعل سوق العمل أكثر مرونة، ضمانا 

وىذا ىو وضع الدول النامية بما فييا الجزائر  . 2لالستفادة من شروط وامتيازات االستثمار

                                                             
1 " -Hoover " ىو أحد مصانع شركة متعددة الجنسيات، قامت بغمق ىذا المصنع المتواجد في مدينة

.   المتواجدة في مدينة اسكتمندا cambuslangلونفيك بفرنسا ونقل نشاطو إلى مؤسسة أخرى في مدينة 
وىنا نقل اإلنتاج تم داخميا وعمى نفس مستوى شبكة المؤسسات، كما أن ىذا النقل لم يتم باالعتماد عمى 

مقارنة بما % 31االختالف في مستويات األجور فقط، لكن نظرا النخفاض وتدني ظروف العمل بنسبة 
 .كانت عميو قبل نقل اإلنتاج، مما أدى إلى إضعاف السمم االجتماعي لمدة سنوات طويمة

V. Michel Rainelli, Les stratégies des entreprises face à la mondialisation, édition EMS, 

1999, p 81 et 82. 
. ليجد العمال أنفسيم في مركز ضعيف في مواجية سياسات إعادة توطين اإلنتاج-  2

V- Eddy LEE, Mondialisation et normes du travail , un tour d’horizon, Revue 

internationale du Travail , N°2, Bureau internationale du travail, Genève 1997, P189. 
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التي اضطرت إلى االستجابة ليذه الضغوطات من أجل جذب االستثمار  بتقديم إغراءات 
عمى الصعيد االجتماعي وعمى رأسيا تسييل تسريح العمال وتشغيل المؤقتين بشكل دائم، 

مميدة بذلك األرضية لسحق الحركة النقابية، نظرا ألىمية دورىا في تنظيم شروط العمــل  و 
تحديد حقوق و التزامات كل طرف من طرفي عالقة العمل و ضمان التفاوض من اجل 

إلى . الحصول عمى أفضل األجور التي تحتفظ المؤسسات المعولمة بجزء منيا لمصمحتيا
جانب دورىا في التنمية االجتماعية، من أجل رفع مستوى العمال وتحسين ظروفيم، خاصة 

وأن مستوى العمل النقابي يعد من أىم المؤشرات التي تأخذىا الشركات الكبرى بعين 
 أما بالنسبة لمدول المستقبمة فيعتبر االستثمار بالنسبة 1.االعتبار قبل اإلقدام عمى االستثمار

ليا الوسيمة المثمى لنجاح سياسة خوصصة المؤسسات ولو كان ذلك عمى حساب مكاسب 
فقد انتقدت النقابات المستقمة الوطنية . الطبقات العاممة ىذا ما يؤكده واقع االستثمار بالجزائر

و الفيدراليات الدولية لمعمال التعسف الذي تمارسو الشركات متعددة الجنسيات عمى عمال 
التي تضم اكبر تجمع لمشركات االجنبية – المنطقة الصناعية حاسي مسعود و ما جاورىا 

و اعتبرت نشاطيا بعيد عن اي رقابة رسمية من طرف مفتشية -  خصوصا البترولية منيا 
و ليذا . و كذا الرقابة العمالية من خالل الفروع النقابية. العمل التي تمثل وزارة العمل

فعمال ىذه الشركات يعاممون كالعبيد ، . فالشركات االجنبية تتعامل بقانون دولة داخل دولة
حيث حرموا من ان يؤسسوا فروعا نقابية لممطالبة بحقوقيم خاصة امام الطرد التعسفي و 
التحرش االداري ضد مئات العمال، مما يؤكد عدم احترام ىذه االخيرة الى جانب الحكومة 

. 2لقوانين العمل الجزائرية 

                                                             
1
 -  Philippe Robert  Demontrond, op.cit , p  21 et 22. 

" و " كومباس " يمكن تبرير ىذا الموقف غير المنطقي تبعا لما تؤكد عميو الشركات االجنبية شركة -  2
بحصوليا عمى المشاريع بطريقة غير قانونية و غير شفافة لمحصول عمى " بريتيش غاز " و " بيكرىوف 

مشاريع ، لذا فيم غير ممزمين باحترام القانون منذ البداية حسب التصريح الصادر عن المتحدث عنيم في 
و " سي في تي تي " كل ىذا دفع النقابات المستقمة الوطنية و النقابة الفرنسية . تصريح لجريدة الخبر

الى ضرورة احترام القانون و الحق في التمثيل " سي جتيل " االتحاد الدولي لمخدمات العامة االسبانية 
النقابي في اي شركة اجنبية في ظل الطرد التعسفي و عدم تطبيق القرارات القضائية إلعادة ادماجيم في 
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الحرية النقابية وتحديات العولمة في الجزائــر : ثانيا
يشيد واقع العولمة انحصارا في إصدار معايير الشغل الدولية، فمنظمة التجارة 

العالمية تمارس ضغوطا عمى منظمة العمل الدولية لمتراجع عن المعايير الدولية السائدة بدل 
تطويرىا لصالح العمال، خاصة ما يتعمق منيا بحماية الحريات النقابية وحق اإلضراب و 
التي كرستيا المواثيق الصادرة عن منظمة األمم المتحدة والعيد الدولي الخاص بالحقوق 

ماذا عن توجيات العمل النقابي الجزائري في التفاعل مع العولمة . االقتصادية والثقافية
وآثارىا االقتصادية واالجتماعية؟ وىل تمكنت الحركة النقابية من المحافظة عمى مناصب 
شغل عماليا، خاصة في فترة دخول الجزائر مرحمة اإلصالحات الييكمية العضوية والمالية 

 وتسريح 1997 إلى 1994 مؤسسة من سنة 985لممؤسسات وما ترتب عنيا من حل 
 عامل و محالين عمى التقاعد المسبق ؟   519881

لقد أثبت واقع سوق العمل أن التمثيل النقابي في الجزائر أضحى مجرد حركة عمالية 
فقدت قوتيا التأثيرية، رغم الجيود التي قدميا االتحاد العام لمعمال الجزائريين من أجل إيقاف 
عممية التسريح في كثير من االجتماعات مع الحكومة وأرباب العمل، فرغم تسجيل إضرابات 

ىذا . توصف بأنيا ناجحة بناءا عمى نسبة المشاركة، إال أنو لم يتم تحقيق المطالب الحقيقية
و إن كان . بسبب انشغال النقابة في العمل السياسي أكثر من انشغاليا بالعمل النقابي

.  لمتضييق الممارس عمى النقابات الدور األكبر في الحيمولة دون تحقيق أىدافيا المرجوة
لعل العقد االجتماعي و االقتصادي الذي وقعو االتحاد العام لمعمال ىو اتفاق لخنق 

ىذا . الحريات النقابية تجاوبا مع طمب الحكومة الخاضعة لممؤسسات المتعددة الجنسيات
 فضال عن إصدار تعميمات مخالفة لمنصوص القانونية فيما يخص الخصم اآللي ألجور 

 
 

                                                                                                                                                                                              

ال " الشركات االجنبية تحول حاسي مسعود الى منطقة محرمة " انظر جريدة الخبر، . مناصب عمميم
  .2 ، ص 2010 جانفي 08 ، الصادرة بتاريخ 5870تعترف بمفتشية العمل و قرارات العدالة العدد 
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العمال المضربين و اعتقال الرموز النقابية و تقديميم لممحاكمة بتيمة عرقمة حرية العمل و 
ىذا ما حدث مع مناضمي المنظمة الوطنية ألساتذة . المجوء إلى الطرد الجماعي تخويفا

 ، حيث تم 2003عمى اثر  اإلضراب الواقع سنة  (CNAPSET)التعميم الثانوي و التقني 
 . 1استغالل الطبقة االحتياطية من البطالين لمضغط عمى العمال

و ما حدث ايضا لمعديد من العمال المضربين احتجاجا عمى االجور المتدنية و 
الحرمان من منحة المردودية و غيرىا من الحقوق حيث تعرض ىؤالء لمضرب من قبل قوات 
االمن و الدرك في غياب اي تنظيم او اطار نقابي يتولى الدفاع عن حقوق العمال و ىذا ما 

بالرويبة و عمال مركب " سوناكوم " حدث مثال لعمال شركة الوطنية لمسيارات الصناعية 
. 2،  "تونيك" الونشريس لصناعة الورق 

مع ذلك تعرف بعض دول العالم انحسارا أشد لمحركات النقابية، وصل إلى حد 
ىذا . ممارسة العنف و االغتيال و اإلخفاء و التخويف و التحرش ألعضاء النقابات العمالية
 26ما أكده مجمس إدارة مكتب العمل الدولي، حيث تم تأسيس لجنة الحرية النقابية في 

 عن 03 عن المستخدمين و 03 ممثمين عن الحكومة و 03، تتشكل من 1997مارس 
 . العمال
 
 
 

                                                             
فاألصل انو توجد مركزية نقابية واحدة . إلى جانب ىذه التحديات الموضوعية، توجد أخرى ذاتية-  1

UGTA مدعومة من السمطة في نقابة تأسست في مرحمة النضال العمالي ضد االستعمار، لكنيا تحولت 
خالل مرحمة االستقالل إلى ممحقة لمسمطة القائمة، توظفيا ألغراضيا السياسية و غير أبو بمصالح 

إلى جانب تراجع نسبة االنخراط النقابي و العزوف عن المشاركة في الحركات االحتجاجية و تنامي .العمال
انظر احمد حطاب، األمين الوطني المكمف بالتكوين النقابي . ظاىرة الفردانية كأحد إفرازات العولمة الميبرالية

الحريات النقابية و تحديات . CNAPSET.لنقابة المجمس الوطني المستقل ألساتذة التعميم الثانوي و التقني
.. العولمة

 جانفي 08 الصادر بتاريخ 5870العدد " سيدي السعيد ذبحنا في لقاء الثالثية " انظر جريدة الخبر، -  2
 . 3 و 2 ص 2010
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 ا ــــــــــــــــــــــــــــ دولة بمراجعة تشريعات العمل الخاصة بو20تعمل ىذه المجنة عمى مطالبة 
تبني معايير جديدة من اجل تسييل التفاوض الجماعي و إدماج العمال المسرحين في كل  و

 25من نيجيريا و كولومبيا و التي وصل فييا العنف إلى حد القتل، حيث تم اغتيال ما بين 
و كذلك الوضع في كل .  ألف نقابي95و السودان حيث تم تسريح . ألف نقابي30ألف و 

... من كوريا و البرازيل و اليند و الباكستان و البيرو و رومانيا و كندا
إن مطالبة مكتب العمل الدولي بتعديل تشريعات العمل لمباشرة الحركة النقابية و 

ليظل بذلك الخطر قائما . ضمانة سالمتيا يعتد اعترافا منو بالنيل من مكاسب الطبقة العاممة
فإذا كانت منظمات العمل تطالب باإلصالح فالعولمة تفرض بكل . أمام تيار العولمة الجارف

 . 1قواىا التراجع 
الخاتمة 

يعتبر الحوار االجتماعي عامال ىاما في تحريك و تنشيط الحياة االقتصادية و توفير 
و بالتالي تمكين المؤسسات من مواجية التحديات . المناخ المالئم و الفعال لتطوير اإلنتاج

من جية أخرى و في . االقتصادية التي يفرضيا منطق العولمة و التنافسية االقتصادية
الجانب االجتماعي ، يمثل الحوار الوسيمة المفضمة لتنمية روح المسؤولية عند أطراف 

و المساىمة في . اإلنتاج و تحسيس كل منيم بأىمية دوره في تطوير المؤسسة و إنمائيا
عمى أن يتم توفير الظروف الالزمة لممارسة . تكريس قواعد متينة لعمل بناء و مفيد

 . 2ديمقراطية اجتماعية حقيقية يترتب عنيا بناء مجتمعات متماسكة 

                                                             
1  -Revue de travail, Nouveau rapport,Graves violations des droits des travailleurs dans 

20 pays, 268
eme

 session du conseil d’administration du BIT,  N° 20,  Bureau 

internationale du travail , magazine de L’OIT .1997 , p 5 et 06 et 07 . 
الحوار االجتماعي أساس متين لبناء التزام أصحاب العمل و " و ىذا ما أكده مؤتمر العمل الدول -  2

العمال باالضطالع مع الحكومات بالعمل المشترك و المطموب لتخطي األزمة و تحقيق انتعاش 
  و05المرجع السابق ص . مؤتمـر العمل الدولي .انظر ميثاق عالمي لفرص العمل.مستدام

 - Jean-Christophe le Duigou, op.cit.p 27.                                         
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ارتكازا عمى مبادئ الحرية النقابية و النقاش الحر و صنع القرار الديمقراطي في ما 
و بما يوفر قناة لمرجال و النساء من اجل اقتناص فرص العمل الالئق . يتعمق بقضايا العمل

. 1و المنتج في ظروف من الحرية و المساواة و األمن و الكرامة اإلنسانية 

 

 

 

  

                                                             
تؤكد منظمة العمل الدولية عمى ان معدالت مشاركة المرأة في مؤسسات الحوار االجتماعي ما زالت -  1

فعندما تشارك المرأة في مؤسسات الحوار االجتماعي فإنيا تمعب دورا فعاال في جمب . منخفضة رغم اىميتيا
فمشاركة . قضايا المساواة بين الجنسين الى الواجية و بالتالي تسميط  الضوء عمى قضايا النوع االجتماعي

مجمة منظمة . المرأة في مؤسسات الحوار االجتماعي ىي بحد ذاتيا ضرورية لتعزيز المساواة بين الجنسين
 56العدد . العمل الدولية، الحوار االجتماعي في العمل، االصوات و الخيارات المتاحة لمرجال و النساء

  .  13 ص 2009اكتوبر 
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مهازعات املادة االجتماعيةإشلالية االختصاص الهوعي يف   

 حممد كريم نورالديو/ د
" ب  " أستاذ حماضر  

 جامعة مستغامن  كلية احلقوق والعلوم السياسية
 : الممخص

تتعمق اإلشكالية المطروحة في ىذه الدراسة بمسألة االختصاص النوعي لمجيات 
القضائية االدارية و العادية فيما يخص المادة االجتماعية ، السيما في مفيوميا المتضمن 

 مكرر من قانون اإلجراءات المدنية يتعمق األمر بدراسة تطور ىذا االختصاص 7في المادة 
أوال ذلك المتعمق بتطور قانون اإلجراءات المدنية السيما مع صدور : في إطار تطر مزدوج 

، ثم التطور المتعمق بالنصوص المنظمة لنازعات الضمان االجتماعي السيما 08/09قانون 
 و أحدث تغيرات جذرية في ىذا 1983 الذي ألغى قانون سنة 08-08مع صدور القانون 

ما مدى فعالية ىذه التدابير الجديدة فيما يخص إشكالية تحديد االختصاص : المجال 
يتعمق األمر بقراءة في ىذا التطور المزدوج مدعمة باالجتياد القضائي لممحكمة  النوعي؟

. العميا، مجمس الدولة و محكمة التنازع
النزاع -  اختصاص نوعي، منازعات الضمان االجتماعي، لجان الطعن:الكممات المفتاحية

 .نزاع مشتت- الجيات القضائية االجتماعية- الجيات القضائية اإلدارية- الطبي

 

Résumé :  

La problématique soulevée par cette contribution concerne la question de la 

compétence d’attribution des juridictions administratives et ordinaires pour ce qui 

concerne la matière sociale, notamment dans son acception relative à la matière de 

la sécurité sociale ;  celle notamment fondant les dispositions du code de 

procedures civiles : l’article 7 bis plus précisément. 

Il s’agira d’étudier l’évolution de cette compétence dans le cadre d’une 

double évolution : d’abord celle relative à l’évolution du code de procédure civile 

avec la promulgation de la loi de 08-09 ; ensuite l’évolution concernant les textes 

organisant le contentieux de la sécurité sociale et avec notamment la promulgation 

de la loi de 08/08  qui a introduit des réformes radicales dans ce domaine :quelle 

efficacité de ces réformes sur la problématique de la délimitation de la 

compétence d’attribution en matière de contentieux de la sécurité sociale ? Il 
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s’agira donc d’une lecture de cette double évolution étayée par les arrêts de la 

jurisprudence de la cour suprême, du conseil d’état et du tribunal des conflits.  

Mots clés : Compétence d’attribution- contentieux social- commissions de recours 
– contentieux médical – juridiction administrative-juridiction sociale-contentieux 

éclatée. 

 :    مقدمة          
اختار النظام   2السيما بعد صدور قانون اإلجراءات المدنية و 1منذ االستقالل

و تأثرا بالنظــــــــــام )عمى مبدأ الفصل بين المنازعـــــــات أي  الجزائري نظاما قضائيا يعتمد
 و ذلك 4التمييز بين الجيات القضائيــــــة العاديــــة و الجيات القضائية اإلدارية 3(الفرنسي

بالرغم من االديولوجية االشتراكية المسيطرة آنذاك ؛ و ىو المبدأ الذي تم تأكيده في مختمف 
الذي تبنى النظام  19895مراحل تطور النظام الجزائري ال سيما بعد اعتماد دستور سنة 

                                                             

، اٌّتؼّٓ تّس٠س اٌؼًّ تاٌتشط٠غ اٌؽاضٞ اٌّفؼٛي 31/12/1962 اٌّؤضخ فٟ 157-62اٌمأْٛ ضلُ -1

 اٌّؤضخ 278-65؛ األِط ضلُ 18.، ص1963تاؼتثٕاء اٌتسات١ط اٌتٟ تّػ تاٌؽ١ازج اٌٛؽ١ٕح، اٌدط٠سج اٌطؼ١ّح 

. 96 اٌّتؼّٓ اٌتٕظ١ُ اٌمؼائٟ، اٌدط٠سج اٌطؼ١ّح، اٌؼسز16/11/1965فٟ 

 ،اٌّتؼّٓ لأْٛ اإلخطاءاخ اٌّس١ٔح، اٌدط٠سج اٌطؼ١ّح 08/07/1966 اٌّؤضخ  فٟ 154-66األِط ضلُ -2

   . 47 اٌؼسز1966

ؽثؼح   ، إٌّاظػاخ اإلزاض٠ح، تطخّح فائع أٔدك ٚ ت١ٛع ذاٌس، ز٠ٛاْ اٌّطثٛػاخ اٌداِؼ١ح،محيو أحمد- 3

، 1962-1830 ذٍٛفٟ ضش١س، اٌمؼاء اإلزاضٞ ذالي اٌفتطج االؼتؼّاض٠ح اٌفطٔؽ١ح ،09-05:ص.، ص1994

 cf. Bentoumi Amar,   Naissance de la؛40-15: ص.، ص02، اٌؼسز 1999ِدٍح إزاضج، 

justice Algérienne, éditions Casbah, Alger, 2010, pp. :102-104; 242  

4-Cf. Mahiou A., Le contentieux administratif, R.A, 1972, p.575 ; Bontems 

Claude, Les origines de la justice administrative Algérienne, in. R.A., 1975, n° 2-

3, P.P: 227 – 293 ; Fenaux Henri, Elément de droit judiciaire, in. R.A., 1967, n° 

03, P.P: 483 – 543 ; Joinville J.L., La justice administrative en Algérie, AJDA, 

1967, p.68 

، 1989، 09، اٌدط٠سج اٌطؼ١ّح، اٌؼسز 23/02/1989 اٌّؤضخ فٟ 19-89ِطؼَٛ ضئاؼٟ ضلُ -5

 .210-188:ص.ص



  2018جوان / مجلة قانون العمل و التشغيل                                                                                        العدد السادس 

87 
 

الميبرالي و مبدأ الرقابة عمى مشروعية القرارات اإلدارية بمفيومو التقميدي وىو ما تم تجسيده 
  1990.1من خالل إصالح قانون اإلجراءات المدنية سنة 

 لنظام االزدواجية 99612و قد تم تتويج ىذا التطور من خالل تبني دستور سنة 
النظام القضائي العادي و : القضائية الذي اعتمد بالتالي عمى نظامين قضائيين متوازيين

و قد تم . 20163النظام القضائي اإلداري، و ىو ما تم تأكيده في التعديل الدستوري لسنة 
تجسيد مبدأ االزدواجية القضائية من خالل قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية لسنة 

20084. 
في إطار قانون اإلجراءات المدنية  )و سواء تعمق األمر بمبدأ الفصل بين المنازعات 

في إطار قانون اإلجراءات المدنية ) ، أو بمبدأ االزدواجية القضائية ( المعدل1966لسنة 
، فان اإلشكال الذي يطرح ىو ذاك المتعمق بمعيار توزيع االختصاص بين (2008لسنة 

. القانون الواجب التطبيق;الجيات القضائية العادية و االدارية 
بالنسبة لممشرع الجزائري، كان من الميم تفادي العمل بالحمول المعتمدة في 

النظام الفرنسي و التي تقوم في األساس عمى معيار مادي، يركز مبدئيا عمى طبيعة النزاع 
لذلك و عمى   بغض النظر عن أطراف النزاع، و يعمل بمبدأ االختصاص يتبع الموضوع

                                                             

، اٌّتؼّٓ تؼس٠ً لأْٛ اإلخطاءاخ اٌّس١ٔح، اٌدط٠سج 18/08/1990 اٌّؤضخ فٟ 23-90اٌمأْٛ ضلُ -1

 .992.، ص36، اٌؼسز 1990اٌطؼ١ّح 

، ٠تؼٍك تئطساض ٔض تؼس٠ً اٌسؼتٛض، اٌّظازق 07/12/1996 اٌّؤضخ فٟ 438-96ِطؼَٛ ضئاؼٟ ضلُ -2

  .6، اٌؼسز 1996، اٌدط٠سج اٌطؼ١ّح، 11/1996 /28ػ١ٍٗ فٟ اؼتفتاء 

، 2016 تؼّٓ اٌتؼس٠ً اٌسؼتٛضٞ، اٌدط٠سج اٌطؼ١ّح 06/03/2016 اٌّؤضخ فٟ 01-16اٌمأْٛ ضلُ -3

   .14اٌؼسز 

 اإلزاض٠ح، ٚ اٌّس١ٔح اءاخضاإلج لأْٛ ِٓاٌّتغ ، 2008 /02/ 25 فٟ اٌّؤضخ 09-08 َضقْ  اٌمأٛ-4

 .2 1ػسزاي ،2008ض.ج



  2018جوان / مجلة قانون العمل و التشغيل                                                                                        العدد السادس 

88 
 

 ، اعتمد المشرع 1أساس تبسيط و تسييل توزيع االختصاص بين النزاع العادي و اإلداري
 عمى معيار عضوي ييتم أساسا بأطراف 1966الجزائري منذ قانون اإلجراءات اإلدارية لسنة 

.  من ق إ م 7النزاع و ىو ما يظير جميا من صياغة المادة 
و لكن سرعان ما طرح تطبيق المعيار العضوي العديد من اإلشكاالت و الصعوبات 

 من ق إ م 7في صياغة المادة "  ميما كانت طبيعتيا"السيما عندما أضاف المشرع  عبارة 
الدولة، ) ، أي أن العبرة تكون بأطراف النزاع التي حددىا المشرع 1969في تعديمو سنة 

. 2عادية أم إدارية: ميما كانت طبيعة النزاع   (الوالية، البمدية، المؤسسات العمومية اإلدارية
و عميو و حتى يتصدى المشرع إلى الصعوبة و التعقيدات المطروحة في تطبيق المبدأ العام 

كان عميو االستعانة بمجموعـــــة من االستثناءات ، بمعنى استثناء بعض المنازعات من 
اختصـــاص القضاء اإلداري و أخضعيا الختصاص القضاء العادي بالرغم من وجود أحد 

. 3 من قانون اإلجراءات المدنية7األطراف المنصوص عمييم في المادة 
و قد تطورت ىذه االستثناءات و تعددت إلى أن أفرد ليا المشرع مادة كاممة في تعديل 

 مكرر و لعل ما كان يبرر ىذه االستثناءات ىو الطبيعة  الخاصة 7المادة  : 1990سنة 
مخالفات الطرق، حوادث السيارات التابعة لألشخاص : ليذه المنازعات و ىي تتمثل في 

 من ق إ م ، المنازعات الخاص باإليجارات سواء المدنية أو 7العامين المذكورين في المادة 
التجارية، المنازعات التجارية، المنازعات االجتماعية، ىذا باإلضافة إلى المنازعات المستثناة 

                                                             

1-Salaheddine ALI, De quelques aspects du nouveau droit judiciaire Algérien, in. 

R.A, 1969,n°2, P.P: 435 - 447. 

 من قانون اإلجراءات المدنية في إطار االزدواجية القضائية، 7 واقع وآفاق المادة  بودريوة عبد الكريم- 2
 بوسقيعة ؛94-71: ص.، ص01، العدد 2004المجمة الجزائرية لعموم القانونية، السياسية واالقتصادية، 

، توزيع االختصاص بين النظامين القضائيين العادي واإلداري في مجال المنازعات الجمركية، مجمة أحسن
 .58-49: ص.، ص02، العدد 2002مجمس الدولة 

3- Benbadis (F), la saisine du juge  administratif, thèse doctorat d’Etat soutenue 

en 1982 à Nice, publiée, Alger, O.P.U., 1984, P. 43. 
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بمقتضى نصوص خاصة مثل المنازعات الجمركية، منازعات الجنسية، منازعات األمالك 
. الوطنية، النازعات االنتخابية

 قد ألغى أغمب 20081و إذا كان قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية لسنة 
 من قانون اإلجراءات المدنية و االدارية الجديد، فإن 801االستثناءات في مضمون المادة 

ذلك ال يعني أنيا أصبحت بالضرورة من اختصاص القضاء اإلداري، بل و بالنظر إلى 
التطورات االقتصادية التي عرفتيا الجزائر كان لزاما عمى المشرع الجزائري تطوير منيجيتو 
في التعامل مع قضية توزيع االختصاص، و أصبح يعتمد عمى المعيار العضوي كمعيار 

 2.أساسي، و لكنو يكممو بمعيار مادي و ذلك من خالل النصوص الخاصة
و عميو و بناءا عمى ىذه المعطيات سنحاول من خالل ىذا المقال تركيز الدراسة عل 
إشكالية االختصاص فيما يتعمق بمجال المنازعات االجتماعية من حيث تطور مضمونيا، 
طبيعة ىياكميا، موقف الفقو و القضاء بالنسبة لتحديد االختصاص  النوعي بالنسبة ليذه 

: المنازعات اليامة لممواطن ، سيتم االعتماد عمى محورين أساسين ىما
 .1966 مكرر من قانون اإلجراءات المدنية لسنة 7في إطار أحكام المادة - 1
 .1966 من قانون اإلجراءات المدنية لسنة 802في إطار أحكام المادة - 2

 
 

 

                                                             

 .اٌؽاتك اٌصوط اإلزاض٠ح، ٚ اٌّس١ٔح اءاخضاإلج لأْٛ ِٓاٌّتغ ، /2008 08/09 َضقْ اٌمأٛ- 1

، 9، اٌؼسز 2009، لطاءج أ١ٌٚح ٌمأْٛ اإلخطاءاخ اٌّس١ٔح ٚاإلزاض٠ح، ِدٍح ِدٍػ اٌسٌٚح، غىاي رمضان2-

 Boussoumah (M), Essai sur la notion،  ضاخغ فٟ ٘صا اٌرظٛص وصٌه،50-35: ص.ص

juridique  de service public, in      R.A, 1992, n°3, P.376 ; cf. également Babadji 

(R), Le droit administratif en Algérie, mutations et évolutions, thèse de doctorat, 

Paris, p.396                                                                                         
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 مكرر من قانون اإلجراءات 7المنازعات االجتماعية في مفهوم المادة :  المبحث األول
 1966المدنية لسنة 

إشكالية االختصاص النوعي لممنازعات االجتماعية العامة : االول مطمب ال
بصفة عامة يقصد بالمنازعات االجتماعية المنازعات الناتجة عن عالقات العمل وفق 

 فيما يتعمق 1 المتعمق بعالقات العمل21/04/1990 المؤرخ في 11-90مدلول القانون رقم 
 المؤرخ في 04-90باألجور، الترقيات،الجانب التأديبي ، باإلضافة إلى القانون رقم 

يتعمق األمر إذن بقضايا تخص العمال و . المتعمق بالمنازعات الفردية لمعمل06/02/1990
. التي تخضع نزاعاتيا الختصاص القسم االجتماعي

و الحقيقة أنو فيما يخص منازعات العمال ال بد من اإلشارة إلى أن تطبيق ىذه 
التدابير لم يكن دون طرح مشاكل في التفسير بغرض تحديد الذي لو صفة العامل و الذي لو 

. صفة الموظف العام في اإلدارة دون أن ننسى  األعوان الذين كانوا في وضعية المتعاقدين
 قد يبدوا التمييز بين ىذه الفئات واضحا و بسيطا و لكن في حقيقة األمر لم يكن األمر 

 و مع صدور القانون األساسي العام 1978كذلك ، حيث أنو يجب أن ال ننسى أنو منذ سنة 
لمعمال كانت ىنالك محاولة إللغاء التمييز بين الموظف العام و العامل إال أن ىذه المحاولة 

 59-85باءت بالفشل فحاول المشرع تسوية ىذا التناقض من خالل أحكام المرسوم رقم 
 و ذلك مع االحتفاظ بالمصطمح المستخدم أي العامل لتسيير 25/03/19852المؤرخ في 

. فئة الموظفين التابعين لإلدارة العامة
و يمكننا استعراض بعض اإلشكاالت المطروحة في ىذا الشأن من خالل أحكام 

:  االجتياد القضائي

                                                             

.488.، ص17، اٌؼسز 1990ضاخغ اٌدط٠سج اٌطؼ١ّح، -  1 

، 1985اٌّتؼّٓ اٌمأْٛ األؼاؼٟ إٌّٛشخٟ ٌؼّاي اٌّؤؼؽاخ ٚ اإلزاضاخ اٌؼ١ِّٛح، اٌدط٠سج اٌطؼ١ّح، - 2

 .13اٌؼسز 
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 استأنف 19931مارس30في قرار الغرفة االجتماعية لممحكمة العميا الصادر في 
و  (أ.و)رئيس المجمس الشعبي البمدي قرار الغرفة االجتماعية الذي أمر بإعادة إدماج السيد 

. الدفع لو أجره منذ تسريحو حتى إعادة إدماجو الفعمي
 من قانون اإلجراءات المدنية 7اعتبرت البمدية أن القرار قد اتخذ مخالفة ألحكام المادة 

الذي يمنح االختصاص لممحاكم اإلدارية بالنسبة لممنازعات بين الجماعات المحمية و 
لو صفة الموظف الخاضع لقانون الوظيفة العامة  (أ.و)حيث أنو بالفعل أن السيد . الخواص

.  فيما يتعمق بتوظيفو، تسيير حياتو المينية و عزلو
حيث انو تم توظيفو بمقتضى مقرر بمدي، و أن المقررات البمدية تعتبر قرارات إدارية 

 2.ال تخضع لرقابة المحاكم العادية، لذلك تم القضاء بعدم اختصاص المحكمة االجتماعية

 كان عمى 08/02/1994و في قرار آخر لمغرفة االجتماعية لممحكمة العميا الصادر بتاريخ 
تقدم النائب العام لدى المحكمة العميا بتاريخ  إذ ، 3 القضاة الفصل فيما يخص ىذا الجانب

 من قانون اإلجراءات 197 بطعن بالنقض لصالح القانون  طبقا لممادة 02/07/1991
 :المدنية يطمب فيو نقض و إلغاء قرارين قضائيين صادرين عن

 الفاصل بعدم 04/09/1990الغرفة المدنية لمجمس قضاء الجزائر الصادر بتاريخ -1
اختصاص ىذه الغرفة، 

 08/09/1990الغرفة اإلدارية لمجمس قضاء الجزائر العاصمة، الصادر بتاريخ - 2
 . من قانون اإلجراءات المدنية7الفاصل باختصاص الغرفة اإلدارية طبقا لممادة 

                                                             

، لؼ١ح تٍس٠ح اٌٛاط١ف، ٚال٠ح ت١عٞ ٚظٚ 30/03/1993 تتاض٠د 89924ٌغطفح االختّاػ١ح، ٍِف ضلُ ا- 1 

  112-109: ص. ص1994/03، اٌّدٍح اٌمؼائ١ح (ع.ٚ)/ ػس

 .111.، ٔفػ اٌّطخغ، ص...89924اٌغطفح االختّاػ١ح، ٍِف ضلُ  -2

 إٌماتح اٌّؽتمٍح/ ، لؼ١ح إٌائة اٌؼاَ ػس08/02/1994 تتاض٠د 95338اٌغطفح االختّاػ١ح، ٍِف ضلُ - 3

. 129-125: ص.، ص01، اٌؼسز 1996ٌؼّاي ٚظاضج اٌشؤْٚ اٌراضخ١ح، اٌّدٍح اٌمؼائ١ح 
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ىذان القراران صدرا تبعا لمطعن المقدم من طرف وزارة الشؤون الخارجية ضد أعضاء النقابة 
وقد استند النائب  .المستقمة لمعمال والرامية إلى إخالء األماكن من طرف العمال المضربين

: العام في طعنو عمى أساسين
 من 3بالنسبة لمنائب العام القرارين يخالفان مقتضيات المادة : األول يتعمق بخرق القانون

 الذي ينص عمى أن أحكام ىذا النص تطبق 06/02/1990 المؤرخ في 02-90القانون 
في مواجية كل العمال، األشخاص الطبيعية أو المعنوية باستثناء المدنية و العسكرية التابعة 

 .لوزارة الدفاع الوطني
 من نفس القانون إصدار أوامر 2 فقرة 35ىذا باإلضافة إلى أنو ال يمكن طبقا لممادة 

. قضائية إلخالء األماكن عمى أساس طمب المستخدم
يتضح من خالل المادتين السابقتين أن كل العمال باستثناء التابعين لوزارة الدفاع 
الوطني يخضعون الختصاص الجيات القضائية المدنية و أن االختصاص فيما يتعمق 

بأوامر اإلخالء يرجع إلى القاضي المدني الن المشكل مرتبط باألمر االستعجالي و ألن ىذا 
األمر ال يمكن أن يصدر سوى من طرف القاضي االستعجالي بالنظر إلى الخطر الحقيقي 

 1.الذي يشكمو شغل األماكن من طرف فئة من العمال
و عميو بالنسبة لمسيد النائب العام، الجية القضائية المدنية قد أخطأت عند تصريحيا  

.  2بعدم اختصاصيا لفائدة الجيات القضائية اإلدارية
 ىو 06/02/1990 المؤرخ في 02-90و لكن إذا كان اليدف من تدابير القانـــون 

تنظيم النزاعــــــــــات الجمــاعية و تسويتيا باإلضافة إلى الشروط و التدابير العممية لمحق في 
اإلضراب الناتجة عن نزاع جماعي ميما كانت طبيعة األطراف في النزاع،  باستثناء 

المدنيين و العسكريين التابعين لوزارة الدفاع الوطني ،فان ذلك لم يمنع المشرع من اتخــــاذ 
تدابير خاصة في نفس القـــــانون بالنسبة لممؤسســـات و اإلدارات العمومية و ىذا بالنظر إلى 

                                                             

 .126.، ٔفػ اٌّطخغ ، ص...95338اٌغطفح االختّاػ١ح، ٍِف ضلُ - 1

 .127.ٔفػ اٌّطخغ، ص - 2



  2018جوان / مجلة قانون العمل و التشغيل                                                                                        العدد السادس 

93 
 

و ىو . الطبيعة الخاصة ليذه الييئات التي تمثل الدولة و تتمتع بامتيازات السمطة العمومية 
ما يدل عمى أن المشرع لم تكن لو النية في وضع الموظفين و العمال في نفس الوضعية 

باستثناء فيما يتعمق اإلجراءات الخاصة بممارسة الحق في اإلضراب و تنظيمو و كذا 
.  اإلجراءات الجزائية المترتبة عن اإلضراب

 من القانون المذكور ال تعني أن المشرع منح 35حيث أنو ما نصت عميو المادة 
االختصاص لطمب إخالء األماكن من طرف المضربين لمقاضي االستعجالي المدني الن ما 

يقولو النص ىو أنو يستطيع في ىذه الحالة إصدار أمر بإخالء المقرات بناء عمى طمب 
المستخدم، و الحقيقة أن صياغة ىذه المادة ليست واضحة حيث لم يتم تحديد القاضي 

. المختص، و بالتالي ال بد من الرجوع لألحكام التقميدية الخاصة باالختصاص النوعي
حيث أن الطابع االستعجالي لمطعن ال يمنع القاضي اإلداري من فض النزاع طالما أن 

القانون يعطيو الصالحية  بالموازاة مع القاضي المدني عندما يتبين أن الطعن يدخل في 
  1.اختصاص القاضي اإلداري

حيث أن النزاع يواجو وزارة الشؤون الخارجية لموظفيو و في أساسو ىو نزاع بين 
اإلدارة و موظفييا طبقا لقانون الوظيفة العامة  و أن االختصاص يبقى إذن لمقاضي اإلداري 

. طالما ال يوجد نص صريح مخالف
فان السيد النائب العام انتقد القرارين القضائيين من حيث أنيما : فيما يخص الجاني الثاني
و أنو من األكيد  (...) مكرر من قانون اإلجراءات المدنية 7 و 7يخالفان أحكام المادتين 

أن النزاع بين الطرفين لو طابع اجتماعي محض و أن القاضي المدني مختص لمفصل فيو 
بالنظر لالستعجال و أنو من جية أخرى فان المشرع قد أسند االختصاص لحل النزاعات 
الجماعية لمعمل لمجيات القضائية المدنية بغرض تخفيف العبء عمى الجيات القضائية 

و بيدف وضع حد لمنتائج الكاريثية التي تنتج عن المساس بحرية العمل أو المساس  اإلدارية

                                                             

 .127.ٔفػ اٌّطخغ ،ص-  1
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و لكن بالنظر إلى التشريع القديم و الجديد يتبين أنو استبعد  .بمبدأ استمرارية المرفق العام
. الموظفين الخاضعين لقانون الوظيفة العامة

 21/04/1990 المؤرخ في 11-90 من القانون رقم 3و ىو ما تؤكده أحكام المادة 
األعوان المدنيين و العسكريين التابعين لمدفاع الوطني،القضاة، «الذي تنص عمى أن  

موظفي و متعاقدي  الييئات و اإلدارات العمومية لمدولة ، الواليات و البمديات، باإلضافة 
إلى مستخدمي الييئات العمومية ذات الطابع اإلداري يخضعون ألحكام التشريعية و تنظيمية 

 ».   خاصة
حيث يتبين من تشريع العمل بأن الموظفين بحكم خضوعيم ألحكام قانون الوظيفة 

العامة ال يخضعون فيما يخص نزاعاتيم مع اإلدارة المستخدمة لمقضاء المدني و لكن 
 من قانون اإلجراءات المدنية و الذي بمقتضاه تكون 7و أن تدابير المادة  1.لمقضاء اإلداري

سوى منازعات الضمان  المحاكم مختصة لمفصل في القضايا االجتماعية ال يخص
االجتماعي في أنواعو المختمفة و لكن فيما يخص قضايا العمل والمنازعات المرتبطة 

 مكرر من قانون اإلجراءات المدنية من طرف 7بالموظفين فقد تم استثناؤه من تطبيق المادة 
.  و أنو بذلك يكون ىذا الجانب غير مؤسس1990، ...11-90 من قانون 3المادة 

و أن القرارات الصادرة عن الغرفة المدنية لمجمس قضاء الجزائر بتاريخ 
 08/09/1990 و القرار الصادر عن الغرفة اإلدارية لنفس المجمس بتاريخ 04/09/1990

قد اعتمدوا عمى التفسير المناسب و طبقوا القانون بشكل صحيح،  الطعن بالنقض مقبول 
 2.من حيث الشكل و مرفوض من حيث الموضوع

باإلمكان كذلك اإلشارة إلى موقف الغرفة االجتماعية فيما يخص المتعاقدين ، ففي 
 النزاع قائم بين إدارة التجييزات لولية البويرة كإدارة 20/12/1994القرار الصادر بتاريخ 

                                                             

 .128.، ٔفػ اٌّطخغ ، ص...95338اٌغطفح االختّاػ١ح، ٍِف ضلُ - 1

 ، ٔفػ اٌّطخغ ، ص... 95338 اٌغطفح االختّاػ١ح، ٍِف ضلُ  -2
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الذي كان يعمل فييا بصفتو متعاقد و ذلك بسبب كونو خاضعا  (ش.م)عمومية و المدعو 
.  من قانون اإلجراءات المدنية7ألحكام المادة 

بالنسبة لقضاة الغرفة االجتماعية فان قضاة الموضوع قد أخطؤا عندما اعتبروا أنيم 
 21/04/1990 المؤرخ في 11-90 من قانون 3مختصين متجاىمين بذلك أحكام المواد 

 04-90 من القانون العضوي 19 من قانون اإلجراءات المدنية ، باإلضافة إلى المادة 7و
  06/02/1990.1المؤرخ في 

 مكرر فان القانون 7تجدر المالحظة أنو من خالل إدراج ىذا االستثناء في المادة 
 و قانون الوظيفة العامة كقانون 3 أصبح القاعدة العامة السيما بمقتضى المادة 90-11

. خاص و استثنائي
 مكرر من قانون اإلجراءات 7قد يظير من الغريب أن المشرع نص في أحكام المادة 

المدنية عمى استثناء المواد االجتماعية من اختصاص الجيات القضائية اإلدارية و أخضع 
. والية النظر فييا لممحاكم العادية

ما الداعي إلى استثناء منازع أصال تخضع بحكم طبيعتيا الختصاص القضاء 
العادي؟ الجواب ىو أن المقصود من ىذا المصطمح ىي منازعات الضمان االجتماعي ، و 
ىي مناعات مشتركة ،إن صح التعبير، بين العمال و بين الموظفين، أو بعبارة أخرى بين 
مستخدمي الييآت االقتصادية و ىيأت القانون الخاص و مستخدمي الييآت العمومية ذات 

. الطابع اإلداري أي مستخدمي الوظيف العمومي
فاالستثناء الوارد في قانون اإلجراءات المدنية ييدف إلى تبيان أن منازعات الضمان 
االجتماعي ال تخضع ألحكام القاعدة العامة المترتبة عن المعيار العضوي ، بمعنى أنيا ال 

لذلك فإن قانون اإلجراءات المدنية من خالل . تخضع لطبيعة أطراف النزاع بصفة مطمقة 
 مكرر يحيل ضمنيا إلى أحكام النصوص الخاصة التي تنظم ىذا المجال و عمى 7مادتو 

                                                             

، لؼ١ح ٚظاضج 20/12/1994 اٌّؤضخ ف116805ٟلطاض اٌّحىّح اٌؼ١ٍا، اٌغطفح االختّاػ١ح، ٍِف ضلُ - 1

 .، غ١ط ِٕشٛض(ؾ.َ)/اٌتد١ٙع ػس
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 المتضمن 02/07/1983 المؤرخ في 15-83، القانون رقم (بالنسبة لتمك الفترة)الخصوص 
. المنازعات في مجال الضمان االجتماعي

و عميو ، و بمقتضى ىذا النص ،فالمقصود بالمواد االجتماعية ىو المنازعات المتعمقة 
التقاعد، حوادث العمل و األمراض المينية، قانون )بالضمان االجتماعي بشتى أنواعو 

، و قد أوضح (...التأمينات االجتماعية، التزامات المكمفين في مجال الضمان االجتماعي
المشرع موقفو من خالل نصو في المادة األولى عمى أن القانون ييدف إلى إنشاء نظام وحيد 

 1.لمتأمينات االجتماعية
 مكرر من 07 و أن ما جاء في المادة  «:و ىو ما أكدتو المحكمة العميا بقوليا 

استثناء لقواعد االختصاص النوعي و الذي بمقتضاه تنظر المحاكم في القضايا االجتماعية، 
  2» .ال يشمل إال القضايا المتعمقة بنزاعات الضمان االجتماعي بشتى أنواعيا

و لعل المفارقة في ىذا األمر ىو أن ىيأت الضمان االجتماعي كانت في ىذه الحقبة 
 المؤرخ 85/223 طبقا ألحكام لممرسوم إدارية،  الزمنية تعتبر مؤسسات عمومية ذات صبغة

 مع التذكير 4 و مع ذلك كان يخضع النزاع المتعمق بيا لمقضاء العادي20/08/19853في 
 المؤرخ في 07-92أنيا تحولت إلى مؤسسات ذات طابع خاص بعد صدور المرسوم رقم 

 ، و ىو األمر الذي  يجسد كل التناقضات التي تطرح بالنسبة لمسألة  04/01/19925
 .تحديد االختصاص

                                                             

، اٌّتؼٍك تاٌتأ١ِٕاخ االختّاػ١ح، اٌدط٠سج 02/07/1983 اٌّؤضخ فٟ 11-83اٌّازج األٌٚٝ ِٓ اٌمأْٛ -1

  . 28اٌطؼ١ّح ، اٌؼسز 

 129.، ص01، اٌؼسز1996، اٌّدٍح اٌمؼائ١ح 08/12/1994 اٌّؤضخ فٟ 95-338اٌمطاض ضلُ - 2

 .35، اٌؼسز 1985اٌدط٠سج ضؼ١ّح - 3

حّسٞ تاشا ػّط، إٌّاظػاخ اإلزاض٠ح اٌتٟ ترؼغ الذتظاص اٌّحاوُ اٌؼاز٠ح ، زضاؼاخ لا١ٔٛٔح، زاض -4

 .196.، ص2002ِ٘ٛح، اٌدعائط، 

 .197. ، ضاخغ فٟ ٘صا اٌرظٛص حّسٞ تاشا ػّط،ٔفػ اٌّطخغ، ص02اٌؼسز 1992اٌدط٠سج اٌطؼ١ّح، - 5
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إشكالية منازعات الضمان االجتماعي في إطار قانون اإلجراءات المدنية : لمطمب الثانيا
:  المعدل1966لسنة 

تعتبر منازعات الضمان االجتماعي، من المنازعات اليامة و الحيوية إذ أنيا تيم 
 1.المواطنين بصفة مباشرة، ليذا السبب استفادت من عناية خاصة من طرف المشرع
وكما أوضح أحد األساتذة األوائل في الجزائر الذين درسوا موضوع الضمان 

االجتماعي في محاضراتو بكمية الحقوق بجامعة الجزائر، األستاذ  جاك أوديني ،بأن تعدد و 
و . تعقيد النصوص المتعمقة بالضمان االجتماعي أدت إلى صعوبات في التطبيق و التفسير

حيث أنو من جية أخرى فإن الخدمات تمنح ألشخاص في وضعية صعبة ولممستفيدين غالبا 
ما تعتبر بالنسبة ليم ذات طابع حيوي فقد تم مالحظة تشكيل نزاع ىام ال يمكن إخضاعو 

 2.لمجيات القضائية ذات االختصاص العام و التي يجب أن يتم الفصل فييا بصفة سريعة
و الحقيقة أن ىذه التعبير يبقى جد معبر عن الوضع الحالي و ىو يفسر التحديات التي 

. يواجييا المشرع الجزائري

                                                             

 اٌّتؼّٓ إطالذ ت١ٕح 28/12/1962 اٌّؤضخ فٟ 149-20ضاخغ تٙصا اٌرظٛص اٌّطؼَٛ ضلُ - 1

؛ 104.، ص63-4طٕاز٠ك اٌؼّاْ االختّاػٟ شاخ إٌظاَ االختّاػٟ غ١ط فالحٟ، اٌدط٠سج اٌطؼ١ّح ضلُ 

 اٌّؼسي 11/03/1965 اٌّؤضخ فٟ 67-65اٌّطؼَٛ ضلُ : ضاخغ وصٌه إٌض األٚي إٌّظُ ٌٙصا إٌعاع

 اٌّؤضخ فٟ 1403-52 اٌّحسز ٌشطٚؽ تطث١ك اٌمأْٛ ضلُ 27/01/1954ٌثؼغ اٌتسات١ط اٌّمطض اٌّؤضخ فٟ 

ف١ّا ٠تؼٍك تمٛاػس إٌعاع ٚ تسات١ط اٌطلاتح ٌتطث١ك تشط٠ؼاخ اٌؼّاْ االختّاػٟ ٌٍّٙٓ اٌغ١ط  30/12/1952

 اٌّتؼٍك 06/03/1969 اٌّؤضخ فٟ 11-69؛ األِط ضلُ .245.، ص65-23فالح١ٗ، اٌدط٠سج اٌطؼ١ّح ضلُ 

؛ ضاخغ وصٌه اٌمأْٛ 170.، ص69-22تتٕظ١ُ ٔظاَ اٌؼّاْ االختّاػٟ فٟ اٌدعائط، اٌدط٠سج اٌطؼ١ّح ضلُ 

 28 اٌّتؼّٓ ٔظاَ اٌؼّاْ االختّاػٟ، اٌدط٠سج اٌطؼ١ّح ضلُ 02/07/1983 اٌّؤضخ فٟ 15-83ضلُ 

 .1220. ، ص05/07/1983اٌّؤضخ فٟ 

2-Audinet Jacques, sécurité sociale, les cahiers de la formation administrative, édité par 

la direction générale de la fonction publique et le ministère de l’intérieur, Alger, 1974, 

p.161. 
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كما سبق بيانو فإن القانون الذي كان ينظم في تمك الفترة منازعات الضمان االجتماعي ىو 
 المذكور، فيذا األخير كان يعتبر النص األساسي في ىذا المجال إذ كان 1983قانون 

  1.يجري تمييزا بين اختصاص الغرف اإلدارية لممجالس القضائية و اختصاص المحاكم
 المؤرخ في 15-83بالنسبة لممنازعات الخاضعة لمغرفة اإلدارية، فان القانون رقم 

النزاع الطبي، النزاع التقني ذو :  عدد ثالثة أنواع من المنازعات و ىي 02/07/1983
طابع طبي و النزاع العام و مالحظة ىامة من طرف األستاذ مسعود شييوب، بالرغم من أن 

 فان 2ىيأت الضمان االجتماعي كانت تصنف آنذاك بأنيا مؤسسات عامـــة ذو طابع إداري،
 3. وزع اختصــــاص الضمـــان االجتماعي بين الغرفة اإلدارية و المحكمة15-83القانون رقم 

و عميو فان الغرفة اإلدارية كانت مختصة فيما يخص النزاع التقني و جزء من النزاع الطبي 
الوضعية التي تخص النزاع بين اإلدارات )، و جزء من النزاع العام (قرارات لجان العجز)

، في حين أن المحاكم كانت مختصة بالنسبة لباقي (العمومية و ىياكل الضمان االجتماعي
.  نزاعات الضمان االجتماعي

الحقيقة أنو ال يمكن سوى التأمل في ىذه التجزئة و ىذا التشتت لمنزاع و كل اإلشكاالت  و
. التي تطرح لتحديد القضاء المختص سواء بالنسبة لمقاضي أو بالنسبة لممواطن

 من قانون 4إن المادة : بالنسبة النزاع الطبي، يتعمق بتحديد مفيوم النزاع الطبي -1 
 يوضح بأن النزاع الطبي يخص كل االعتراضات عمى الحالة الصحية لممستفيدين 1983

  4.من نظام الضمان االجتماعي أو ذوي حقوقيم

                                                             

، اٌّثازا اٌؼاِح ٌٍّٕاظػاخ اإلزاض٠ح، اٌدعء اٌثاٌج ز٠ٛاْ اٌّطثٛػاخ اٌداِؼ١ح، شيهوب مسعودضاخغ  -1

 .443.، ص1998اٌدعائط،

 اٌّتؼّٓ اٌتٕظ١ُ اإلزاضٞ ٌٍؼّاْ 20/08/1985 اٌّؤضخ فٟ 223-85 ِٓ اٌّطؼَٛ ضلُ 2ضاخغ اٌّازج -2

 .810.، ص35، اٌؼسز 1985االختّاػٟ، اٌدط٠سج اٌطؼ١ّح 

 .409. ص ٔفػ اٌّطخغ،،...، اٌّثازا اٌؼاِح ٌٍّٕاظػاخ اإلزاض٠ح، شيهوب مسعودضاخغ - 3

 . اٌّصوٛض02/07/1983 اٌّؤضخ فٟ 15-83 ِٓ اٌمأْٛ ضلُ 4ضاخغ اٌّازج  -4
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المجان "، باإلضافة إلى قرارات 1في الحقيقة أن ىذا النزاع يخص إجراءات الخبرة الطبية  
 ، فقط ىاتين األخيرتين تخضعان الختصاص الغرفة اإلدارية 2"المختصة في حاالت العجز
قرارات :"  من القانون السالف الذكر و الذي ينص عمى أن 37و ذلك طبقا ألحكام المادة 

 ".  لجان العجز يمكن أن يتم الطعن فييا أمام المحكمة العميا طبقا لمقانون
تجدر اإلشارة إلى أن األستاذ  مسعود شييوب سبق و أن انتقد الغموض الذي يكتنف 

ىذه المادة  طارحا التساؤل فيما إذا كان  األمر يتعمق بطعن بالنقض ، عمى اعتبار أن 
رئاسة المجنة تكون من طرف قاضي أم أنو يتعمق األمر بطعن باإللغاء بالنظر إلى تشكيمة 

. المجنة
بطبيعة الحال في حالة ما أخذنا بفرضية الطعن باإللغاء ، فيجب أن يكون  ىذا  و

الطعن موجيا أمـــام الغرفة اإلدارية الجيوية، حيث أن المجنة ال تعتبر ىيئة إدارية مركزيـــة 
.  يكون مستحيال37وبالتالي فإن مخالفة المادة 

أما بالنسبة لمتمييز بين منازعات الخبرة و منازعات لجان العجز، فان األستاذ مسعود 
شييوب اقترح أن يتم التفسير عمى أساس أن منازعات المجان تخضع لرقابة مشروعية القرار 

و بالتالي تخضع لرقابة 3اإلداري ، بينما رقابة الخبرة فيي تشبو الخبرة في القانون المدني،
. القضاء العادي

فان ىذا النزاع يخص كل النشاطات : بالنسبة لمنازعات التقنية ذات الطابع الطبي- 2
 فقرة أولى من 40 و الحقيقة أن المادة 4.الطبية التي ليا عالقة مع الضمان االجتماعي

                                                             

 . اٌّصوٛض02/07/1983 اٌّؤضخ فٟ 15-83 ِٓ اٌمأْٛ ضلُ 4ضاخغ اٌّازج - 1

 . اٌّصوٛض15-93 ِٓ اٌمأْٛ 39-30ضاخغ حٛي ٘صٖ اٌٍداْ اٌّٛاز - 2

 .412-411:ص. ص ٔفػ اٌّطخغ،،...ش١ٙٛب ِؽؼٛز، اٌّثازا اٌؼاِح ٌٍّٕاظػاخ اإلزاض٠ح، ضاخغ - 3

 . اٌّصوٛض15-83 ِٓ اٌمأْٛ 5ضاخغ اٌّازج -4
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 ىي التي أنشأت ىذه المجان التقنية المكمفة بالفصل المسبق في كل 1983قانون 
 1.االعتراضات الناتجة عن ممارسة النشاطات الطبية و التي ليا عالقة بالضمان االجتماعي

عمى أنو يمكن تقديم طعن ضد قرار المجنة أمام  "40و قد نصت الفقرة الثانية من المادة 
الجيات القضائية المختصة و بالنظر إلى تشكيمة المجنة استنتج األستاذ مسعود شييوب بأن 

 2".الجيات المقصودة ىي الجيات القضائية اإلدارية
 من 3يتعمق األمر طبقا ألحـــكام المادة : بالنسبة لممنازعات العامة لمضمان االجتمــــاعي- 3

 و بمفيوم المخالفة، بكل المنازعات غير تمك المتعمقة بالوضعية الطبية 1983قانـــون 
 5لممستفيدين من الضمان االجتماعي و تمك المتعمقة بالمنازعات التقنية المحددة في المادة 

 3.من نفس القانون
كل الحاالت األخرى تكون )وعميو يقتصر اختصاص الغرفة اإلدارية لحالة واحدة فقط 

، يتمثل في المنازعات بين اإلدارات العمومية و الجماعات اإلقميمية (من اختصاص المحكمة
  15.4-83 من القانون 16باعتبارىا مستخدم و ىياكل الضمان االجتماعي، طبقا لممادة 

وقد ذىب األستاذ شييوب إلى التوضيح بأن كل المنازعات التي تكون فييا إدارة 
الضمان االجتمـــــاعي طرفا و التي ال يكون فييا نص صريح ، فإنيا تكون من اختصاص 

 من قانون اإلجراءات المدنية و ىو الحال بالنسبة 7الجيات القضائية اإلدارية طبق لممادة 
.  5لمتأمينات االجتماعية و  صندوق التقاعد

إال أن ىذا الرأي قد تم انتقاده من طرف األستاذ عادل بوعمران، حين اعتبر أن  ما 
عدى الصندوق العسكري لمضمان االجتماعي و االحتياط و صناديق التقاعد العسكرية و 

                                                             

، 1996ضاخغ ز٠ة ػثس اٌؽالَ، إٌّاظػاخ اٌؼاِح فٟ ِداي اٌؼّاْ االختّاػٟ، اٌّدٍح اٌمؼائ١ح، -1

 .22-17: ، ص2اٌؼسز

 .412.، ٔفػ اٌّطخغ، ص....ِؽؼٛز ش١ٙٛب، اٌّثازا-2

 .15-14: ص..، ٔفػ اٌّطخغ، ص...ز٠ة ػثس اٌؽالَ، إٌّاظػاخ اٌؼاِح فٟ ِداي اٌؼّاْ االختّاػٟ- 3

 .26-24: ص..ٔفػ اٌّطخغ، ص-4

 .413.ش١ٙٛب ِؽؼٛز، ٔفػ اٌّطخغ،ص-5
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 و التي ما تزال تعتبر من أشخاص القانون 1992مــــا عدى الصناديــق إلي أنشأت قبل 
فان أغمب ىيئات الضمان االجتماعي ىي ىيئات ذات طبيعة خاصة ال إدارية و ) 1اإلداري

الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات االجتماعية ،الصندوق الوطني : مثل): ال تجارية
لمتأمينات االجتماعية ، الصندوق الوطني لمتأمينات االجتماعية لغير األجراء ، الصندوق 

 2.(الوطني لمتأمين عمى البطالة، 
فإذا كان أضفى عمى المؤسسات المكمفة بالتسيير األخطار االجتماعية الصبغة اإلدارية في 

 المتعمق بالتنظيم اإلداري لمضمان 02/08/1985 المؤرخ في 85-223ضل المرسوم 
 ، فانو و بعد المشاكل الكبرى التي أبان عنيا ىذا المرسوم بخصوص 3االجتماعي الممغى

موضوع إضفاء الطابع اإلداري عمى مؤسسات الضمان االجتماعي و الجية المعنية 
بالتسيير، ىل ىي الدولة أم الشركاء االجتماعيين ؟ فقد عمدت الدولة إلى إحداث إصالحات 
جادة في ىذا اإلطار بغية إيجاد النظام القانوني األنجع الذي يجب أن توضع فيو مؤسسات 

 من القانون 49الضمان االجتماعي و أثمرت الجيود بخمق مفيوم جديد جاءت بو المادة 
التوجييي لممؤسسات العمومية االقتصادية حيث اعتبرت مؤسسات الضمان االجتماعي 

  4.مؤسسات عمومية ذات تسيير خاص

                                                             

 اٌّتؼّٓ إٔشاء طٕسٚق اٌتماػس اٌؼؽىط٠ح اٌّؼسي ٚ 18/02/1969 اٌّؤضخ فٟ 07-69األِط ضلُ - 1

 اٌّؤضخ فٟ 98-99 ِٓ اٌّطؼَٛ اٌطئاؼٟ 2؛ اٌّازج 171.، ص16اٌّتُّ، اٌدط٠سج اٌطؼ١ّح ػسز

 ٠تؼّٓ تؼس٠ً أحىاَ اٌمأْٛ األؼاؼٟ ٌظٕاز٠ك اٌتماػس اٌؼؽىط٠ح، اٌدط٠سج اٌطؼ١ّح ػسز 20/04/1999

 102..، ص05.، ص29

.  103. ، ص2014تٛػّطاْ ػازي، زضٚغ فٟ إٌاظػاخ اإلزاض٠ح، زاض ِ٘ٛح، -2

. 1248.، ص21/08/1985اٌدط٠سج اٌطؼ١ّح اٌّؤضذح فٟ - 3

اٌتؼسز٠ح ٚ : ، ٔتائح اإلطالذ اٌدس٠س ػٍٝ إٌظاَ اٌمأٟٛٔ ٌّؤؼؽاخ اٌؼّاْ االختّاػٟمزغاوي تومديه- 4

اٌرظٛط١ح، ِماي تاٌّدٍح اٌظازضج ػٓ ِرثط اٌمأْٛ االختّاػٟ تداِؼح ٚ٘طاْ، زاض اٌغطب ٌٍٕشط ٚ 

. 12.، ص2007اٌتٛظ٠غ، اٌدعائط، 
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و يجد التفسير القائل بأن ىذه المؤسسات ذات الطبيعة الخاصة ليست ىيئات إدارية 
 المتضمن الوضع القانوني 07-92 من المرسوم التنفيذي 02سنده القانوني في المادة 

 ،و التي 1لصناديق الضمان االجتماعــي و التنظيم اإلداري و المالي لمضمان االجتماعي
 عندما جاءت بصياغة 223-85ألغت ضمنيا ما ورد في النص السابق من المرسوم 

مختمفة تتعارض مع ما جاء من قبميا و من خالل تأكيد ىذا المرسوم في مادتو األولى عمى 
 حتى يكون ما قرره ىو نيج جديد يقضي 88/01 من القانون 49تطبيق ما ورد في المادة 

                                                                                               2.بتمتع المؤسسان باالستقاللية
وفي  ىذا الصدد أقر رئيس الغرفة االجتماعية لممحكمة العميا باإلشكاالت  المطروحة 

-83 حيث اعتبر أن الصعوبات التي يواجييا القارئ لنص القانون 1983من طرف قانون 
 ىي غياب التعريفات المحددة لممنازعات حيث أن المشرع 02/07/1983 المؤرخ في 15

اكتفى بالنص عمى أن المنازعة العامة ىي تمك التي ال تخص الوضعية الطبية لممستفيد و 
  .ال المنازعة التقنية و ىو ما ال يعتبر تعريفا

فالقارئ يتوجب عميو حتما إجراء المقارنة بين كل المواد حتى يتمكن من تصنيف 
  3.المنازعات المختمفة و بالتالي تحديد الجية القضائية المختصة

 
 
 

                                                             

 64.، ص02ػسزاي ج،اٌدط٠سج اٌطؼّٟ- 1

، اٌتؽ١١ط اٌصاتٟ ٌٍظٕسٚق اٌٛؽٕٟ ٌٍتأ١ِٕاخ االختّاػ١ح تاٌدعائط، قوي توحىية ، محمد طاهر غزيز- 2

اإلؽاض اٌتٕظ١ّٟ ٚ ِؼ١ماتٗ، ِماي ِٕشٛض تّدٍح زفاتط اٌؽ١اؼح ٚ اٌمأْٛ اٌظازضج ػٓ و١ٍح اٌحمٛق ٚ اٌؼٍَٛ 

 104.ص. (139.، ص2012، 07اٌؽ١اؼ١ح ، خاِؼح ٚضلٍح،اٌؼسز 

 .14.، ٔفػ اٌّطخغ، ص...، إٌّاظػاخ اٌؼاِحدية عثد السالم- 3
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منازعات الضمان االجتماعي في إطار قانون اإلجراءات المدنية و : المبحث الثاني
 2008االدارية لسنة 
 2008التدابير الجديدة لقانون الضمان االجتماعي لسنة : المطمب األول

 من السنوات المفصمية اليامة في العديد من المجاالت ، حيث 2008تعتبر سنة 
 و الذي تميز فيما يخص ىذه الدراسة 23/02/2008صدر قانون اإلجراءات المدنية بتاريخ 

:"  و التي نصت عمى أنو 802 مكرر التي أصبحت المادة 7بأنو ألغى من مضمون المادة 
 أعاله ، يكون من اختصاص المحاكم العادية 801 و 800خالفا ألحكام المادتين 

: المنازعات اآلتية
مخالفات الطرق،  -1
تعويض األضرار الناجمة عن ...المنازعات المتعمقة بكل دعوى خاصة بالمسؤولية - 2

 ...".مركبة تابعة لمدولة
و نص في الفصل الثاني من نفس القانون، في الجزء المخصص لإلجراءات المدنية، 
و بالتحديد في الفصل المتعمق باختصاص القسم االجتماعي، عمى المنازعات االجتماعية و 

. منازعات الضمان االجتماعي عمى سبيل الخصوص كما سيتم بيانو
و ىو ما يؤدي إلى قراءة جديدة إلشكالية تطبيق المعيار العضوي السيما في مجال 

. منازعات الضمان االجتماعي و المنازعات االجتماعية بصفة عامة
ن المشرع إبالفعل و بالنظر إلى اإلشكاالت المطروحة و التي تمت اإلشارة إلييا ف

 و التي تم تتويجيا 1الجزائري قام بالعديد من التعديالت في مجال الضمان االجتماعي 
، المتعمق بمنازعات الضمان 23/02/2008 المؤرخ في 08/08بصدور القانون 

                                                             

، اٌدط٠سج اٌطؼ١ّح 11/04/1994 اٌّؤضخ فٟ 04-94اٌّطؼَٛ اٌتشط٠ؼٟ ضلُ : ٔصوط ػٍٝ ؼث١ً اٌّثاي- 1

 03-99؛ اٌمأْٛ ضلُ 42، اٌدط٠سج اٌطؼ١ّح ضلُ 06/07/1996 اٌّؤضخ فٟ 17-96؛ األِط ضلُ 20ضلُ 

، 11/11/1999 اٌّؤضخ ف10ٟ-99؛ اٌمأْٛ ضلُ 20، اٌدط٠سج اٌطؼ١ّح ضلُ 22/03/1999اٌّؤضخ فٟ 

 .80اٌدط٠سج اٌطؼ١ّح ضلُ 



  2018جوان / مجلة قانون العمل و التشغيل                                                                                        العدد السادس 

104 
 

، وقد سبق و أن بين المشرع الجزائري موقفو في وثيقة عرض األسباب لمشروع  1االجتماعي
تشكل المنازعات في مجال الضمان االجتماعي ضمانة : " حيث جاء فيو2008قانون 

لمحقوق األساسية لممؤمن ليم اجتماعيا التي يمارسونيا بواسطة الطعن في قرارات الييآت 
وقصد مواجية ىذه الصعوبات يقترح مشروع القانون ، الذي يأتي في إطار .... المسيرة 

جيود القطاع الرامية إلى تطوير و عصرنة منظومة الضمــان االجتماعي و التحوالت 
السياسيـة و االقتصاديـة و االجتماعيــة التي تعرفــيا البالد، حموال مالئمة و مزيدا من التحكم 

في تسيير منازعات الضمان االجتماعي و تبسيط أكثر في اإلجراءات لييأت الضمان 
...". االجتماعي و المؤمن ليم و المكمفين

كما أن المشرع أكد مدى األىمية التي يولييا  ليذا المجال من خالل، وألول مرة عمى 
المستوى الدستوري ، إضفاء الطابع الدستوري عمى مبدأ الحق في الضمان االجتماعي وذلك 

يضمن القانون حق :"  التي نصت في فقرتيا األخيرة2016 من دستور 69من خالل المادة 
". العامل في الضمان االجتماعي
 يتعمق بالمنازعات 08-08 قانون تحت رقم 23/02/2008بالفعل فقد صدر بتاريخ 

 منو عمى إلغاء جميع األحكام 90في مجال الضمان االجتماعي، و الذي نص في المادة 
 و المتعمق بالمنازعات 02/07/1983 المؤرخ في 15-83المخالفة لو، السيما القانون رقم 

. في مجال الضمان االجتماعي المعدل و المتمم
و بمقتضى النص الجديد أصبحت جميع النزاعات ذات الطابع الطبي ما عدا حالة 

اعتبر أن حالة العجز "، بمعنى أن المشرع 2العجز تخضع وجوبا إلجراءات الخبرة الطبية
الدائم أو الجزئي  الناتج عن حادث عمل أو مرض ميني و حالة العجز الناتج عن مرض 

. 3"يجب أن تكون مراجعتو إلى تقديم اعتراض لدى لجنة العجز الوالئية المؤىمة
                                                             

 .11، اٌؼسز 2008اٌدط٠سج اٌطؼ١ّح - 1

 .2008 ِٓ لأْٛ 19ؽثما ألحىاَ اٌّازج - 2

االختّاػٟ،  اٌؼّاْ ِداي فٟ اٌطث١ح اٌرثطج ِٕاظػاخ حً فٟ االختّاػٟ اٌمؼاء  ، زٚضعيساوي رفيقة- 3
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 عمى أنو تنشأ لجنة عجز والئية مؤىمة يتشكل 2008 من قانون 30فقد تم النص في المادة 
  1. أغمب أعضائيا من أطباء ، و تم تجسيد ذلك من خالل التنظيم

 يومـــــــا تبدأ من 30عمى أن تكون قرارات المجنة قابمة لمطعن فييا أمــــــــام القضاء في أجل 
:  من القانون أعاله بقوليا35يوم استالم تبميغ القرار، و ىذا طبقا لممادة 

 فإن الخبرة الطبية المتوصل إلييا ممزمة لألطراف 2008 من قانون 19و طبقا لممادة 
بصفة نيائية، إال في حالة استثنائية واحدة أجاز المشرع فييا المجوء إلى القضاء و ىي حالة 

 2.استحالة إجراء الخبرة
المالحظ في ىذا الخصوص أن المشرع الجزائري اعتمد عمى منيجية تستيدف تغميب 

 أو االدارية لمنازعات الضمان االجتماعي وجعميا المبدأ العام و المجوء إلى 3التسوية الداخمية
 .  التسوية القضائية بصفة استثنائية

:  وعميو فإنو ال يتم المجوء إلى القضاء االجتماعي سوى في حالتين
استحالة القيام بخبرة طبية عمى المعني باألمر، المجوء لمقضاء بغرض استصدار حكم - 1

 تمييدي بتعيين خبير لفحص المعني،
الطعن في قرار ىيئة الضمان االجتماعي المخالف لنتائج الخبرة خاصة و أن القانون - 2

  4.الضمان االجتماعي بوجوب مطابقة قراراتيا مع نتائج الخبرة يمزم ىيئة

                                                                                                                                                                                              

 .135.، ص6201خٛاْ  اٌثأٟ، اٌؼسز اٌتشغ١ً ٚ اٌؼًّ لأْٛ ِدٍح

 اٌّحسز ٌتشى١ٍح ٌدٕح اٌؼدع اٌٛالئ١ح اٌّؤٍ٘ح 07/02/2009 اٌّؤضخ فٟ 73-09اٌّطؼَٛ اٌتٕف١صٞ ضلُ - 1

، ِغ اٌتصو١ط تأٔٗ أٌغٝ أحىاَ 10فٟ ِداي اٌؼّاْ االختّاػٟ ٚ تٕظ١ّٙا ٚ ؼ١ط٘ا، اٌدط٠سج اٌطؼ١ّح اٌؼسز 

 .1983، اٌظازض فٟ إؽاض لأْٛ 08/11/2005 اٌّؤضخ فٟ 133-05اٌّطؼَٛ اٌتٕف١صٞ ضلُ 

 2-Cf.Hamouda Abderrezak, Le juriste et le contentieux social, Première édition, 

2012, p. :67-68. 

3 Boudiaf Kheir, Le règlement interne du contentieux médical en matière de 

sécurité sociale, in. Cahiers politique et droit n°16 janvier 2017, pp : 01-10. 

 .136.ٔفػ اٌّطخغ ، ص-4
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 الممغى، فإن قانون 1983المالحظ إذن ىو أنو عكس ما ذىب إليو قانون سنة  و
 حدد و قمص من مجال تطبيق الخبرة الطبية و لم تعد لجنة العجز الوالئية درجة 1988سنة 

ثانية أو جية استئناف بل أصبحت تخطر مباشرة كدرجة أولى و أخيرة في حاالت 
االعتراض في مجال ريوع حوادث العمل و األمراض المينية من جية و حاالت العجز 

 1.الناتجة عن المرض في إطار قانون التأمينات االجتماعية من جية أخرى
:   السمف الذكر73-09فمما يستخمص من المرسوم التنفيذي 

التراجع عن الطابع القضائي أو الشبو قضائي لمجنة من حيث أنو لم يعد القاضي رئيسا و - 
ال حتى عضوا في المجنة و في المقابل تم إسناد رئاسة إلى ممثل الوالي الذي يعتبر ىيئة 

. إدارية
إضفاء الطابع الطبي ليذه المجنة من حيث أن أغمب أعضائيا ىم أطباء عكس ما كان - 

 . عميو الحال في النص الساق
و انطالقا من ىاذين العنصرين، تم اعتبار أن المرسوم التنفيذي المذكور حسم 

 2.اإلشكال الطي كان مطروحا بخصوص الطبيعة القانونية ليذه المجان
 من القانون القديم نجد بأن القانون الحالي لم 37و كما كان الحال بالنسبة لممادة 

يحدد بدقة ماىية الجيات القضائية المختصة، و بالتالي يجب الرجوع إلى القواعد العامـــــــة 
. المنصوص عمييا في قانــون اإلجراءات المدنية و اإلدارية

يختص :"  منو تنص عمى أنو500و عميو و بالرجوع إلى ىذا النص نجد أن المادة 
... القسم االجتماعي اختصاصا مانعا في المواد اآلتية،

  1...".منازعات الضمان االجتماعي و التقاعد- 

                                                             

ضاخغ تٙصا اٌرظٛص ػثاؼح خّاي، تؽ٠ٛح إٌّاظػاخ اٌطث١ح فٟ تشط٠غ اٌؼّاْ االختّاػٟ اٌدعائطٞ، - 1

 .56:، ص2011ضؼاٌح زوتٛضاٖ فٟ اٌمأْٛ االختّاػٟ، خاِؼح ٚ٘طاْ، 

 .61.ٔفػ اٌّطخغ، ص- 2
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و تبعا لمنص أعاله يكون االختصاص لمفصل في الطعون المرفوعة ضد القرارات 
الصادرة عن لجان العجز الوالئية من اختصاص القسم االجتماعي لممحكمة العادية و يؤكد 

ذلك، حسب األستاذ آث ممويا في تعميقو عمى قرار محكمة التنازع الصادر بتاريخ 
:  ما يمي 17/06/2009
 نصت عمى اختصاص القسم االجتماعي لمفصل في منازعات الضمان 500كون المادة - 1

االجتماعي ىو اختصاص مانع، بمعنى أنو مانع لغيره من الييئات القضائية، أي أن القسم 
االجتماعي ىو المختص دون سواه لمفصل في تمك المنازعات، و بالتالي يستبعد اختصاص 

. المحاكم اإلدارية
. كون لجان العجز الوالئية ىي واحدة سواءا كان المعترض عامال أو موظفا- 2
كون صندوق الضمان االجتماعي ىو واحد بالنسبة لمعامل و الموظف، و بالتالي ارتأى - 3

المشرع أن يجعل االختصاص بشأن المنازعات الطبية لجية قضائية واحدة تتمثل في القسم 
االجتماعي لممحكمة العادية، و في ىذا استثناء عن المعيار العضوي المنصوص عميو في 

  2. و مـــــا بعدىا من قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية800المــــــــــادة 
 وعميو ذىب األستاذ عادل بوعمران إلى اعتبار أنو فيما يخص تطبيقات المعيار العضوي 

في منازعات الضمان االجتماعي فقد عيد المشرع االختصاص لممحاكم اإلدارية لمفصل 
ابتدائيا بقرار يقبل االستئناف أمام مجمس الدولة في جل المنازعات التي تنشأ بين ىيئات 
الضمان االجتماعي و بين المؤسسات و اإلدارات العمومية باعتبارىا ىيئات مستخدمة و 

مكمفة بتنفيذ التزاماتيا المقررة بموجب قـــــــانون الضمان االجتمــــــاعي كالتصريـــــــــح بالنشاط أو 
بالموظفين أو باألجور و مرتبات المؤمن ليم اجتماعيا و دفع المبالغ الخاصة باالشتراكات و 

                                                                                                                                                                                              

، تؼ١ٍك األؼتاش آث ٠ٍِٛا ٌحؽٓ تٓ 17/06/2009، اٌّؤضخ فٟ 77 لطاض ِحىّح اٌتٕاظع ، ٍِف ضلُ 1-

 .107.، ص2014ش١د، إٌّتمٝ فٟ لؼاء ِحىّح اٌتٕاظع ٚ ِدٍػ اٌسٌٚح، زاض ِ٘ٛح،اٌدعائط، 

، ٔفػ ...، تؼ١ٍك األؼتاش آث ٠ٍِٛا17/06/2009، اٌّؤضخ فٟ 77لطاض ِحىّح اٌتٕاظع ، ٍِف ضلُ - 2

 .108.اٌّطخغ،ص
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 من القـــانون 16الغرامات و الزيادات المترتبة عن التأخير في الدفع، حيث نصت المادة 
 المتعمق بالمنازعات في مجال الضمان االجتماعي 23/02/2008 المؤرخ في 08-08

تختص الجيات القضائية اإلدارية في البت في الخالفات التي تنشأ بين :" عمى انــو 
المؤسسات و اإلدارات العمومية بصفتيا ىيئات مستخدمة و بين ىيئات الضمان 

". االجتماعي
إال أن ىذه المادة سوف تطرح العديد من الصعوبات في خضم التحوالت االقتصادية 

التي تعرفيا البالد و بصفة خاصة سوف يطرح اإلشكال بالنسبة لمعديد من الييآت التي 
تدخل في مجال قانون النافسة مثال، و كذا األصناف المختمفة التي أصبح المشرع ينشئيا ، 

" المؤسسات و اإلدارات العمومية" ما ىو المقصود بمصطمح: حيث أن السؤال المطروح ىو
.  المذكورة أعاله16المستخدم في المادة 

تطبيقات االجتهاد القضائي : المطمب الثاني
اعتمد المشرع الجزائري عمى المعيار العضوي لتحديد اختصاص القضاء اإلداري في 

ىذا النوع من المنازعات شانو في ذلك شأن ما ذىب إليو في قانون اإلجراءات المدنية و 
 1.اإلدارية

و ىو ما يؤكده االجتياد القضائي في القرار الصادر عن الغرف االجتماعية بالمحكمة 
حيث تبين فعال من القرار المطعون فيو أنو قضى بعدم  :"04/04/20132العميا، بتاريخ 

اختصاص المحكمة لمبت في الطعون الصادرة عن قرارات لجنة العجز معتبرا ذلك من 
اختصاص المحكمة العميا التي يطعن أماميا ضد ىذه القرارات في حين أنو بموجب القانون 

و الذي يعدل المادة 15-83 المعدل و المتمم لمقانون 23/02/2008 المؤرخ في 08/08

                                                             

 .104.،ص2014تٛػّطاْ ػازي، زضٚغ فٟ إٌاظػاخ االزاض٠ح ، زاض اٌٙسٜ،اٌدعائط،- 1

، لؼ١ح 2013/04/04 لطاض ِؤضخ فٟ 0779481،ٍِف ضلُ .اٌّحىّح اٌؼ١ٍا ، اٌغطفح االختّاػ١ح -2

-283: ص.، ص01 اٌؼسز 2014ػس اٌظٕسٚق اٌٛؽٕٟ ٌٍتأ١ِٕاخ االختّاػ١ح، اٌّدٍح اٌمؼائ١ح  (ص.ب)

284. 
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 المؤرخ في 73-09 المنشئة لمجنة العجز و يحدد تشكيميا المرسوم التنفيذي 30
 و التي أصبحت الطعون في قرارات لجنة العجز تخضع لمطعن فييا أمام 07/02/2009

الجية القضائية المختصة و ىي المحكمة االجتماعية عمال بالتعديل الجديد المشار إليـــو 
.  و ليست المحكمة العميا كما كان سابقا08/08 من القانون 35حسب المادة 

و لما قضى القرار المطعون فيو بخالف ذلك يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يعرضو 
 1".لمنقض و اإلبطال

حيث أن القرار المطعون فيو صدر عن لجنة العجز التابعة لمصندوق الوطني 
 تحت ظل القانون الجديد رقم 23/02/2010لمتأمينات االجتماعية وكالة المسيمة بتاريخ 

 المتعمق بالمنازعات في مجال الضمان االجتماعي الذي 23/02/2008 المؤرخ في 08/08
. 02/07/1983 المؤرخ في 15-83ألغى القانون 

 15-83 من القانون 37حيث أن االجتياد السابق لممحكمة العميا في تفسيرىا لممادة 
و المتمثل في أن قصد المشرع بالجيات القضائية المختصة التي تفصل في الطعن في 

قرارات لجان العجز الوالئية ىو الطعن بالنقض أمام المحكمة العميا لم يبق ما يبرره، ذلك أن 
( 30) من القانون الجديد حددت آجال الطعن في قرار لجنة العجز بثالثين يوما 35المادة 

من تاريخ تبميغ استالميا و ىذا يتناقض مع أجل الطعن بالنقض أمام المحكمة العميا المحدد 
 من القانون 354 من قانون اإلجراءات المدنية القديم ، المادة 235بشيرين في المادة 

. الجديد
حيث بناءا عمى كل ما سبق أن القصد من الجيات المختصة ىو الطعن أمام 

المحاكم في أقساميا االجتماعية المختصة في الفصل في مادة الضمان االجتماعي مثل ما 
 و 08/08 من قانون 15ىو الشأن بالنسبة لمطعن القضائي المنصوص عميو في المادة 

 73-09الخاص بقرارات المجنة الوطنية المؤىمة لمطعن المسبق و ىذا عمال بالمرسوم رقم 

                                                             

 .284-283ص .ٔفػ اٌّطخغ، ص-1
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 مما يجعل الطعن يحال مباشرة أمام المحكمة العميا غير جائز و 07/02/2009المؤرخ في 
.  1يتعين التصريح بذلك

حيث أن المدعية و ىي وكالة أسفار مختصة في األسفار نحو البقاع المقدسة طمبت 
 عمال 05من الصندوق الوطني لمتأمينات االجتماعية لمعمال تسميميا وثيقة تثبت أنيا تشغل 

. عمى األقل مصرح بيم لدى مصالح الضمان االجتماعي
و أن ىذه الوثيقة كانت ضرورية لمحصول عمى اعتماد الديوان الوطني لمحج لتمكينيا 

و أن الصندوق الوطني لمتأمينات االجتماعية  .2011من التكفل باألسفار لمحج لسنة 
و أن المدعية .لمعمال رفض تسميميا ىذه الوثيقة متمسكا بأن سمطتو السممية منعتو من ذلك

عاينت بعد ذلك أن وكاالت سفر منافسة أخرى تحصمت عمى الوثيقة التي اشترطيا ديوان 
و أن المدعية لجأت إلى الجية القضائية المدنية  2.الحج في حين أنو تم رفض تسميميا ليا

. ثم الجية القضائية اإلدارية لطمب التعويض عن الضرر الذي لحق بيا
. و أن الجيات القضائية التابعة لمنظامين القضائيين صرحت بعدم اختصاصيا نوعيا
حيث أن الصندوق الوطني لمتأمينات االجتماعية لمعمال مؤسسة ذات تسيير خاص تكون 

المنازعات القائمة بينيا و بين أشخاص من القانون الخاص من اختصاص الجيات القضائية 
 23/02/2008 المؤرخ في 08/08 من القانون 2 و1العادية طبقا لمقتضيات المادتين 

. المتعمق بالمنازعات في مجال الضمان االجتماعي

                                                             

ػس  (َ.ز) ، لؼ١ح 05/04/2012 لطاض تتاض٠د 707677اٌّحىّح اٌؼ١ٍا ،اٌغطفح االختّاػ١ح، ٍِف  -1

 .428.، ص2، اٌؼسز 2012اٌظٕسٚق اٌٛؽٕٟ ٌٍتأ١ِٕاخ االختّاػ١ح، اٌّدٍح اٌمؼائ١ح، 

 (ع.ن)" غ.ج" لؼ١ح شطوح اٌتؼا13/05/2013ِٓ، لطاض تتاض٠د 000147ِحىّح اٌتٕاظع، ٍِف ضلُ  -2

 .488.، ص1، اٌؼسز2014ٚ شطوائٗ ػس اٌظٕسٚق اٌٛؽٕٟ ٌٍتأ١ِٕاخ االختّاػ١ح ٌٍؼّاي، اٌّدٍح اٌمؼائ١ح، 
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و أن النزاع القائم بين المدعية التي ىي شركة من القانون الخاص و الصندوق الوطني 
لمتأمينات االجتماعية لمعمال من اختصاص الجيات القضائية التابعة لمنظام القضائي 

  1.العادي
 من 16فيما يخص اختصاص القاضي اإلداري ، يتعمق األمر بتطبيق أحكام المادة 

 ، و يكون عند وجود اإلدارات العامة 23/02/2008 المؤرخ في 08-08القانون رقم 
انو بالتالي االعتماد عمى المعيار : كطرف في النزاع مع ىيأت الضمان االجتماعي 
 من قانون اإلجراءات المدنية و 800العضوي الذي يدعم المبدأ الذي اعتمدتو المادة 

 2.اإلدارية
، استأنف مدير الصندوق الوطني لمتأمينات االجتماعية   03/10/1994في قرار مؤرخ في 

 القاضي بأن 02/0/1994قرار صادر عن الغرفة اإلدارية لمجمس قضاء وىران المؤرخ في 
. (أ.ج)لمسيد  (...)يدفع مبمغ 

حيث أن الصندوق الوطني لمتأمينات االجتماعية   " بالنسبة لقاضي المجمس الدولة 
CNAS3". مؤسسة عمومية ذات طابع تجاري، فإن الغرفة اإلدارية غير مختصة  

، مدير متوسطة بوىران لحادث عمل أثناء ممارستو لعممو (ع.ب)في قرار آخر تعرض السيد 
 (ع.ب)طيمة ىذه الفترة لم يمارس السيد  و ىو ما منعو من مزاولة مينتو إلى غاية تسريحو؛

أي نشاط، مع العمم أن لجنة األطباء صرحت بعجزه عن العمل، 

                                                             

، فٟ ٔفػ اإلؽاض، ضاخغ لطاض اٌّحىّح اٌؼ١ٍا، اٌغطفح االختّاػ١ح ، ٍِف ضلُ 489.ٔفػ اٌّطخغ، ص-1

، ػس اٌظٕسٚق اٌٛؽٕٟ ٌٍتأ١ِٕاخ ، اٌّدٍح (ف.ب) ، لؼ١ح 07/01/2010 ، لطاض تتاض٠د 571251

 .355-353: ص.، ص01، اٌؼسز ضلُ 2010اٌمؼائ١ح، 

 .07.، ص11، اٌؼسز 2008ضاخغ اٌدط٠سج اٌطؼ١ّح -2

 لؼ١ح اٌظٕسٚق اٌٛؽٕٟ ٌٍتأ١ِٕاخ 27/07/1998 تتاض٠د 13553 لطاض ِدٍػ اٌسٌٚح، ٍِف ضلُ-3

 تتاض٠د 135537، غ١ط ِٕشٛض، ضاخغ وصٌه لطاض ِدٍػ اٌسٌٚح، ٍِف ضلُ(ع.ج)/ االختّاػ١ح ػس

. ، غ١ط ِٕشٛض(ع.ز)/  لؼ١ح اٌظٕسٚق اٌٛؽٕٟ ٌٍتأ١ِٕاخ االختّاػ١ح ػس27/07/1998
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طمب الطاعن من الغرفة اإلدارية الفصل في طمبو المتمثل في انقطاعو عن العمل ألسباب 
صحية و بأن تدفع لو تعويضات عن مصاريف العالج، باإلضافة إلى دفع كافة مرتباتو، 
القاصي صرح بعدم اختصاصو عمى أساس أن الغرفة اإلدارية ال تفصل سوى في طمبات 

بالنسبة لقضاة مجمس الدولة الطاعن لو الحق في تسوية وضعيتو اإلدارية من خالل  .اإللغاء
إصدار قرار إنياء ميامو نيائيا بسبب العجز الكمي و النيائي؛ 

أما فيما يخص مصاريف العالج و المرتبات السابقة، فعميو االتصال بمصالح 
حيث أن الطاعن يطمب "  في قرار آخر لمجمس الدولة اعتبر القضاة 1.الضمان االجتماعي

إلغاء قرار وزاري مشترك صادر عن وزير الصحة و إصالح المستشفيات ووزير العمل و 
 يتضمن قائمة األدوية الغير معوضة من طرف 06/05/2003الضمان االجتماعي بتاريخ 

الضمان االجتماعي؛ 
حيث أن ىذه القائمة منجزة عمى أساس رأي المجنة التقنية المنشأة بمقتضى القرار 

؛ 04/02/1996الوزاري المشترك المؤرخ في 
 2.حيث أن األمر يتعمق برأي لجنة تقنية و أن القاضي ال يستطيع مراقبة مشروعية ىذا الرأي

 19883 /12/01 المؤرخ في 01-88إن قانون :المؤسسات العمومية ذات التسيير الخاص

 التي تنص عمى أنو  49يعتبر مصدر إنشاء ىذه الفئة من المؤسسات من خالل المادة 
تعتبر ىيأت الضمان االجتماعي ىيأت عمومية ذات تسيير خاص تحكميا التشريعات 

. المطبقة في  ىذا مجال

                                                             

ِس٠ط اٌتطت١ح اٌٛؽ١ٕح / ػس (ع.ب) لؼ١ح 10/04/2000 تتاض٠د 190684 لطاض ِدٍػ اٌسٌٚح، ٍِف ضلُ-1

 .ٌٛال٠ح ٚ٘طاْ، غ١ط ِٕشٛض

 لؼ١ح إٌماتح اٌدعائط٠ح ٌٍظٕاػاخ 15/02/2005 تتاض٠د 19704 لطاض ِدٍػ اٌسٌٚح، ٍِف ضلُ-2

. 122-120: ص.، ص07، اٌؼسز 2005، ٚظ٠ط اٌؼًّ، ِدٍح ِدٍػ اٌسٌٚح/ اٌظ١سال١ٔح ػس

، اٌّتؼّٓ اٌمأْٛ اٌتٛخ١ٟٙ ٌٍّؤؼؽاخ اٌؼ١ِّٛح 12/01/1988 اٌّؤضخ فٟ 01-88 ضاخغ اٌمأْٛ 3 -

 .18. ،ص13/01/1988االلتظاز٠ح، اٌدط٠سج اٌطؼ١ّح تتاض٠د 
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قام السيد لحمو قاسيمي بدراسة نشأة ىذه الييآت و طرح التساؤل حول طبيعتيا القانونية و 
إذا ما كانت تشكل نوع جديد من المؤسسات بجانب الفئات األخرى المذكورة في نفس القانون 

أي المؤسسات العمومية االقتصادية، المؤسسات العمومية اإلدارية، المؤسسات العمومية 
  1.ذات الطابع الصناعي و التجاري

و قد حاول السيد قاسيمي لحمو استنتاج الخصوصيات التي تميز الييآت التي تندرج ضمن 
صناديق الضمان االجتماعي، صناديق التأمينات االجتماعية لغير اإلجراء، : ىذه الفئة مثل 

: الصندوق الوطني لتأمين البطالة و لخصيا فيما يمي
 موضوعيا يتمثل في تسيير الخاطر، - 
تعتبر تجارية في عالقتيا مع الغير، - 
مستخدمييا تسيرىم اتفاقيات العمل الجماعية، - 
نظاميا المحاسبي تجاري،  -
مصادرىا التمويمية تتمثل في اشتراكات المنخرطين فييا و كذا الييآت المستخدمة،  -
. الرقابة المالية يمارسيا عون مكمف بالعمميات المالية -

عمى أنو كان لمجمس الدولة الفرصة لمفصل في الطبيعية القانونية ليذه الفئة ، فبتاريخ 
 استأنف مدير الصندوق الوطني لمتأمينات االجتماعية قرار الغرفة اإلدارية 03/10/1994

 (...) و الذي حكم عميو بدفع مبمغ 02/07/1994لمجمس قضاء وىران الصادر بتاريخ 
، (ع.ج)لمسيد 

                                                             

1- Cf. Kacimi Lahlou, L’établissement public à gestion spécifique (E.P.G.S), 

Mode d’exécution du service public de la sécurité sociale en Algérie, in. Revue 

Idara, 1993, n°1, p.19. 
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حيث أن الصندوق الوطني مؤسسة ذات طابع تجاري، فان :" بالنسبة لقضاة مجمس الدولة
 1".الغرفة اإلدارية غير مختصة

و قد أوضح السيد قاسيمي بأنو في البدء كانت فئة المؤسسة العمومية ذات التسيير 
الخاص تقتصر عمى ىيأت الضمان االجتماعي قبل أن يتم توسيع تطبيقيا عمى ميام أخرى 

، الوكالة الوطنية 3، الوكالة الوطنية لمتنمية االجتماعية2محافظة الطاقة الذرية : مثل 
.   الوكالة الوطني النجاز مسجد الجزائر العاصمة4لمتشغيل،

و قد كان لمحكمة التنازع فرصة في تحديد موقفيا من خالل العديد من القرارات 
 :القضائية اليامة

 لدى أمانو ضبط محكمة التنازع، 18/02/2009فبموجب عريضة مسجمة بتاريخ 
: عمة محكمة التنازع تنازعا سمبيا في االختصاص ناجما عن  (م.م)عرض السيد 

لمجمس قضاء  (القسم االجتماعي) عن الغرفة المدنية 02/05/1998القرار الصادر في 
 المصادق بعد 08/12/1997مستغانم الطي ألغى الحكم الصادر عن محكمة مستغانم في 

 70%رجوع القضية من الخبرة عمى تقرير الخبير و حدد نسبة العجز الجزئي الدائم بمقدار 
. لصالح المدعي و فصال من جديد صرح بعدم اختصاص المحكمة نوعيا
 الذي 08/11/2008و القرار الصادر عن الغرفة اإلدارية لمجمس قضاء مستغانم في 

صرح بعدم اختصاص الجية القضائية اإلدارية نوعيا، معتبرا أن النزاع من اختصاص 
. الجيات القضائية التابعة لمنظام القضائي العادي

                                                             

، لؼ١ح اٌظٕسٚق اٌٛؽٕٟ ٌٍتأ١ِٕاخ االختّاػ١ح 27/7/1998 تتاض٠د 13553ِدٍػ اٌسٌٚح، ٍِف - 1

. ،غ١ط ِٕشٛض(ع.ج)/ػس

اٌّتؼّٓ إٔشاء ِحافظح اٌطالح اٌصض٠ح ٚ  01/12/1996 اٌّؤضخ فٟ 436-96اٌّطؼَٛ اٌطئاؼٟ ضلُ  -2

. . 75 اٌؼسز 14/12/1996تٕظ١ّٙا ٚ ؼ١ط٘ا اٌّؼسي ٚ اٌّتُّ، اٌدط٠سج اٌطؼ١ّح 

. 08/06/1996اٌّؤضخ فٟ  296-96اٌّطؼَٛ اٌتٕف١صٞ ضلُ -3

.  29/06/1996 اٌّؤضخ فٟ 232-96اٌّطؼَٛ اٌتٕف١صٞ ضلُ -4
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حيث أن النزاع المتعمق بتحديد نسبة العجز الدائم من اختصاص لجان العجز الوالئية 
 02/07/1983 المؤرخ في 15-83 و ما بعدىا من القانون رقم 30طبقا لمقتضيات المادة 

 المتعمق بمنازعات 11/11/1999 المؤرخ في 10-99المعدل و المتمم بالقانون رقم 
الضمان االجتماعي، و يمكن أن تكون القرارات المتخذة من طرف المجان الوالئية محل طعن 

  1.أمام الجيات القضائية التابعة لمنظام القضائي العادي
و بالتالي ، ال وجود لتنازع االختصاص بما أن الجيتين القضائيتين أشارتا إلى 

 الذي يعين الييئة المختصة لمفصل في النزاعات المتعمقة 15-83مقتضيات القانون رقم 
. بنسب العجز و كيفيات و آجـــــال إخطار ىذه الييئة و طريق الطعن

و أن الجيتين القضائيتين و بفصميما بما فصمتا بو أحسنتا تطبيق القانون، و بالتالي يتعين 
. التصريح بانعدام التنازع في االختصاص و رفض طمب المدعي

 و قبل تعديميا كانت تجعل االختصاص لمفصل في 37يالحظ بأن المادة 
. 2(المحكمة العميا )االعتراضات المرفوعة عمى قرارات لجان العجز الوالئية لممجمس األعمى

 37 ، أصبح االختصاص بعد تعديمو لممادة 10-399لكن بعد صدور القانون 
لمجيات القضائية المختصة لكن دون تحديدىا، و بالتالي الرجوع إلى القواعد العامة في 

االختصاص القضائي و المذكور في المادة األولى من قانون اإلجراءات المدنية القديم و 
تجعل االختصاص لمحكمة مقر المجمس القضائي بمعنى لممحكمة العادية الموجودة في مقر 

.  4المجمس القضائي

                                                             

 .11/11/1999 اٌّؤضخ فٟ 10-99 اٌّؼسي ٚ اٌّتُّ تاٌمأْٛ ضلُ 15-83 ِٓ اٌمأْٛ ضلُ 37اٌّازج - 1

آث ٠ٍِٛا ٌحؽ١ٓ تٓ ش١د، إٌّتمٝ فٟ ، 14/06/2009، طازض تتاض٠د 77، ٍِف  لطاض ِحىّح اٌتٕاظع 2-

 .104: ص.،ص2014لؼاء ِحىّح اٌتٕاظع ٚ ِدٍػ اٌسٌٚح، زاض ِ٘ٛح،اٌدعائط ، 

 .1999 ٌؽٕح 80ض ػسز .إٌّشٛض فٟ ج- 3

 .105.ٔفػ اٌّطخغ،ص- 4
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الحقيقة أنو و بالرغم من كل اإلصالحات و التعديالت السالفة الذكر ، فإن منازعات 
  ،1اجتماعية :  الضمان االجتماعي تظل مشتتة بين عــــــدة  لجان و جيات قضائية 

 ىذا دون إغفال الدور الرئيسي الذي أصبحت تتمتع بو لجان ،4.إدارية و 3 ، جزائية2مدنية
 ، كما أن ىذه التجزئة ليست لتسيل تطبيق المعيار العضوي 5الطعون المختصة كذلك 

المعتمد من طرف قانون اإلجراءات المدنية و االدارية لتوزيع االختصاص بين القضاء 
 من  نفس القانون، و كطمك بالنظر 500، السيما في إطار نص المادة 6االدارية و العادي

الى تذبذب مفيوم المؤسسات و اإلدارات العمومية في النظام الجزائري تحت تأثير التحوالت 
 .االقتصادية اليامة التي تعرفيا البالد السيما بالنسبة لمتطمبات قانون النافسة  

                                                

                                                             

1- Smati Tayeb, Le contentieux général dans le domaine de la sécurité sociale 

conformément à la nouvelle législation (Loi n°08-08 du 23 /02/2 008), Dar el 

Houda, 2009,pp : 106-112. 

 .114-113ص.ٔفػ اٌّطخغ، ص-2

 .118-116: ص.ٔفػ اٌّطخغ، ص-3

 .116-115: ص.ٔفػ اٌّطخغ ، ص-4

 .99-78:ص.ٔفػ اٌّطخغ، ص-5

 اٌّس١ٔح ٚ االزاض٠ح، اإلخطاءاخ اٌما١ٔٛٔح فٟ ػٛء لأْٛ إشىاالتٗتٛػ١اف ػّاض، اٌّؼ١اض اٌؼؼٛٞ ٚ  -6

. 51-31: ص.،ص10، اٌؼسز 2012ِدٍح ِدٍػ اٌسٌٚح، 
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 لتفاوض اجلماعي يف ظّل التعّددية النقابيةا

واضح رشيد  الدكتور 
. جامعة مولود معمـري، تيسي وزوكلية احلقوق أشتاذ حماضر، 

 
مقّدمــة 

لقد أولت منظمة األمم المتحدة اىتمامًا خاًصا بالحقوق والحريات، كما أولت اىتمامًا 
متميزًا لمحق النقابي لحمايتو وترقيتو، وجعمت منو أىم ركيزة قامت عمييا أىم المنظمات 
التابعة ليا، ووسيمتيا األساسية لتجسيد العدالة االقتصادية، واستمدت منو الحرية النقابية 
مكانتيا بين مجموع الحريات والحقوق في المواثيق الدولية خاصًة منيا اإلعالن العالمي 

الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والخاص بالحقوق : لحقوق اإلنسان، ثّم العيدين الدوليين
. واالجتماعية والثقافية االقتصادية

فموضوع التفاوض الجماعي في ظل التعّددية النقابية في الجزائر يكتسي أىمية بالغة 
تمّيز الحق النقابي عمى المستوى الدولي والوطني، ألّنو يمثل نظامًا قانونيًا قائمًا بذاتو، 

خصصت لو منظمة العمل الدولية جيدًا خاصًا نتج عنو وضع معايير دولية تتعّمق كّميا 
بتنظيم الحق النقابي وحمايتو وتطّوره، وفي المقابل أولتو التشريعات الوطنية من جانبيا 
اىتمامًا متميزًا بعدما أدمجتو في أحكام قوانينيا الداخمية اعترافًا منيا بأىميتو في التمثيل 
والتفاوض والدفاع عن العمال، نظرًا لما يترتب عن تطبيقو من أثار بالغة األىمية عمى 

المستوى العممي، بما يرسيو من قواعد االستقرار والسمم االجتماعي، وما يقّدمو من ضمانات 
. تعمل عمى تحقيق التوازن والتكافؤ بين الشركاء االجتماعيين ِلما يتوصل إليو عن طريقو
إّن تجسيد الحريات العامة والحقوق بصفة عامة يرتبط بنوع النظام السياسي الذي 
تعتنقو الدولة، يكون فييا تكريس وتجسيد الحرية النقابية مع التعددية النقابية مرتبطًا بدوره 
بمكانة النقابة في النظام السياسي الجزائري، والدور الذي تقوم بو لتمثيل العّمال والتفاوض 

. باسميم
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بّينت مختمف الدراسات المنجزة أّن العولمة أّثرت بشكٍل مباشٍر في إحداث تغييرات  لقد
وتحّوالت عمى كّل المستويات، أّدت بدورىا إلى إجراء إصالحات عمى مستوى واسع نتيجة 

تحرير التجارة الخارجية، وتبّني نظام اقتصاد السوق مع تراجع الدولة، تّم عمى إثره فتح 
مجال لالستثمارات األجنبية، وتداول رؤوس األموال، مع التطور السريع لمتكنولوجيا 

، كّل ذلك أّدى إلى تطوير وتنويع طرق اإلنتاج وتقسيم تقني لمعمل أمام تراجع (i)واإلعالم
 .تدّخل الدولة لتسييل المرور إلى العولمة

صالحات عميقة في مختمف المصادر القانونية  ىذه العوامل سمحت بإجراء تحّوالت وا 
عادة النظر في طرق اعتماد المصادر الدولية في النظام القانوني الداخمي، مع رّد االعتبار  وا 
لممجتمع المدني ومختمف الشركاء االجتماعيين لممساىمة في إعداده، استجابًة لضرورة بناء 
ُأسس ومبادئ ذات ُبعد دولي منبثقة أساًسا عن اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ومختمف 

االتفاقيات الدولية، ساىمت فييا اتفاقية االتحاد األوربي في تقرير الحق في التفاوض 
الجماعي لممحافظة عمى حقوق اإلنسان، وكّرسيا الميثاق االجتماعي لمحقوق االجتماعية 

المبرمة في إطار اتفاقية فيينا، ترّتب عنيا إعادة النظر في العالقات االجتماعية المينية وفي 
، عن طريق فتح مجال التواصل بتنويع وتطوير تكنولوجيات 1مراكز الشركاء االجتماعيين

اإلعالم واالّتصال، بما يسمح بتحقيق عدالة أكثر مرونة، وخمق جّو من الثقة واالطمئنان، 
. 2مع تفعيل مختمف اإلجراءات التي تستمزم تحقيق ىذا الغرض

فهل تمّكنت التعّددية النقابية في الجزائر من اإلسهام في االرتقاء بالتفاوض 
؟ الجماعي  وتحقيق أهدافــه 

 هحتمية اعتناق األحادية النقابية في ّظل االالتتاد المووّ : المحور األول
لقد كان اختيار األحادية النقابية في الجزائر اختيارًا فرضتو المسيرة التاريخية لالتحاد 

العام لمعّمال الجزائريين الذي كان نقابة جبية التحرير الوطني، وبالنظر إلى الدور الذي 
كانت تمعبو النقابة في مرحمة بناء الدولة باعتبار العمال شركاء في تسيير المؤسسات حسب 
النيج االشتراكي، لتكون المعبئ والمؤّطر ليم من أجل ضمان االستقرار والتطور تحت قيادة 
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الحزب الواحد الذي ىو صاحب السمطة والتوجيو لكل المؤسسات والمنظمات الجماىيرية، 
. لتكون بذلك األحادية النقابية حتمية فرضيا التوجو السياسي واختارىا نموذجًا لو

. ارتباط نشأة النقابة في الجزائر بميالد الحرية النقابية في فرنسا:  أوال
تعـود الخمفية التاريخية لمعمل النقابي في الجزائر إلى ميالد الحرية النقابية في فرنسا، 

نتيجة ظيور الطبقة العاممة كعنصر   3 سنة االعتراف بالحرية النقابية1884ولقد كانت سنة 
ميم من عناصر اإلنتاج الرأسمالي بعد الثورة الصناعية وما نتج عنيا من انفصال بين 

عناصر اإلنتاج، انقسم عمى إثرىا المجتمع إلى طبقتين نتيجة تضارب المصالح السياسية 
. واالقتصادية واالجتماعية بينيما

ىذا الوضع الذي دفع العمال إلى التجّمع والتكّتل لمدفاع عن مصالحيم أمام مختمف 
انتياكات الطبقة الرأسمالية لحقوقيم بدافع الرحمة تحت بطانة رفع شعار حرية العمل خاصًة 

. 1884بعد صدور قانون الحرية النقابية سنة 
وعمى إثر إلغاء نظام الطوائف المينية التي خّمفيا النظام العثماني في الجزائر، صدر 

 منع العمال مع أصحاب العمل من تكوين أّي 1791 جوان 17 في chapelierقانون 
 Leتجّمع ميني أو طائفي، وىو القانون الذي ساىم في إعادة التعامل بنظام دفتر العامل 

livret ouvrier نتيجة إطالق مبدأ حرية 1803 أفريل 12 بموجب القانون الصادر في 
. العمل من دون تقرير أّية حماية لمعامل

 لم يتمكن من منع العمال الفرنسيين من ممارسة العمل chapelierغير أّن قانون 
الجماعي في جمعيات وذلك بإذن مسبق من اإلدارة، كوسيمة إلعانة العمال المضربين 
والتضامن معيم، وقد اتخذ من ىذه الجمعيات غطاًء لجمعيات سرية أطمق عمييا اسم 

التي استقمت تدريجيًا عن جمعيات  (Associations de résistance )"جمعيات المقاومة"
 المعونة، وسمحت لمعمال بمواصمة تضامنيم السّري إلفتكاك حقوقيم، وأجبر السمطات 
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الفرنسية عمى إلغاء جريمة التجمع واالعتراف بحق اإلضراب دون االعتراف بالحق النقابي 
 المتعّمق بالنقابات 1884 مارس 22 في Waldeck Rousseauإلى غاية صدور قانون 

، وقّرر مبدأ الحرية النقابية في أوسع معانييا، سمح بتشكيل نقابات لمعمال (ii)العمالية
وألصحاب العمل في مختمف المين بكل حرية، وأعطى النقابات العمال حرية واستقاللية عن 

. 4صاحب العمل وعن السمطة
محاوالت إنشاء نقابات جزائرية أمام منع العمل النقابي : ثانًيأ

ولكّن العمال الجزائريين كانوا محرومين من الحق بعدما تّم القضاء عمى نظام 
 وىو أشبو 1868 الموروثة عن العيد التركي وذلك في سنة "النقابات الحرفية"األمانات 

بنظام الطوائف في أوربا، فيي أمانات أو تعاونيات شبيية بالنقابات الحرفية تجمع أصحاب 
 كوساطة بين أصحاب السمطة والحرفة، "أمين"الحرفة الواحدة توجو مصالحيم تحت إشراف 

 .5يحافظ عمى أمنيا وتنظيميا ويرفع مطالبيا إلى السمطة
وبفعل ازدياد واتّساع ىذه األمانات بشكل أصبح ييدد األوضاع، لجأ المستعمر إلى 

 بإلغاء جميع األمانات 1868القضاء عمييا في عّدة محاوالت أدت إلى إصدار أمر في سنة 
كمبرر لمقضاء عمى األرضية التي يمكن أن تمّيد لظيور عمل نقابي في الجزائر، ليقتصر 

. ظيور بعض النقابات في الجزائر عمى العمال األوربيين فقط
غير أّن تّدفق العمل المياجرين الجزائريين إلى فرنسا بعد الحرب العالمية األولى سمح 
ليم بتشكيل أول مبادرة لمعمل النقابي في فرنسا سمح ليم باالنخراط ضمن صفوف الكنفدرالية 

لمجمع بين المطمب النقابي والمطمب الوطني، لتميو فكرة االستقاللية  (CGT)العامة لمشغل 
النقابية تراود النقابيين الجزائريين خاصًة بعد انعقاد أول مؤتمر العمال العرب بالجزائر سنة 

 الذي أسفر عن الدعوة إلى إنشاء نقابة جزائرية، وصادق عمى توصية تنادي 1930
. 6باستقالل الجزائر
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إاّل أّن ىذا الوضع لم يدم طوياًل ألّنو سرعان ما اصطدم بنتائج الحرب العالمية 
 بمنع نشاط الكنفدرالية 1939الثانية، أصدرت الحكومة الفرنسية عمى إثره مرسومًا في سنة 

العامة لمشغل بالجزائر، تمخّضت عميو ضرورة إعانة ىيكمة الكنفدراليات النقابية في الجزائر 
مراعاًة لخصوصيات القضايا النقابية الجزائرية من حيث الظروف االقتصادية واالجتماعية 

 خالل أشغال المجنة المركزية 1952المختمفة، ميّدت لميالد نقابة جزائرية ابتداًء من سنة 
لمحزب حينما تّم إدراج القضية النقابية ضمن جدول األعمال، تّم عمى إثره استحداث لجنة 

، أوكمت ليا ميمة السير عمى تكوين نقابة خاصة عيسات إيديرعمالية تحت إشراف النقابي 
. بالعمال الجزائريين مستقمة عن النقابة الفرنسية

ىذه المجنة التي حضرت وشاركت في بعض التظاىرات في الخارج، سيما حضور 
 استجابًة لمدعوة 1952وفد ممثل ليا في احتفاالت العيد العالمي لمشغل في شير ماس 

الموجية ليا من المركزية الوطنية الصينية، فتأسس عمى إثره االتحاد العام لمنقابات الجزائرية 
 بمناسبة انعقاد الندوة الخامسة لمكنفدرالية العامة لمشغل والنقابات 1954في شير جوان 

الجزائرية التابعة ليا قبل أن يتم حّميا من طرف سمطات االحتالل بعد اندالع الثورة 
.  7الجزائرية

 فيفري 16ليتم فيما بعد اإلعالن عن تأسيس االتحاد النقابي لمعمال الجزائريين في 
 من طرف مناضمي الحركة الوطنية الجزائرية، ليميو تأسيس فدرالية تابعة ليا في 1956

فرنسا لالىتمام بشؤون العمال المياجرين، ليتم اإلعالن في بعد عن تأسيس االتحاد العام 
. 24/02/1956لمعمال الجزائريين في 

ىذه الحركة النقابية الجزائرية كانت ليا نشأة ثورية، غمب عمييا الدور السياسي إلى 
جانب الدور النقابي ضّد االستعمار وقد أدرج في برنامج االتحاد العام لمعمال الجزائريين 

ضرورة النضال من أجل االستقالل الوطني، ألّنو أدرك أّن الوضعية االجتماعية لمجزائريين 
. ال يمكن ليا أن تستقيم وال تحقيق التوازن في العالقات االجتماعية إاّل باستقالل الجزائر
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األحادية النقابية نتيجة األحادية السياسية : ثالثًا
الحركة النقابية الجزائرية تعتبر جزء من النظام اكتسبت شرعية وجودىا من مساىمتيا 

 20في الثورة التحريرية، تأّكد ليا الحق النقابي بصورة رسمية بموجب االتفاق المؤرخ في 
 بين االتحاد والحزب يتّضمن االعتراف واالستقاللية وبالحق النقابي لمعمال، 1962ديسمبر 

وأّكدتو الجزائر بالمصادقة المبكرة عمى اتفاقية الحرية النقابية في وقت مبكر إلى جانب 
 1948 لعام 87مجموعة أخرى من االتفاقيات المنظمة لعالقات العمل ال سيما االتفاقية رقم 

 المتعمقة بحق 1949 لعام 98المتعمقة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم، مع االتفاقية رقم 
، تّم عمى 19/09/1962التنظيم والمفاوضة الجماعية، كّميا صادقت عمييا الجزائر بتاريخ 

إثره تكريس الحق النقابي كحق دستوري يمارس في ظل النقابة الواحدة التي يشترط أن تبقى 
. تحت لواء الحزب تجسيدًا لمرابطة التاريخية والثورية

ىذا االعتراف الدستوري بالحق النقابي تكّرس رسميًا في الجزائر بعد إدماج عالقات 
 كبديل عن تشريعات العمل 1966العمل في القطاع العام ضمن قانون الوظيفة العامة لسنة 

 منو، كما تّم االعتراف بيذا الحق كذلك لمعمال في القطاع 21الفرنسية في المادة 
 المتعمق 21/11/1975 المؤرخ في 75-71االقتصادي العام والخاص بموجب األمر رقم 

بعالقات العمل الجماعية في القطاع الخاص، عمى أن يبقى مرىونًا بممارستو في ظل بقاء 
تبعية النقابة لحزب جبية التحرير الوطني صاحب السمطة، الذي يعتبر أعمى سمطة في 

. 9عمى اعتبار أّن التنظيم االشتراكي آنذاك قائمًاعمى األحادية الحزبية8الدولة 
  . االعتراف بالحق النقابي في ظل األحادية: رابًعأ

إّن االعتراف الدستوري بالحق النقابي في ظل األحادية يقتضي االعتراف لمعمال 
والموظفين فقط بالحق النقابي دون أصحاب العمل، ليكون ىذا االعتراف بقيادة االتحاد العام 

 .لمعمال الجزائريين وتحت توجيو حزب جبية التحرير الوطني
 



  2018جوان / مجلة قانون العمل و التشغيل                                                                                        العدد السادس 

123 
 

ألّن المشرع الجزائري اعترف بيذا الحق لمعمال والموّظفين حتى قبل إقرار اإلتفاقية 
جراءات تحديد شروط العمل في الوظيفة العامة151رقم  ، 10 الخاصة بالحرية النقابية وا 

 11حينما أورد النصوص المتعمقة بالحق النقابي بصورة شاممة دون تمييز بين فئة وأخرى
ولكّنو في المقابل أقصى أرباب العمل من التمتع بيذا الحق النقابي إلى غاية صدور دستور 

1989 .
ىذا الموقف وىذا االتجاه العتناق األحادية النقابية إّنما يجد مبرراتو فيما أخذت بو 
تشريعات الدول االشتراكية سابقًا مع الكثير من الدول العربية عمى اعتقاد أّن التضامن 

العمالي الحقيقي ال يّتجسد إاّل في األخذ بالتنظيم النقابي الموحد ألّن ما حققتو النقابة من 
إنجازات عبر التاريخ إّنما ذلك بفعل التضامن والتّوحد لوحدة األىداف، اعتقادًا منيا أّن 

ضعاف لقّوتيا بما يسمح بزرع التضارب في الطرح والرؤى،  التعّدد النقابي فيو تفتيت لمنقابة وا 
. 12ويفتح المجال أمام نفوذ األحزاب وتدخميا في شؤون العمال 

ونتيجة لذلك فإّن النصوص التشريعية الجزائرية المنظمة لمحق النقابي الصادر في 
ظل النظام االشتراكي، فإّن اإلتحاد العام لمعمال الجزائريين ىو المنظمة التي يمارس احتكارًا 

 21/11/1975 المؤرخ في 71/75نقابيًا وذلك عمى ضوء ما كّرستو القوانين كاألمر رقم 
 المؤرخ في 78/12المتعمق بعالقات العمل الجماعية في القطاع الخاص، والقانون رقم 

 المتعمق 88/28 المتضمن القانون األساسي العام لمعامل، والقانون رقم 05/12/1978
بكيفيات ممارسة الحق النقابي، إلى أّن نّص صراحًة القانون األساسي لالتحاد العام لمعمال 

 بالجزائر في 29/03/1978 إلى 25الجزائريين المنبثق عن المؤتمر الخامس المنعقد في 
االتحاد العام لمعمال الجزائريين ىو المنظمة الوحيدة لمعمال "المادة األولى منو 

لكن دوره آنذاك باعتباره كمؤسسة من مؤسسات الدولة اقتصر عمى تسيير ".الجزائريين
. 13وتفكيك النزاعات وليس إثارتيا
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وبناًء عمى ذلك فصورة الحرية النقابية كمنّظمة ال تكتمل إاّل من خالل توفير الوسائل 
التي تمّكنيا من ممارسة نشاطاتيا لمدفاع عن مصالح منخرطييا السيما التفاوض الجماعي 

برام االتفاقيات الجماعية . 14وا 
لقد ألزم المشرع الجزائري المستخدم في القوانين السابقة بتوفير ما يحتاجو الفرع النقابي 
من تسييالت عمى مستوى المؤسسة عمى مستوى القطاع الخاص من خالل أحكام األمر رقم 

 عمى أن تتمتع 16 المتعّمق بممارسة الحق النقابي 88/28، مع أحكام األمر رقم 75-7415
بيذه التسييالت الييئات النقابية التابعة لالتحاد العام لمعمال الجزائريين، مع تطبيق نفس 

. األحكام عمى مستوى القطاع العام
وعميو فقد اعترف المشرع الجزائري بحق النقابة في المفاوضة الجماعية لمدفاع عن 

مصالح العمال المادية والمعنوية عن طريق الجموس عمى طاولة الحوار والتفاوض مع 
صاحب العمل باعتبار ىذه الطريقة الوسيمة الجوىرية في العمل النقابي مثمما اعترف ليا 

. بحق تنظيم اإلضراب
غير أّن النصوص التشريعية الصادرة في ّظل النظام اإلشتراكي لم تنل حّظيا من 

االىتمام ولم تكن فييا مكانة التفاوض الجماعي واضحًة بعدما كانت المعالجة التشريعية ليا 
محتشمة ولم تتناول الحديث عن االتفاقية الجماعية التي ىي أىم ثمار التفاوض الجماعي، 
عمى خالف ما تضمنتو النصوص الخاصة بالقطاع الخاص حينما اعترف في األمر رقم 

 المتعّمق بعالقات العمل الجماعية في القطاع الخاص بالتفاوض الجماعي لموصول 71-75
.  المتعّمق بعالقات العمل الجماعية05-82 وفي القانون رقم 17إلى االتفاقيات الجماعية

 .التحّول إلى التعددية النقابية من خالل إالرار الحرية النقابية: المحور الثاني
لقد ّظمت النقابة قبل مرحمة اإلصالحات االقتصادية في الجزائر جزًء من السمطة، 

كانت االتفاقيات تأّكدت من خالليا ىيمنة الحزب الواحد صاحب السمطة في الدولة، بحيث 
الجماعية المبرمة  في ظّل نظام االقتصاد الموجو وليدة نظام قانوني مزدوج يتكّون من 

 يتجّمى في تنظيمي بين العّمال وأصحاب العمل، وعنصر تعاالدي اتفااليعنصر : عنصرين
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تبّني االتفاقية من طرف السمطة العمومية بعد التوقيع عمييا، وذلك بحضور االتحاد العام 
لمُعّمال الجزائريين طرًفا فييا، بحيث كان فييا األطراف ُيجَبرون عمى التفاوض في لجنة 
مختمطة تتشّكل بموجب قرار من وزير العدل، وبناًء عمى طمب من ُممثِّمي االتحاد أو 

الييئات المستخِدمة الخاّصة، أو بطمب من أعضاء الّمجنة الوطنية لالتفاقيات الجماعية، أو 
بمبادرة من الوزير نفسو الذي ُيفّوض صالحياتو في ذلك لموزير المختص إقميمًيا، فتّتخذ ىذه 

المجنة شكل لجان متساوية األعضاء مع وجود ممّثل العّمال، أّما إذا تعمَّق األمر باتفاقية 
وطنية فيتكفَّل أعضاء المجنة الوطنية لالتفاقية الجماعية بتسيير المفاوضات باعتبارىم 

 .18أعضاء بُحكم القانون
لكن سرعان ما فرضت التحوالت التي شيدىا العالم ضرورة إجراء إصالحات شاممة 

في عدد كبير من الدول وفي الجزائر فيما بعده عن طريق التحول نحو نظام اقتصاد السوق 
، نالت فيو 19ليتم معو تكريس وتجسيد ىامش معتبر من الديمقراطية مع الحريات والحقوق

قرار  الحرية النقابية حظًا معتبرًا من خالل تبّني حرية االنتماء وحرية إنشاء نقابات وا 
االعتراف بالتعددية النقابية بصورة رسمية تستجيب ِلمقتضيات المعايير الدولية بما يتالءم 

. والفضاء النقابي التعّددي
لذلك فقد شيدت نياية الثمانينات تحوالت كبيرة عمى المستوى الخارجي وعمى المستوى 
الداخمي انعكست بشكل مباشر باالنفتاح عمى التعددية الحزبية والسياسية استجابًة لممعايير 

الدولية الخاصة بالحرية النقابية المنصوص عمييا في المواثيق والمعاىدات الدولية التي سبق 
 1948 لعام 87وأن صادقت عمييا الجزائر في وقت مبكر بعد االستقالل سيما االتفاقية رقم 

. الصادرة عن منظمة العمل الدولية المتعمقة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم
 
 
 



  2018جوان / مجلة قانون العمل و التشغيل                                                                                        العدد السادس 

126 
 

االنتقال من الديمقراطية االالتتادية إلى الديمقراطية السياسية استجابًة لممواثيق : أوالً 
. الدولية

تتمّثل التحوالت عمى المستوى الخارجي فيما عرفتو الدول االشتراكية من تحوالت في 
الديمقراطية االقتصادية إلى الديمقراطية السياسية برفع القيود عن الحريات العامة بما فييا 

إيمانًا 20حرية الحق النقابي القائم عمى مبدأ حرية االختيار في إنشاء النقابات واالنضمام إلييا
. منيا أّن التعدّدية النقابية ستؤدي إلى قيام نظام سياسي تعّددي

بينما تتمثل ىذه التحوالت عمى المستوى الداخمي فيما أّدت إليو األوضاع االقتصادية 
 كسبب مباشر لمتحوالت 1988واالجتماعية التي عرفتيا الجزائر إلى اندالع أحداث أكتوبر 

 الذي مّيد 21التي عرفتيا الجزائر فيما بعد تمّخض عنو اإلعالن عن التعديل الجزئي لمدستور
إلقرار مبدأ التعددية السياسية، وفتح المجال أمام الحريات العامة بشكل أكثر ديمقراطية 
واالنفتاح عمى التعددية النقابية، وفي ذلك استجابة لممعايير الدولية التي أقرتيا الييئات 

. الدولية من خالل مواثيقيا وتوصياتيا
شراك : ىذه الديمقراطية االجتماعية تتضمن بدورىا شقين شق يتعّمق بمساىمة وا 

التنظيمات النقابية في تسيير مختمف المؤسسات االقتصادية، وشق آخر يتعّمق باعتماد 
مختمف اآلليات التي ُتمّكن الشركاء االجتماعيين من وضع نصوص وأحكام تُنّظم عالم 

ساىم في تطوير التشريع تُ ،22الشغل والعالقات المينية، فيساىمون في وضع قانون اتفاقي
الُمنّظم لعالقات العمل، ويستمّد المشّرع ُحكميا أو أحكاميا لترقى إلى نصوص قانونية، 

،ألّن أحكاميا تكون أكثر ُمرونة 23فُتشّكل االتفاقية الجماعية بذلك مصدًرا مينًيا لقانون العمل
وأكثر تجاوًبا من مشاريع إعداد واقتراح تشريع، وأكثر استجابًة لمتطورات االقتصادية 

واالجتماعية، تسمح لممعنيين من إعادة التفاوض لتعديل وتغيير أحكام اتفاقية قائمة كّمما 
 ، تحقيًقا لممصمحة االقتصادية 24طرأت مستجّدات وظروف تقتضي التعديل والتغيير والمسايرة
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لممؤسسة، والمصالح االجتماعية والمينية لمعّمال، فتُقّمل وتقضي عمى احتماالت وقوع 
خالفات جماعية في العمل بالقضاء عمى أسبابيا، وبحث الظروف والحمول المناسبة في كّل 

 .عممية تفاوض
لقد كّرست المواثيق الدولية مبدأ التعددية النقابية كمعيار ميم من معايير الحرية 

: ، سيما في كل من25النقابية من خالل تكريس مبدأ االختيار في اإلنشاء واالنضمام
 الذي 10/12/1948اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الصادر عن األمم المتحدة في أـ

 23يعتبر من أىم المواثيق الدولية التي دعت إلى الحرية النقابية بنصو صراحًة في المادة 
لكل شخص حق إنشاء النقابات مع آخرين واالنضمام إلييا من أجل حماية "منو عمى أّنو 

". مصالحو
العيد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية الذي يسمح بالتعددية - ب

النقابية من خالل إقرار مجموعة من المعايير الدولية الخاصة بالحرية النقابية بما فييا حق 
االنضمام إلى أّية نقابة دون أّي قيد لإلشارة إلى االعتراف بالتعددية النقابية وحق االختيار 

. بين المنظمات النقابية
المعاىدة األوربية لحقوق اإلنسان التي أقرىا المجمس األوربي في روما في شير نوفمبر  -و

. 26/08/1950 كدعم لإلعالن األوربي لحقوق اإلنسان الذي أقر في 1950
أّكدت ىذه المعاىدة عمى ضمان حرية إنشاء النقابات وحرية االنضمام إلييا بصيغة الداللة 

. عمى التعدد النقابي
كما تمت كذلك االستجابة لمتعددية النقابية في المواثيق الخاصة سيما لالتفاقيتين رقم 

 1949 و 1948 الصادرتين عن منظمة العمل الدولية عمى التوالي في سنتْي 89 و87
المتعمقتين بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم العام، والثانية متعمقة بحماية حق التنظيم 

، مع 26والمفاوضة الجماعية رغبًة منيا في حماية وترقية الحرية النقابية كحرية أساسية
: اتفاقيات أخرى، وىي
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 المتعمقة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم العام الصادرة عن المؤتمر 87االتفاقية رقم - أ
 جّسدت 1948العام لمنظمة العمل الدولية في دورتيا الحادية والثالثين في شير جوان 

بصورة صريحة مبدأ الحرية النقابية لمعمال وألصحاب العمل في تكوين منظماتيم التي 
. 27يختارونيا واالنضمام إلييا بصيغة السماح بالتعدد النقابي

 مبدأ الحرية 1989واستجابًة ليذا المعيار الدولي كّرس الدستور الجزائري لسنة 
 فيما بعد 90/14النقابية في المادة الثانية منو لمسماح بالتعّدد النقابي، ليتضّمن القانون رقم 

نشاء منظمات نقابية وحق االنضمام إلييا . نص المادة الثانية منو حق تكوين وا 
 عن منظمة العمل الدولية في جنيف بتاريخ 1975 لعام 141كما صدرت االتفاقية رقم - ب
 والمتعّمقة بشأن منّظمات عمال الزراعة، أّكدت بدورىا في المادة الثالثة منيا 09/06/1975

عمى حق االختيار في التكوين واالنضمام إلى منظمات نقابية، مع وجوب احترام مبادئ 
. الحرية النقابية احترامًا كامالً 

 عن المؤتمر العام لمنظمة 1976 لسنة 144صدرت إلى جانب ذلك االتفاقية رقم - و
 أّكدت من 1976العمل الدولية في دورتيا الحادية والستين المنعقدة بجنيف في شير جوان 

جيتيا عمى حق أصحاب العمل مع العمال في تكوين منظمات حّرة مستقمة، وأّكدت عمى 
النقابة األكثر تمثياًل الذي ال يثار إاّل في الدول التي تأخذ بالتعددية النقابية إقرارًا منيا 

. 28بالتعّددية النقابية
 التي أقّرىا المؤتمر العربي في دورتو السادسة في 1977 لعام 08اإلتفاقية العربية رقم - د

 بشأن الحقوق والحريات النقابية قد أقّرت وكّرست مبدأ الحق في التعددية 1977شير مارس 
. 1948 لسنة 87النقابية بنفس العبارات تقريبًا التي استعممتيا االتفاقية رقم 

كل نصوص ىذه االتفاقيات في المواثيق الدولية العامة والخاصة أشارت كّميا إلى 
مبدأ االختيار في التكوين واالنضمام كمعيار وكقرينة عمى االعتراف وتكريس مبدأ التعددية 

وىو األمر الذي استجاب لو المشرع الجزائري من خالل المعايير التي اعتمدىا . النقابية
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لمسماح بالتعددية النقابية لمحاولة التكييف معيا في تنظيم الحرية النقابية في مختمف 
. 1989النصوص القانونية التي صدرت بعد دستور سنة 

. االعتراف بالحرية النقابية لمتأكيد عمى دور النقابات في التفاوض: ثانًيا
لقد أصبح الحق النقابي في الجزائر من الحقوق األساسية المكّرسة دستوريًا تضمنتو 

 ليشمل ىذا الحق العمال والموظفين عمى حّد سواء، 1989 من دستور سنة 53المادة 
وجعل من مبدأ الحرية النقابية مبدأ عامًا مطمقًا، وأعطاىا الحماية الدستورية الكافية من 

. خالل النصوص القانونية التي تنظم كيفيات ممارسة ىذا الحق
، 29ُتعتبر النقابة جمعية ذات طابع ميني، يكون االنتماء إلييا حًرا ودون أّي تمييز

عمى أن تنفرد النقابات األكثر تمثياًل بالتفاوض المباشر، يّتخذ فييا الحوار االجتماعي شكل 
. 30مفاوضات جماعية بين الشركاء االجتماعيين

 منو، 53 في المادة 1989لقد تكّرس رسميا االعتراف بالحق النقابي بصدور دستور 
 02 بتاريخ 90/14ليتقّرر فيما بعد االعتراف بالتعّددية النقابية بعد صدور القانون رقم 

 الذي طرح نموذًجا جديًدا لمممارسة النقابية، يسعى إلى تحويل النقابة إلى 1990جويمية 
، حق لمعّمال من جية، وحق ألرباب العمل من جية ُأخرى، 31فضاٍء لمضبط االجتماعي

الذين ينتمون إلى مينة واحدة أو فرع واحد، أو قطاع نشاط واحد، أن ُيكّونوا تنظيمات نقابية 
 .32لمدفاع عن مصالحيم المادية والمعنوية، ويتمّتعون فييا بحرية االنخراط

 المتعمق بعالقات 21/04/1990 بتاريخ 11-90ونتيجًة لذلك فقد صدر القانون رقم 
العمل رّكز عمى االعتراف بالحرية النقابية وممارسة الحق النقابي، وأّكد عمى دور النقابة في 

برام االتفاقيات الجماعية، إلى جانب االعتراف بالتعددية النقابية  المفاوضة الجماعية وا 
وتكريس معيار المنظمات النقابية األكثر تمثياًل لالعتراف بالتعددية النقابية، في القطاع 

 بما يسمح لمعمال والموظفين باالنخراط في 33االقتصادي وفي قطاع الوظيفة العمومية
التنظيمات الموجودة عمى مستوى مؤسساتيم في ظل احترام التشريع المعمول بو والقوانين 
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األساسية ليذه المنظمات النقابية، وفي ذلك استجابة من المشرع الجزائري لممعايير الدولية 
. المعمول بيا في ىذا الشأن والتي تجعل من التعددية معيارًا مميزًا لممارسة الحرية النقابية
وعميو فإّن الحرية النقابية أصبحت تمارس في ظل التعددية النقابية بصفتيا من 

الحريات الفردية يتمتع فييا كل مواطن عامل أو موظف بالحق في التكوين واالنضمام إلييا 
مع حق االنسحاب منيا من شاء، ليتوّلد عن ىذا الحق الفردي حق جماعي يترتب عن 

. 34ممارستو ميالد تنظيم جماعي يتمتع بالشخصية المعنوية المستقمة
ونتيجة لذلك فقد تّرتب عن االعتراف الدستوري والتشريعي بالتعددية النقابية في 
الجزائر وفق المعايير الدولية المتعمقة بالحرية النقابية تأسيس نقابات جديدة إلى جانب 
االتحاد العام لمعمال الجزائريين دون تمييز بين مختمف المنظمات النقابية في التأسيس 

. والتمثيل والتفاوض والدفاع عن مصالح العّمال
 المتعمق بكيفيات ممارسة الحق 02/07/1990 الصادر 14-90يعتبر القانون رقم 

النقابي أول قانون نقابي تعددي في الجزائر يسمح لمعمال والموظفين عمى حّد سواء بتأسيس 
 نقابة موزعة عبر القطاعات 64 إلى 2018عّدة نقابات بمغ عددىا في شير مارس 

المختمفة، ولن تكون ألي منيا الصفة التمثيمية في المؤسسة إاّل إذا بمغت نسبة االنضمام 
. 35 عمى األقل من العدد الكمي لمعمال األجراء الذين يغطييم قانونيا األساسي% 20إلييا 

وفي المقابل فقد حظيت نقابات أرباب العمل بنصيبيا من التعددية ضمن األطراف 
األساسية الفاعمة في رسم السياسة االقتصادية في الدولة، من خالل الدور الذي تمعبو في 
المفاوضات الجماعية مع بقية األطراف من حكومات ونقابات العمال لالرتقاء بدور أرباب 

العمل اقتصاديًا، والعمل عمى إحالليم مكانة الشريك االجتماعي الفاعل في الحياة 
 .االقتصادية واالجتماعية لمدولة

 



  2018جوان / مجلة قانون العمل و التشغيل                                                                                        العدد السادس 

131 
 

ىذا العدد اليائل من النقابات خمق جّوًا تنافسيًا فيما بينيا لجمب أكبر عدد من المنخرطين 
لفرض وجودىا، عن طريق االجتياد في المشاكل المطروحة عمى المستوى المحمي، أو 

الجيوي، أو حتى الوطني خاصًة ما يتعمق منيا بمسألة األجور والحوافز، أو ما يتعمق منيا 
بترقية الخدمات االجتماعية الستقطاب مشتركين جدد، فسمح ذلك بإعداد بعض القوانين 

األساسية لبعض القطاعات التي شاركت في إعدادىا مع الوزارة الوصية كشريك اجتماعي 
أساسي، تمّكنت من خاللو معالجة الكثير من المسائل المطروحة سيما مسألة األجور التي 

 شّمت قطاع الوظيفة العمومية من أىم مطالبو 2008عرفت موجة إضراب في شير نوفمبر 
، ثّم تبعو 2008 جانفي 01التركيز عمى ممف التعويضات وسريانيا بأثر رجعي بدايًة من 

 كمطمب أساسي، 2009 نوفمبر 14 يومًا ابتداًء من 15إضراب أساتذة التعميم العالي لمّدة 
. والذي تّرتب عنو استجابة الحكومة ليذا المطمب

-94في حين تم التركيز في المطمب الثاني لإلضراب عمى إلغاء القرار الوزاري رقم 
 الخاص بتسيير أموال الخدمات االجتماعية الذي احتكرتو لجنة في االتحاد العام 158

 بدل تسييره من طرف ىيئة منتخبة من قبل موظفي 1994لمعمال الجزائريين منذ سنة 
. 36القطاع، أجبر الحكومة عمى اإلستجابة ليذا المطمب 

 ظهور عالالة جديدة بين النقابات والحكومة:  ثالثًا
إّن تكريس الحرية النقابية في ظل اإلصالحات الشاممة التي عرفتيا الجزائر نتج عنو 

االعتراف والتكريس الرسمي لمتعددية النقابية أصبح يفرض عالقة جديدة بين النقابات 
العمالية والحكومة بالدرجة األولى، ثّم بينيا وبين أرباب العمل، لتكون عالقة مبنية عمى 
أساس التوازن، تمّكنت فيو النقابة من تحقيق مطالب كثيرة سيما ما يتعمق منيا باألجور، 
صدار القوانين األساسية لقطاعات الوظيفة العامة كوسيمة تمّكنت بو النقابة من إثبات  وا 
وجودىا وفرضت بو جموسيا إلى التحاور والتشاور والتفاوض كشريك إجتماعي ال يمكن 

. االستغناء عنو
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وفي إطار التشريع والتنظيم المعمول بيما، أصبحت اتحادات العّمال اأُلجراء والمستخدمين 
ممثمَّين باتحاداتيم وكنفدرالياتيم يشاركون في عممية الحوار الثالثي إلى جانب الحكومة، نظًرا 

مم  لمدور الذي تمعبو ىذه اآللية في إرساء  قواعد االستقرار في عالم الشغل وتحقيق السِّ
. االجتماعي

وبذلك أصبحت النقابات ُتستشار في ميادين النشاط التي تعنييا خالل إعداد 
المخططات الوطنية لمتنمية االقتصادية واالجتماعية، فتتفاوض في االتفاقيات واالتفاقات 
الجماعية، ُتمثل مجالس إدارة ىيئات الضمان االجتماعي، وُتمثَّل في المجالس المتساوية 

. األعضاء في الوظيفة العمومية، وفي الّمجنة الوطنية لمتحكيم
إّن االعتراف بالتعّددية النقابية يوّسع مجال التمثيل النقابي لكّل العّمال والمستخدمين 

وفي كّل قطاعات النشاط، وُيتيح أماميم فرص التفاوض الجماعي في إعداد االتفاقيات 
، ليشارك ممثمو 37واالتفاقات الجماعية استجابًة لممعايير الدولية الخاصة بالتمثيل النقابي

العمال وأصحاب العمل إدارة مكتب العمل الدولي، في اختيار المواضيع التي ُتدرج في 
جدول أعمال مؤتمر العمل الدولي، كما يساىم مندوبو العّمال وأصحاب العمل في المؤتمر 

 .38العام، في مناقشة واعتماد معايير العمل الدولية
باإلضافة إلى ذلك فإّن الدول األعضاء في منظمة العمل الدولية والتي صادقت عمى 

 بشأن االستشارات الثالثية المتعمقة بمستويات العمل الدولية، 1976 لسنة 144االتفاقية رقم 
وبموجب ىذه االتفاقية تكون ممزمة بمشاورة منظمات العمال وأصحاب األعمال لمتأكيد عمى 

دور وأىمية الثالثية في إسيام أصحاب العمل والعمال في إعداد االتفاقيات واالتفاقيات 
، عمى اعتبار ىذه االتفاقيات 39الجماعية في العمل وتنفيذ توصيات مؤتمر العمل الّدولي

واالتفاقيات الجماعية لمعمل ىي المصادر األساسية لمتفاوض الجماعي تكريسًا وتجسيدًا لدور 
كل من منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية في وضع مجموعة من اآلليات االتفاقية 

لتنظيم عالقات العمل بين أطراف اإلنتاج قائمة عمى تعايش وتعاون عن طريق أسموب 
. التفاوض الجماعي واحترام المبادئ التي يقوم عمييا



  2018جوان / مجلة قانون العمل و التشغيل                                                                                        العدد السادس 

133 
 

 في 10/05/1944 الصادر عن مؤتمر العمل الدولي في فيالديميايعتبر إعالن 
دورتو السادسة والعشرين نقطة بداية لالىتمام واالعتراف وبأىمية التفاوض الجماعي كحتمية 

لمتعاون بين العمال وأصحاب العمل عمى أساس أّنو أداة ناجعة وفّعالة وأسموب يسمح 
بتجاوز وتجّنب المنازعات، يعمل عمى ترسيخ سياسة اقتصادية واجتماعية في إطار يسمح 

بتنظيم شروط العمل وظروفو في مختمف العالقات المينية واالقتصادية واالجتماعية بغرض 
تحقيق سمم اجتماعي وميني، يستّمد أسسو وقواعده من مبادئ منظمة العمل الدولية ومنظمة 

. العمل العربية
.  تكريس المعايير الدولية لنجاح التفاوض الجماعي في ظل التعددية النقابية:  رابًعا

تعتبر المعاىدات واالتفاقيات الدولية إحدى المصادر األساسية لتنظيم التفاوض 
الجماعي في مختمف التشريعات المقارنة من خالل وضع مجموعة من اآلليات االتفاقية 

لتنظيم عالقات العمل بين أطراف اإلنتاج، بغرض إرساء أسس وقواعد تسمح بإقامة عالقات 
. تعايش وتعاون فيما بينيم آخذًة بعين االعتبار مصالح كل طرف

ونظرًا ألىمية التفاوض الجماعي لتجسيد، وضرورة التعاون بين العمال من أجل 
، وذلك من 40تحسين وتنظيم عالقات اإلنتاج وضرورة مساىمتيم في تحقيق السمم االجتماعي

خالل ما أقّرتو االتفاقيات الدولية من احترام حق العمال في االختيار واالنضمام إلى 
 التي أكّدت عمى احترام 87المنظمات التي يشاؤونيا دون ترخيص مسبق سيما االتفاقية رقم 

حق أصحاب العمل ومنظمات العمال في انتخاب ممثمييا، وتنظيم عمميا وتكوين اتحادات 
عامة واالنضمام إلييا، مع امتناع الدولة عن التدخل فيما يّقيد ىذا الحق أو عرقمة 

 .41ممارستو
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 المتعمقة بحق التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية 98ومن جانبيا أكّدت االتفاقية رقم 
عمى تمتع العمال بالحماية الاّلزمة ضّد كّل أشكال التمييز في مجال التشغيل بسبب انتمائيم 
النقابي دون اإلساءة إليو بأي وسائل أخرى بسبب انضمامو ألي  تنظيم نقابي أو مشاركتو 

. في أنشطة نقابية خارج ساعات العمل وبموافقة المستخدم
كما حظيت منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال بالحماية الكافية، من كّل 

تّدخل في تكوينيا أو تسييرىا، عمى أن تسعى الدولة التخاذ التدابير المناسبة لتشجيع وتطوير 
حرصًا عمى تطبيق المعايير الدولية في نصوص واتفاقيات  42أساليب التفاوض الجماعي 

العمل الدولية التي تتفق جميعيا عمى حق العمال وحق أصحاب العمل في تأسيس منظمات 
حّرة مستقمة، وحرصيا عمى اتخاذ التدابير الالزمة لتعزيز آلية المشاورات الفّعالة بين 

، 43السمطات العامة ومنظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال مع ضرورة التنسيق بينيا
مع التركيز عمى ضرورة توفير حماية وتسييالت لممثمي العمال ألداء مياميم بسرعة وفعالية 

، لتطّبق نفس أحكام الحماية عمى موّظفي أنشطة 45دون المساس بحرية العمال النقابية 
، حرصًا عمى ضمان تطبيق مجموعة من القواعد الخاصة بشأن االتفاقيات (iii)الخدمة العامة

الجماعية بالتأكيد عمى ضرورة وضع آلية لمتفاوض بموجب اتفاق أو بموجب القانون أو 
الموائح الوطنية، وتوسيع نطاق االتفاق الجماعي لُيّطبق عمى جميع العمال وجميع أصحاب 

، وىو الغرض الذي صدرت من أجمو االتفاقية رقم 46العمل في المينة الواحدة أو في المنظمة
 لتشجيع التفاوض الجماعي وذلك عن طريق إلزام الدول األعضاء بتعزيز وضع برامج 154

من شأنيا أن تحقق االعتراف الفعمي بحق المفاوضة الجماعية، ليشمل تعبير التفاوض 
الجماعي جميع المفاوضات التي تجري بين صاحب عمل أو مجموعة أصحاب عمل أو 
واحدة أو أكثر من منظمات أصحاب العمل مع منظمة عمال أو أكثر حول تحديد شروط 
العمل وأحكام االستخدام، تنظيم العالقات بين أصحاب العمل والعمال، مع تنظيم العالقات 

. 47بين أصحاب العمل أو منظماتيم ومنظمو أو منظمات العمال
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وبناًء عمى ذلك تمتزم الدول األعضاء بتطبيق ىذه األحكام بموجب القوانين أو الموائح 
القانونية ما لم تكن ىذه األحكام موجودة ومطّبقة عن طريق اتفاقيات جماعية أو قرارات 

تحكيمية، ليتم اتخاذ كل تدبير من شأنو أن يتماشى مع الظروف الوطنية من أجل تشجيع 
التفاوض الجماعي عن طريق تسييل اإلمكانيات لجميع أصحاب العمل والعمال، عمى أن 

يشمل التفاوض الجماعي تدريجيًا جميع المسائل المتعمقة بشروط وظروف العمل 
واالستخدام، مع اإللتزام بعدم إعاقة التفاوض الجماعي ميما كانت األسباب عن طريق وضع 
ىيئات وتحديد إجراءات لتسوية نزاعات العمل لكي تساعد عمى تعزيز التفاوض الجماعي في 

. إطار آلية أو ىيئات لمتوفيق أو التحكيم تشارك فييا األطراف المعنية

خاتمــة ال
لقد أّدت التحوالت االقتصادية واالجتماعية التي عرفتيا الجزائر منذ نياية الثمانينات 
إلى قيام الدولة بإجراء إصالحات في جميع المجاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية 

 لمتخّمي نيائيًا عن االقتصاد المّوجو لتّبني اقتصاد 1989عمى إثر صدور دستور سنة 
السوق باالنسحاب من الساحة االقتصادية واالجتماعية، ليتّم فسح المجال أمام أطراف 

اإلنتاج والشركاء االجتماعيين لتنظيم كل المسائل المتعمقة بالعالقات المينية واالجتماعية في 
إطار تعاقدي بحت، يقتصر فيو تّدخل الدولة عمى حماية المسائل المتعمقة بالنظام العام 

 عمى مبدأ الحرية النقابية في تكوين أو االنضمام إلى أي تنظيم 56فقط، أكّدت فيو المادة 
نقابي، مع التأكيد عمى ممارسة حق التفاوض الجماعي بكل حرية بما يضمن مشاركة فعمية 

لمعمال في وضع مبادئ وأسس لمعالقات المينية واالجتماعية مع أصحاب العمل، ليتم 
 التي أقّرت 1990تكريس ذلك وتجسيده في القوانين االجتماعية الصادرة ابتداء منذ سنة 

واعترفت لمعّمال بالحق في التفاوض الجماعي في ظل التعددية النقابية عن طريق الحوار 
والتشاور بين الشركاء االجتماعيين ليّتم في إطار تشريعي مّنظم، كأداة سممية حضارية تعمل 
عمى المحافظة عمى السمم االجتماعي وتشجيع الحوار الديمقراطي في إطار احترام النصوص 
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وىو ما يفّسره العدد اليائل من االتفاقيات واالتفاقات الجماعية المبرمة . القانونية والتنظيمية
بين األطراف الفاعمة في مختمف قطاعات النشاط والتي ُتشّكل في مجمميا قانوًنا اتفاقًيا يعمل 

مم االجتماعي . عمى تحقيق األمن واالستقرار في عالقات العمل ويضمن السِّ
لممتادر "فالمتتّبع لتطّور عالقات العمل في الجزائر سيالحظ ظيوًرا متزايًدا ممحوًظا 

في قانون العمل، أصبح فييا القانون االتفاقي ينافس القانون الرسمي، عمى " التفاوضية
أساس أّن ضبط عالقات العمل من طرف الشركاء االجتماعيين أنفسيم يكون في الحقيقة 

أكثر فّعاليًة من تنظيم الدولة ليا، ويحقق مزايا أكثر نفًعا من تمك التي تكون مقرّرة في 
وىو السبب الذي جعل الدول الحديثة ُترّكزعمى جانب استشارة الشركاء . نصوص قانونية

االجتماعيين حول مشاريع قوانين العمل، عمى اعتبار أّن مساىمتيم فييا ُتحّقق مكاسب 
ومزايا كثيرة، فتحتّل بذلك مكانة ىامة في قانون العمل، ألّن دورىا ال ينحصر فقط في 

ّنما تُنّظم كذلك عممية تراجع  تعويض المشّرع أو مواجية التزايد المستمر والمكّثف لمتشريع، وا 
القانون في مجال عالقات العمل، عن طريق تفعيل قانون اتفاقي من صنع األطراف، مّما 

 .يجعل من قانون العمل يكون مستمًدا أصاًل من أساس تعاقدي أكثر مّما ىو تنظيمي
 :الهوامش
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 ص 2006أحًس يحًس اسًاػٛم، يثسأ انحزٚاخ انُقاتٛح نًُظًاخ انؼًال، زار انُٓضح انؼزتٛح انقاْزج -

 .151-150ص 
iii

 انًرضًٍ انقإٌَ األساسٙ نهٕظٛفح انؼًٕيٛح انصازرج ترارٚد 66/133 يٍ األيز رقى 21اَظز انًازج -

 ج 2006 جٕٚهٛح 15 انًؤرخ فٙ 06/03 انًهغٗ تًٕجة األيز رقى 1966 نسُح 46 ، ػسز 02/06/1966

 .16/07/2006 انصازرج ترارٚد 46ر ػسز 
iii

ٌّ انرشزٚغ انفزَسٙ نى ٚغ- رف خٔتسثة انصؼٕتاخ انرٙ ٔاجٓد انحزٚاخ انُقاتٛح نهًٕظفٍٛ انؼًٕيٍٛٛ، فئ

 نضًاٌ يًارسح انحق انُقاتٙ نهجًٛغ تًا فٛٓى انًٕظفٍٛ 1946نٓى تانحق انُقاتٙ إال تؼس صسٔر زسرٕر 

رف نًٕظفٙ انٕحساخ اإلقهًٛٛح ٔانًؤسساخ انؼايح خ ٚغ28/04/1952انؼًٕيٍٛٛ، صسر ػهٗ إثزِ قإٌَ 

انثهسٚح تانحق انُقاتٙ، ْٕٔ ذأذٛز كثٛز تانُسثح نهًشزع انفزَسٙ تانًقارَح يغ ذارٚد االػرزاف تانحزٚح 

ال يُذ سُح  ًّ  .1884انُقاتٛح نهؼ

تًُٛا أثًزخ جٕٓز انسٔل انؼزتٛح الفركاك االػرزاف تٓذا انحق ػهٗ إثز اَؼقاز يؤذًز يُظًح انؼًم انسٔنٛح  

 حًُٛا أيزخ ترشكٛم نجُح سًٛد نجُح انٕظٛفح انؼايح، نٛرى ذشكٛهٓا 1973فٙ زٔرذٓا انثاَٛح ٔانرًسٍٛ نؼاو 

 ذقزٚزاً ًٚثم ذالصح يا 1977، ثّى قسّيد إنٗ انًؤذًز فٙ زٔرذّ انثانثح ٔانرسؼٍٛ نسُح 1977فٙ ػاو 

.   (اَظز ذقارٚز يؤذًز انؼًم انسٔنٛح)ٔصهد إنّٛ يٍ يالحظاخ ٔذٕصٛاخ ـــ 
iii -دار الخلدونية للنشر والتوزيع، الجزائر . عجة الجياللي، الوجيز في قانون العمل والحماية االجتماعية

 .170، ص 2005
iii -Antoine Mazeaud, Droit du travail. Editions Monchrestien. 6èmeedition. Paris 2008. P 
184 

iii
. 74-75 يٍ األيز رقى 09أَظز انًازج - 

iii
. 28-88 يٍ األيز رقى 24أَظز انًازج - 

iii
. 74-75 يٍ األيز رقى 09أَظز انًازج -
iii- من أمر الشروط العامة لعالقات العمل في القطاع الخاص101 إلى 97المواد من . 

iii
 --Antoine Mazeaud, Droit du travail. Op Cit  p192. 

iii
ػهٗ انًٕقغ "أيحًس انساسزـ انرحٕل انسًٚقزاطٙ فٙ زٔل انًغزب انؼزتٙ -

http://shebbacss.com/dors/poadt009-09pdf.  
iii

 .1988 أكرٕتز 17االػالٌ ػٍ يشزٔع انرؼسٚم انسسرٕر٘ كاٌ ترارٚد -
iii

- Bernard Bossu, Francois Dumont, Droit du travail, Tome 2, Relations 

collectives de travail, Réglementation du travail, Edition Montchretien, Paris 

2007, p 6. 

    - Jean Maurice Verdier, Alain Supiot, Marie Armelle Souriac, Droit du travail, 

volume 1 « Rapports collectifs », Dalloz 16
ème

 édition 2011, pp 198, 214. 
iii

-Bernard Bossu, Francois Dumont, op cit, p 36. 

http://shebbacss.com/DORS/POADT009-09
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iii

--Antoine Mazeaud, Droit du travail.OpCit p 252. 
iii

- Bernard Teyssié, Droit du travail,Op cit P 6. 
iii

 -Jean Pelissier, Alain Supiot, Antoine Jeammaud, Droit du travail, Op cit. P 

641. 
iii

- Bernard Teyssié, Droit du travail, Op Cit p17. 
iii
 --Antoine Mazeaud, Droit du travail. Op Cit P198. 

iii  -Jean Pelissier, Alain Supiot, Antoine Jeammaud, Droit du travail,Op Cit Pp 

641K 642. 
iii

 -Martine Meunier Boffa « Droit des relations sociales du travail »Editions Litec 

Lexis Nexis, 5ème édition , paris 2009, pp191, 198 et 201. 
iii- 171جياللي، الوجيز في قانون العمل و الحماية االجتماعية، المرجع السابق، ص العجة 
iii- 1990 جويمية 02 المؤرخ في 14/90 من القانون رقم 02المادة. 
iii

 انًرضًٍ قإٌَ 2006 جٕٚهٛح 15 انًؤرخ فٙ 03-06 يٍ األيز رقى 69 68ٔ-60-35اَظز انًٕاز -

 .انٕظٛفح انؼًٕيٛح
iii -Jean Pelissier, Alain Supiot, Antoine Jeammaud, Droit du travail,Opcit, P641. 

iii
 . انًذكٕر أػال14ِ-90 يٍ انقإٌَ رقى 35اَظز انًازج -
iii

ال انرزتٛح ٔانركٍٕٚ ػهٗ انًٕقغ - ًّ  www.UNPEF.dzتٛاٌ يٕقغ َقاتح االذحاز انٕطُٙ نؼ
iii

-Gérard Lyon Caen, Jean Pelissier, droit du travail,OpCit, Pp 649, 659 . 

   - Jean Emmanuel Ray, Droit du travail, Op Cit, P 451. 
40

 . يٍ زسرٕر يُظًح انؼًم انسٔنٛح10/2انًازج -
iii

 انًرؼهقح تانًشأراخ انثالثٛح نرؼشٚش ذطثٛق 02/06/1976 انصازرج فٙ 144يٍ االذفاقٛح انسٔنٛح رقى  -

 .يؼاٚٛز انؼًم انسٔنٛح
iii

-GerardlyonCaen,Jeanpelissier, droit du travail,OpCit, pp 672, 690 . 

   - Jean Emmanuel Ray, Droit du travail, Op Cit, pp 710, 711. 
iii

 . انًرؼهّقح تانحزٚح انُقاتٛح ٔحق انرُظٛى انُقات87ٙ يٍ االذفاقٛح رقى 2،3،4،5،7،8ٔ،11انًٕاز-
iii

  انًرؼهّقح تانرُظٛى انُقاتٙ ٔانًفأضح انجًاػٛح98 يٍ االذفاقٛح رقى 1،2ٔ،4 انًٕاز -
iii

 . انًرؼهّقح تانًشأراخ انثالثٛح نرؼشٚش ذطثٛق يؼاٚٛز انؼًم انسٔنٛح144 يٍ االذفاقٛح رقى 4، 3، 2 انًٕاز -
iii

ال فٙ انًؤسسح135 يٍ االذفاقٛح رقى 2، 1ٔ انًازذاٌ - ًّ . انًرؼهّقح ترٕفٛز انحًاٚح ٔانرسٓٛالخ نًًثّهٙ انؼ  

             -Gérard Lyon Caen, Jean Pelissier, droit du travail,OpCit, P 668 . 

   - Jean Emmanuel Ray, Droit du travail, Op Cit, P 493.            
iii

 انًرؼهّقح تحًاٚح حق انرُظٛى انُقاتٙ ٔإجزاءاخ ذحسٚس شزٔط االسررساو فٙ 151االذفاقٛح انسٔنٛح رقى - 

 .1978 جٕاٌ 27انرسيح انؼايح انصازرج ترارٚد 
iii

 جٕاٌ 29 تشأٌ االذفاقٛح انجًاػٛح انصازرج ػٍ يُظًح انؼًم انسٔنٛح انًؼرًسج ترارٚد 91انرٕصٛح رقى - 

ُح آنٛاخ إتزاو االذفاقٛاخ انجًاػٛح ٔذٕسٛؼٓا ٔاٜثار انًرزذّثح ػُٓا1951 ًّ  . انًرض
iii

 جٕاٌ 19 انًرؼهّقح ترشجٛغ انرفأض انجًاػٙ انصازرج ترارٚد 154انًازج انثاَٛح يٍ االذفاقٛح رقى - 

1981. 
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شروط و خصائص التفاوض اجلماعي  
لعبدون عوا د ب/ د

" أ    "          أستاذ حماضر 
 جامعة مستغامن  كلية احلقوق والعلوم السياسية

: الممخص 
ال يمكف الي عممية تفاوض جماعي في مجاؿ عالقات العمؿ اف تنجح ما لـ تتوافر 

فمنيا ما يتعمؽ بموضوع التفاوض الجماعي بحد ذاتو و البعض . مجموعة مف الشروط 
مما جعؿ ىذا . االخر يتعمؽ باالطراؼ التي تتولى عممية الجموس الى طاولة التفاوض 

وسائؿ تسوية المنازعات األخير يمتاز بمجموعة مف الخصائص جعمتو متميزا عف باقي 
 .االخرى كمصالحة الوساطة و التحكيـ

التفاوض الجماعي ، عالقة العمؿ ، النظاـ العاـ االجتماعي ، : الكممات المفتاحية 
. منظمات نقابية ، مصالح مشتركة 

Abstract : 

No collective bargaining process in the area of labor relations can succeed 

unless it is available set of conditions. Some of them related to the subject of 

collective bargaining in itself and others with regard to the parties that are in the 

process of sitting at the negotiating table. Which made this last with a set of 

characteristics that made it distinct from other means of settling other disputes as 

reconciliation, mediation and arbitration. 

Key words: collective bargaining, labor relations, public social order, trade union 

organizations, common interests. 

 : مقدمة 
يشكؿ التفاوض الجماعي جزءا ميما مف قانوف العمؿ، نظرا لما يتضمنو مف أصبح 

فاوض تو أصبح اؿ. آليات تسمح لطرفي عالقة العمؿ بتنظيـ شروط و ظروؼ عمميـ
 مكانة ىامة  يميز المجاؿ االجتماعي، نظرا لما يحتمو مفالجماعي أسموب سممي متحضر

 في تنظيـ العالقات المينية باعتباره إحدى الركائز األساسية لتطوير العالقات المينية و
بمختمؼ المؤسسات مف خالؿ تكريس العدالة االجتماعية تحقيؽ السمـ االجتماعي  تحسينيا و
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توفير المناخ  في تنشيط الحياة االقتصادية و أداة ىامة لتحريؾ وألنو يشكؿ . االقتصادية
تمكيف المؤسسات مف مواجية التحديات االقتصادية التي  ومف جية اإلنتاج  المالئـ لتطوير

 . مف جية أخرىالتنافسية االقتصادية تفرضيا العولمة و
يحقؽ التفاوض الجماعي مبدأ التكافؤ، بيف مصالح متناقضة أصال، مصالح اقتصادية 

و يضمف التفاوض الجماعي مساواة الشركاء . ألرباب العمؿ و أخرى اجتماعية لمعماؿ
االجتماعييف خالؿ سيره، بيف القوة الجماعية لمعماؿ بعد انضماميـ إلى منظمات نقابية 
تمثيمية تدافع عف مصالحيـ االجتماعيػػػػػػػػػػػػة و المينية مف جية، و بيف القوة االقتصادية 
ألرباب العمؿ مف جية ثانية، مف خالؿ الوصوؿ إلى إبراـ اتفاقيات و اتفاقات جماعية، 

تضمف مكاسبا جماعية لمعماؿ بفضؿ اتحادىـ بدال مف تحقيؽ مكاسب فردية اقؿ ما 
لكنو ال يمكف تحقيؽ كؿ ىذا اال اذا مجموعة مف . يحصموف عمييا بموجب عقودىـ الفردية  

العوامؿ ، فما ىي شروط نجاح التفاوض الجماعي ؟ 
 شروط التفاوض الجماعي : بحث األول الم

ال يمكف المجوء إلى آلية التفاوض الجماعي إال إذا اجتمعت مجموعة مف الشروط، 
. فمنيا ما يتعمؽ بمواضيع التفاوض و منيا ما يتعمؽ بأطراؼ التفاوض

   التفاوض الجماعيإلىشروط المجوء : مطمب األول ال
 التفاوض الجماعي، فيناؾ مواضيع ال يمكف إلىليس في كؿ الحاالت يمكننا المجوء 

التفاوض حوليا ألنيا تعتبر مف النظاـ العاـ و تدخؿ المشرع في تحديدىا بموجب قواعد امرة 
 لألجر المضموف، األدنى الراحة، الحد أياـال يجوز االتفاؽ عمى مخالفتيا  مثؿ سف العمؿ، 

  .رة التفاوضػػػػػػػػساعات العمؿ، كؿ ىذه المواضيع تخرج بطبيعتيا مف دائ
 بين اطراف التفاوض الجماعيو مصالح مشتركة وجود عالقة عمل : الفرع االول 

يشترط في أي عممية لمتفاوض الجماعي وجود عالقة عمؿ تربط بيف العماؿ و 
. المستخدـ مف جية و اف تجمعيما مصالح مشتركة مف جية ثانية 
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 وجود عالقة عمل بين اطراف التفاوض الجماعي: أوال 
تنشأ "  الممغى عمى أنو 78/12 مف قانوف 55نص المشرع الجزائري في المادة 

عالقة العمؿ بعقد مكتوب أو غير مكتوب، و تقـو ىذه العالقة في جميع الحاالت بمجرد 
بذلؾ فيو لـ يعرؼ عقد العمؿ، إنما أعتبر فكرة العمؿ جزءا " . العمؿ لمؤسسة مستخدمة 

  . 1مف فكرة أوسع ىي فكرة عالقة العمؿ 
 باعتباره األجراء كؿ األشخاص الذيف 90/11ليغير نظرتو بعد ذلؾ مف خالؿ قانوف 

يؤدوف عمال يدويا أو فكريا مقابؿ مرتب في إطار التنظيـ و لحساب شخص أخر طبيعي أو 
بذلؾ و ميما اختمفت التعػػػػاريؼ القانونية ". معنوي ، عمومي أو خاص يدعى المستخدـ 

 :لعقد العمؿ إال أنيا تشترؾ جميعيا في تميزه بعناصر ثالثة 
 :  عنصر العمـل- 1

و اعتبره التزاـ رئيسي .  الفنيأواكتفى المشرع بوصفو بالعمؿ اليدوي أو الفكري 
 طالما كانت شخصيتو محؿ اعتبار، حيث ال 2لمعامؿ عمى أف يتـ تنفيذه بصورة شخصية 

األمر الذي يخوؿ لو حؽ التمتع بكافة النتائج المتحصؿ عمييا مف . يمكنو االستعانة بغيره
و جرت العادة عمى أف   . 3العمؿ المنجز حتى ال يتحوؿ إلى عقد مقاولة أو عقد مضاربة 

                                                             
 دور و فعالية مكاتب المصالحة في تسوية ، رسالة الماجستير في القانوف االجتماعي،بمعبدوف عواد- 1

 .   و ما بعدىا66  ص2010 / 2009 جامعة وىراف ،منازعات العمؿ الفردية في التشريع الجزائري 
يتميز تنفيذ العمؿ بالطابع اإلرادي و ىو ما يتنافى مع العمؿ باإلكراه الذي عرفتو المادة الثانية مف - 2

كؿ عمؿ و خدمة "  الصادرة عف المنظمة الدولية لمعمؿ و ىو 1930 لسنة 29االتفاقية الدولية رقـ 
و يختمؼ بذلؾ عف العمؿ الجزائي " مفروضة عمى فرد ميدد بعقوبة ما و الذي لـ يتقدـ بو بمحض إرادتو 

 أصدرت المنظمة الدولية لمعمؿ  االتفاقية 1957الذي يكوف تحت رعاية السمطات العامة ، و في سنة 
 .                                                                                                                                                                        إللغاء العمؿ باإلكراه105الدولية رقـ 

 مف األمر 14 المتضمف القانوف األساسي العامؿ لمعامؿ الممغى و المادة 78/12 مف األمر 62المادة - 3
تمنع "  المتضمف الشروط العامة لعالقات العمؿ في القطاع الخاص 1975 ابريؿ 29 المؤرخ في 75/31

المساومة عمى العامؿ التي ىي شكؿ مف أشكاؿ استغالؿ العامؿ منعا باتا تعد مساومة كؿ عممية ينحصر 
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يتـ تقسيـ العماؿ إلى أربعة مستويات، تؤكد تفاوت العماؿ مف حيث مستواىـ التعميمي و 
نوعية الجيد المبذوؿ ، فيناؾ مف العماؿ مف يجمع بيف الجيد الفكري و البدني في آف واحد 

 . و منيـ ما يقـو فقط بجيد بدني و البعض األخر يؤدوف جيدا فكريا أو فنيا
و ىذا التفاوت أكدتو اتفاقيات العمؿ الجماعية لمختمؼ المؤسسات، حيث تقسـ العماؿ 

إلى أربعة مستويات، المستوى األوؿ يشمؿ عماؿ التنفيذ عادة ما يحتموف المراتب الدنيا في 
التصنيؼ الميني ألنيـ ال يحوزوف أي مؤىؿ فيقوموف بجيد بدني فقط كعماؿ الحراسة و 

أما المستوى الثاني فيشمؿ عماؿ التأىيؿ الذيف يحوزوف مستوى تعممي . النظافة و غيرىـ
متوسط أو ثانوي، أما المستوى الثالث و الرابع فيشمؿ اإلطارات و اإلطارات العميا عادة ما 

.  و المدراء و رؤساء المصالح 1يقوموف بأعماؿ فكرية و فنية كالميندسيف و المستشاريف 
 ، حيث صنفت 2ىذا ما ذىبت إليو االتفاقية الجماعية لعماؿ مؤسسة اتصاالت الجزائر

. عماليا إلى أربعة أصناؼ، عماؿ التنفيذ، التحكـ، اإلطارات و اإلطارات السامية
 :  عنصر األجر -2

و الذي طرأ عمى مفيومو تغييرات ىامة ، فبعد أف كاف مقابال لقوة العمؿ المعتبرة 
أصبح اليـو مسألة مف مسائؿ النظاـ . كبضاعة يخضع تحديده إلى قانوف العرض و الطمب

العاـ يحض بالحماية القانونية الالزمة مف خالؿ تقرير مبادئ الدفع النقدي لألجر و امتيازه 
و عمى خالؼ المشرع الجزائري الذي لـ . عف بقية الديوف و عدـ جواز الحجز عميو 

                                                                                                                                                                                              

و " تحقيقيا أساسا في اختيار اليد العاممة االقتصادية مف طرؼ المضارب قصد وضعيا تحت تصرؼ الغير
  . السالؼ الذكر90/11ىو ما لـ يتضمنو قانوف عالقات العمؿ الجديد 

 بف عزوز بف صابر، الوجيز في شرح قانوف العمؿ الجزائري، الكتاب الثاني نشأة عالقة العمؿ و اآلثار -1
  .49 ص 2010المترتبة عنيا ، دار الخمدونية ، الطبعة األولى 

 المبرمة بيف 2006 أكتوبر 21 مف االتفاقية الجماعية لمؤسسة اتصاالت الجزائر الموقعة في 84 المادة -2
المؤسسة العمومية االقتصادية اتصاالت الجزائر الممثمة مف طرؼ مديرىا و الفيدرالية الوطنية لمبريد و 
تكنولوجيا اإلعالـ و االتصاؿ التابعة لالتحاد العاـ لمعماؿ الجزائرييف و الممثمة مف طرؼ أمينيا العاـ، 

 تحت رقـ 2006 ديسمبر 06المسجمة بمفتشية العمؿ لمدار البيضاء والية الجزائر المختصة إقميميا بتاريخ 
 .78/2007 فبراير  تحت رقـ 14 و المودعة بكتابة ضبط محكمة الحراش بتاريخ 08/2006
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كؿ ما يحصؿ عميو العامؿ " يتعرض الى تعريؼ االجر فاف المشرع المصري عرفو عمى انو 
  .1" لقاء عممو ثابتا كاف او متغيرا، نقدا أو عينا 

 و  .2أما مصطمح الراتب فيستعمؿ في مجاؿ الوظيؼ العمومي يمس فئة الموظفيف 
 ، و لكف طريقة الدفع الشيري ىي األكثر انتشارا ، ألنيا توفر 3يتحدد األجر بطرؽ مختمفة 

 لمعامؿ و يحدد جزافا دوف حساب ساعات و ال أياـ العمؿ الفعمية التي 4دخال مستقرا و ثابتا 
أداىا العامؿ خالؿ الشير، و ال يتأثر بانخفاض ساعات العمؿ و ال بعدد األياـ التي لـ 

 . 5يعمؿ فييا ما داـ أنيا تدخؿ في إطار العطؿ الوطنية و الدينية و أياـ الراحة القانونية 
أما المشرع الجزائري يعتمد عمى طريقتيف في تحديد األجر و قد منح ىذا الحؽ لطرفي 

عالقة العمؿ لمتفاوض حوليا ، الطريقة األولى تتمثؿ في وضع األجور األساسية الناجمة 
عف التصنيؼ الميني عمى مستوى كؿ ىيئة مستخدمة، ضؼ إلى ذلؾ كؿ التعويضات 

المدفوعة مقابؿ العمؿ التناوبي و الميمػػػػي و عالوة المنطقة و العالوات المرتبطة بالعمؿ و 
 ، و المقابمة لسنوات اقدمية العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ و لمساعات اإلضافية التي قد يقـو 6اإلنتاجية 

                                                             
 .  المتضمف قانوف العمؿ المصري2003 لسنة 12 فقرة ج مف القانوف رقـ 1المادة  -1
 المتضمف القانوف االساسي العاـ لموظيفة 2006 جويمية 15 المؤرخ في 06/03 األمر مف 32المادة  -2

 .   " لمموظؼ الحؽ بعد اداء الخدمة في راتب  " 46ج ر رقـ . العامة 
الطريقة الثانية تعتمد عمى اإلنتاج أما  الطريقة األولى تعتمد في تحديد األجر عمى الوحدة الزمنية و -3

   .  الطريقة الثالثة في التي تجمع بيف عنصري الزمف و اإلنتاج
، الطبعة األولى، دار النيضة 2003 لسنة 12 سعيد عبد السالـ، الوسيط في قانوف العمؿ الجديد رقـ -4

     .139 ص 2004العربية القاىرة 
     . 133محمود سالمة جبر، المرجع السابؽ ص  -5
األجر األساسي : يفيـ مف عبارة األجر حسب ىذا القانوف ما يمي  " 90/11 مف القانوف 81المادة  -6

الناجـ عف التصنيؼ الميني في الييئة المستخدمة ، التعويضات المدفوعة بحكـ أقدمية العامؿ أو مقابؿ 
الساعات اإلضافية بحكـ ظروؼ عمؿ خاصة، ال سيما العمؿ التناوبي و العمؿ المضر اإللزامي، بما فيو 

    " .العمؿ الميمي و عالوة المنطقة، العالوات المرتبطة بإنتاجية العمؿ و نتائجو 
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أما الطريقة الثانية فتعتمد في تحديد اآلجر عمى نسبة اإلنتػػػػػػػػػػػػػػػاج و المردودية ال سيما . بيا
. 1العمؿ بالقطعة أو العمؿ بالحصة 

 : عنصر التبعية-  3
الذي يعتبر أىـ ىذه العناصر لما يترتب عنو، كمعيار لمحماية مف فوائد في تمييز 

ما يترتب عف ذلؾ مف تطبيؽ لمقانوف العمؿ عمى  العمؿ التابع عف العامؿ المستقؿ، و
إلى جانب . اد االختصاص لمقضاء االجتماعي لمنظر في النزاعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو انعؽ. عالقة العمؿ

اعتماده أساس لمنح عقد العمؿ دور في تحقيؽ السمـ االجتماعي و إعطائو قيمة فيزيولوجية 
ىذا فضال عف . تستدعي ضرورة احتراـ حقوؽ اإلنساف و معايير تشغيؿ اليد العاممة 

ة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعتماده كمعيار لتمييز عقد العمؿ عف العقود األخرى الواردة عف العمؿ كعقد المقاوؿ
 .و الوكالة و الشركة

رغـ ىذه المزايا العديدة لمتبعية إال أنيا تظؿ تفتقر لمتعريؼ القانوني سواء في 
و الذي توسع في مفيـو . تشريعات العمؿ العربية أو الغربية باستثناء قانوف العمؿ الفرنسي

ـ تعد تعني سوى الخضوع لتوجيو و إشراؼ المستخدـ عمى العامؿ في كؿ ػ التي ؿ2التبعية 
. ذلؾ أف ىذا المعنى ال ينطبؽ إال عمى عالقات العمؿ التقميدية. جزئيات العمؿ أثناء تنفيذه

.  3بذلؾ أصبح يعتمد عمى فكرة االنتماء لممرفؽ المنظـ 
 
 

                                                             
 . السابؽ الذكر 90/11 مف القانوف 82لمادة  ا-1
 المعدؿ بموجب القانوف اوبري 1994 فبراير 11فرنسي الصادر بتاريخ و ىذا مف خالؿ قانوف مادالف اؿ- 2
2( Aubry 2 )  المرتبط بخفظ وقت العمؿ2000 جانفي 19الصادر بتاريخ . 
و يسمييا بعض الفقو بالتبعية الحقوقية و حاوؿ البعض األخر توسيع مفيوميا بإدخاؿ فكرة التبعية - 3

 التشريعات ،محمد فاروؽ الباشا. االقتصادية كمعيار جديد حتى توصؼ العالقة بصفة عقد العمؿ
و التي أشار إلييا المشرع الجزائري . 167 ص 2005الطبعة العاشرة ،  منشورات جامعة دمشؽ،االجتماعية

 .          السابؽ الذكر90/11 مف قانوف 02بموجب المادة 
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ليوصؼ تبعا لذلؾ العمؿ عمى أنو تابع متى نفذ في مكاف معيف و في وقت محدد مف 
طرؼ أجير يعمؿ بواسطة الوسائػػؿ و المعدات التي يزوده بيا المستخدـ، حتى و لو لـ يتـ 

اإلشراؼ المباشريف لممستخدـ ما داـ أف األوضػاع االقتصاديػة تستدعي  ة وػػػػػذلؾ تحت الرقاب
  .1ة و االكتفاء بمراقبة نشاطو و ليس بمراقبتو ىو شخصيا ػػػػػػػػػػػػمنح العامؿ االستقاللي

  بين طرفي التفاوض ةــوجود مصالح مشترك: ثانيا 
مف البدييي اف التفاوض الجماعي ال يكوف اال بيف طرفيف تربطيما مصالح مشتركة 

يتفاوضاف بشأنيا، و يجري التفاوض مف اجؿ تنظيـ ىذه المصالح، و تحديد حقوؽ و 
و ال شؾ اف ىناؾ مصالح مشتركة تربط العماؿ و صاحب العمؿ . التزامات كؿ طرؼ

تتمثؿ في حاجة كؿ واحد منيما الى االخر، فصاحب العمؿ في اطار استثمار اموالو يحتاج 
الى العماؿ مف اجؿ تحقيؽ اىدافو ، و العماؿ يممكوف قوة العمؿ لتحقيؽ اىداؼ صاحب 

و تبرز اىمية التفاوض الجماعي في ظؿ تعارض مصالح . العمؿ مقابؿ حصوليـ عمى اجر
كؿ طرؼ، فصاحب العمؿ ييدؼ الى تحقيؽ اكبر ربح باقؿ تكمفة و العماؿ ييدفوف الى 

بيف  )و االكيد اف ىذا التعارض في المصالح . الحصوؿ عمى اكبر اجر مقابؿ جيد معقوؿ
قد ينتج عنو منازعات  (المصالح االقتصادية لصاحب العمؿ و المصالح االجتماعية لمعماؿ

جماعية ما لـ يتدخؿ التفاوض الجماعي سريعا إلزالة ىذا التعارض في المصالح و بالتالي 
   .    2المحافظة عمى العالقة الودية بيف طرفي عالقة العمؿ 

 

                                                             
في حالة عدـ وضوح عالقة التبعية القانونية و ىذا بتمتع األجير بنوع مف االستقاللية أثناء ممارسة - 1

االقتصادية المترتبة عف  يتعيف عمى القضاة البحث عف ما إذا كاف المعني باألمر يتحمؿ األخطار. نشاطو
أو عما إذا كاف يعمؿ في إطار مرفؽ منظـ مف طرؼ المؤسسة و ىذا مف اجؿ تكييؼ . ممارسة النشاط

  .                                                                                                                                                         1992 جانفي 16عف الدوائر المجتمعة لمحكمة النقض الفرنسية . عقد العمؿ

اتفاقية ، النقابات العمالية، المفاوضات الجماعية، عالقات العمؿ الجماعية،  عمروأبومصطفى احمد - 2
في  (المفاوضة - الوساطة- التحكيـ-  اإلغالؽ-اإلضراب ) منازعات العمؿ الجماعية ، العمؿ الجماعية

  . 24ص ،  2005،  دار الجامعة الجديدة لمنشر، 2003 لسنة 12ضوء قانوف العمؿ الجديد رقـ 
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و كثيرا ما كانت عالقة العمؿ غير متوازنة لفائدة صاحب العمؿ عمى حساب العامؿ 
مما دفع صاحب العمؿ الى فرض شروطو مما تسبب في تدني و تراجع . الطرؼ الضعيؼ

شروط و ظروؼ العمؿ و عندما اتحد العماؿ في شكؿ منظمات نقابية عاد التوازف الى 
عالقة العمؿ و بدأ يميؿ لصالحيـ ، حينيا تكتؿ اصحاب العماؿ في مواجية المنظمات 
النقابية لمعماؿ حتى يعود التوازف الى عالقة العمؿ ، و يتـ تحديد حقوؽ و التزامات كؿ 

 .   1طرؼ حسب القوة التي يتمتع بيا كؿ طرؼ 
و يشترط أف تتوفر المصالح المشتركة في كؿ مستوى مف مستويات التفاوض 

 أف إلى اإلشارة، مع أخرالجماعي و ال ينبغي اف يقتصر وجودىا عمى مستوى دوف 
فالمصالح المشتركة لطرفي عالقة العمؿ . المصالػػح تختمؼ باختالؼ مستويات التفاوض

 . عمى مستوى المؤسسة تختمؼ عف المصالح المشتركة عمى مستوى القطاعي
  و 2وجود المصالح المشتركة قد يكوف عامؿ مف عوامؿ نجاح التفاوض الجماعي 

تساعد عمى تنمية التعاوف و التشاور بيف االطراؼ المتفاوضة ، و التقميؿ مف المنازعات 
فكؿ طرؼ يسعى لنجاح التفاوض مف خالؿ بذؿ قصارى جيده . التي قد تثور في المستقبؿ

. حتى و لو اضطر الى تغيير موقفو بالتنازؿ عف جزء مف مطالبو او التقميص منيا 
فالمطالبة برفع االجور بصورة مبالغ فييا مف شانو اضعاؼ القدرات المالية لممؤسسة و 
بالتالي تعريضيا لإلفالس و الغمؽ و ىذا ما يؤدي الى تسريح العماؿ و فقداف مناصب 

ففي ىذه الحالة اذا استمر العماؿ او مف يمثميـ بيذا المطمب سينتيي التفاوض . عمميـ
و متى استطاع العماؿ ادراؾ خطورة الوضع قد يقبموف بخفض . بالفشؿ مما ييدد مستقبميـ

                                                             
القاىػػػػػػػرة ، مطبوعات الجامعة العمالية ، الجامعة العمالية ،  المفاوضة الجماعية ،عبد السالـ عياد- 1

مكتب ،  المفاوضة الجماعية و دور منظمة العمؿ العربية،و محمد عبد اهلل نصار . 40ص ،  1992
 . 125ص ، 1996القاىرة ، العمؿ العربي

، دار النيضة العربية القاىرة، المفاوضة الجماعية في قانوف العمؿ، سالمة عبد التواب عبد الحميـ- 2
 .  200ص ،  2002
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 % 04و يغير صاحب العمؿ موقفو و يقبؿ  % 04الى  % 07مطالبيـ مثال مف زيادة 
كؿ طرؼ غير مف موقفو في ىذا المثاؿ مف اجؿ استمرار  . % 03بعدما كاف متمسؾ ب 

 .     المؤسسة مف جية و المحافظة عمى مناصب العمؿ مف جية ثانية
  ضرورة التقيد بالنظام العام االجتماعي ووجود منظمات نقابية : الفرع الثاني 

كاف مف الضروري عمى العماؿ اف ينخرطوا في اطار منظمات نقابية لمدفاع عف 
حقوقيـ المادية و المعنوية مف جية ، و اف يتقيد اطراؼ التفاوض خالؿ تفاوضيـ بمضموف 

. النظاـ العاـ االجتماعي 
  تمثل اطراف عالقة العمل وجود منظمات نقابية : اوال

مف حؽ العماؿ و اصحاب العمؿ تكويف منظمات نقابية و االنضماـ الييا ، لمدفاع 
 87عف مصالحيـ و ىذا الحؽ مكرسا دوليا طبقا لممادة الثانية مف االتفاقية الدولية رقـ 

لمعماؿ و اصحاب العمؿ دوف تمييز مف " المتعمقة بالحرية النقابية و حماية الحؽ النقابي 
أي نوع، الحؽ في انشاء ما يختارونو ىـ انفسيـ مف منظمات، و ليـ كذلؾ دوف أف يرتيف 

ذلؾ بغير القواعد المنظمة المعنية، الحؽ في االنضماـ الى تمؾ المنظمات، و ذلؾ دوف 
و مكرس داخميا حيث يعتبره المشرع الجزائري حقا دستوريا بموجب  . 1" ترخيص مسبػػػػػػػؽ 

و ايضا مف " الحؽ النقابي معترؼ بو لجميع المواطنيف  " 1996 مف دستور 56المادة 
يحؽ "  المتضمف كيفيات ممارسة الحؽ النقابي بقوليا 90/14 مف قانوف 02خالؿ المادة 

لمعماؿ االجراء ، مف جية و المستخدميف مف جية اخرى الذيف ينتموف الى المينة الواحدة او 
الفرع الواحد او قطاع النشاط الواحد، اف يكونوا منظمات نقابية لمدفاع عف مصالحيـ المادية 

و ىذا ما ذىب . و اف ينخرطوا انخراط حرا بعيدا عف كؿ ضغط و اكراه . 2" و المعنوية 

                                                             
 .                                                                                                                                                         المتعمقة بالحرية النقابية و حماية الحؽ النقابي المشار الييا سابقا87االتفاقية الدولية رقـ - 1
 المتضمف كيفيات ممارسة الحؽ النقابي ، ج 1990 جواف 02 المؤرخ في 90/14 مف قانوف 02المادة - 2

 و 68 ، ج ر رقـ 1991 ديسمبر 21 المؤرخ في 91/30 و المعدؿ و المتمـ بالقانوف رقـ 23ر رقـ 
  .                                                                                                                                                         36 ج ر رقـ 1996 جواف 10 المؤرخ في 96/12باألمر رقـ 
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يتـ  " 2003 لسنة 12 مف القانوف رقـ 148اليو المشرع المصري و اكده مف خالؿ المادة 
التفاوض في المنشآت التي تستخدـ خمسيف عامال فاكثر بيف ممثميف عف المجنة النقابية 

و لكف السؤاؿ الذي يطرح نفسو ما ىو . 1" بالمنشاة و النقابة العامة و بيف صاحب العمؿ 
 الحؿ المعتمد في حالة غياب تمثيؿ نقابي داخؿ المؤسسة ؟  

بالنسبة لممشرع الجزائري يمكف تصور ىذه الحالة في المؤسسات التي يقؿ عدد عماليا 
عف عشروف عامال ، فينتخب مف مجموعيـ مباشرة ممثؿ واحد لضرورة التفاوض الجماعي 

 سنة 21يشترط في العامؿ المنتخب . 2و الوقاية مف منازعػات العمؿ الجماعية و تسويتيا 
يـو انتخابو و اف يكوف يتمتع بحقوقو المدنية و الوطنية و اف تكوف لو اقدمية في المؤسسة 

و لكف المالحظ مف الناحية العممية  . 3دة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاو االدارة العمومية ال تقؿ عف سنة واح
صعوبة اجراء التفاوض الجماعي و الوصوؿ الى ابراـ اتفاقيات جماعية لمعمؿ في مثؿ ىذه 

المؤسسات راجع الى ضعؼ التمثيؿ النقابي و المتمثؿ في وجود ممثؿ واحد لمعماؿ في 
 .  مواجية مستخدـ اكثر قوة و سيطرة 

اما المشرع المصري فقد اكد انو في المنشآت التي تستخدـ اقؿ مف خمسيف عامػػػػػػػػال 
فالتفاوض يتـ بيف ممثميف عف النقابة العامة المعنية ، و ممثميف عف منظمة اصحاب العمػػػػؿ 

اما في حالة غياب المجنة النقابية داخؿ المنشػػػاة يكوف . المعنية او عف صاحب العمؿ
التفاوض بيف المستخدـ و خمسة عماؿ تختارىـ النقابة العامة المعنية عمى اف يكوف مف 

 . 4بينيـ عمى االقؿ ثالثة مف عماؿ المنشاة 

                                                             
 07 المؤرخة في 14ج ر رقـ ،  2003 لسنة 12 مف قانوف العمؿ المصري الجديد رقـ 148المادة - 1

  .                                                                                                                                                          2003افريؿ 
 .                                                                                                                                                          السابؽ الذكر 90/14 مف قانوف 2 فقرة 42المادة - 2
 .                                                                                                                                                          السابؽ الذكر 90/14 مف قانوف 44المادة - 3
  .                                                                                                                                                          السابؽ الذكرمف قانوف العمؿ المصري 148 المادة- 4
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و ال شؾ انو ال يكفي وجود منظمات نقابية تمثؿ اطراؼ عالقة العمؿ بؿ يشترط في 
 تكوف أف، و األقؿ عمى أشير 6جانب العماؿ اف تكوف منظمتيـ النقابية مؤسسة منذ 

 عمى االقؿ مف العدد االجمالي لمعماؿ االجراء، الذيف % 20تمثيمية و ىي التي تضـ 
 عمى االقؿ في % 20تشمميـ القوانيف االساسية ليذه المنظمات النقابية او التي ليا تمثيؿ 

فالقاعدة الديمقراطية تحتـ  . 1لجنة المشاركة متى كانت موجودة داخؿ المؤسسة المستخدمة 
عمى اف المنظمة النقابية التي ليا االولوية في التمثيؿ و التفاوض ىي التي تضـ اكبر عدد 

 . 2مف المنخرطيف
زيادة عمى عنصر المدة و عدد المنخرطيف اضاؼ المشرع الجزائري عنصر ثالث و 

ىو اشتراكات المنخرطيف فعمى كؿ منظمة نقابية تدعي بانيا تمثيمية ، أف تقدـ عند بداية كؿ 
سنة مدنية الى المستخدـ او الى السمطات االدارية المختصة كؿ الوسائؿ التي تمكنيا مف 

 .3 و عددىـ  أعضائياتقدير تمثيميتيا خاصة اشتراكات 
  ضرورة التقيد بالنظام العام االجتماعي :ثانيا 

 التفاوض الجماعي ييدؼ اساسا الى تحسيف وضعية العماؿ ، بؿ و يمكنو ايضا إف
لكف بالمقابؿ ال يمكف . اقرار مزايا ليـ افضؿ مف تمؾ التي جاءت بيا النصوص التشريعية 

لمضموف التفاوض الجماعي اف تقر احكاما تتعارض مع  النظاـ العاـ االجتماعي و القوانيف 
توصؿ االطراؼ الى فالقانوف يكتفي بفرض الحد االدنى مف القواعد و اذا . التي تنظمو 

                                                             
  السابؽ 30 /91 مف القانوف 06 المعدلة و المتممة بالمادة 90/14 مف القانوف 1 فقرة 35المادة - 1

عمى االقؿ مف  % 20تعتبر تمثيمية داخؿ الييئة المستخدمة الواحدة، المنظمات النقابية التي تضـ " الذكر 
 المنظمة النقابية أو/  ليذه المنظمات النقابية واألساسية، الذيف تغطييـ القوانيف األجراءالعدد الكمي لمعماؿ 

 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 " في لجنة المشاركة، اذا  كانت موجودة داخؿ المؤسسة المستخدمةاألقؿعمى  % 20التي ليا تمثيؿ
 ، 2003طبعة ، دار القصبة لمنشر، قانوف العمؿ الجزائري و التحوالت االقتصادية، عبد السالـ ديب- 2

  .                                                                                                                                                         241ص 
 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                مف نفس القانوف السابؽ36 و المادة 35الفقرة الثانية مف المادة - 3
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كانت اصمح لمعماؿ فيمكف في ىذه الحالة استبعاد تطبيؽ ما جاء بو نتائج عند تفاوضيـ 
 .القانوف 

 يعتبر مكمال و متمما لمضموف اتفاقيات العمؿ الجماعية، عمى أف األخيرألف ىذا 
و قد أكد المشرع . 1 مرا اتجاه عقود العمؿ الفرديةأيبقى تطبيؽ مضموف اتفاقيات العمؿ 

الجزائري ىذا المبدأ عندما اخرج بعض المواضيع مف دائرة التفاوض واعتبرىا مف النظاـ 
. 2العاـ االجتماعي
 المشرع الفرنسي ميز بيف نوعيف مف القواعد التي يتضمنيا النظاـ العاـ أففي حيف 

 التي ال يجوز التفاوض حوليا ، تشمؿ القواعد القانونية المنشئة إذا األوؿاالجتماعي، النوع 
، و المبادئ أو القواعد المتضمنة االمتيازات او 3مجاؿ قانوف العمؿاحكاميا تنظيـ تناولت 

و قد حدد مجمس الدولة الفرنسي . الضمانات التي تخرج مف دائرة التفاوض لطبيعتيا االتفاقية
: مجاليف متعمقيف بالنظاـ العاـ االجتماعي ال يجوز التفاوض بشأنيما 

المجاؿ األوؿ يتعمؽ باختصاص الجيات القضائية ، فيحؽ لمشركاء االجتماعييف خمؽ 
نظاـ يحمييـ مف التسريح مثال و لكف ليس مف حقيـ إخضاع التسريح لجيات إدارية  غير 

 ىذا أصالو ال إلى موظفيف عمومييف لـ يسند ليـ  4تمؾ التي حددتيا النصوص القانونية 

                                                             
1- Jean Pélissier , Alain Supiot , Antoine Jeammaud, Droit du travail , 20 édition , Dalloz, p790. 

 90/11 مف قانوف 15مثال ال يمكف اف يكوف التفاوض حوؿ تخفيض السف االدنى لمعمؿ ، المادة -  2
او حوؿ "  سنة 16ال يمكف في أي حاؿ مف االحواؿ اف يقؿ العمر االدنى لمتوظيؼ عف " السالؼ الذكر

ال يجوز تشغيؿ العماؿ مف كال الجنسيف الذيف يقؿ عمرىـ عف "  مف نفس القانوف 28العمؿ الميمي ، المادة 
 " .  سنة كاممة في أي عمؿ ليمي 19

3
 - les grands arrêts , n° 50 ; Dr .soc 1973 p 514. 

4
 - Ils ne peuvent pas, par exemple, prévoir que le licenciement de salariés, membre d’une 

délégation syndicale pour négocier un accord d’entreprise, est soumis à une autorisation préalable 

à l’inspection du travail, sauf si une disposition législative autorise expressément les acteurs 

sociaux à prévoir une telle protection (c’est le cas de la loi du 12 nov. 1996 , art 6 III ).En 

revanche , les délégués syndicaux ou les délégués du personnel -  conventionnels – bénéficient du 

régime spécial de protection et de l’intervention de l’inspecteur du travail, car la loi a , elle-même , 

organise une protection de ces délégués ; la convention ne fait que à un système conçu et impose 

par le législateur . Jean Pélissier , Alain Supiot , Antoine Jeammaud , op.cit p 514. 
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 المجاؿ الثاني فيخص التجريـ الجزائي، فال يمكف لالتفاقية الجماعية اف  أما.االختصاص
تتضمف عقوبات جزائية تطبؽ نتيجة خرؽ احد االطراؼ لمضمونيا ، الف إضفاء صفة 

. التجريـ يبقى مف احتكار الدولة و يعتبر مف صميـ صالحيتيا 
اما النوع الثاني فيي القواعد و االحكاـ التي يجوز التفاوض حوليا رغـ انيا مرتبطة 

سواء في مجاؿ . بالنظاـ العاـ االجتماعي لكف فقط مف اجؿ تحسينيا حتى تكوف انفع لمعماؿ
 لألجر المضموف، العطؿ القانونية األدنىالعالقات الفردية او الجماعية لمعمؿ ، مثؿ الحد 

 لمتسريح، االتفاقية األدنى التسريح ، التعويضات القانونية إجراءات، األجرالمدفوعة 
ـ، منح حماية تمثيموالجماعية لمعمؿ يمكنيا رفع عدد الممثميف النقابييف ، رفع عدد ساعات 

اكبر لمنقابييف في حالة تسريحيـ بسبب مياميـ النقابية و ذلؾ بإعادة ادماجيـ في مناصب 
 .عمميـ 

 خصائص التفاوض الجماعي   : المبحث الثاني 
يمتاز التفاوض الجماعي ببعض الخصائص تجعمو متميزا عف باقي وسائؿ تسوية 

فالمصالحة تفترض تدخؿ  طرؼ ثالث . المنازعات االخرى كمصالحة الوساطة و التحكيـ
.  1 الجزائري عفي النزاع كمفتشية العمؿ في التشري

 الوساطة تتطمب تدخؿ شخص يسمى الوسيط بعد اف يتفقا اطراؼ النزاع الجماعي أما
  في حيف التحكيـ يستمـز اتفاؽ االطراؼ عمى المجوء اليو و اف يمتزماف بقرار 2عمى تعيينو 

اذف كؿ ىذه الوسائؿ تخرج النزاع الجماعي الناشئ بيف المستخدـ و  . 3التحكيـ النيائي 

                                                             
 والمعدؿ و المتمـ بالقانوف 1990 فبراير 6 المؤرخ في 90/02 مف القانوف 2 الفقرة 5انظر المادة - 1

 المتضمف الوقاية مف النزاعات الجماعية في العمؿ و تسويتيا و 1991 ديسمبر 21 المؤرخ في 91/27
و اذا لـ تكف ىناؾ اجراءات اتفاقية لممصالحة او في حالة فشميا، يرفع المستخدـ " ممارسة حؽ االضراب 

 .او ممثمو العماؿ الخالؼ الجماعي في العمؿ الى مفتشية العمؿ المختصة اقميميا 
الوساطة ىي اجراء يتفؽ، بموجبو طرفا الخالؼ الجماعي "  مف القانوف السابؽ الذكر 10انظر المادة - 2

 " .عمى اسناد ميمة اقتراح تسوية ودية لمنزاع الى شخص مف الغير يدعى الوسيط و يشتركاف في تعيينو 
 في حالة اتفاؽ الطرفيف عمى عرض خالفيما عمى التحكيـ "  مف القانوف السابؽ الذكر 13انظر المادة - 3
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العماؿ خارج اطار المؤسسة او مكاف العمؿ ، و ىذا مف شانو اف يمس بالعالقة الودية 
الموجودة بيف الطرفيف و مف شانو ايضا اف يزعزع الثقة التي يفترض اف ال تمس خاصة 

 . نشوب النزاعاتأثناء
  و اختيارية وسيمة سمميةالتفاوض الجماعي  : المطمب األول 

ما يميز عممية التفاوض الجماعي كونيا وسيمة سممية مف جية و اختيارية مف جية 
. أخرى يمجا الييا طرفي عالقة العمؿ بكؿ حرية دوف الزاـ و ال ضغط  

التفاوض الجماعي وسيمة سممية  : الفرع األول 
التفاوض الجماعي وسيمة سممية لتنظيـ شروط العمؿ ، تتمثؿ في تمؾ المناقشات و 

 التي تحافظ عمى العالقة الودية و الثقة بيف العماؿ و المستخدـ راالت و التشاوػػػػػػػػػػاالتص
تجنبيـ المجوء الى الوسائػؿ غير السممية كاإلضراب مف طرؼ العماؿ او اغالؽ المؤسسة 

 خاصية تميز التفاوض الجماعي كونو يتـ بطرؽ و أىـو ىذه . 1مف طرؼ المستخدـ 
روؼ و شروط عمميـ مف جية و ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوسائؿ سممية يسعى مف خالليا العماؿ تحسيف ظ

 .  العمؿ عمى حؿ نزاعات العمؿ الجماعية القائمة مع المستخدـ

  وسيمة اختياريةالتفاوض الجماعي: الفرع الثاني 
         اف اتخاد قرار المجوء الى التفاوض الجماعي ال يتـ عف طريؽ االلزاـ واالجبار و 

 المتعمقة 98 الحرة لألطراؼ، و ىذا ما اكدتو االتفاقية الدولية رقـ اإلرادةانما يتوقؼ عمى 
تتخذ عند االقتضاء تدابير مناسبة " بحؽ التنظيـ و التفاوض الجماعي في مادتيا الرابعة 

لمظروؼ الوطنية لتشجيع و تعزيز التطوير و االستخداـ الكامميف إلجراءات التفاوض 
 الخاصة 163و المادة الثانية مف التوصية الدولية رقـ ...." االداري بيف اصحاب العمؿ 

لتسييؿ اقامة و تطور منظمات حرة ، و "... بتشجيع التفاوض الجماعي المذكورة سابقا 

                                                             
رسالة لنيؿ شيادة الدكتوراه ،  المفاوضة الجماعية في قانوف العمؿ،انظر سالمة عبد التواب عبد الحميـ- 1

  .54ص ،  2002 ،  جامعة القاىرة،في الحقوؽ
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و المادة الثامنة مف " مستقمة، و ممثمة ألصحاب العمؿ و العماؿ عمى اساس طوعي 
ينظـ تشريع كؿ دولة  " 1979 المتعمقة بالتفاوض الجماعي لسنة 11االتفاقية العربية رقـ

 المتعمقة بيا، دوف المساس اإلجراءاتاالطار القانوني لمتفاوض الجماعي و االجيزة و 
 " . بحرية التفاوض الجماعي المكفولة بمقتضى ىذه االتفاقية

 الطرؼ الثاني عمى التفاوض بؿ يجب تحسيسو بأىميتو حتى يقبؿ إجبارفال يمكف 
الدخوؿ في التفاوض بكؿ حرية و اقتناع و يؤكد الفقو عمى حؽ كال الطرفيف االنسحاب عند 

عمى اف يتحمؿ كؿ طرؼ عواقب االنسحاب، فانسحاب المستخدـ قد يدفع . 1بدء التفاوض
 .العماؿ الى االضراب و في حالة انسحاب العماؿ قػػػد يمجػػػػػأ المستخدـ الى غمؽ المؤسسة
و لكف السؤاؿ الذي قد يطرح، ىؿ في كؿ الحاالت يكوف المجوء الى التفػػػػػػػػػاوض 

الجماعي امرا اختياريا ؟ في التشريع الجزائري ال يوجد اي نص يجبر عمى التفاوض و لـ 
 ، متى تبيف ليـ وجود 2يحدد مدة لذلؾ، بؿ ترؾ المشرع الحرية لألطراؼ في تقدير ذلؾ 

مسائؿ تحتاج الى تفاوض، يجتمعوف مف اجؿ التشاور و الحوار بشأنيا، مف اجؿ الوصوؿ 
 . الى تفاىـ حينئذ تدرج النتائج المتوصؿ ليا  في شكؿ اتفاقية جماعية لمعمؿ 

نفس الموقؼ اتخذه المشرع المصري بحيث لـ يجعؿ مف التفاوض الجماعي امرا 
اجباريا ، لكنو بالمقابؿ تدخؿ في مواجية الطرؼ الممتنع عف مباشرة اجراءات التفاوض اذا 

ما دعاه الطرؼ الثاني الى ذلؾ ، فسمح ليذا االخير اف يطمب مف الجية االدارية المختصة 
تحريؾ اجراءات التفاوض بإخطار منظمة اصحاب العمؿ او المنظمة النقابية لمعماؿ حسب 

الحالة ، نيابة عف الطرؼ الرافض و في ىذه الحالة تعتبر المنظمة المختصة التي تمثؿ 
                                                             

 اتفاقية ، النقابات العمالية، المفاوضات الجماعية، عالقات العمؿ الجماعية، عمروأبومصطفى احمد - 1
  . 19 ص ، المرجع السابؽ، منازعات العمؿ الجماعية،العمؿ الجماعية

يعقد المستخدموف و ممثمو العماؿ اجتماعات دورية و "  المعدؿ و المتمـ 90/11 مف قانوف 4المادة - 2
... يدرسوف فييا وضعية العالقات االجتماعية و المينية و ظروؼ العمؿ العامة داخؿ الييئة المستخدمة 
تحدد كيفيات تطبيؽ ىذه المادة ، السيما دورية االجتماعات في االتفاقيات و االتفاقات التي تبـر بيف 

 ".المستخدميف و ممثمي العماؿ 
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اوض و توقيع االتفاقيات الجماعية ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالطرؼ الرافض إلجراء التفاوض مفوضة قانونا لمتؼ
في حيف بعض التشريعات تجعؿ المجوء الى التفاوض الجماعي امرا اجباريا و ىنا  . 1

 السؤاؿ الذي يطرح اال يتعارض ىذا االجبار مع خاصية االختيار ؟ 
 المستخدـ عمى التفاوض كؿ سنة و كؿ ثالثة ألـزو منيا التشريع الفرنسي، الذي 

سنوات، فيما يخص التفاوض السنوي، يكوف في المؤسسات التي تشتمؿ عمى منظمة نقابية 
تمثيمية واحدة او اكثر، فالمستخدـ ممـز بعد اخطاره مف طرفيـ اف يبمغ ىذا الطمب في اجؿ 

 اياـ الى باقي التنظيمات التمثيمية ، و يستدعي كؿ االطراؼ لمتفاوض السنوي  االجباري 08
، تنظيـ وقت العمؿ خاصة العمؿ األجراء ، حوؿ عدد العماؿ 2 يـو الموالية 15في اجؿ 

بالتوقيت الجزئي بطمب مف العماؿ، المساواة المينية بيف الرجاؿ و النساء داخؿ المؤسسة ، 
  .           3كما قد يشمؿ ىذا التفاوض التكويف و تقميص وقت العمؿ 

 التفاوض كؿ ثالثة سنوات يشمؿ المؤسسة او مجموع المؤسسات التي تضـ اكثر أما
 اجير، فالمستخدـ ممـز بالتفاوض مع المنظمات النقابية التمثيمية عمى سبيؿ المثاؿ 300مف 

ال الحصر، حوؿ التسريح ألسباب اقتصادية، تعويضات الذىاب االرادي ، استراتيجية 
  .           4األجورالمؤسسة و العناصر المتوقعة بشاف مسألتي التشغيؿ و 

 المشرع المغربي، عمى اف التفاوض الجماعي يجري مرة كؿ سنة ، و أكدفي حيف 
. يمكف لألطراؼ االتفاؽ عمى خالؼ ذلؾ بشرط اف يدرج ذلؾ في اتفاقيات العمؿ الجماعية 

                                                             
 .                                                                                                                                                                        السالؼ الذكر 2003 لسنة 12 مف قانوف العمؿ المصري رقـ 4 فقرة 148انظر المادة - 1

2 - Art. L.2242-1 « Dans les entreprises ou sont constituées une ou plusieurs sections syndicales 

d’organisation représentatives, l’employeur engage chaque année une négociation sur les matières 

prévus par le présent chapitre. 

    A défaut d’une initiative de l’employeur depuis plus de douze mois suivant la précédente 

négociation, celle-ci s’engage obligatoirement à la demande d’une organisation syndicale  

représentative.  

    La demande de négociation formulée par l’organisation syndicale est transmise dans les huit 

jours par l’employeur aux autres organisations représentatives.  

    Dans les quinze jours qui suivent la demande formulée par une organisation syndicale, 

l’employeur convoque les parties à la négociation annuelle » 
3 - Art. L.2242-8 le code de travail français, 70 éditions 2008.  
4 - Art. L.2242-15 et 2242-16. le code de travail français, 70 éditions 2008.  
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و يجري التفاوض عمى مستوى المؤسسة و القطاع و يقع عمى عاتؽ كؿ طرؼ الراغب في 
 بالوصوؿ، و عمى اإلشعارالتفاوض اف يخطر الطرؼ الثاني بموجب رسالة مضمونة مع 
 . 1ىذا االخير اف يعمف موقفو في اجؿ سبعة اياـ مف يـو اخطاره 

ممثمي العماؿ  صاحب العمؿ ونفس التوجو تبناه المشرع األردني، حيث ألـز كؿ مف 
عشريف عاماًل فأكثر عقد اجتماعات دورية ال تقؿ عف  في المؤسسة التي تستخدـ خمسة و

عمى كؿ التفاوض   العماؿ و إنتاجيةتحسيف ظروؼ العمؿ و ـ وػػػػػػػػػػػػػػػػػػلتنظي، مرتيف في السنة
 النقابة أو يتـ ىذا التفاوض بناء عمى طمب صاحب العمؿ المسائؿ المتعمقة بذلؾ، بشرط أف

 الخطي الذي يوجيو الطرؼ اإلشعارغ يػػػػػػػػػػػػػػػػيومًا مف تاريخ تبؿ (21)خالؿ مدة ال تزيد عمى 
 موضوع اإلشعار يتضمف أفعمى ،  الطرؼ اآلخرإلى التفاوض إجراءالذي يرغب في 

خالؿ مدة ال تزيد المكمؼ بالتشغيؿ  الوزير إلى نسخة منو إرساؿيتـ   و أسبابو، التفاوض و
 . 2ساعة مف تاريخ صدوره  (48)عمى 

  و مباشرة وسيمة جماعيةالتفاوض الجماعي : المطمب الثاني 
إضافة الى خاصيتي السممية و االختيارية فاف التفاوض الجماعي يمتاز بخاصية 

. الجماعية مف جية و كونيا وسيمة مباشرة 
 وسيمة جماعيةالتفاوض الجماعي  :الفرع األول 

صفة الجماعية مطموبة في جانب العماؿ تجمعيـ مصمحة مينية مشتركة تنوب عنيـ 
و ىي بذلؾ تتميز بيذه الخاصية عف التفاوض . المنظمة النقابية لمدفاع عف مصالحيـ

                                                             
 المتضمف 2003 سبتمبر 11 المؤرخ في 1 .03 .194الظيير الشريؼ رقـ   مف97 و 96المادة - 1

  .                                                                                                                                                                        2003 ديسمبر 08 الصادرة في 5167مدونة الشغؿ المغربية  ج ر رقـ 
 ج ر 1996 افريؿ 16 المؤرخ في 96/08 مف قانوف العمؿ األردني المعدؿ بموجب القانوف 44 المادة -2

                                                                                                                                                                   4113رقـ 
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 يشمؿ جماعة سواء إنما فنطاؽ التفاوض الجماعي ال يشمؿ عامال واحد ا فقط، و 1الفردي 
و متى توفرت خاصية الجماعية و تفاوض العماؿ بشاف مصالحيـ .  قؿأوكثػػػػػػػر عددىا 

مع االشارة الى اف صفة الجماعية  . 2الفردية فال نكوف في ىذه الحالة اماـ تفاوض جماعي 
قررت لمصمحة العماؿ فقط فيـ الطرؼ الضعيؼ و الزما عمييـ اف يظيروا تكتميـ و 

اتحادىـ اثناء التفاوض الجماعي ، عمى اساس اف وجود منظمة نقابية قوية تكوف قادرة عمى 
الدفاع عنيـ و حماية مصالحيـ االجتماعية اماـ مستخدـ يسعى لتحقيؽ مصالحو 

االقتصادية  و ال يشترط اف يكوف العماؿ اعضاء في نقابة بؿ يكفي اف يختاروا مف يتكمـ 
باسميـ كجماعة عمالية تربطيا مصالح و اىداؼ مينية مشتركة و ىذا ما يجسد مبدأ الحرية 

 .3النقابية 
 فيما يخص صاحب العمؿ فمـ يشترط المشرع الجزائري صفة الجماعية في جانبو أما

قد يبدأ التفاوض بوجود .  ، فقد يكوف صاحب العمؿ واحد او اكثر او منظمة تمثميـ4
صاحب عمؿ واحد ثـ ينسحب اثناء التفاوض و قد يحدث العكس تبدأ فردية ثـ ينضـ الييا 

في حيف اف صفة الجماعية شرط ضروري بالنسبة لمعماؿ عند . مجموعة مف اصحاب العمؿ
 .بدء التفاوض الى نيايتو حتى و اف لـ يشكموا نقابة 

 وسيمة مباشرةالتفاوض الجماعي : الفرع الثاني 
         مف اىـ الخصائص التي تميز التفاوض الجماعي عف باقي الوسائؿ السممية 
االخرى كالوساطة و التوفيؽ و التحكيـ ، التي تتطمب تدخؿ طرفا ثالثا بيف االطراؼ 

                                                             
، دار النيضة العربية القاىرة، المفاوضة الجماعية في قانوف العمؿ، سالمة عبد التواب عبد الحميـ- 1

 .54ص،  2002
2-  Bureau international du travail- La négociation collective dans les pays industrialisés à 

économie de marché- Genève 1974 – p 07. 
  . 18ص ، المرجع السابؽ، المفاوضات الجماعية، عالقات العمؿ الجماعية،  عمروأبومصطفى احمد - 3

ص ، 1988القاىرة ، دراسة مقارنة، قواعد التحكيـ في منازعات العمؿ الجماعية، عبد القادر الطورة - 4
144.  
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المتفاوضة و قد يأخذ صورة الموفؽ في التوفيؽ، او الوسيط في الوساطة، او المحكـ في 
  . 1التحكيـ 

التفاوض الجماعي يجمع مباشرة بيف اطراؼ االتفاؽ او بيف اطراؼ النزاع الجماعي 
و تبرز اىمية ىذه الخاصية في اف المواجية المباشرة بيف . دوف اف يحتاجوا الى طرفا اخر

 . االطراؼ تجعؿ اقتناع كؿ منيما بمطالب االخر و وجية نظره امرا سيال و ممكنا

 

                                                             
 جامعة عيف ، رسالة دكتوراه كمية الحقوؽ، الوسائؿ السممية لحؿ منازعات العمؿ،خالفي عبد المطيؼ- 1

 .                                                                                            298ص ،  1987الشمس 
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جتارية عن منتجاتها  الاتشركلملشؤولية اجلزائية ل ا   
  املعيبة كآلية حلناية املشتهمك  

 مشريف عبد القادر/ د
" ب  " أستاذ حماضر  

 جامعة مشتغامن  كمية احلقوق والعموم الشياسية

يسعى المشرع من وراء سن النصوص القانونية إلى تنظيم سموك األشخاص في : الممخص
المجتمع لمنع تعارض المصالح وتجنب اختالل التوازن في العالقات وتوقيع الجزاء عمى 
مخالفة ىذه النصوص، ومن بين أىم الميادين التي استدعت تدخل تشريعي تمك المتعمقة 

بحماية المستيمك من مخاطر المنتجات المعيبة نظرا لوجود ىذا األخير كطرف ضعيف في 
العقد وعجز القواعد التقميدية عن توفير الحماية المطموبة لو وىو ما دفع بأغمب التشريعات 
إلى تكريس حمايتو ووضع آليات وىيئات ترافق المشرع في تغطية ىذه الميمة خاصة بعد 

ومن بين ىذه اآلليات تكريس المسؤولية الجزائية ليذه . دخول الشركات التجارية عالم اإلنتاج
الشركات عن منتجاتيا المعيبة، لكن الجانب العممي أثبت أن الكثير من المتابعات الجزائية 
والعقوبات الناتجة عن المخالفات المرتكبة من طرف الممثمين الشرعيين لمشركات وأجيزتيا 
تطبق عمييم فقط دون األشخاص المعنوية التي ارتكبت الجرائم باسميا ولحسابيا مما يحول 

كما أن ىذه المتابعات الجزائية والعقوبات ال تطبق . دون اقتطاع ىذه المخالفات من المصدر
عمى ىؤالء األشخاص الطبيعيين بصفتيم ممثمين لمشركات بل كأشخاص عاديين مع أن 
المشرع استحدث صحيفة السوابق القضائية لمشركات التجارية مع تخصيص جانب منيا 

    .             لممثمي الشركات التجارية
Abstract: The legislator seeks to regulate the behavior of persons in society to 

prevent conflicts of interest, avoid imbalances in relations, and sanction the 

violation of these provisions. Among the most important areas that require 

legislative intervention are those related to consumer protection against the 

dangers of defective products, In the contract and the inability of the traditional 

rules to provide the protection required for him, which led most legislation to 

devote protection and the development of mechanisms and bodies accompany the 

legislator to cover this task, especially after the entry of businesses in the world of 

production. Among these mechanisms is the criminal liability of these companies 

for their defective products.  
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However, the practical aspect has shown that many criminal prosecutions and 

penalties resulting from violations committed by legitimate representatives of 

companies and their agencies are applied to them only without the moral persons 
who committed the crimes in their name and account, from the source. These 

criminal prosecutions and penalties are not applied to these natural persons as 

representatives of companies but as ordinary persons, although the legislator has 

introduced the case law of commercial companies with some of them assigned to 

representatives of commercial companies.    

:  مقدمة 
يسعى المشرع من وراء سن النصوص القانونية إلى تنظيم سموك األشخاص في 

المجتمع في ميدان معين، فالحياة في جماعة تتطمب تنظيم تصرفات أفرادىا وعالقاتيم عن 
 وتوقيع 1طريق وضع قواعد لمنع تعارض المصالح وتجنب اختالل التوازن في ىذه العالقات

الجزاء بأنواعو حسب طبيعة المخالفة لمقاعدة القانونية، إذ قد يتمثل ىذا الجزاء في عقوبة 
نتيجة الرتكاب الشخص جريمة وقيام مسؤوليتو الجزائية التي تعد أثر ونتيجة قانونية الرتكاب 

 ومع بروز 2.وىي تعرف بالتزام الشخص بتحمل نتائج فعمو اإلجرامي. الفعل المعاقب عميو
االتجاىات الحديثة لممسؤولية الجزائية وتدخل األشخاص المعنوية في شتى المجاالت وتوسع 
نشاط الشركات واستدراجيا لرؤوس األموال قصد توظيفيا وخروج رقابة التوظيف واإلدارة عن 
نطاق الفرد إلى نطاق الجماعة، أصبح من الضروري البحث عن إقامة المسؤولية الجزائية 

 المعدل والمتمم 15-04لمشخص المعنوي التي أقرىا المشرع صراحة بموجب القانون رقم 
 بعدما انتقمت من مرحمة عدم االعتراف بيذه المسؤولية إلى 3لقانون العقوبات الجزائري

                                                             
سعيد جعفور، مدخل إلى العموم القانونية، الوجيز في نظرية القانون، دار ىومو لمطباعة النشر .  م1

 .7. ، ص2006الثالثة عشر . والتوزيع، ط
.201. ، ص2012الحادية عشر . بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام، دار ىومو، ط. أ  2 

 المتضمن قانون 156-66 المعدل والمتمم لألمر رقم 2004 نوفمبر10 مؤرخ في 15-04 القانون رقم 3
. 08. ، ص71. ع، 2004 نوفمبر 10ر مؤرخة في .. العقوبات الجزائري، ج
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 ليصبح في األخير الشخص المعنوي مسؤول جزائيا عن 1االعتراف الضمني ثم الجزئي بيا،
 2.الجرائم التي ترتكب لحسابو من طرف أجيزتو أو ممثميو الشرعيين

       ولعل من بين الميادين ذات األىمية التي استدعت تدخل تشريعي تمك المتعمقة 
بحماية المستيمك خاصة من مخاطر المنتجات المعيبة نظرا لوجود ىذا األخير كطرف 

ضعيف في العقد ألن القواعد التقميدية أصبحت غير كافية لتحقيق التوازن التعاقدي وتوفير 
الحماية المطموبة لو وىو ما دفع بأغمب التشريعات إلى تكريس الحماية القانونية لممستيمك 

وما زاد من حجم الفجوة في . ووضع آليات وىيئات ترافق المشرع في تغطية ىذه الميمة
اختالل التوازن التعاقدي بين المنتج والمستيمك ىو دخول الشركات التجارية ذات رؤوس 

األموال الكبيرة عالم اإلنتاج والتحويل والصناعة وغيرىا من المجاالت مما حتم عمى البحث 
عن آلية أكثر فعالية لحماية المستيمك تتمثل في إقرار المسؤولية الجزائية لمشخص المعنوي 

.                                                                                                         عن األفعال التي قد يقوم بيا ممثميو أو أجيزتو لحسابو

        وقد ساىم في تفعيل ىذه اآللية ما جاء بو المشرع من تعريف لممنتج أو المتدخل 
 ليشمل كل شخص طبيعي 03-09بمناسبة صدور قانون حماية المستيمك وقمع الغش رقم 

 بأنو كل شخص طبيعي أو معنوي 07 الفقرة 03أو معنوي، إذ عرف ىذا األخير في المادة 
يتدخل في عممية عرض المنتوجات لالستيالك باعتباره أول مرحمة تتجسد في إنتاج أو صنع 

أما المنتوج .  وبالتالي فالمشرع أخذ بالمفيوم الواسع لممنتج3،...المنتوج أو تحويمو أو تركيبو
فقد عرفو المشرع في أحكام القانون المدني بأنو يعتبر منتوجا كل مال منقول ولو كان 

                                                             

201. ، ص2012الحادية عشر . بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام، دار ىومو، ط. أ  1  
 المتضمن قانون العقوبات 1966 جوان 8 المؤرخ في 156-66 مكرر من األمر رقم 51المادة  2

، المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 530. ، ص49. ، ع1966 جوان 11ر مؤرخة في . الجزائري، ج
 .     . ، ص37. ، ع2016 جوان 22ر مؤرخة في . ، ج2016 جوان 19 المؤرخ في 16-02

 المتعمق بحماية المستيمك وقمع 2009 فبراير 25 المؤرخ في 03-09 الفقرة السابعة من قانون 03 المادة 3
  .12. ، ص15. ، ع2009 مارس 08ر مؤرخة في . الغش، ج
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متصال بعقار، السيما المنتوج الزراعي والمنتوج الصناعي وتربية الحيوانات والصناعة 
                                                                                   1.الغذائية والصيد البري والبحري والطاقة الكيربائية

        تطرح مسألة المسؤولية الجزائية لمشركات التجارية باعتبارىا آلية لحماية المستيمك 
من المنتجات المعيبة حتمية البحث أوال وقبل كل شيء عن مفيوم المنتوج المعيب وتحديد 

خصائصو خاصة في ظل غياب مفيوم تشريعي لو، إضافة إلى تحديد شروط قيام المسؤولية 
لمشركات التجارية عن منتجاتيا المعيبة وما ىو السموك محل المساءلة الجزائية أو طبيعة 
الجرائم التي تسأل عنيا الشركات التجارية، وفيما تتمثل ىيئات الشركات التي تكون السبب 
في قيام المسؤولية الجزائية لمشركات التجارية، وأخيرا التطرق لمسألة طبيعة العقوبات التي 

تطبق عمى الشركات التجارية في حالة اقتراف األفعال المجرمة المتعمقة بالعيب في 
لمعالجة ىذا الموضوع واإلجابة عمى ىذه اإلشكاليات تم تقسيم ىذا . المنتجات وتنفيذىا

الموضوع إلى مبحثين يتم التناول في المبحث األول مفيوم وعناصر المنتج المعيب وأثره 
عمى المستيمك، أما في المبحث الثاني فيتم التطرق فيو لممسؤولية الجزائية لمشركات التجارية 

.                                                   باعتبارىا آلية لحماية المستيمك من المنتجات المعيبة
مفهوم المنتوج المعيب وتحديد أوصافه : المبحث األول 

تتطمب عممية البحث عن األوصاف المميزة لممنتوج المعيب التطرق أوال لتحديد         
مفيوم المنتوج في حد ذاتو خاصة بالنظر لتعدد المفاىيم التشريعية لو في التشريع الجزائري 

، ثم التطرق لمفيوم (المطمب األول  )والمقارن من جية واالتفاقيات الدولية من جية أخرى 
العيب الذي يكون سبب لقيام المسؤولية الجزائية لمشركات التجارية باعتبارىا منتج والمعايير  

                                                                                      (المطمب الثاني)أوعن العناصر المختمفة التي تميز المنتوج المعيب عن غيره من المنتوجات 
مفهوم المنتوج :  المطمب األول

لم يحظى مصطمح المنتوج بتعريف تشريعي موحد، إذ اختمفت العديد من التشريعات        
في تقديم مفيوم لو، وأكثر من ذلك فإن ىذا االختالف قد وجود بين نصوص متفرقة لتشريع 

 المتعمق 03-09واحد عمى غرار المشرع الجزائري الذي عرف المنتوج في القانون رقم 
                                                             

 المتضمن القانون 1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 75/58 مكرر الفقرة الثانية من األمر رقم 140 المادة 1
 المعدل والمتمم باألمر رقم 990، ص 78. ع، 1975 سبتمبر 30ر مؤرخة في . المدني الجزائري، ج

   .23. ، ص44. ، ع2005 جوان 20ر، مؤرخة في . ، ج2005 جوان 20المؤرخ في   05/10
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بحماية المستيمك وقمع الغش بأنو كل سمعة أو خدمة يمكن أن تكون موضوع تنازل بمقابل 
 140 أما في أحكام القانون المدني فقد عرف المشرع المنتوج في أحكام المادة 1أو مجانا

مكرر الفقرة الثانية بأنو كل مال منقول ولو كان متصال بعقار السيما المنتوج الزراعي 
والمنتوج الصناعي وتربية الحيوانات والصناعة الغذائية والصيد البري والبحري والطاقة 

 المتعمق برقابة الجودة وقمع الغش 39-90 أما في المرسوم التنفيذي المؤرخ في 2الكيربائية
 فقد عرف المشرع المنتوج عمى أنو كل شيء منقول مادي يمكن أن يكون 3المعدل والمتمم

 المعدل والمتمم فقد عرف 04-04أما في قانون التقييس رقم   . موضوع معامالت تجارية
المشرع المنتوج بأنو كل مادة أو مكون أو مركب أو جياز أو نظام أو إجراء أو وظيفة أو 

 المتعمق 65-76 كما عرف المشرع الجزائري المنتوج في أحكام األمر رقم 4.طريقة أو خدمة
بتسمية المنشأ في ميدان حقوق الممكية الصناعية التجارية بأنو كل منتج طبيعي أو زراعي 

  5.أو تقميدي أو صناعي خام أم مجيز

        من خالل ما تقدم يتضح بأن المشرع الجزائري لم يتخذ موقف موحد من تعريف 
المنتوج، إذ اختمفت المفاىيم المتعددة التي قدميا المشرع عن المنتوج من ميدان إلى آخر، 
كما يتبين من ىذه المفاىيم عدم توحيد المشرع المصطمحات المستعممة في تحديد تعريف 

فبالتطرق . لممنتوج، عالوة عمى عدم تغطية ىذه التعريفات لكل العناصر المكونة لممنتوج
لمفيوم المنتوج في أحكام القانون المدني بعد التعديل جاء المشرع بتعريف جديد لممنتوج ذو 

                                                             

  1. السالف الذكر03-09.  الفقرة األولى ق3المادة  
  2. ج. م.  مكرر الفقرة الثانية ق140المادة  
ر . ، ج1990 يناير 30 المتعمق برقابة الجودة وقمع الغش المؤرخ في 39-90 المرسوم التنفيذي رقم 3

 المؤرخ 315-01 المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 203. ، ص05. ، ع1990 يناير 31مؤرخة في 
  .11. ، ص61. ، ع2001-10-21ر مؤرخة في . ، ج2001 10-16في 

 23ر مؤرخة في . ، ج2004 يونيو 23 المتعمق بالتقييس المؤرخ في 04-04.  ق11 الفقرة 2 المادة 4
 يونيو 19 المؤرخ في 04-16، المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 17. ، ص41. ، ع2004جوان 
  .08. ، ص37. ، ع2016 يونيو 22ر مؤرخة في . ، ج2016

 المتعمق بتسميات المنشأ، 1976 جويمية 16 المؤرخ في 65-76 الفقرة األولى من األمر رقم 03 المادة 5
  .866. ، ص59. ، ع1976 حويمية 23ر مؤرخة في . ج
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مفيوم واسع يشمل العديد من أصناف المنتوجات كالزراعية والصناعية وكل مال منقول ولو 
كان متصال بعقار زيادة عمى تربية الحيوانات والصناعة الغذائية والصيد بما فيو البري 

والبحري والطاقة الكيربائية لكنو في المقابل استبعد من نطاق المنتوجات الخدمات والعقارات 
. التي قد تكون بدورىا منتوج مقدم من المنتج

       أما بالنسبة لمتعريف الوارد في أحكام قانون حماية المستيمك وقمع الغش فإن المشرع 
اعتبر المنتوج كل سمعة أو خدمة سواء كانت بمقابل أو بدونو، فبإجراء مقارنة بين ىذا 

المفيوم ونظيره الوارد في أحكام القانون المدني يتضح أن المشرع وسع من مجال المنتوج 
بإضافة صنف آخر وىو الخدمات لكن دون أن يحدد طبيعة السمع مادية كانت أو معنوية 

والخدمات التي تعد منتوج مما يبقي عمى الغموض بسبب عدم وجود مفيوم موحد لممنتوج أو 
.                                           بسبب عدم تحديد طبيعة العناصر المكونة لممنتوج

       أما المشرع الفرنسي فقد عرف المنتوج في أحكام القانون المدني بأنو كل مال منقول 
حتى ولو كان مندمجا في عقار بما في ذلك منتجات األرض وتربية الحيوانات والقنص 

 وبالتالي فالمشرع الفرنسي منح لممنتوج مفيوم أوسع ليشمل 1والصيد كما تعد الكيرباء منتجا
المنتجات الزراعية وتربية الحيوان والقنص والصيد ميما كانت طريقتو أو الوسيمة المستعممة 
مما يمنح حماية أكبر لممستيمك عن المنتجات المعيبة غير أنو استبعد الخدمات واألنشطة 

.           النووية والعقارات من مجال تطبيق مسؤولية المنتج نظرا لخضوعيا ألحكام خاصة

       بالتطرق لموقف المشرع المصري نجد ىذا األخير قدم مفيوم أوسع لممنتوج مقارنة 
بنظيريو الجزائري والفرنسي، إذ عرف المنتوج في قانون حماية المستيمك بأنو السمع 

والخدمات المقدمة من أشخاص القانون العام أو الخاص، وتشمل السمع المستعممة التي يتم 
 يالحظ عمى ىذا التعريف أنو جاء بصفة العموم وبصفة 2.التعاقد عمييا من خالل مورد

مطمقة دون تحديد طبيعة السمع كما اشتمل عمى الخدمات التي استبعدت من طرف العديد 

                                                             
1
 Art. 1386 al 3 C. civ. Fr : « Est un produit tout bien meuble, même s’il est 

incorporé dans un immeuble y compris les produits du sol, de l’élevage, de la 

chasse, et de la pèche, l’électricité est considérée comme un produit ». 
 

 19 المتعمق بقانون حماية المستيمك المصري الصادر في 2006 لسنة 67 من القانون رقم 01المادة  
.2006ماي  2  
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من التشريعات كالمشرع الجزائري ونظيره الفرنسي وىو ما يعني أن المشرع المصري اعتبر 
السمع والخدمات التي ال يمكن حصرىا كمنتوج ميما كان نوعيا أو طبيعتيا وطريقة تقديميا، 

.                                                                                           وميما كانت الجية التي قدمتيا من القاع العام أو الخاص
مفهوم المنتج المعيب : المطمب الثاني 

 لممنتج عن منتجاتو المعيبة 2 والجزائية1نص المشرع الجزائري عمى المسؤولية المدنية       
دون أن يقدم تعريف لممنتج المعيب، لكنو في المقابل قدم تعريف لممنتج السميم والنزيو والقابل 
لمتسويق كما حدد العناصر التي تميزه عن المنتج المعيب أو الغير سميم، إذ عرف المشرع 

أو عيب خفي /المنتج السميم والنزيو القابل لمتسويق بأنو المنتوج الخال من أي نقص و
أو مصالح المادية والمعنوية، كما عرف /يضمن عدم اإلضرار بصحة وسالمة المستيمك و

سالمة المنتوج بأنيا تتطمب غياب كمي أو وجوده في مستويات مقبولة وبدون خطر، في 
مادة غذائية لمموثات أو مواد مغشوشة أو سموم طبيعية أو أية مادة أخرى بإمكانيا جعل 

 من خالل ىذه المفاىيم يتبين بأن المشرع 3.المنتوج مضرا بالصحة بصورة حادة أو مزمنة
اعتمد عمى معايير عامة لمتفرقة بين المنتوج السميم والمنتوج المعيب تتمثل في صحة 

ما عبر المشرع عن المنتج المعيب بالمنتج . وسالمة المستيمك ومصالحو المادية والمعنوية
الخطير والذي ال يستجيب لمفيوم المنتوج المضمون الذي يشترط في حالة استعمالو العادي 

بما في ذلك المدة أن ال يشكل خطر أو أخطار محدودة في أدنى مستوى تتناسب مع 
                                                              4.استعمال المنتوج وتعتبر مقبولة بتوفير مستوى حماية عالية لصحة وسالمة األشخاص

 نجده عرف المنتج المعيب بأنو يكون المنتج معيبا عندما ال 5       بالرجوع لممشرع الفرنسي
يوفر السالمة التي يمكن توقعيا منو بوجو مشروع أو جائز مع األخذ بعين االعتبار كل 
الظروف خاصة كيفية عرض أو تقديم المنتوج وطريقة استعمالو بالشكل الصحيح ووقت 

وبالتالي فالمنتوج يكون معيب إذا لم يقدم شروط السالمة المتطمبة فيو أو . عرضو لمتداول

                                                             

.ج. م.  مكرر من ق140المادة   1  
 .ج. ع.  من ق435 و 434 و 433 و 432 و 431 و 430 و 429 المواد 2
. السالف الذكر03-09 من قانون 6 الفقرة 3المادة   3  
. السالف الذكر03-09 من قانون 13 و 12 الفقرة 3المادة   4  

5
 Art. 1386 al. 4 C. civ. Fr. 
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التي يفترض توفرىا فيو لكن مع مراعاة العديد من العوامل وىي كيفية استعمالو عمى الوجو 
الصحيح، فال بد من استعمال كل منتوج وفقا لمكيفية الصحيحة التي تحول دون إلحاق 

كما يجب مراعاة طريقة أو ظروف عرضو لمبيع، إذ يشترط في العديد من . الضرر بو
المنتوجات عدم تعريضيا عمى الظروف المناخية القاسية كالحرارة القصوى خاصة المنتوجات 

وليذا تنتفي المسؤولية الجزائية لمشركة المصنعة بصفتيا منتج إذا لحق بالمنتوج . الغذائية
.                  عيب بسبب عدم احترام الشروط المتطمبة لعرضو لمبيع

       يختمف العيب الخفي الوارد في أحكام القانون المدني عن المنتج المعيب من حيث أن 
األول يتسبب في إلحاق خسارة مادية بالمتضرر منو أي ضرر مادي فقط، أما الثاني فيمحق 

الضرر بالسالمة البدنية أي بجسم الشخص المعني، إذ يعرض صحة المستيمك وأمنو 
لمخطر وىو ما أدى بالمشرع بالتعبير عنو في أحكام قانون العقوبات بالمنتج الفاسد أو 

 وىو ما يبرر موقف المشرع في تجريم عرض أو حيازة أو بيع مواد 1المغشوش أو الفاسد
طبية أو غذائية أو فالحية يعمم أنيا فاسدة أو مغشوشة أو مسمومة وتشديد العقوبة في حالة 

.                                                                                        أدت ىذه الوقائع إلى وفاة شخص

       ويتمثل االختالف بين المنتج المعيب والمنتج المتضمن عيب خفي في نطاق ومجال 
كل منيما، فالعيب الخفي عرفو المشرع الجزائري بأنو العيب الذي ينقص من قيمة أو من 

صفات المبيع التي تعيد البائع بوجودىا وقت التسميم إلى المشتري أو ينقص من االنتفاع بو 
بحسب الغاية المقصودة منو حسبما ىو مذكور بعقد البيع أو حسبما يظير من طبيعتو أو 

 أما المشرع الفرنسي بأنو الشائبة الخفية التي تجعل الشيء غير صالح لالستعمال 2.استعمالو
المخصص لو أو الذي ينقص كثيرا من ذلك االستعمال بحيث لن يقبل المشتري التعاقد، أو 

  من ىذا التعريف يتضح بأن العيب الخفي 3.لن يدفع مقابال لو إال ثمنا ناقصا إن عمم بالعيب

                                                             

.ج. ع.  ق433 و 432 و 431المواد   1  
 .ج. م.  الفقرة األولى من ق379 المادة 2

3 Art. 1641 C. civ. Fr : « à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la 

rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet 

usage que l’acheteur ne l’aurait pas aquise, on n’en aurait donné qu’un moindre 

pris, s’il les avait connus ».  
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مرتبط باستعمال الشيء سواء كان ىذا الشيء غير صالح لالستعمال في الغرض 
المخصص لو أصال أو بسبب النقص الكبير لذلك االستعمال، في حين العيب في المنتجات 

المعيبة يتعمق بانعدام السالمة المتطمبة في المنتوج مما قد يعرض صحة وأمن المستيمك 
لمخطر وىو ما يعني بأن العيب في المنتوج يعد أوسع نطاقا من العيب الخفي، بل قد يشممو 

فأساس العيب في المنتوج ىو انعدام أو نقص السالمة . ألنو يضم العديد من العيوب
لممستيمك دون تمييز إن كان ىذا العيب خفي أم ظاىر كما قد يكون ناتج عن خطأ في 

    1.التصميم أو ضياع السمعة

      كما يختمفان من حيث مسألة اإلثبات، ففي العيب الخفي يكون عمى المشتري 
المتضرر إثبات وجود العيب الخفي لحظة عممية البيع وأنو لم يكن يعمم بوجوده أو لم يكن 
باستطاعتو أن يطمع عميو لو أنو فحص المبيع بعناية الرجل العادي إال إذا أثبت أن البائع 

 أما بالنسبة لممستيمك المتضرر من منتوج معيب فيكون 2.أكد لو خمو المبيع من تمك العيوب
عميو إثبات بأن الضرر الذي لحقو من جراء استيالك المنتوج المعيب كان نتيجة انعدام أو 

.         نقص في السالمة المتطمبة في المنتوج والتي تختمف حسب طبيعة كل منتوج

       وعمى كل قد تنتفي مسؤولية المنتج عن منتجاتو إذ أثبت أنو قدم منتوج جيد وخالي 
من العيوب لكن طريقة استعمالو لم تكن معقولة نتيجة لغياب شروط الحفظ أو األمان أو 

 أو أن ىذا العيب كان نتيجة حتمية لعرضو بطريقة خاطئة 3السالمة مما تسبب في فساده،
 كما يمكن 4.عمى المستيمك أو عدم تزويد ىذا األخير بالوسائل الضرورية كدليل االستعمال

لممنتج إبعاد مسؤوليتو إذا أتثبت بأن المنتوج لم يتم طرحو في الوقت والمكان المناسبين من 
                                                                  5.طرف باقي المتدخمين

                                                             
 عبد الحميد الديسطي عبد الحميد، حماية المستيمك في ضوء القواعد القانونية لمسؤولية المنتج دراسة 1

  .606. ، ص2010مقارنة، دار الفكر والقانون، مصر 
  2.ج. م.  الفقرة الثانية ق379المادة  
  3. السالف الذكر03-09 من قانون 03المادة  
  4. السالف الذكر03-09 من قانون 18 و 17المواد  
  5. السالف الذكر03-09 من قانون 7 و6 و5 و4المواد  
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المسؤولية الجزائية لمشركات التجارية عن منتجاتها المعيبة وآثارها : المبحث الثاني 
       المسؤولية الجزائية ىي التزام الشخص بتحمل نتائج عممو اإلجرامي وبالتالي فيي 

 ألن مجرد ارتكاب الشخص 1ليست ركن من أركان الجريمة بل أثرىا ونتيجتيا القانونية،
لجريمة ما فإن ذلك ال يؤدي إلى معاقبتو إال إذا أثبت القاضي مسؤوليتو الجزائية بتحديد 

الخطأ ذو الطابع الجزائي الذي اقترفو المجرم قانونا والمعاقب عميو، إضافة إلى أىميتو التي 
تتمثل في اإلدراك والفيم وىذا ما يعرف بأركان المسؤولية الجزائية لكن االتجاىات الحديثة 
لممسؤولية الجزائية أفرزت عن المسؤولية الجزائية لمشخص المعنوي من القانون الخاص 

كالشركات التجارية بغرض حماية العديد من المصالح المتعاممة مع ىذا الشخص نظرا لعدم 
كفاية المسؤولية المدنية لتحقيق ىذه الغاية خاصة بالنسبة لممستيمك الذي يعد الحمقة 

وليذا ال بد من التطرق لشروط المسؤولية الجزائية لمشركات التجارية عن منتجاتيا . الضعيفة
.      (المطمب الثاني  )ثم التعرف عمى آثار قيام ىذه المسؤولية  (المطمب األول  )المعيبة 

شروط إقامة المسؤولية الجزائية لمشركات التجارية عن منتجاتها المعيبة : المطمب األول 
 نجدىا تنص عمى أن 2 مكرر51بالرجوع ألحكام قانون العقوبات وتحديدا المادة        

يكون الشخص المعنوي مسؤوال جزائيا عن الجرائم التي ترتكب لحسابو من طرف أجيزتو أو 
وبالتالي فالشخص المعنوي يعامل كغيره من . ممثميو الشرعيين عندما ينص القانون عمى ذلك

األشخاص الطبيعية، إذ بإمكان مسائمتو عن أي جريمة منفذة أو تم الشروع فييا، كما قد 
يكون فاعال أو شريكا، وقد استثنى المشرع من ىذه المسؤولية أشخاص القانون العام عمى 
غرار الدولة والجماعات المحمية والمؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري كالمستشفيات 

والجامعات، في حين تخضع ليذه المسؤولية األشخاص المعنوية الخاضعة لمقانون الخاص 
بصفة مطمقة وأيا كان ىدفيا سواء تيدف إلى تحقيق الربح أو كان ىدفيا خيريا عمى غرار 

                                                             

.201. بوسقيعة، المرجع السالف الذكر، ص. أ  1  
 .ج. ع.  مكرر من ق51 المادة 2
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الشركات التجارية والتجمعات ذات المصالح االقتصادية سواء كانت تابعة لمقطاع العام 
كالمؤسسات العمومية االقتصادية أو تابعة لمقطاع الخاص إضافة لمشركات المدنية 

                                                        1.والجمعيات ميما كان طابعيا

تعتبر الشركات التجارية باختالف أشكاليا من أكثر األشخاص المعنوية الخاضعة        
لممسؤولية الجزائية بالنظر لحجم نشاطيا وكثرة الميادين التي تتدخل فييا وعدد األشخاص 
الطبيعية المكونة لييئاتيا اإلدارية كما ىو عميو الحال في شركات المساىمة، غير أنو لقيام 
المسؤولية الجزائية ليذه الشركات ال بد من توفر شروط تتمحور أساسا في وجود نصوص 

قانونية تجرم السموك محل المسائمة وىو ما يعرف بمبدأ الشرعية، إضافة إلى ارتكاب الجرائم 
من طرف أجيزة الشركات التجارية أو ممثمييا الشرعيين من جية وأن ترتكب ىذه الجرائم 

.                                                                                      لحساب ىذه الشركات من جية أخرى

        بالنسبة لمشرط األول المتعمق بمبدأ الشرعية أي ال جريمة وال عقوبة إال أو تدبير أمن 
 فقد جرم المشرع   العديد من األفعال التي قد تصدر عن الشركات التجارية 2إال بنص،

بصفتيا أشخاص معنوية ليا صفة المنتج وتمحق الضرر بالمستيمك نتيجة لمنتجاتيا المعيبة 
وذلك في الباب الرابع تحت عنوان الغش في بيع السمع والتدليس في المواد الغذائية والطبية 

 عمى أن الشخص 3من الفصل السابع من الجزء الثاني من قانون العقوبات، إذ نص المشرع
 51المعنوي يكون مسؤوال جزائيا عن ىذه الجرائم طبقا لمشروط المنصوص عنيا في المادة 

 18 مكرر والمادة 18مكرر من قانون العقوبات وتطبق عميو عقوبة الغرامة وفقا لممادة 
.                                                 مكرر18 كما تتعرض الشركات التجارية لعقوبات تكميمية المنصوص عنيا 2مكرر 

                                                             

.202. بوسقيعة، المرجع السالف الذكر، ص. أ   1 
.ج. ع.  من ق01المادة   2  
.ج. ع.  من ق435المادة   3  
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      وتتمثل األفعال المجرمة التي قد تسأل عنيا الشركات التجارية بصفتيا منتج والمتعمقة 
بمنتجاتيا المعيبة التي قد تسبب ضررا لممستيمك في الغش في المواد الصالحة لتغذية 

اإلنسان أو الحيوانات أو مواد طبية أو مشروبات أو منتوجات فالحية أو طبية مخصصة 
 يعرض أو يضع لمبيع أو يبيع مواد صالحة لتغذية اإلنسان أو الحيوانات أو 1لالستيالك،

مواد طبية أو مشروبات أو منتوجات فالحية أو طبيعية يعمم أنيا مغشوشة أو فاسدة أو 
 من قانون 10 أو فاسدة ال تستجيب إللزامية األمن المنصوص عميو في المادة 2مسمومة،

 وتضاعف 3 خاصة إذا ألحق ىذا المنتوج بالمستيمك مرضا أو عجزا عن العمل،09-03
 وقد ذىب 4.العقوبات في حالة إصابة المستيمك بمرض غير قابل لمشفاء أو عاىة مستديمة

المشرع إلى أبعد من ذلك في محاولتو لحماية المستيمك من المنتجات المعيبة عندما جرم 
فعل بيع أو عرض أو وضع لمبيع مواد خاصة تستعمل لغش مواد صالحة لتغذية اإلنسان أو 

الحيوانات أو مشروبات أو منتوجات فالحية أو طبيعية أو الحث عمى استعماليا بواسطة 
                          5.كتيبات أو منشورات أو نشرات أو معمقات أو إعالنات أو تعميمات ميما كانت

       كما تسأل الشركات التجارية جزائيا بصفتيا منتج عن مجرد حيازة مواد صالحة لتغذية 
اإلنسان أو الحيوانات أو مشروبات أو منتوجات فالحية أو طبيعية أو مواد طبية يعمم أنيا 

 أو حيازة مواد خاصة تستعمل في غش 6مغشوشة أو فاسدة أو مسمومة دون سبب شرعي،
مواد صالحة لتغذية اإلنسان أو الحيوانات أو مشروبات أو منتوجات فالحية أو طبية دون 

 كما تسأل الشركات التجارية عن توزيع مواد أو أشياء أو مواد غذائية أو 7.سبب شرعي
                                                             

.ج. ع.  الفقرة األولى من ق431المادة   1  
.ج. ع.  الفقرة الثانية من ق431المادة   2  
. السالف الذكر03-09 الفقرة األولى من قانون 83المادة   3  
. السالف الذكر03-09 الفقرة الثانية من قانون 83المادة   4  
.ج. ع.  الفقرة الثالثة من ق431المادة   5  
.ج. ع.  الفقرة األولى والثانية من ق433المادة   6  
.ج. ع.  الفقرة الثالثة من ق433المادة   7  
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 ناىيك 1.سوائل مغشوشة أو لحوم حيوانات مصابة بأمراض معدية أو سوائل متمفة أو فاسدة
عن مسؤوليتيا عن جريمة حرمان الضباط وأعوان الشرطة القضائية والموظفين المكمفين 

 السابقة الذكر وذلك بمنعيم 430 و429 و428 و427بمعاينة المخالفات الوارد في المواد 
 مما يعني 2من الدخول لممحال الصناعية أو محال التخزين أو البيع أو بأية كيفية أخرى،

بأن المشرع وسع من نطاق الحماية لممستيمك حتى يسمح لألعوان المختصين بالقيام 
.                                             بمياميم الرقابية

       عالوة عمى مبدأ الشرعية يشترط لقيام المسؤولية الجزائية لمشركات التجارية عن 
إذ يقصد . منتجاتيا المعيبة ارتكاب الجرائم من طرف أجيزة الشركة أو ممثمييا الشرعيين

بأجيزة الشركة األشخاص الطبيعيين المكونين لييئاتيا، أما الممثمين الشرعيين فيم 
األشخاص الطبيعيين الذين يخوليم القانون أو القانون األساسي لمشركة سمطة تمثيل ىذه 

 وكالىما يختمفان حسب أشكال الشركات، فإذا تعمق األمر 3األخيرة في عالقاتيا مع الغير
بشركة المساىمة ذات مجمس اإلدارة فإن المشرع حدد ممثميا القانوني في شخص رئيس 

 وأعضاء مجمس اإلدارة والجمعية العامة، أما بالنسبة 5 والمديرين العامين4مجمس اإلدارة
                                                             

.ج. ع.  من ق434المادة   1  
.ج. ع.  من ق435المادة   2  
 المتضمن قانون 1966 جوان 8 المؤرخ في 155-66 الفقرة الثانية من األمر رقم 2 مكرر 65 المادة 3

 المعدل والمتمم بالقانون رقم 244. ، ص48. ، ع1966 جوان 11ر مؤرخة في . اإلجراءات الجزائية، ج
. 05. ، ص20. ، ع2017 مارس 29ر مؤرخة في . ، ج2017 مارس 27 المؤرخ في 17-07

 المتضمن القانون التجاري الجزائري، 1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 75/59 من األمر رقم 638 المادة 4
 المعدل والمتمم بالمرسوم التشريعي رقم 1073. ، ص101. ، ع1975 ديسمبر 19ر، مؤرخة في . ج

وباألمر . 3. ، ص64. ، ع1993 أبريل 27ر، مؤرخة في . ، ج1993 أبريل 25 المؤرخ في 93/08
، 4. ، ص77. ، ع1996 ديسمبر 11ر، مؤرخة في . ، ج1996 ديسمبر 9 المؤرخ في 96/27رقم 

، 71. ، ع2015 ديسمبر 30ر، مؤرخة في . ، ج2015 ديسمبر 30 المؤرخ في 15/20وبالقانون رقم 
  .5. ص
.ج. ت.  الفقرة الثانية من ق641 و639المواد   5  
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لشركة المساىمة ذات مجمس المديرين ومجمس المراقبة فيمثميا رئيس وأعضاء مجمس 
ذا تعمق األمر بالشركة ذات 2 أما شركة التضامن فيمثميا مدير الشركة،1.المديرين  وا 

 وليذا لمتابعة الشركة التجارية جزائيا عن الجرائم 3.المسؤولية المحدودة فيمثميا المسير
المتعمقة بمنتجاتيا المعيبة ال بد من أن ترتكب ىذه األفعال من طرف ممثمييا الشرعيين فإذا 
ارتكب المدير أو المسير ىذه الجرائم بعد عزلو أو انتياء مدة وظيفتو فإن ذلك يعد سبب من 

.                             أسباب انتفاء مسؤولية الشركة
       غير أنو لقيام المسؤولية الجزائية لمشركات التجارية عن منتجاتيا المعيبة ال يكفي 

ارتكاب الفعل المجرم من طرف الممثمين الشرعيين لمشركة، بل ال بد أن ترتكب ىذه األفعال 
لحساب الشركة وليس لحساب الممثل القانوني، أي أن ال يتصرف الممثل الشرعي لمشركة أو 
ال فإن ذلك يؤدي  أجيزتيا بمحض إرادتيم ولحسابيم الشخصي با باسم ولحساب الشركة وا 

 إال أن متابعة الشركات التجارية جزائيا عن 4.إلى متابعتو شخصيا ولوحده دون الشركة
الجرائم الناتجة عن منتجاتيا المعيبة ال يعفي الممثمين الشرعيين وأجيزة ىذه الشركات من 

ن قاموا بالفعل اإلجرامي لحساب الشركة  ألن متابعة الشخص 5مسؤوليتيم الجزائية حتى وا 
المعنوي ال تعد شرطا لقيام المسؤولية الجزائية لمشركات التجارية وليذا فإن وفاة ممثل الشركة 

.                                                                                    يؤدي إلى انقضاء الدعوى العمومية بالنسبة لو فقط دون الشركة
آثار قيام المسؤولية الجزائية لمشركات التجارية عن منتجاتها المعيبة : المطمب الثاني 

إذا اجتمعت شروط المسؤولية الجزائية لمشركات التجارية عن منتجاتيا المعيبة فإن         
ذلك يؤدي إلى توقيع العديد من العقوبات عمى ىذه الشركات بصفتيا أشخاص معنوية، إذا 

                                                             

.ج. ت.  من ق652المادة   1  
.ج. ت.  من ق555المادة   2  
.ج. ت.  من ق577المادة   3  
.ج. ع.  من ق01 مكرر الفقرة 51المادة   4  
.ج. ع.  من ق02 مكرر الفقرة 51المادة   5  
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تعمق األمر بجنحة أو جناية ناتجة عن منتج معيب فإن العقوبة تكون غرامة مالية تساوي 
مرة إلى خمس مرات الحد األقصى لمغرامة المقررة لمشخص الطبيعي إضافة إلى واحد أو 
أكثر من العقوبات التكميمية المتمثمة في حل الشخص المعنوي، غمق المؤسسة أو فرع من 

فروعيا لمدة ال تتجاوز خمس سنوات، اإلقصاء من الصفقات العمومية لمدة ال تتجاوز 
خمس سنوات، المنع من مزاولة نشاط أو عدة أنشطة مينية أو اجتماعية بشكل مباشر أو 

غير مباشر نيائيا أو لمدة ال تتجاوز خمس سنوات، مصادرة الشيء الذي استعمل في 
ارتكاب الجريمة أو نتج عنيا، نشر وتعميق حكم اإلدانة، الوضع تحت الحراسة القضائية 

لمدة ال تتجاوز خمس سنوات وتنصب الحراسة عمى ممارسة النشاط الذي أدى إلى الجريمة 
                                                                  1.أو الذي ارتكبت الجريمة بمناسبتو

أما إذا تعمق األمر بمخالفة فإن العقوبة تتمثل في الغرامة التي تتراوح بين الغرامة         
من مرة إلى خمس مرات الحد األقصى لمغرامة المقررة لمشخص الطبيعي في القانون الذي 

 من خالل النصوص القانونية التي تتضمن تجريم بعض األفعال 2.يعاقب عمى الجريمة
المتعمقة بالمنتجات المعيبة يتبين بأن المشرع الجزائري لم يضع عقوبات خاصة بالشخص 

 فإن القاضي الجزائي 1 مكرر 18 مكرر و18المعنوي ولكن باإلحالة إلى أحكام المواد 
يتولى تطبيق العقوبات وتدابير األمن المنصوص عنيا في ىذه المواد بالمقارنة مع نظيرتيا 

.                                                                                             المطبقة عمى الشخص الطبيعي بالنسبة لنفس الجرم

       ولتفعيل ىذه العقوبات وضمان الحماية لممستيمك أنشأ المشرع صحيفة السوابق 
القضائية لمشركات بعنوان فيرس الشركات لدى وزارة العدل ييدف إلى تركيز اإلخطارات 

 من قانون اإلجراءات الجزائية والخاصة بالعقوبات أو 650المنصوص عمييا في المادة 
الجزاءات الصادرة ضد األشخاص المعنوية التي غرضيا الكسب واألشخاص الطبيعيين 

                                                             

.ج. ع.  مكرر  من ق18المادة   1  
.ج. ع.  من ق1 مكرر 18المادة   2  
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 وما يالحظ عمى ىذا الفيرس أنو يتضمن بطاقات خاصة بكل شركة في 1.الذين يديرونيا
أو تدبير أمن عمييا كما يتضمن أيضا بطاقة خاصة بمدير الشركة بيذه /حالة توقيع عقوبة و

 أو بصفة شخصية عن الجرائم التي 2الصفة في حالة توقيع عميو عقوبة عن نفس الفعل
 عمى أنو يقع عمى كل جية قضائية أوقعت عقوبة عمى 3.يرتكبيا والمتعمقة بقانون الشركات

الشركة أو مديرىا بيذه الصفة أن تخطر القاضي المكمف بمصمحة صحيفة السوابق 
 ولحماية المستيمك فإنو يجوز عمى سبيل 4. يوما15القضائية المركزية بيذه العقوبة خالل 

اإلعالم أن يسمم بيان البطاقات الخاصة بإحدى الشركات أو أحد مديرييا إلى أعضاء النيابة 
العامة وباقي مصالح الدولة التي تتمقى العروض الخاصة بالمناقصات أو باألشغال أو 
التوريدات العامة وىذا حتى تكون ىذه الجيات عمى عمم بيذه العقوبات ويسيل عمييا 

                                                                                           5.االختيار بين الشركات المتنافسة لنيل الصفقات والكشف عن حاالت العود

الخاتمة 
من خالل ما سبق يتبين بأن مسألة حماية المستيمك من المنتجات المعيبة تكتسي         

أىمية بالغة بالنظر لخطورة مثل ىذه المنتجات التي ال تتطابق مع المواصفات التشريعية 
لممنتج المضمون مما اضطر المشرع لمبحث عن آليات أكثر فعالية الستئصال ىذه المخاطر 

إذ . من مصدر ىذه المنتجات الذي غالبا ما يكون أشخاص معنوية في شكل شركات تجارية
غير أن . تتمثل ىذه اآللية في تكريس المسؤولية الجزائية ليذه الشركات عن منتجاتيا المعيبة

المنتج في حد ذاتو لم يحظى بمفيوم تشريعي موحد وليذا يستحسن عمى المشرع الجزائري 
تقديم تعريف موحد لممنتج، وعمى خالف المنتوج لم يقدم المشرع تعريف لممنتوج المعيب بل 

                                                             

.ج. ج. إ.  من ق646المادة   1  
.ج. ج. إ.  من ق648المادة   2  
.ج. ج. إ.  الفقرة الخامسة ق647المادة   3  
.ج. ج. إ.  من ق650المادة   4  
.ج. ج. إ.  من ق654المادة   5
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اكتفى بتعريف المنتوج السميم والمنتوج المضمون مع تحديد ميزاتو وليذا ال بد من تقديم 
أما فيما يتعمق بمسؤولية الشركات التجارية عن . تعريف لممنتوج المعيب مع تحديد موصفاتو

منتجاتيا المعيبة فقد بين الجانب العممي بأن الكثير من المتابعات الجزائية والعقوبات الناتجة 
عن المخالفات المرتكبة من طرف الممثمين الشرعيين لمشركات وأجيزتيا تطبق عمييم فقط 
دون األشخاص المعنوية التي ارتكبت ىذه الجرائم باسميا ولحسابيا وىو األمر الذي يحول 

كما أن ىذه المتابعات الجزائية والعقوبات ال تطبق . دون اقتطاع ىذه المخالفات من المصدر
عمى ىؤالء األشخاص الطبيعيين بصفتيم ممثمين لمشركات بل كأشخاص عاديين مع أن 
المشرع استحدث صحيفة السوابق القضائية لمشركات التجارية مع تخصيص جانب منيا 

 مكرر من قانون 435لممثمي الشركات التجارية وليذا ال بد من تفعيل أحكام المواد 
 .                                      من قانون اإلجراءات الجزائية654 إلى 646العقوبات والمواد 
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 مو أجل ترقية القانوى االتفاقي لتهظيم عالقات العمل يف اجلسائر
عبد الهاصر بلميهوب . د

" ب"أشتاذ حماضر قصم 
تيسي وزو مولود معمري كلية احلقوق والعلوم الصياشية جبامعة 

 

مف خالؿ تتبع تنظيـ العالقات المينية في المؤسسات االقتصادية منذ االستقالؿ، نجد 
أف االتفاقية الجماعية لمعمؿ ُعّدت كوسيمة لتنظيـ العالقات المينية في المؤسسات 

إذ أماـ الفراغ التشريعي في قانوف عالقات العمؿ غداة االستقالؿ، ظمت . االقتصادية
، إلى أف جاءت (1)االتفاقيات الجماعية المبرمة في تمؾ المؤسسات االقتصادية سارية

، التي لـ تُقصي االتفاقيات الجماعية (2)النصوص الجزائرية المتعمقة بتنظيـ بعالقات العمؿ
ف كاف مجاؿ تطبيقيا محدود . (3)كوسيمة لتنظيـ عالقات العمؿ في المؤسسات االقتصادية، وا 

                                                             

1 - SAMAR Nasreddine, Naissance et cessation de la relation de travail en droit 

Algérien, thèse de doctorat en droit, université de Rennes I, 1988, p. 02-03. 

، الممتقى الوطني حوؿ تكريس الطابع «نحو تشكيؿ قانوف اتفاقي لعالقات لعمؿ في الجزائر»أحمية سميماف، 
أثر اإلصالحات االقتصادية "التعاقدي لعالقات العمؿ في التشريع الجزائري، المنظـ مف قبؿ فرقة البحث 

 22 و21، كمية الحقوؽ والعمـو السياسية، جامعة جيجؿ، يومي "عمى عالقات العمؿ في التشريع الجزائري
 .02، ىامش 2009أفريؿ 

، يتعمؽ بالشروط العامة لعالقات العمؿ في 1975 أفريؿ 29، مؤرخ في 31-75خصوصا أمر رقـ  -  2
 أوت 05، مؤرخ في 12-78وقانوف . ، ممغى1975 ماي 16، صادر في 39القطاع الخاص، ج ر عدد 

. ، ممغى جزئيا1978 أوت 08، صادر في 32، يتضمف القانوف األساسي العاـ لمعامؿ، ج ر عدد 1978
 02، صادر في 09، يتعمؽ بعالقات العمؿ الفردية، ج ر عدد 1982 فيفري 27، مؤرخ 06-82وقانوف 
. ، ممغى1982مارس 

، لكف 31-75إذ ُطبقت عمى القطاع الوطني االقتصادي الخاص، كما ىو محدد في القانوف رقـ  -  3
بسبب محدودية القطاع الوطني االقتصادي الخاص آنذاؾ، لعدـ تكريس حرية االستثمار، جعؿ مف مجاؿ 

. االتفاقيات الجماعية محدود جدا في ذلؾ الوقت



  2018جوان / مجلة قانون العمل و التشغيل                                                                                        العدد السادس 

176 
 

، (1)بعد تبني الجزائر لنموذج جديد في التسيير في نياية الثمانينات مف القرف الماضي
قّرر المشّرع منح دور محوري لالتفاقيات واالتفاقات الجماعية لمعمؿ، مف خالؿ إزالة 

انطالقا مف ىذا التنظيـ الجديد، ُطمب . لعالقات العمؿ( 3) وتكريس الطابع التعاقدي(2)التنظيـ
المبنية عمى التقّيد بالتنظيـ –مف المؤسسات االقتصادية أف تتخمى عف ُطرؽ التنظيـ السابقة 

عف –وأف تتبنى القواعد الضرورية لتنظيـ العالقات المينية بنفسيا - المكرس مف قبؿ الدولة
. (4)ما نتج عنو إعادة كؿ التنظيـ السابؽ في شكؿ قانوف اتفاقي-. طريؽ وضع قانوف اتفاقي

مف خالؿ ذلؾ، نبحث في حاؿ التفاوض الجماعي في ظؿ القانوف المتعمؽ بعالقات 
. العمؿ والقوانيف المكممة لو، وآفاؽ إصالحو

عدم فعالية تنظيم التفاوض الجماعي لخمق قانون عمل اتفاقي - أوال 

 في عمييا المنصوص األساسية الحقوؽ مف الجماعي التفاوض في العماؿ حؽ يعدّ 

 األساسية بالحقوؽ العماؿ يتمتع )) :منو 05 المادة نص جاء حيث ،11-90 رقـ القانوف

  ((....الجماعي التفاوض– ... :التالية

 مجموعتيف، في 11-90 رقـ القانوف في العماؿ حقوؽ تصنيؼ تـ أنو المالحظ

                                                             
، يتضمف القانوف التوجييي 1988 جانفي 12، مؤرخ في 01-88عادة، يعتبر صدور قانوف  -  1

، الذي حاوؿ إدخاؿ نمط 1988 جانفي 13، صادر في 02لممؤسسات العمومية االقتصادية، ج ر عدد 
. التسيير التجاري عمى المؤسسات العمومية االقتصادية

نبالي معاشو فطة، إزالة التنظيـ في قانوف العمؿ وحماية : لمتفصيؿ أكثر في مفيـو إزالة التنظيـ، انظر - 2
العماؿ المسرحيف ألسبػػاب اقتصادية، أطروحة لنيؿ شيادة الدكتوراه في العمـو تخصص القانوف، كمية 

 .2008الحقػػوؽ جامعة مولود معمري تيزي وزو، 
راجع اعماؿ الممتقى الوطني حوؿ تكريس الطابع التعاقدي لعالقات العمؿ في التشريع الجزائري،  -  3

، كمية "أثر اإلصالحات االقتصادية عمى عالقات العمؿ في التشريع الجزائري"المنظـ مف قبؿ فرقة البحث 
. 2009 أفريؿ 22 و21الحقوؽ والعمـو السياسية، جامعة جيجؿ، 

األمر المالحظ مف خالؿ مراجعة العديد مف االتفاقيات الجماعية المبرمة بعد صدور القوانيف المتعمقة  -  4
. 1990بالعمؿ منذ 
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 لذا .(1)أساسية بأنيا يصفيا أف دوف مف أوردىا ثانية ومجموعة أساسية، جعميا المجموعة

  .05 المادة في "األساسية" كممة ورود مغزى عف نتساءؿ

 ىناؾ بأف التذكير في المشرع مف رغبة "األساسية الحقوؽ" عبارة استعماؿ مف يفيـ

 التفسير ىذا النظر بإمعاف أنو غير .السابقة المادة في وأوردىا الدستور في مكرسة حقوؽ

 الدستور في (2)صريح بشكؿ مكرس غير الجماعي التفاوض في الحؽ أف بسبب مستبعد،

 التفاوض في لمحؽ التشريع مف أعمى قيمة يمنح أف أراد المشرع أف نرى الحقيقة، .الجزائري

 الطابع تكريس بسبب والجماعية الفردية العمؿ عالقات لتنظيـ ركيزة يعدُّد  أنو بما الجماعي،

. العمؿ لعالقات التعادي

لذلؾ، ُيعدُّد التفاوض الجماعي عممية حضارية، يجب إدراؾ قيمتو، لّما أصبح أىـ 
، غير أنو مف أجؿ تحقيؽ ذلؾ، يجب أف (3)وسيمة لتنظيـ عالقات العمؿ الفردية والجماعية

. يكوف أيضا لطرفا التفاوض الجماعي قوة تمثيؿ حقيقية

: عدم أدراك طرفا التفاوض الجماعي ألهمية التفاوض الجماعي- أ 

، وتبني نمط جديد لتنظيـ 1990بعد صدور القانوف المنظـ لعالقات العمؿ في أفريؿ 
فمف جية، . ، أحدث ارتباؾ كبير في المؤسسات االقتصادية(4)العالقات المينية بشكؿ فجائي

                                                             
، ووصفت أنيا حقوؽ أساسية، 11-90 مف القانوف رقـ 05ُذكرت المجموعة األولى في المادة  -  1

.  دوف اف يمحقيا أي وصؼ11-90 مف القانوف رقـ 06والمجموعة الثانية وردت في المادة 
ف كاف بعض دارسي قانوف العمؿ الجزائري، يستندوف إلى بعض المواد في الدستور، ليؤكدوا أف  -  2 وا 

انظر في عرض ىذه اآلراء رسالتنا لمدكتوراه، مبدأ تطبيؽ . الحؽ في التفاوض الجماعي مكرس دستوريا
، تخصص  األحكاـ األكثر نفعا لمعامؿ في قانوف العمؿ الجزائري، أطروحة لنيؿ شيادة الدكتوراه عمـو

. 178-176، ص 2016القانوف، كمية الحقوؽ والعمـو السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
ع عمى تنظيـ العالقات المينية بواسطة التفاوض الجماعي، بؿ حتى  -  3 إذ نجد التشريعات المقارنة تشجِّ

مشاريع القوانيف ال تعرض عمى السمطة التشريعية، إاّل بعد التفاوض عمييا مف قبؿ المنظمات النقابية 
 L 01نص المادة : انظر في ذلؾ. ذلؾ ُيعد نوع مف الديمقراطية التشاركية. التمثيمية لمعماؿ وأصحاب العمؿ
. مف تقنيف العمؿ الفرنسي الحالي

. 05، المرجع السابؽ، ص «نحو تشكيؿ قانوف اتفاقي لعالقات لعمؿ في الجزائر»أحمية سميماف،  -  4
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وّلد خوؼ لدى العماؿ عمى مصير مناصب عمميـ؛ إذ رأوا في تكريس الطابع التعاقدي 
مف جانب آخر، بقي أصحاب . إطالؽ لحرية لصاحب العمؿ في تنظيـ عالقات العمؿ

كاليتامى؛ العتقادىـ أف الدولة تخمت عف تنظيـ  (المؤسسات االقتصادية العمومية)العمؿ 
، إذ -بما انيـ ألفوا نمط التسيير عف طريؽ تنفيذ األوامر والتعميمات–األمور االجتماعية 

. (1)كاف عمييـ إيجاد تنظيـ لعالقات العمؿ الفردية والجماعية ليتمكنوا مف تنظيـ أمورىـ

بالتالي، عمى أطراؼ التفاوض الجماعي إدراؾ أىمية التفاوض الجماعي كوسيمة 
لتنظيـ العالقات المينية في المؤسسة، بأف تسود ثقة متبادلة بيف أطراؼ التفاوض الجماعي، 

ألف ذلؾ  خاصة لّما نصؿ إلى فيـ ضرورة المحافظة عمى المصمحة التي تجمع الطرفيف،
. ُعذَّ أىـ ركيزة لنجاح المفاوضة الجماعية

 العمؿ ألصحاب مواجيتيا في لمعماؿ النقابية المنظمات بيف العالقة أفّ  يظير أنو، غير

 اآلخر الطرؼ ويغمب ينتصر اف يحاوؿ طرؼ فكؿ ،(2)المغالبة صراع عمييا يطغى ومنظماتيـ

 أف عميو طرؼ فكؿ المصمحة، صراع يسود أف يجب ذلؾ، عوض .بينيما ينشأ نزاع كؿ في

 العالقة ألف .(3) ميددة العامة المصمحة كانت كمما بيا والتضحية أعضاءه، مصمحة عمى يدافع

  أفّ  غير متناقضة، عالقة دوما فيي أبدي، بشكؿ الصراع عمى قائمة الطرفيف بيف القائمة

. تحقيقو وراء دوما السعي وعمييـ يجمعيـ الذي الرابط ىو لممؤسسة االقتصادي اليدؼ

                                                             
، المتعمؽ بعالقات العمؿ، أف 11-90نتج عف ذلؾ، في المرحمة التي تمت مباشرة صدور قانوف رقـ  -  1

وضعت اتفاقيات جماعية لمعمؿ تضمنت األحكاـ التشريعية التي كانت سارية في قبؿ صدور ىذا األخير، 
. بالتالي طبؽ القانوف الممغى في شكؿ قانوف اتفاقي

النقابات المستقمة في »جابي ناصر، : مصطمح صراع المغالبة وصراع المصالح استعممو األستاذ -  2
. 22، ص 2018 مارس 05، 9114، جريدة القدس العربي، عدد «الجزائر، ىؿ ىي نقابات إسالمية؟

http://www.alquds.co.uk/?p=891445  
3
 - HAMDAN Leila, «Difficultés de mise en oeuvre du droit du travail Algérien», 

RIDC, n° 03, 1996,  p. 676. 

http://www.alquds.co.uk/?p=891445
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 االتفاقيات جؿ أف نالحظ ،(1)عمييا اطمعنا التي االحصائيات بعض خالؿ مف كذلؾ،

 أنيا ثـ ،(2)العاـ لمقطاع التابعة االقتصادية المؤسسات في كانت الجزائر في المبرمة الجماعية

 تتضمنيا التي األخرى البنود أما المختمفة، والتعويضات لألجور نظاـ بوضع مجمميا في تتعمؽ

 أف تعدوا ال " فيي .السابقة القوانيف أو 11-90 رقـ قانوف ألحكاـ إعادة شكؿ في عادة تكوف

 أو ابتكارات أية تتضمف وال بعض عف بعيا ومنسوخة مكررة ونمطية نموذجية اتفاقيات تكوف

 مف التي وىي بيا، المعموؿ العمؿ تشريعات في عميو منصوص ىو ما عف خارج اجتياد

   ".(3)العمؿ تشريع أحكاـ وتطوير إلثراء ينضب ال الذي المنبع تكوف أف المفروض

 االقتصادية المؤسسات في الجماعي التفاوض بتأطير تقـو أف الدولة عمى يجب لذلّؾ،

 نيج تطبيؽ ألف ،-(4)تنتيي ال التي- االقتصادية اإلصالحات في الشروع فترة خالؿ مباشرة

                                                             
في  النقابية العربية التحديات التي تواجو المنظمات»ىذه اإلحصائيات ذكرىا األستاذ أحمية سميماف،  -  1

، منشورات المعيد العربي لمثقافة العمالية عمى األنترنيت، «الجماعية مجاؿ الحوار االجتماعي والمفاوضة
http://www.institut-arabe.org 2010 تـ االطالع عميو في جانفي. 

حيث اعترؼ وزير العمؿ والتشغيؿ والضماف االجتماعي، في رّده عمى سؤاؿ شفوي أماـ المجمس  -  2
، بذلؾ لما صرح أف االتفاقيات الجماعية في القطاع العمومي 2014 نوفمبر 13الشعبي الوطني في جمسة 

انظر في ذلؾ محضر .  اتفاؽ واتفاقية، غير أف القطاع الخاص ال توجد فيو مثؿ ىذه االتفاقيات242فاقت 
 ديسمبر 15، الصادر في 137، الجريدة الرسمية لممناقشات، رقـ 2014 نوفمبر 13الجمسة العمنية ليـو 

2014 . 
http://www.apn.dz/ar/images/journal_officiel_debats/7_legislature/jod_7leg_137.pdf 

أو إشكالية التوفيؽ بيف ... أزمة عالقات العمؿ واألشكاؿ المختمفة لمتشغيؿ »أحمية سميماف،  -  3
، مداخمة في الممتقى الوطني حوؿ الظروؼ االقتصادية «!المتغيرات االقتصادية،  والثوابت االجتماعية 

لممؤسسة وأثرىا عمى عالقات العمؿ في التشريع الجزائري، المنظـ بكمية الحقوؽ والعمـو السياسية، جامعة 
. 12، ص 2010 مارس 11 و10جيجؿ، يومي 

ألنو كمّما عرفت الجزائر نقص في السيولة المالية وعجز في التمويؿ، تتعالى األصوات مف أجؿ  -  4
تطبيؽ النظاـ االقتصادي الحر وتحرير المبادرة الخاصة، غير أنو بمجرد ازدياد المداخيؿ الناجمة عف 

الجباية البترولية، تعود األصوات لتتعالى بضرورة تدخؿ الدولة في الحياة االقتصادية، قصد تحقيؽ التوزيع 
: انظر في ذلؾ. العادؿ ليذه المداخيؿ

TALAHITE Fatiha & HAMMADACHE Ahmed, «L’économie Algérienne d’une 

crise à l’autre», Maghreb-Machrek, n° 04, 2010; COVILLE Thierry, «L’économie 

http://www.institut-arabe.org/
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 العالقات تنظيـ طرؽ منيا التسيير، أنماط عمى وكمي مباشر بشكؿ يؤثر جديد اقتصادي

 كاف بؿ ،(1)كميا تنسحب ال أف الدولة عمى كاف بالتالي االقتصادية، المؤسسات في المينية

 التفاوض لتنظيـ الجديدة الطرؽ في االجتماعييف الشركاء تؤطر حتى ذلؾ، في تتدرج أف عمييا

. المينية العالقات لتنظيـ شاممة كوسيمة الجماعية االتفاقية بأىمية وعي لتحقيؽ

 تفاوضية ثقافة لتبني كاممة أىمية الجماعي التفاوض طرفا ُيكسب أف شأنو، مف ذلؾ

 صالحة قانونية قواعد اتخاذ إلى الوصوؿ مف يمّكنيـ التفاوض، تقنيات في وتحكـ راشدة،

 في المينية العالقات تنظيـ تتطمبيا التي الوضعيات لمختمؼ ،(2)تعاقدية حموال تتضمف

. االقتصادية المؤسسة

: الجماعي التفاوض أطراف لدى التمثيل ضعف - ب

 انشاء إلى لموصوؿ شرط أىـ يعدّ  العمؿ عالقة أطراؼ تمثؿ قوية منظمات وجود إفّ 

 االنضماـ وحرية عمالية نقابات تكويف بحؽ لمعماؿ االعتراؼ يستوجب حيث ،(3)اتفاقي قانوف

 وبدوف مطمؽ بشكؿ المكرسة األساسية الحقوؽ مف يعد النقابي الحؽ أّلف .شؤونيا وتسيير إلييا

. (1)الجزائري الدستور في (4)قيد أية

                                                                                                                                                                                              

Algérienne, toujours malade de sa dépendance aux hydrocarbures?», les cahiers 

de l’orient, n° 04, 2010. 
1
 - DAHMANI Ahmed, «L’État dans la transition à l’économie de marché 

l’expérience Algérienne des réformes», cahiers du CREAD, n° 50, 1999, p. 53. 
2
 - WEISS Dimitri, «Participation aux décisions et négociation collective», 

Relations industrielles, Vol 30, n° 4, 1975, p. 572. 
، مداخمة في الممتقى الوطني «دور المفاوضة الجماعية في استقػرار عالقات العمؿ»واضح رشيد، -   3

حوؿ الظروؼ االقتصادية لممؤسسة وأثرىا عمى عالقات العمؿ في التشريع الجزائري، المنظـ بكمية الحقوؽ 
  .117، ص 2010 مارس 11 و10والعمـو السياسية، جامعة جيجؿ، يومي 

أو " وتمارس في إطار القانوف"المالحظ أف الدستور الجزائري لّما كرس الحريات دوما يرفقيا بعبارة  - 4
أو ما شابو ذلؾ مف عبارات يستعمميا المؤسس الدستوري، غير " ويأتي القانوف ليحّدد طرؽ ممارستيا"بعبارة 

: انظر في ذلؾ. أنو لّما تـ تكريس الحؽ النقابي جاء بشكؿ مطمؽ مف دوف تقييد أو تحديد
GERVIER Pauline, «La limitation des droits fondamentaux constitutionnels par 

l'ordre public», Les Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel, n° 45, 2014, p. 
106-107; GAY Laurence, «Droit de grève et liberté syndicale dans la 
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إّف التعددية النقابية في الجزائر مضمونة، غير أنو لوحظ بأف أغمب النقابات تأسست 
، ومنذ (2)، المتعمؽ بكيفيات ممارسة الحؽ النقابي14-90مباشرة مع صدور القانوف رقـ 

ذلؾ الحيف ىناؾ صعوبة كبيرة في الحصوؿ عمى وصؿ تسجيؿ تصريح تأسيس المنظمة 
ف كانت مكرسة في الدستور، نجد القانوف وضع ليا قيود، . النقابية أّما عف الحرية النقابية وا 

خاصة ما تعمؽ منيا بعدـ امكاف تأسيس منظمة نقابية تضـ جميع قطاعات النشاط وفي 
. ، لتوازي االتحاد العاـ لمعماؿ الجزائرييف، إذ يعد ىذا األمر خرؽ لمدستور(3)الميف المتعددة

، إذ أف ىناؾ منظمة نقابية تشمؿ كؿ الميف والفروع وقطاعات (4)ثـ أّف ىذا ال يوجد ما يبرره
.  ال قانوني وال يتعمؽ بحماية الصالح العاـ(5)النشاط، فالدافع ىو سياسي

ثـ أف أغمب ىذه المنظمات النقابية تأسست لمدفاع عف مصالح الموظفيف أو في 
القطاع االقتصادي الوطني العاـ، أما في القطاع االقتصادي الخاص فيناؾ صعوبات في 

                                                                                                                                                                                              

jurisprudence constitutionnelle: des libertés «particulières»?», Les Nouveaux 

Cahiers du Conseil constitutionnel, n° 45, 2014, p. 37-38. 
، يتضمف التعديؿ الدستوري، 2016 مارس 06، المؤرخ في 01-16 مف القانوف رقـ 70تنص المادة  - 1

 ((الحؽ النقابي معترؼ بو لجميع المواطنيف)): ، عمى2016 مارس 07، صادر في 14ج ر عدد 
، يتعمؽ بكيفيات ممارسة الحؽ النقابي، ج ر عدد 1990 جواف 02، مؤرخ في 14-90قانوف رقـ  -  2

. ، المعدؿ والمتمـ1990 جواف 06، صادر في 23
يحؽ لمعماؿ األجراء، مف جية، والمستخدميف، مف )):  عمى14-90 مف القانوف رقـ 02تنص المادة -   3

جية أخرى، الذيف ينتموف الى المينة الواحدة أو الفرع الواحد أو قطاع النشاط الواحد، أف يكونوا منظمات 
(. (نقابية، لمدفاع عف مصالحيـ المادية والمعنوية

أكدت الجزائر في العديد مف المرات في تقاريرىا المرسمة إلى لجنة الخبراء المعنية بتطبيؽ االتفاقيات  -  4
، 14-90والتوصيات التابعة لمنظمة العمؿ الدولية، أنيا ستعمؿ عمى تعديؿ األمر في تعديميا لقانوف رقـ 

إذ تعتـز عمى إصدار تقنيف لمعمؿ، لكف األمر داـ أكثر مف عشر سنوات، ولما قدمت المشروع التمييدي 
، الحظت المجنة أف الحكومة الجزائرية لـ تأخذ بعيف االعتبار توصياتيا 2015لقانوف العمؿ في سنة 

 .السابقة
http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:13100:0::::P13100_COMMENT_ID:3300036  

ىناؾ خوؼ غير مبرر مف النقابات المستقمة، إذ يتـ اتياميا بأنيا غير مستقمة أو تحرؾ مف جيات  -  5
معينة، غير أف ذلؾ يمكف رده، إذ يجب تطبيؽ القانوف عمى المنظمة النقابية التي يجب أف ال تكوف تابعة 

اّل سيتـ المطالبة بحميا ىذا األمر ال يمكف تحقيقو إال بتحقيؽ دولة القانوف . ألي جية وطنية أو أجنبية وا 
 .الذي يجب أف يطبؽ دوف أف يستثني أحدا

http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:13100:0::::P13100_COMMENT_ID:3300036
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تأسيس فروع نقابية، مرّد ذلؾ يعود إلى خوؼ أصاحب العمؿ في القطاع الخاص مف القوة 
التي يمكف أف تكتسبيا ىذه الفروع النقابية، نظرا لمحماية التي يتمتع بيا الممثؿ النقابي، سواء 

كذلؾ القانوف يسمح . مف حيث القانوف أو مف حيث المنظمة النقابية التي ينتمي إلييا الفرع
. (1)لصاحب العمؿ أف يتفاوض مع ممثمي العماؿ دوف أف تكوف ليـ صفة نقابي

ىذا ما خمؽ تمايز في تطبيؽ قانوف العمؿ بيف المؤسسات االقتصادية المنتمية لمقطاع 
، عف المؤسسات (2)العاـ، التي تحتـر إلى حد ما التنظيـ المكرس لمعالقات المينية

االقتصادية التابعة لمقطاع الخاص والمؤسسات األجنبية التي تمارس نشاط في الجزائر، التي 
.  (3)تعرؼ خروقات كثيرة ألحكاـ قانوف العمؿ

ال يزالوا يعتقدوف أف تنظيـ عالقات العمؿ في  (عف طريؽ ممثمييـ)كذلؾ العماؿ 
غير أف . المؤسسات يجب أف تكوف تقدمية فقط دوف أي إمكانية لمتراجع عف بعض المزايا

الكثير مف المزايا قابمة لالرتداد حسب الوضعية االقتصادية التي تمر بيا المؤسسة، فيجب 
. أف يكوف القانوف االتفاقي يالئـ الوضعية االقتصادية لممؤسسة

 ، الحقيقة أف القانوف المفروض مف قبؿ الدولة لتنظيـ العالقات المينية، لـ يعد ُيحتـر
فمف جية أنو قانوف ُوِلَد في ظؿ أزمة، وحاف الوقت ليعدؿ ليساير الوضع االقتصادي الراىف 

                                                             
عندما ال تتوفر في أي تنظيـ نقابي، الشروط )): ، عمى14-90 مف القانوف رقـ 42تنص المادة  -  1

 مف ىذا القانوف، يتكفؿ تمثيؿ العماؿ األجراء، ممثموف ينتخبيػـ 40 و35المنصوص عمييا في المادتيف 
مجموع العماؿ األجراء لضرورة التفاوض الجماعي والوقاية مف النزاعات الجماعية في العمؿ  مباشرة

 . أعاله41وتسويتيا، وذلؾ حسب النسب المنصوص عمييا في المادة 
عامؿ أجير ممثال واحدا  (20)يتكفؿ تمثيؿ العماؿ األجراء في المؤسسات التي تشغؿ أقؿ مف عشريف 

ينتخبو مباشرة مجموع العماؿ األجراء لضرورة التفاوض الجماعي والوقاية مف النزاعات الجماعية في العمؿ 
(. (وتسويتيا

في المؤسسات االقتصادية العمومية نالحظ ىيمنة نقابة االتحاد العاـ لمعماؿ الجزائرييف، بالتواطؤ مع  -  2
. مسيرييا والتي ال تريد االعتراؼ بالتعددية والحرية النقابية

أو إشكالية التوفيؽ بيف ... أزمة عالقات العمؿ واألشكاؿ المختمفة لمتشغيؿ »أحمية سميماف،  -  3
. 13، المرجع السابؽ، ص «!المتغيرات االقتصادية،  والثوابت االجتماعية 



  2018جوان / مجلة قانون العمل و التشغيل                                                                                        العدد السادس 

183 
 

مف جية أخرى، نجد الواقع فرض نفسو عمى القانوف، إذ نرى . الذي يريد الخروج مف األزمة
أف عالقات العمؿ تسير في الكثير مف األحياف حسب أىواء أصحاب العمؿ، خصوصا في 
القطاع الخاص، كؿ ذلؾ أماـ أعيف أجيزة الرقابة التي أوجدت مف أجؿ السير عمى احتراـ 

. القانوف

مف أجؿ كؿ ذلؾ، نالحظ أف األحكاـ المكرسة لتنظيـ عممية التفاوض الجماعي في 
المؤسسات االقتصادية، لـ تواكب التطورات الحاصمة في جميع المياديف السياسية 

واالقتصادية واالجتماعية والمينية، إذ التعددية النقابية أظيرت لمعماؿ القوة التي يتمتعوف 
بيا، كذلؾ الدعوة الصريحة الموجية مف قبؿ الدولة مف اجؿ ترقية وتطوير االستثمار 

الخاص، فرض أمرًا، وىو ضرورة سعي العماؿ لحماية المؤسسة وتحقيؽ فعاليتيا 
االقتصادية، األمر الذي وّلد تقبؿ العماؿ لألنماط الجديدة لمتشغيؿ، كؿ ذلؾ، استوجب وضع 

. تنظيـ جديد لتأطير عممية التفاوض الجماعي

خاصة لما نرى أف التنظيـ الحالي مالئـ أكثر لممؤسسات االقتصادية العمومية، بسبب 
ىيمنة االتحاد العاـ لمعماؿ الجزائرييف عمييا، اما المؤسسات االقتصادية المنتمية لمقطاع 

الخاص فقواعد التفاوض الجماعي الحالية غير فعالة لألسباب السابؽ ذكرىا، كما أف الدولة 
الجزائرية تشجع عمى إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مف خالؿ مختمؼ أجيزة الدعـ 
التي تقدـ مساعدات، لذلؾ يجب وضع أحكاـ لتنظيـ العالقات المينية وفؽ ىذه المعطيات 

. الجديدة التي ُيبنى عمييا االقتصاد الوطني

آفاق إصالح تنظيم التفاوض الجماعي في مشروع تقنين العمل الجزائري - ثانيا 

اتضح مف خالؿ المشروع التمييدي المتضمف تقنيف العمؿ الجزائري، الذي ظير بعد 
، أّف معدوه لـ يولوا اية اىتماـ لمتفاوض الجماعي، إذ بقت النصوص المتعمقة بو في 2014
ذلؾ مرّده ربما إلى إدراؾ السمطات العمومية أف النقص .  دوف أي تعديؿ11-90قانوف 

ألنو حقيقة بداية صدور القوانيف . ليس في النص القانوني بحد ذاتو، بؿ المشكؿ في تطبيقو
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. (1)، ىناؾ أف فجوة نص القانوف والممارسة1990المنظمة لعالقات العمؿ سنة 

خالؿ النقائص السابؽ اإلشارة إلييا، نرى ضرورة وضع اآلليات الكفيمة بترقية 
. التفاوض الجماعي في المؤسسات ليتبوأ مكانة في تنظيـ عالقات العمؿ الفردية والجماعية
وذلؾ مف خالؿ تمييز القواعد القانونية المطبقة عمى المؤسسات التي انظمت إلى اتفاقية 

جماعية تكوف مينية أو وطنية، والمؤسسات التي ليا اتفاقية جماعية في المؤسسة أو ليس 
. ليا اتفاقية جماعية بؿ اتفاقات جماعية

ضرورة إعادة ترتيب مستويات التفاوض الجماعي - أ 

كرس المشرع التفاوض الجماعي عمى مستويات إما ميني أو إقميمي، بمعنى أف 
االتفاقية الجماعية يمكف أف تيتـ بتنظيـ مينة واحدة، أو يكوف مجاؿ تطبيقيا محمي أو 

لكف يجب البحث عف أي مستوى يمقى االولوية، أنمنح األولوية لالتفاقية . جيوي أو وطني
أو االتفاقية - بالتالي التفاوض الجماعي عمى مستوى المؤسسة-الجماعية لممؤسسة 

المتولدة عف تفاوض جماعي بيف عدة مستخدميف أو منظمة أو -الجماعية األعمى درجة 
-. منظمات المستخدميف مع منظمة أو منظمات العماؿ

المشرع نص عمى أف االتفاقية الجماعية تكوف مف درجة أعمى بمجرد أف تتجاوز 
، لكف، ىؿ معنى ذلؾ أف ىناؾ ترتيب ىرمي لالتفاقيات (2)إطار المؤسسة االقتصادية

في المادة " مف درجة أعمى"الجماعية فيما بيف مستوياتيا، بمجرد أف المشرع استعمؿ عبارة 
. 11-90 مف قانوف 122

ال يمكف تأكيد ذلؾ، وعميو ال يوجد أي ترتيب ىرمي بيف االتفاقيات الجماعية، لذلؾ 
 .نجد الفقو منقسـ

 
                                                             

1 - HAMDAN Leila, «De quelques obstacles à la négociation collective en 

Algérie», RIDC, n° 03, 1999, p. 654. 
 11-90 مف قانوف رقـ 122نص المادة  -  2
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فيناؾ مف رأى ضرورة تفضيؿ االتفاقية الجماعية المتولدة عف تفاوض جماعي في 
. (1)المؤسسة االقتصادية، ألنيا األنسب واألقرب إلى مالءمة وضعية المؤسسة االقتصادية

. ويمكف أف نضيؼ أف ذلؾ مف شأنو أف يقمؿ مف المنافسة بقوانيف العمؿ

غير أف ىناؾ مف رأى بوجوب تفضيؿ تطبيؽ االتفاقية الجماعية المتولدة عف تفاوض 
، ألنو يمثؿ تفاوض جماعي حقيقي، ألف (2)جماعي مف مستوى أعمى مف مستوى المؤسسة

التفاوض الجماعي عمى مستوى المؤسسة في العادة يسيطر عميو صاحب العمؿ نظرا لمقوة 
أضؼ إلى ذلؾ الروابط التي تنشأ بينو وبيف . االقتصادية التي يتمتع بيا، في مواجية العماؿ

ممثمي العماؿ، خاصة إف كاف يمارس ضغطا عمييـ مف أجؿ ابراـ اتفاقية جماعية تخدـ 
لذلؾ، كمما ابتعدنا مف مستوى المؤسسة حصمنا عمى تفاوض جماعي . أكثر مصالحو

حقيقي، بو يمكننا الحصوؿ عمى اتفاقيات جماعية خالقة لممزايا، وتحقؽ الغاية التي أرادىا 
. المشرع مف خالؿ إزالة التنظيـ عمى عالقات العمؿ الفردية والجماعية

أماـ ىذا االختالؼ، يمكف أف نتصور حؿ آخر لقانوف العمؿ الجزائري، بأف يكوف 
، والثاني عمى مستوى المؤسسة، مع تحديد (4)، األوؿ عمى المستوى الميني(3)ىناؾ مستوييف

                                                             
1
 - RADE Christophe, «Droit du travail et conventions collectives», RDC, 2004, 

p. 1003; ALIPRANTIS Nikitas, «Conflits entre conventions collectives de 

niveaux différents: Étude comparative », RIDC, vol 39, n° 01, 1987, p. 28. 
2
 - CHALARON Yves, «Négociation et accords collectifs de branche et 

d’entreprise problème d’articulation», in le droit privé français a la fin du XXe 

siècle, étude offerte à Pierre CATALA, LITEC, 2001, p 884; JEANSEN Emeric, 

L’articulation des sources du droit : Essai en droit du travail, ECONOMICA, 

Paris, 2008, p. 82 
وفؽ ىذا النظاـ المقترح لـ ندرج التفاوض الجماعي الوطني، ألف ىناؾ حوار وطني يجري بيف  -  3

المنظمات النقابية لمعماؿ والمنظمات النقابية ألصحاب العمؿ بمشاركة الحكومة، بالتالي ال نرى أية أىمية 
لمتفاوض الجماعي عمى المستوى الوطني، إذ ما يمكف التطرؽ إليو فيو يمكف التكفؿ بو في الحوار 

. (الثالثية)االجتماعي الوطني 
مف خالؿ ذلؾ ال نرى ضرورة تقسيـ التفاوض الجماعي إلى المستوى الوطني أو المحمي أو الجيوي،  -  4

مثؿ )إذ يمكف لالتفاقية الجماعية عمى مستوى المينة الواحدة أف تتكفؿ بالخصوصيات المحمية أو الجيوية 
، (أف تتضمف االتفاقية الجماعية أحكاما خاصة بالمؤسسات التي تمارس نشاطيا في الجنوب الجزائري
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.  (1)مجاؿ كؿ مستوى

فيتـ عمى مستوى المينة تنظيـ كؿ ما يتعمؽ مثال بالقواعد العامة لمتشغيؿ، تنظيـ 
العمؿ اليش، القواعد المتعمقة بالتقميص مف عدد العماؿ، التصنيفات المينية والحد األدنى 

لألجور عمى مستوى المينة، إذ يجب تحديد التوازنات الكبرى المتعمقة بحماية مصالح 
العماؿ، وأيضا يجب أف تتضمف كؿ ما ىو ضروري لتحقيؽ الفعالية االقتصادية ليذه 

.  المؤسسات

أما عمى مستوى المؤسسة، يتضمف مثال تنظيـ التصنيفات الفرعية لمناصب العمؿ، 
تحديد نظاـ األجور،  وبصفة عامة كؿ ما يتعمؽ بالتنظيـ العادي لعالقات العمؿ حسب 

. خصوصيات كؿ مؤسسة، بقصد تحقيؽ اليدؼ االقتصادي الذي أنشأت مف أجمو

أما عف العالقة بيف المستوييف، فال يجب لمتفاوض الجماعي عمى مستوى المينة أف 
عكس ذلؾ، ما ىو . يتطرؽ إلى ما ىو مخصص لمتفاوض الجماعي عمى مستوى المؤسسة

منظـ في االتفاقية الجماعية لممينة، فإف كاف وضع مؤسسة ما يسمح بتحسينو في االتفاقية 
الجماعية لتمؾ المؤسسة، فميـ ذلؾ، غير أف المخالفة باستنقاص الحماية المكرسة في 

. االتفاقية الجماعية لممينة ال يمكف قبولو

بمعنى، أف ما يرد في االتفاقية الجماعية لممينة الواحدة، يعد حدا أدنى مف الحماية ال 
اتفاقية جماعية لممؤسسة، )يجوز النزوؿ عنو بموجب المصادر االتفاقية والمينية األخرى 

ف قواعد االتفاقية الجماعية المينية (عقد عمؿ فردي، أو النظاـ الداخمي لممؤسسة ، بذلؾ ُتكوِّ
بذلؾ نحقؽ استقاللية وتعايش بيف مستويات االتفاقيات الجماعية، كوف . (2)نظاما عاما اتفاقيا

                                                                                                                                                                                              

لتكوف األحكاـ االتفاقية نفسيا تطبؽ عمى جميع عماؿ المينة الواحدة، والحكمة ىي في مصدر ىذه األحكاـ 
. التي يجب أف تكوف نابعة مف اتفاؽ الشركاء االجتماعييف

. ىذه المضاميف التي تخصص لكؿ مستوى، يجب أف يتدخؿ المشرع لتحديدىا في تشريع العمؿ-   1
صفة قواعد النظاـ العاـ في األصؿ أنيا مف اختصاص المشرع، غير أّف خصوصية مصادر قانوف -   2

انظر في . العمؿ ولتحقيؽ الغاية مف تعددىا وتفضيؿ المصادر االتفاقية، يمكف أف نخوؿ الشركاء وضعيا
: معنى النظاـ العاـ االتفاقي
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االتفاقية الجماعية المينية تضمف وتكفؿ حماية لمعماؿ وتمنح ليـ مزايا، واالتفاقية الجماعية 
. (1)لممؤسسة تكوف أقرب لممؤسسة لتراعي خصوصياتيا مف الجانب الميني واالقتصادي

تكريس العمل بآلية تعميم االتفاقيات الجماعية المهنية – ب 

إف تنظيـ عالقات العمؿ الفردية والجماعية متروؾ لممصادر االتفاقية والمينية، بسبب 
أما اليدؼ مف وجود نص تشريعي يتضمف أحكاـ تيـ تنظيـ عالقات . ظاىرة إزاؿ التنظيـ

، مع (2)العمؿ الفردية والجماعية، ىو تكريس حد أدنى مف الحماية لفائدة جميع العماؿ
السماح لمشركاء االجتماعييف بتحسينو بأف يتفقوا عمى تنظيـ يمنحيـ حقوقا ومزايا أفضؿ مف 

. تمؾ المكرسة في أحكاـ التشريع والتنظيـ المتعمقيف بالعمؿ

لما نالحظ أف التفاوض كمما كاف مف مستوى أعمى مف مستوى المؤسسة االقتصادية، 
يقترب مف تحقيؽ الغرض الذي أراده المشرع مف خالؿ تكريسو لمطابع التفاوضي لعالقات 

بالتالي يجب عمى المشرع أف يضمف بكؿ الوسائؿ نجاح التفاوض . العمؿ الفردية والجماعية
. عمى المستوى األعمى

ىذا ما يمكف تحقيقو وفؽ التقسيـ المقترح لمتفاوض الجماعي عمى مستوييف فقط، إذ 
يكوف التفاوض الجماعي عمى مستوى المينة الواحدة وعمى مستوى المؤسسة، مع منح 

، التي تبـر في نطاؽ مينة واحدة ويجب أف تفرض (3)األولوية لالتفاقية الجماعية المينية

                                                                                                                                                                                              

MARQUET DE VASSELOT Laurent & MARTINON Arnaud, «L’ordre public 

conventionnel», JCP social, n° 16, du 25 avril 2017, p. 19 et s. ; GAURIAU 

Bernard, «L’ordre public dans le droit des conventions et accords collectifs», JCP 

social, n° 16, du 25 avril 2017, p. 34 et s. 
بيذا يمكف تفادي الجداؿ حوؿ أييما أنسب لتنظيـ العالقات المينية في المؤسسة، أي نمنح األولوية  -  1

لالتفاقية الجماعية لممؤسسة وفؽ معيار قربيا لواقع المؤسسة، أو تمنح األولوية لالتفاقيات الجماعية األعمى 
 .حسب معيار اتساع مجاؿ تطبيقيا

كمما أراد المشرع أف ُتطبؽ أحكاما عمى جميع العماؿ في كؿ المؤسسات دوف تمييز يتـ تنظيميا  -  2
. بموجب نص تشريعي أو تنظيمي، غير ذلؾ فالمشرع يفضؿ تركيا لممصادر االتفاقية والمينية

يرى جانب كبير مف الفقو ضرورة إعماؿ تدرج بيف مسػتويات االتفاقيات الجماعية، بالرغـ عدـ اتفاقيـ -   3
: عمى مداه وشروط تفعيمو، انظر في ذلؾ
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عمى جميع المؤسسات مف أجؿ تحقيؽ الغاية التي أرادىا المشرع مف وراء تكريس الطابع 
. التعاقدي لمعالقات المينية

ذلؾ لف يتحقؽ إاّل إذا تبنى المشرع آلية تعميـ االتفاقيات الجماعية المينية، لتسري 
ىذه اآلليػػة أوجدىا المشػرع في . (1)عمى جميع المؤسسػػػػات التي تنشػػػػػػط في المينة نفسيا

، لذا ضروري أف تدرج في قانوف 11-90، لكنو تخمى عنيا في قانوف 31-75األمر رقـ 
العمؿ مف جديد، وذلؾ بأف يحدد المشرع وفؽ شروط معنية تعميـ االتفاقيات الجماعية 

. المينية عمى كؿ المؤسسات التي تنشط في المينة نفسيا

مع العمـ اف االتحاد العاـ لمعماؿ الجزائرييف، طالب الحكومة خالؿ اجتماع الثالثية 
 بعد موافقة أرباب العمؿ، بتعميـ االتفاقيات واالتفاقات 2011 سبتمبر 30 و29يوما 

. االطارية المبرمة في القطاع االقتصادي العمومي، لتطبؽ عمى القطاع االقتصادي الخاص
ليستفيد عماؿ ىذا القطاع مف تمؾ األحكاـ، في ظؿ غياب اتفاقيات قطاعية في القطاع 

بالتالي، . (2)الخاص، وعدـ تفعيؿ االتفاقية الجماعية االطارية لمقطاع االقتصادي الخاص
. ىناؾ توافؽ بيف الشركاء االجتماعييف عمى األخذ بآلية التعميـ

 كذلؾ صرح وزير العمؿ والتشغيؿ والضماف االجتماعي، أماـ أعضاء المجمس 

                                                                                                                                                                                              

GAUDU François, «L’exécution des conventions d’entreprise», Dr. Soc., 1990, p. 

613; CHALARON Yves, «Négociation et accords collectifs de branche et 

d’entreprise problème d’articulation», op.cit., p. 884; ROTSCHILD-SOURIAC 

Marie-Armelle, Les accords collectifs au niveau de l’entreprise, thèse de doctorat, 

Paris I, 1986, p. 1411. 
آلية تعميـ االتفاقيات الجماعية المينية التي أبرمت بيف المنظمات النقابية لمعماؿ والمنظمات النقابية -  1

لمعماؿ، تيدؼ إلى تطبيقيا عمى تمؾ المؤسسات التي تشتغؿ في المينة نفسيا ولـ تشارؾ في إبراـ ىذه 
. االتفاقية ولـ تنظـ إلييا بعد إبراميا

، بيف االتحاد 2006 سبتمبر 30االتفاقية الجماعية االطارية لمقطاع االقتصادي الخاص، أبرمت في -   2
. العاـ لمعماؿ الجزائرييف وعدد مف منظمات أرباب العمؿ

 http://www.ugta.dz/IMG/doc/CONVENTION_DE_BRANCHE_PRIVE-2.doc  

http://www.ugta.dz/IMG/doc/CONVENTION_DE_BRANCHE_PRIVE-2.doc
http://www.ugta.dz/IMG/doc/CONVENTION_DE_BRANCHE_PRIVE-2.doc
http://www.ugta.dz/IMG/doc/CONVENTION_DE_BRANCHE_PRIVE-2.doc


  2018جوان / مجلة قانون العمل و التشغيل                                                                                        العدد السادس 

189 
 

 في رّده حوؿ سؤاؿ شفوي، عمى أف ىذه المسألة (1)2014 نوفمبر 13الشعبي الوطني يـو 
سيتـ التكفؿ بيا في إطار لجنة إعداد مشروع قانوف العمؿ الجديد، فمف المنتظر أف القانوف 

. الجديد سيتضمف آلية تعميـ االتفاقيات الجماعية مف مستوى أعمى

بالتالي ىذه التنظيـ المتصور لتنظيـ مستويات التفاوض الجماعي، والعالقة القائمة 
: بينيا، سيحقؽ النتائج التالية

أوال، لما نمـز جميع المؤسسات االقتصادية في القطاعيف العاـ والخاص، باالتفاقية 
الجماعية المينية، مف شأنو أف ُتوِجَد قواعد اتفاقية تخص تنظيـ العالقات المينية، بالتالي 

. يتحقؽ الغرض مف إزالة التنظيـ وتكريس الطابع التفاوضي لعالقات العمؿ

كذلؾ، يحقؽ غاية تاريخية لقانوف العمؿ، عف طريؽ تحقيؽ حماية حتى في تمؾ 
المؤسسات التي ال تممؾ اتفاقية جماعية أو لـ تتمكف مف ابراميا، وىو المقصود مف ىذا 
التصور، إذ دواعي وضع قانوف عمؿ اتفاقي يخضع لو جميع العماؿ خاصة في القطاع 

. االقتصادي الخاص

أيضا، ىذا ما مف شأنو منع المنافسة بيف المؤسسات االقتصادية عف طريؽ قانوف 
العمؿ، فمعمـو أف المؤسسات االقتصادية العمومية أكثر احتراما لقانوف العمؿ، بسبب وجود 

منظمات نقابية قوية تدافع عمى مصالح أعضائيا، أكثر مف المؤسسات االقتصادية في 
. (2)القطاع الخاص، أيف تخرؽ قواعد قانوف العمؿ بشكؿ يمس حتى بسيادة الدولة الجزائرية

بالتالي ذلؾ يخمؽ منافسة غير شريفة بيف مؤسسات القطاع العاـ التي تجد نفسيا تتحمؿ 

                                                             
، الجريدة الرسمية لممناقشات، رقـ 2014 نوفمبر 13المجمس الشعبي الوطني، الجمسة العمنية ليـو  -  1

.  2014 ديسمبر 15، الصادر في 137
أو ... أزمة عالقات العمؿ واألشكاؿ المختمفة لمتشغيؿ »عمى حد تعبير األستاذ أحمية سميماف،  -  2

نظر لعدـ . 13، المرجع السابؽ، ص «!إشكالية التوفيؽ بيف المتغيرات االقتصادية،  والثوابت االجتماعية 
احتراـ وانتياؾ األحكاـ القانونية المتعمقة بقانوف العمؿ والتشغيؿ والضماف االجتماعي مف قبؿ المؤسسات 

. االقتصادية الخاصة وخصوصا الشركات األجنبية التي تمارس نشاطا اقتصاديا في الجزائر
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، األمر الذي يحّد مف تنافسيتيا (1)أعباء اجتماعية أكبر مف مؤسسات القطاع الخاص
. وفعاليتيا االقتصادية

: الخاتمة

في األخير، قد لوحظ في الجزائر أف ىناؾ تحوُّدؿ في انتاج القواعد القانونية، حيث 
انتقمت مف النموذج األحادي إلى النموذج المتعدد، ومف القانوف الذي تصنعو الدولة إلى 

القانوف الذي ُيصنع مف قبؿ الشركاء االجتماعييف، وىو ما يعبر عنو بظاىرة إزالة التنظيـ 
عف العالقات المينية في المؤسسات االقتصادية، غير أف إزالة التنظيـ ليس معناه االنتقاؿ 

. مف التنظيـ إلى الالتنظيـ

مف خالؿ ذلؾ، يجب السعي إلى تحقيؽ قانوف عمؿ اتفاقي، ثـ العمؿ عمى تطبيقو 
عمى كؿ المؤسسات االقتصادية، ألنو الحظنا أف ىناؾ فجوة بيف تطبيؽ األحكاـ القانونية 
المتعمقة بالعمؿ بيف القطاعيف العاـ والخاص، بالتالي فرض أحكاـ اتفاقية جماعية مينية 

يحقؽ عّدة أىداؼ؛ منيا حماية مصالح جميع العماؿ وحماية الفعالية االقتصادية لممؤسسات 
. التي تنشط في كؿ مينة بتطبيؽ القواعد القانونية نفسيا

 

 

                                                             
مثال نجد العماؿ في المؤسسات االقتصادية العمومية ليـ الحؽ بتعويضيـ عند التقاعد بأحد أبنائيـ  -  1

في المؤسسة، ىذا مناقض لمبدأ المساواة، وحؽ المواطنيف في العمؿ، وىو ما يفرض عمى ىذه المؤسسات 
. يد عاممة لربما غير مؤىمة بالتالي تتحمؿ المؤسسة أمر تأىيميـ، أو أنيا لف تتمكف مف اختيار األكثر كفاءة

:  مف االتفاقية الجماعية لبريد الجزائر، المنشورة عمى الموقع الرسمي17انظر مثال المادة 
https://www.poste.dz/uploads/collective-agreement.pdf  

https://www.poste.dz/uploads/collective-agreement.pdf
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 معوقات التفاوض اجلناعي يف تشريع العنل اجلزائري على ضوء االتفاقيات الدولية
بن سامل كنال  / د

 أستاذ حماضر  أ 
 كلية احلقوق والعلوم الشياسية جامعة عبد احلنيد بن باديص مشتغامن

 رئيص فرقة قانون الضنان االجتناعي مبخرب قانون العنل والتشغيل

: الممخص
يتناول موضوع البحث معالجة مدى تكريس تشريع العمل الجزائري والنصوص 

التطبيقية لو  لألىداف والمبادئ والشروط الضامنة لنجاح التفاوض الجماعي التي أقرتيا 
االتفاقيات والتوصيات الدولية في ىذا المجال كمرحمة أولى، وكذا الصعوبات التي تعترض 

تكريس تمك الضمانات الدولية في تشريع العمل الجزائري في ظل التحوالت االقتصادية 
. واالجتماعية التي تشيدىا الجزائر كمرحمة ثانية

Résumé : 

La négociation collective est un concept relativement nouveau dans le droit 

algérien, il trouve sa source dans la constitution et dans les traités internationaux 

relatifs à la négociation collective. Il prend forme dans la loi relative aux relations 

de travail. 

D’abord on va traiter soigneusement les principes et les conditions 

favorables à la négociation collective dans les traités internationaux relatifs à la 

négociation collective et l’organisation syndicale, ainsi que leurs mises en 

application dans le droit algérien, celle-ci connait des obstacles de différentes 

natures entravant la liberté de négociation collective consacrée par les normes 

internationales.  
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: المقدمة
يقتصر موضوع بحثنا عمى معالجة مدى تكريس تشريع العمل الجزائري والنصوص 
التطبيقية لو لألىداف والمبادئ والشروط الضامنة لنجاح التفاوض الجماعي التي أقرتيا 

االتفاقيات والتوصيات الدولية في ىذا المجال كمرحمة أولى، وكذا الصعوبات التي تعترض 
تكريس تمك الضمانات الدولية في تشريع العمل الجزائري في ظل التحوالت االقتصادية 

. واالجتماعية التي تشيدىا الجزائر كمرحمة ثانية
اىتمت منظمة العمل الدولية بالتفاوض الجماعي كوسيمة إلبرام االتفاقيات الجماعية  

 المتعمقة بالحرية النقابية وحماية الحق النقابي 87: من خالل إصدار االتفاقية الدولية رقم
، 31 في دورتو 1948 جوان 9المعتمدة من قبل المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في 

 المتعمقة بالحق 98، واالتفاقية رقم 15 وفقا ألحكام المادة 1950 جوان 4وبدأ نفاذىا بتاريخ 
 1في التنظيم والتفاوض الجماعي والتي اعتمدىا المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية بتاريخ 

 لسنة 154، واالتفاقية رقم 1951 جوان 18، بدأ نفاذىا بتاريخ 32 في دورتو 1949جوان 
 المتعمقة 1971 لسنة 143 المتعمقة بالتفاوض الجماعي، باإلضافة إلى التوصية رقم 1981

.  المتعمقة بالتفاوض الجماعي1981 لسنة 163بممثمي العمال والتوصية الدولية رقم 

 لعام 98كرست االتفاقية الدولية المتعمقة بحق التنظيم النقابي والتفاوض الجماعي رقم
 ضمانات ممارسة الحق النقابي، منيا حمايتو من أي استغالل لمقوة تمارسو السمطة 1949

الحق في االنضمام وتأسيس - من دون تمييز-العامة، وتضمن ألطراف عالقة العمل 
منظمات تمثميم، تتمتع ىذه األخيرة بحق وضع قانونيا األساسي وأنظمتيا الداخمية وانتخاب 
ممثمييا بكل حرية، ومن دون تدخل لمسمطة العامة، بل يحق ليا تشكيل االتحادات والنقابات 

.  واالنتساب إلى المنظمات الدولية
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يقتضي ممارسة ىذه الحقوق، وجوب مراعاة القوانين الوطنية الضمانات الممنوحة 
 المتعمقة بالحرية النقابية 87بموجب ىذه االتفاقية، إذ تعد ىذه األخيرة مكممة لالتفاقية رقم 

، وتعالج بشكل أوسع مسائل تتعمق بالعالقة بين 1948وحماية حق التنظيم النقابي لعام 
العامل وصاحب العمل، حيث تحمي العمال من ممارسات التمييز في التشغيل، ومن 

تدخالت أصحاب العمل، وكذا تعزز  أقصى درجات استخدام أساليب التفاوض الجماعي 
الطوعي، كما حددت الشروط األساسية لضمان نجاح التفاوض الجماعي، منيا الحماية من 
التمييز، والحماية من تدخالت أصحاب العمل والسمطات العمومية، وقيام التفاوض الجماعي 

عمى أساس التكافؤ، وتوفر حسن النية لدى األطراف، وتزويد ممثمي العمال بالمعمومات 
. الخاصة بالمؤسسة من شأنيا المساعدة عمى التفاوض الجماعي

 أجبرت الدولة الجزائرية عمى 1989إن فمسفة اقتصاد السوق التي حمميا دستور 
التراجع عن تنظيم عالقات العمل، لكن ذلك رافقو تكريس لمحقوق الجماعية لمعمال األجراء 

بغية الدفاع عن مصالحيم المشروعة، من أىميا الحرية النقابية والحق في المجوء إلى 
.  1اإلضراب والحق في التفاوض الجماعي

تطبيقا لمحقوق الجماعية صدر قانون عالقات العمل ممغيا األحكام الواردة في القانون 
 المتضمن القانون األساسي العام لمعامل والنصوص التطبيقية لو، ومعترفا ألول 12-78:رقم

برام االتفاقيات الجماعية أيا كان قطاع  مرة لمعمال األجراء بالحق في التفاوض الجماعي وا 
. 2النشاط االقتصادي الذي ينتمون إليو عام أو خاص

 

                                                             
عمان، – بن عزوز بن صابر، االتفاقيات الجماعية لمعمل في التشريع الجزائري والمقارن، دار الحامد - 1
 . وما بعدىا7.، ص2011.ط
، 17.، ع90-04-25مؤرخة في . ر. المتعمق بعالقات العمل، ج90-05-21 المؤرخ في 11-90.ق-

.ص 2
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يقتصر موضوع بحثنا عمى معالجة مدى تكريس قانون العمل الجزائري والنصوص 
التطبيقية لو  لألىداف والمبادئ والشروط الضامنة لنجاح التفاوض الجماعي التي أقرتيا 

االتفاقيات والتوصيات الدولية في ىذا المجال كمرحمة أولى، وكذا الصعوبات التي تعترض 
تكريس تمك الضمانات الدولية في قانون العمل الجزائري في ظل التحوالت االقتصادية 

 .واالجتماعية التي تشيدىا الجزائر كمرحمة ثانية
ضمانات ترقية التفاوض الجماعي المقررة في االتفاقيات الدولية : المبحث األول

 8يوم  (32)اعتمد المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورتو الثانية والثالثين 
  باإلجماع مقترحات تتعمق بتطبيق مبادئ الحق في التنظيم النقابي وفي 1949جويمية 

التفاوض الجماعي في شكل اتفاقية دولية، مستندا إلى ديباجة ميثاق منظمة العمل الدولية 
قرار " االعتراف بمبدأ الحرية النقابية"الذي يعتبر  وسيمة لتحسين أوضاع العمال األجراء وا 

حرية التعبير والحرية "حول " فيالدلفيا"السمم االجتماعي، كما استند إلى ما أكده إعالن 
. بوصفيما شرطان أساسيان لدفع مسيرة التقدم" النقابية

 المتعمقة بالحق في التنظيم النقابي والتفاوض 98 أوضحت االتفاقية الدولية رقم/أوال
مان حماية كافية لمعمال من جميع أشكال التمييز الجماعي مجموعة من األىداف، منيا ض

رىن تشغيل العامل - عمى وجو الخصوص-الذي يستيدف المساس بحريتيم النقابية، منيا 
عمى شرط عدم االنضمام إلى النقابة أو التخمي عن عضويتو النقابية، أو تسميط عقوبات 

.  1ضد العامل بسبب انتمائو النقابي، أو ممارسة نشاطاتو النقابية-أيا كان نوعيا-تأديبية

 

                                                             
المعتمدة من طرف   المتعمقة بحق التنظيم النقابي والتفاوض الجماعي،1949 لعام 98 رقم .د. من إ8.م- 1

 جويمية 18، في دورتيا الثانية والثالثين، ودخوليا حيز التنفيذ 1949 جويمية 01منظمة العمل الدولية في 
1951 . 



  2018جوان / مجلة قانون العمل و التشغيل                                                                                        العدد السادس 

195 
 

 أو مبدأ عدم تدخل السمطات العمومية 98 من االتفاقية الدولية رقم 2 كرست المادة /ثانيا
أصحاب العمل أو منظماتيم في تكوين المنظمات أو تسييرىا أو ممارسة نشاطاتيا النقابية، 

السيما التدخل في إنشاء منظمات نقابية تخضع لييمنة الدولة أو أصحاب العمل أو 
. منظماتيم، أو دعم المنظمات النقابية بالمال أو بوسائل العمل قصد إخضاعيا ليا

ىذا المبدأ بصيغتو الدقيقة والصريحة - ألول مرة-من الواضح تبني منظمة العمل الدولية 
بحيث ال يدع مجال لمشك أو التأويل حول مضمون الحرية النقابية ومداىا، مستدركة الفراغ 

 التي اكتفت باإلعالن عن مبدأ الحرية 1948 لعام 87الذي شاب االتفاقية الدولية رقم 
النقابية التي تشمل التأسيس والتنظيم واإلدارة ووضع البرامج، دون إلزام أصحاب العمل أو 

منظماتيم باحترام حريتيم النقابية الذي يتجسد عمميا في امتناع السمطات العمومية أو 
أصحاب العمل أو منظماتيم عن التدخل في إنشاء وتسيير المنظمات النقابية الغرض منو 

.  1دائما الحد من الحرية النقابية
 حظرت عمى أصحاب العمل التمييز بين 98 من المالحظ أن االتفاقية الدولية رقم /ثالثا

العمال في مجال الشغل عمى أساس نشاطاتيم النقابية، بيدف عرقمة حريتيم النقابية، فيذا 
الحظر كرس مبدأ عدم التمييز ضد أحد العمال في مجال التشغيل وتوزيع العمل وتحديد 
األجر والترقية وكذا في مجال التكوين الميني والمنافع االجتماعية عمى أساس نشاطاتو 

.  2النقابية أو انتمائو النقابي

                                                             
المتعمقة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي، 1948 لعام 87رقم . د. من إ2 و1 فقرة 3م -1

 جويمية 4المعتمدة من طرف منظمة العمل الدولية في دورتيا الحادية والثالثين، ودخوليا حيز التنفيذ يوم 
 لممنظمات النقابية حق وضع قوانينيا األساسية وأنظمتيا الداخمية، وانتخاب ممثمييا بكل حرية،  ":1950

امتناع السمطات العمومية عن أي تدخل من شأنو الحد من ىذه - وتنظيم إدارتيا، وصياغة برامجيا، 
 ".الحقوق، أو يحول دون ممارستيا لنشاطاتيا النقابية

.  المتعمقة بحق التنظيم النقابي والتفاوض الجماعي1949 لعام 98رقم . د. من إ1.م- 2  
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توافق – أىمية قصوى لمسألة إنشاء أجيزة رقابية 98 أولت االتفاقية الدولية رقم/رابعا
بيدف كفالة احترام حق التنظيم النقابي، وكذا التشجيع عمى تطوير - الظروف الوطنية

استخدام أساليب التفاوض الجماعي الطوعي بين أصحاب العمل أو منظماتيم ومنظمات 
 . 1العمال قصد التنظيم األحسن لشروط التشغيل والعمل بموجب االتفاقيات الجماعية

صعوبات تكريس ضمانات التفاوض الجماعي في التشريع الجزائري :  المبحث الثاني
لقد تأثر تشريع العمل الجزائري السيما تنظيم التفاوض الجماعي بمبادئ النظام 

االقتصادي الميبرالي عمى رأسيا مبدأ حرية التجارة والصناعة ومبدأ حرية التعاقد، كما تأثر 
بالمبادئ التي كرستيا االتفاقيات الدولية المبرمة في إطار منظمة العمل الدولية من بينيا 

حرية التفاوض الجماعي المخولة ألطراف عالقة العمل، فالطابع اإلرادي لمتفاوض الجماعي 
 حثت دول 98االتفاقية الدولية رقمفيشكل أحد األبعاد األساسية لمبدأ الحرية النقابية، 

األعضاء عمى تشجيع وترقية االستخدام الكميين ألساليب التفاوض الجماعي الطوعي بين 
أصحاب العمل أو منظماتيم ومنظمات العمال قصد تنظيم أحكام وشروط التشغيل في شكل 

اتفاقيات جماعية، مستبعدة ممارسة أي شكل من أشكال الضغط أو اإلكراه عمى الشركاء 
االجتماعيين من أجل التفاوض، حيث أصبحا مبدأ سمطان اإلرادة ومبدأ حسن النية في 

التعاقد المستوحيين من الشريعة العامة يشكالن دعامتان لنجاح أي تفاوض جماعي 
. 2مستقبال

 

 

 
                                                             

. المتعمقة بحق التنظيم النقابي والتفاوض الجماعي1949 لعام 98رقم. د. من إ4.م-  1 
 . المتعمقة بحق التنظيم النقابي والتفاوض الجماعي1949 لعام 98رقم. د. من إ4.م- 2
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صعوبات تطبيق مبدأ حرية التفاوض الجماعي :  المطمب األول
الحق في التفاوض -لكل من الطرفين- من قانون عالقات العمل123اعترفت المادة 

الجماعي، يتجسد عمميا في تصرف إرادي صادر من المنظمات النقابية التمثيمية الخاصة 
بكل طرف يوصف بأنو مبادرة إلى التفاوض الجماعي، غير أن البعض يرى مجرد االعتراف 
بالحق في التفاوض الجماعي لكل طرف ال يمزم الطرف اآلخر بالجموس لمتفاوض مما يفقد 
فعاليتو من الناحية العممية، ينشأ عنيا عزوف األطراف عن التفاوض الجماعي أو جموسيا 

.  1إلى التفاوض في ظروف تنازعية
كقاعدة عامة ليس ىناك ما يمزم أحد الطرفين بالتفاوض مع الطرف اآلخر طالما أن 

تشريع العمل الجزائري ال يكرس مبدأ إلزامية التفاوض الجماعي، فال يتمتع العمال من 
الناحية العممية سوى بالمجوء إلى اإلضراب كوسيمة لمضغط عمى المستخدم السيما في 

 لعام 98رقم. د. من إ4.م. القطاع االقتصادي العمومي أو في قطاع الوظيف العمومي
.  المتعمقة بحق التنظيم النقابي والتفاوض الجماعي1949

استثناءا يصبح التفاوض الجماعي إلزاميا في حالتين، األولى في حالة تبميغ أحد 
الطرفين نقض االتفاقية الجماعية إلى الطرف اآلخر، يصبح الشروع في مفاوضات إلبرام 

، معتبرا 2يوما تسري ابتداء من تاريخ التبميغ (30)اتفاقية جديدة ممزما في ظرف  ثالثين 
.  3رفض أحد األطراف التفاوض في اآلجال القانونية مخالفة يعاقب عمييا القانون

 

 

                                                             
1
- Handan Borsali Leila, Droit du Travail(emploi-Relations collectives de travail), Ed.Berti, Alger, 

2014, p.234 n°446et s.  

. المتعمق بعالقات العمل11-90. من ق133 و132 و131.م- 2
  

. المتعمق بعالقات العمل11-90.قمن  152م- 3
  



  2018جوان / مجلة قانون العمل و التشغيل                                                                                        العدد السادس 

198 
 

الثانية وتتعمق بتكييف شروط ممارسة الحق النقابي في الييئة المستخدمة التي وردت 
صريحة في إلزام المستخدم بمباشرة المفاوضات مع المنظمات النقابية التمثيمية في ىذا 

، معتبرا خرق ىذا االلتزام من طرف 1المجال، غير أن ىذا اإللزام غير مقيد بآجال قانونية
. 2المستخدم عرقمة لحرية ممارسة الحق النقابي

في اعتقادنا ضرورة االستئناس بالتجارب التشريعية المغاربية في ىذا المجال التي 
، من ىنا نوصي بضرورة 3ألزمت األطراف بالجموس إلى التفاوض الجماعي بصفة دورية

تدخل المشرع الجزائري لجعل التفاوض الجماعي إلزاميا سنويا أسوة ببعض التشريعات 
 .المقارنة

صعوبات تطبيق مبدأ عدم التمييز بين العمال بسبب ممارسة النشاط : المطمب الثاني
النقابي أو االنتماء النقابي 

تتجمى حماية العامل من احتماالت تعسف المستخدم أو الغير في تكريسو لمجموعة 
من الموانع، أىميا منع إقامة أي شكل من أشكال التمييز في االتفاقية الجماعية أو عقد 

العمل بين العمال، بسبب انتمائيم النقابي أو نشاطاتيم النقابية، كما توسع ىذا المنع ليشمل 
القوانين األساسية واألنظمة الداخمية بين أعضاء المنظمة النقابية، الغرض منو ضمان عدم 

، وىو ما تضمنو قانون ممارسة الحق النقابي في فصمو الثالث من 4المساس بالحرية النقابية
الباب الرابع تحت عنوان الحماية، بعض الموانع الممقاة عمى عاتق أصحاب العمل الغرض 

                                                             
1
مؤرخة . ر.، ج1990-07-02المتعمق بممارسة الحق النقابي، المؤرخ في14-90. مكرر من ق47.م- 

  .، ص23.، ع1990-07-06في 
2.المتعمق بممارسة الحق النقابي14- 90. ق58.م-

  

3
، المشار إلييا في المرجع امحمد لفروجي،  المتعمق بمدونة الشغل المغربية65-99. من ق97 و96.م- 

، 28المدونة الجديدة لمشغل وفق آخر التعديالت مع النصوص التطبيقية، موسوعة القانون المغربي عدد
  .51.، ص2010.ط
المتعمق بممارسة الحق . 14-90. من ق22.و م.  المتعمق بعالقات العمل11-90.  من ق17.م-

  4.النقابي
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منيا حماية العمال من أي تمييز، بسبب نشاطاتو النقابية، منذ تشغيمو وأثناء سريان عالقة 
لى غاية انتيائيا لألسباب القانونية، وكذا حماية المندوب النقابي من الضغوطات أو  عممو وا 
-التيديدات التي تعارض أىداف المنظمة النقابية ونشاطاتيا، وحمايتو من العقوبات التأديبية

.  1بسبب نشاطاتو النقابية- أيا كان نوعيا

صعوبات تطبيق مبدأ عدم التدخل في تسيير المنظمة النقابية     : المطمب الثالث
حرص قانون ممارسة الحق النقابي عمى ضمان استقاللية المنظمات النقابية في 

تسييرىا واتخاذ قراراتيا، وتتميز في أىدافيا عن أية جمعية ذات طابع سياسي، وكذا منع 
من التدخل في تسيير المنظمة النقابية - شخص معنوي أو شخص طبيعي-الغير أيا كان 

إال في الحاالت التي نص عمييا القانون صراحة، باستثناء حرية االنضمام الفردي إلى 
. 2الجمعيات ذات الطابع السياسي التي يتمتع بيا أعضاء المنظمة النقابية

المقصود باالستقاللية ىنا استقالل المنظمة النقابية عن الجمعيات ذات الطابع 
السياسي في نواحي قانونية محددة، من حيث اليدف فالجمعيات ذات الطابع السياسي ىدفيا 

سياسي بينما المنظمة النقابية ىدفيا اجتماعي، من حيث التسمية فالجمعيات ذات الطابع 
السياسي تأخذ مسمى حزب أو حركة سياسية، بينما المنظمة النقابية ترتبط تسميتيا بالعمال 

وأخيرا من حيث االرتباط . أو أصحاب العمل التابعين لمين أو لفروع أو لقطاع نشاط معين
الييكمي أو العضوي، فالمنظمة النقابية ال ترتبط ىيكميا أو عضويا بأية جمعية ذات طابع 

. 19913سياسي، وىو ما كان محل التعديل لعام 

 

                                                             

. المتعمق بممارسة الحق النقابي14-90رقم . من ق57 إلى 50من . م-  1  
. المتعمق بممارسة الحق النقابي14-90. ق15 و5.م- 2  
. المتعمق بممارسة الحق النقابي14-90.ق.5.م- 3  
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تبرز آثار ىذه االستقاللية عمميا في استقاللية المنظمة النقابية في تكوين مواردىا 
وممتمكاتيا عن الجمعيات ذات الطابع السياسي، فتتكون مواردىا من اشتراكات أعضائيا 
والمداخل المرتبطة بنشاطاتيا واليبات والوصايا وكذا اإلعانات المحتممة لمدولة، ولضمان 
استقاللية أكثر في تسيير المنظمة النقابية وحماية ىذه األخيرة من الضغوط التي قد تنشأ 
عنيا، منع قانون ممارسة الحق النقابي المنظمة النقابية من تمقي اليبات والوصايا المثقمة 
باألعباء والشروط إال إذا كانت تتفق مع اليدف المسطر في قانونيا األساسي والتشريع 

.  1المتعمق بممارسة الحق النقابي 
صعوبات تطبيق مبدأ الحرية النقابية : المطمب الرابع

 14-90 والمنظم بموجب القانون رقم 1989مبدأ التعددية النقابية الذي كرسو دستور 
المتعمق بممارسة الحق النقابي عرف صعوبات عند التطبيق ظيرت في محطات أساسية، 
أىميا عند التصريح بتأسيس المنظمة النقابية، وبروز مفاىيم جديدة حول التمثيل النقابي 

ودرجاتو وكذا معاييره، في ظل ظروف خاصة أوجدت منافسا نقابيا قويا يحظى بثقة ودعم 
.   خاصتين من طرف الحكومة وىو االتحاد العام لمعمال الجزائريين

التصريح بتأسيس المنظمة النقابية : الفرع األول
يصرح بتأسيس المنظمة النقابية قانونا بعد تسميم وصل تسجيل تصريح التأسيس من 
طرف السمطة العمومية المختصة، ىذا األخير شرط إجرائي شكمي عمى ما يبدو ال يمنح 

يوما لمسمطة العمومية المختصة ابتداء من تاريخ  (30)بصفة آلية، بل أعطيت ميمة ثالثين 
التساؤل المطروح لماذا أعطيت كل ىذه . تسجيل تصريح التأسيس  من أجل تسميم الوصل

المدة لمسمطة العمومية المختصة من أجل تسميم الوصل، في وقت يشترط فيو القانون لتكوين 
منظمة نقابية أو االنخراط فييا مجرد االمتثال لمتشريع المعمول بو والقوانين األساسية ليذه 

.  2المنظمات النقابية، وىو ما يمس برأينا حرية ممارسة الحق النقابي
                                                             

. المتعمق بممارسة الحق النقابي14-90. من ق26 و25 و24.م- 1  
2
 . المتعمق بممارسة الحق النقابي14-90من ق 8.م- 
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ممارسة السمطة التقديرية المقررة لمسمطة العمومية المختصة قد تنتيي بصورتين ىما، األولى 
بتسميم الوصل بموجبو تتمكن المنظمة النقابية مباشرة من ممارسة نشاطاتيا النقابية، الثانية 
برفض تسميم الوصل، وىنا يبرز اإلشكال حول شرعية المنظمة النقابية وشرعية نشاطاتيا، 
سواء تعمق األمر بعقد اجتماعاتيا أو لجوئيا إلى اإلضراب أو أىميتيا لمتفاوض الجماعي، 
السيما القانون منح سمطة تقدير تمثيمية المنظمة النقابية لممستخدم نفسو أو لمسمطة اإلدارية 

المختصة بعد استيفائيا لمعايير التمثيمية، ىذه األخيرة غير متوفرة في المنظمة النقابية 
المعنية لعدم تسمميا لوصل تسجيل تصريح التأسيس، ىذا الوضع أثار تساؤل البعض حول 

.   1مدى استقاللية المنظمة النقابية في تكوينيا رغم صراحة قانون ممارسة الحق النقابي
حسنا ما ذىب إليو البعض اعتبار الحرية النقابية بمثابة استقاللية لممنظمة النقابية 

عن السمطات العمومية، فمربط الفرس يكمن في القراءة األحادية لمقانون أفضت إلى تفسير 
خاطئ من طرف السمطات العمومية لوصل تسجيل تصريح تأسيس المنظمة النقابية الذي 
منح قيمة إضافية وىي التصريح بالتمثيمية، فعدم تسميم الوصل ال ينجر عنو قانونا بطالن 

. 2تأسيس المنظمة النقابية
إلى " المنظمات النقابية التمثيمية"قسم المشرع الجزائري التمثيمية النقابية تحت مسمى 

درجتين، األولى التمثيمية عمى مستوى المؤسسة المستخدمة الواحدة، الثانية التمثيمية عمى 
المستوى الوطني، مانحا لكل منيما المعايير التي تسمح بتقدير تمثيمية المنظمة النقابية،  

مما يسيل التفرقة بين المنظمات النقابية التمثيمية والمنظمات النقابية األكثر تمثيال 
. والمنظمات النقابية لمعمال األجراء والمستخدمين

 

 

                                                             

.المتعمق بممارسة الحق النقابي. 14-90. من ق5.م-  1
  

2
- Handan Borsali Leila, Op.cit., p212 et 213 n°379. 
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تقدير تمثيمية المنظمة النقابية : الفرع الثاني
تقييمنا لمعناصر المتعمقة بتقدير تمثيمية المنظمة النقابية أن المشرع الجزائري أعطى 
األولوية لممعيار الكمي المتمثل في عدد المنخرطين وعدد اشتراكات األعضاء وعدد سنوات 

األقدمية، ميمال معايير أخرى قد تكون أكثر أىمية من نظيراتيا كمعيار حجم النشاط النقابي 
. أو خبرتيا في مجال العمل النقابي أو درجة استقالليتيا

معايير لمتمثيمية تمتزم المنظمة النقابية باستيفائيا  (03)حدد المشرع الجزائري ثالث 
. 1مجتمعة، تتمثل في أقدمية المنظمة النقابية وعدد منخرطييا واشتراكات أعضائيا

من المالحظ أن المعايير القانونية لمتمثيمية غير محددة عمى سبيل الحصر، بسبب 
، فيتعين عمى 2التي تجعل قائمة المعايير القانونية لمتمثيمية مفتوحة" السيما"إضافة عبارة 

المنظمات النقابية تبميغ المستخدم أو السمطة اإلدارية المختصة في بداية كل سنة مدنية بكل 
العناصر التي تمكنيا من تقدير تمثيميتيا ضمن الييئة المستخدمة الواحدة، وفي حالة تخمفيا 

خالل أجل ال يتجاوز الثالثي األول من السنة المدنية المعنية، يمكن اعتبار المنظمات 
النقابية غير تمثيمية من قبل المستخدم أو السمطة اإلدارية المختصة ضمن الييئة 

.  3المستخدمة
اكتفى المشرع الجزائري بتعداد معايير التمثيمية لممنظمة النقابية عمى سبيل المثال ال 

الحصر دون  تعريف لمضمونيا أو بيان لمشتمالتيا، فيي ال تعدو أن تكون عبارة عن 
مجموعة وسائل إثبات مقدمة تخضع لتقدير المستخدم أو السمطة اإلدارية المختصة، ليقرر 

في النياية قبوليا أو رفضيا، قبوليا يعني التصريح بتمثيمية المنظمة النقابية المعنية، 
.  4ورفضيا يعني التصريح بعدم تمثيمية ىذه األخيرة

                                                             

. المتعمق بممارسة الحق النقابي14-90 من ق37 إلى 34من . م- 1  
2
 . المتعمق بممارسة الحق النقابي14-90 من قانون 37 إلى 34من .  م- 

.المتعمق بممارسة الحق النقابي14-90. من ق2. ف35.م- 3
  

4
- Handan Borsali Leila, Op.Cit, p.231n°432 et4733. 
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من المفيد القول أن عناصر التمثيمية المقدمة لممستخدم أو السمطة اإلدارية المختصة ال تمزم 
المنظمة النقابية قطعا بإثبات أنيا األكثر تمثيال من نظيراتيا سواء عمى المستوى المحمي أو 

 ىو ضمان التعددية النقابية في 14-90: عمى المستوى الوطني، ألن ىدف القانون رقم
. الجزائر

حسنا ما فعل المشرع الجزائري لما تنبأ بالنزاع الذي قد ينشأ عن نتائج استعمال 
السمطة التقديرية المقررة لممستخدم أو السمطة اإلدارية المختصة، فاتحا باب الطعن أمام 

يوما بموجب حكم نافذ  (60)الجية القضائية المختصة التي تبت في أجل ال يتجاوز ستين 
. 1بقطع النظر عن أي اعتراض أو استئناف، وىو ما يعزز برأينا حرية ممارسة الحق النقابي

تقدير تمثيمية المنظمة النقابية في القانون الفرنسي  :الفرع الثالث
معايير تمثيمية المنظمات - عمى سبيل المثال ال الحصر-وضع المشرع الفرنسي

النقابية، أىميا عدد المنخرطين فييا واستقالليتيا واشتراكات أعضائيا وخبرة وأقدمية المنظمة 
غير أن قضاة الموضوع في فرنسا ساىموا في إتمام قائمة عناصر التمثيمية بكل ، 2النقابية

 معتبرة أنو إذا كان قاضي وضوح تحت رقابة الغرفة االجتماعية لمحكمة النقض الفرنسية
الموضوع سيدا في تقدير مدى قدرة المنظمة النقابية عمى الدفاع عن المصالح المينية لمعمال 

.  3األجراء، فإن ذلك يتوقف عمى معاينتو لمدى استقالليتيا وتبينو لمدى تأثيرىا
غير أنو استنادا لمعايير التمثيمية القانونية والقضائية، تمكن الفقو الفرنسي من 

توصيف عناصر التمثيمية وبيان مالمحيا، حيث وصفت بأنيا تجعل من المنظمة النقابية 
المحاور المفضل لدى السمطة العمومية المختصة أو المستخدم، وليذا الغرض شكمت 

                                                             

. المتعمق بممارسة الحق النقابي14-90 من ق2. ف. م37.م- 1  
2
 -l’article L.132-2du code du travail : « la représentativité des organisations syndicales est 

déterminée d’après   les critères suivants : -les effectifs ; l’indépendance ;  les cotisations ; 

l’expérience et l’ancienneté du syndicat ; l’ attitude patriotique pendant l’occupation ». 
3
 -François Duquesne, Droit du travail, Gualino éd., 2

ème
 éd., paris 2006, p.472n° 601 ; Cass.soc., 3 

déc.2002, n° 01-60.729, bull.civ. ; n° 364 ; « dés lors qu’il constate l’indépendance et caractérise 

l’influence du syndicat au regard des critères énumérés par –l’article L.132-2du code du travail, le 

tribunal d’instance apprécie souverainement  sa  représentativité ». 
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التمثيمية الوسيمة المفضمة لمحوار االجتماعي، فاالعتراف بالتمثيمية يتطمب مواجية رىانات 
معتبرة، ورفع مختمف التحديات من طرف المنظمة النقابية المعنية، فيعترف بالتمثيمية 

لممنظمة النقابية إذا احتكر مرشحوىا الدورات األولى النتخابات مندوبي المستخدمين، وكذا 
قدرتيا عمى تكوين ىياكل نقابية داخل المؤسسات المستخدمة، وعضويتيا في بعض الييئات 
الوطنية كالمجنة الوطنية العميا لمتفاوض الجماعي، والمساىمة في تسيير بعض الصناديق 
االجتماعية وصناديق التأمين عن البطالة، والمشاركة في التفاوض الجماعي بغرض إبرام 

أكبر االتفاقيات الجماعية لقطاعات النشاط، وىو ما يجعل بعض المنظمات النقابية تمثيمية 
  .بينما البعض األخرى ليست تمثيمية

مساهمة القضاء الفرنسي في تكييف مالمح معايير التمثيمية : الفرع الرابع
استطاع القضاء الفرنسي اعتماد بعض مالمح معايير التمثيمية لممنظمة النقابية، بل 

: قام بمراجعتيا وتحيينيا في أكثصر من مناسبة، نذكر من أىميا ما يمي
معيار االستقاللية يحتل مركزا استثنائيا في تحديد مالمح التمثيمية، : االستقاللية /أوال

فمظاىر المجامالت واآلراء المتحيزة لجية معينة والتي عادة ما تكون غير منصفة، مؤشرات 
بينما االنتقادات . عل خضوع المنظمة النقابية لممستخدم أو السمطة اإلدارية المختصة

الموجية لممستخدم أو السمطة اإلدارية المختصة والمواقف االحتجاجية كالمظاىرات 
واإلضرابات دليل عمى استقالليتيا، ىذا ال يعني اتخاذ النقد واالحتجاج كأسموب نمطي 

 une action revendicative)لممنظمة النقابية لمتعبير عن آرائيا أو انشغاالتيا 

systématique) كما يمكن أن نستشف استقاللية المنظمة النقابية من خالل عالقاتيا مع ، 
الغير السيما مع باقي المنظمات النقابية األخرى، من خالل تنسيق بعض نشاطاتيم النقابية 
كتوحيد مواقفيم بشأن أوضاعيم المينية واالجتماعية وتنسيق احتجاجاتيم، أو قياميم ببعض 

أعمال التعاون والتضامن فيما بينيم، بينما يمكن أن تفسر عالقاتيا مع باقي المنظمات 
النقابية األخرى كتوجيو االنتقادات ليا عمى أنو مؤشر عمى حالة الخضوع لممستخدم أو 



  2018جوان / مجلة قانون العمل و التشغيل                                                                                        العدد السادس 

205 
 

السمطة العمومية المختصة، كذلك من مالمح التبعية لمغير غياب القدرة  لدى المنظمة 
النقابية عمى التصور وتقديم المبادرات الخاصة يؤدي بيذه األخيرة إلى الخضوع والموافقة 

.    1اآللية عمى مبادرات الغير
 يسمح ىذا المعيار بتحديد ىوية المنظمة النقابية  وقياس  مدى قدرتيا عمى :التأثير/ ثانيا

حشد قاعدتيا العمالية حول مطالبيا وانشغاالتيا ومبادراتيا، وكذا قياس مدى قدرتيا عمى 
التأثير في الرأي العام سواء المحمي  أو الوطني، من وسائل اإلعالم المختمفة والمنظمات 

المينية األخرى واألحزاب السياسية التي قد تتبنى انشغاالتيا المينية واالجتماعية في صورة 
.  التأييد والمساندة المعنويتين

ن كان من  لقد كان لمقضاء الفرنسي دور ميم في وضع مالمح معيار التأثير وتحيينيا، وا 
الصعب جدا عمى قضاة الموضوع حصر مجاالتو أو أشكالو أو مظاىره إال من خالل 

عناصر أخرى لمتمثيمية، التي عمى قاضي الموضوع  معاينتيا بكل حرية دون أي قيد أو 
شرط قانوني، فقط شريطة أن يقدم تبريرا دقيقا حول تأثير المنظمة النقابية، وذلك تحت رقابة 

. 2الغرفة االجتماعية بمحكمة النقض الفرنسية
عدد المنخرطين في المنظمة النقابية أحد أىم العناصر   يعتبر معيار:عدد المنخرطين/ ثالثا

في غياب أي نصاب - المكونة لمتمثيمية، فتعامل القضاء الفرنسي مع ىذا المعيار القانوني
يتم عن طريق األخذ بعين االعتبار عدد - قانوني يمكن الرجوع إليو أو القياس عميو

المنخرطين في المنظمة النقابية ومقارنة عددىم بعدد المنخرطين في المنظمات النقابية 
األخرى، كما يمكن مقارنة عددىم بعدد مستخدمي المؤسسة المستخدمة أو مجموعة 

المؤسسات المستخدمة نظرا لالرتباط الوثيق بينيما، فتطور عدد المستخدمين يشكل عامال 

                                                             
1
 - Cass.soc., 31 mars 1973, bull.civ.V, n° 530 ; Cass.soc., 10 oct.1990, RJS n° 877 ;  Arret.cit.dans 

ouv. François Duquesne, op.cit. , p.472 et 473 n° 603 ; par ex. un usage systématique de la grève.  
2
 - Cass.soc., 25jan.2006, n° 04-60.437, « Elle  est attachée aux effectifs, aux cotisations, à 

l’expérience et surtout à l’activité » ; Arret.cit.dans ouv. François Duquesne, op.cit. , p. 473 n° 

604  
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ميما لالرتفاع السريع لعدد المنخرطين في المنظمة النقابية، كما أن معاينة ضعف عدد 
. 1المنخرطين ال يؤدي بالضرورة إلى فقدان التمثيمية في وجود عناصر أخرى قابمة لمتعويض

 يؤثر ضعف االشتراكات سمبا في تمثيمية المنظمة النقابية، فقمة المبالغ :االشتراكات/ رابعا
المحصل عمييا من اشتراكات المنخرطين في المنظمة النقابية تضر بتمثيمية المنظمة 

النقابية، ألنيا ستدفعيا في النياية إلى طمب الدعم المالي من المستخدم، األمر الذي سييدد 
استقاللية المنظمة النقابية، لذا عمى المنظمة النقابية أن توازن بين اشتراكات منخرطييا 

.  2وأعباء نشاطاتيا النقابية
وىنا يتعمق األمر بخبرة المنظمة النقابية كمنظمة تسعى لمدفاع : الخبرة واألقدمية/ خامسا

ىذه - الشك-عن المصالح المينية ألعضائيا، وال تتعمق بخبرة قياديييا أو مسيرييا، قد تفيد
األخيرة في حالة نقص خبرة وأقدمية المنظمة النقابية، غير أن معيار الخبرة واألقدمية مرتبط 

. 3بمعايير أخرى كعدد المنخرطين وحجم النشاط النقابي ومستوياتو
وىو معيار يقيس حجم نشاط المنظمة النقابية وأىميتو : نشاط المنظمة النقابية/ سادسا

والفئات المستيدفة مقارنة مع حجم وأىمية نشاطات المنظمات النقابية األخرى، والتي تتخذ 
من الناحية العممية عدة أشكال وأحجام، منيا المشاركة في التفاوض الجماعي والتوقيع عمى 

 . 4االتفاقيات الجماعية والمشاركة في انتخابات مندوبي المستخدمين أو المندوبين النقابيين

 

                                                             
1
 - Cass.soc., 3 fév.1999, RJS 1999, n° 387 ;  Arret.cit.dans ouv. François Duquesne, op.cit, p. 

473.n° 605. 
2
 - Cass.soc., 10 oct.1990, RJS 1990, n° 877 ;  Arret.cit.dans ouv. François Duquesne, op.cit, p. 

473 et 474 n° 606. 
3
 -cass.soc., 9 juin 1999, bull.civ. V, n° 275 : « la représentativité s’apprécie au sein du syndicat et 

non en la personne de ses adhérents », Arret.cit.dans ouv. François Duquesne, op.cit, p. 474 n° 

607. 

  
4
 -cass. Soc., 3 mai 2001, Sem. Soc. Lamy, som. n° 1029, p.13 ; Arret.cit.dans ouv. François 

Duquesne, op.cit, p. 474 n° 608. 

  

. 
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: الخاتمة
يعتبر الحق في التفاوض الجماعي من الحقوق األساسية لممنظمة النقابية التمثيمية، 
فأي عرقمة لمحق في التفاوض الجماعي في شكل رفض المستخدم لمتفاوض الجماعي في 
اآلجال القانونية ىو نفسو بمثابة عرقمة لحرية ممارسة الحق النقابي، وعميو من المفيد القول 
أن حرية التفاوض الجماعي أحد األبعاد األساسية لحرية ممارسة الحق النقابي، فالتنظيم 

. النقابي والتفاوض الجماعي متالزمان، فيما وجيان لعممة واحدة
في اعتقادنا أن تشجيع األطراف عمى التفاوض الجماعي وترقية أساليب التفاوض 

الجماعي الطوعي تمران عبر ضمان حرية ممارسة الحق النقابي، بل تعتبر ىذه األخيرة من 
 من ربط التنظيم 98شروط نجاح التفاوض الجماعي، وما ذىبت إلية االتفاقية الدولية رقم 

 .النقابي بالتفاوض الجماعي يعكس بوضوح االرتباط الوثيق لمحقين في مجال عالقات العمل
ال يمكن برأينا  إنشاء آليات تشجيع وتطوير التفاوض الجماعي الطوعي وفقا ألحكام 
االتفاقيات الدولية، إال من خالل إعادة تنظيم أحكام التفاوض الجماعي بصفة دقيقة ومستقمة 

.  عن االتفاقيات الجماعية لمعمل
 114من المالحظ أن أحكام الباب السادس المتعمق بالتفاوض الجماعي في المواد 

 من قانون عالقات العمل لم تشر إلى التفاوض الجماعي في إطار قطاع الوظيف 134إلى 
العمومي، مكتفية بتنظيم التفاوض الجماعي بين الييئة المستخدمة والمنظمة النقابية 

التمثيمية، وىو ما  أثار تساءل  البعض حول مدى إمكانية توسيع أحكام التفاوض الجماعي 
في قانون عالقات العمل لتشمل قطاع الوظيف العمومي في الجزائر في غياب تشريع 
خاص، في حين انتقد البعض ىذا الرأي معتبرا ليس ىناك تفاوض جماعي في قطاع 

الوظيف العمومي ألن نتائج التفاوض الجماعي تدون في االتفاقيات الجماعية لمعمل ىذه 
األخيرة ال تنظم قطاع الوظيف العمومي بل تنظمو القوانين األساسية واألنظمة، لذا يبقى 
قطاع الوظيف العمومي بحاجة ماسة إلى تنظيم وتوضيح آليات التشاور ونتائجو إنياءا 

. لمجدل القائم في ىذا المجال
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من المفيد تدخل المشرع الجزائري لجعل التفاوض الجماعي إلزاميا سنويا أسوة ببعض 
تشريعات العمل الحديثة، وتوضيح العناصر األساسية التي عمى أساسيا تحدد المنظمة 

النقابية التمثيمية، وكذا توضيح إجراءات إحالة االتفاقية الجماعية المخالفة لمقوانين واألنظمة 
المتعمقة بالعمل أمام الجيات القضائية المختصة وبيان نتائجيا، وأخيرا تعزيز ضمانات 
. استقاللية القضاء في مجال عالقات العمل السيما الحرية النقابية والتفاوض الجماعي
في اعتقادنا من الميم الحديث عن آليات الرقابة القضائية التي حددىا المشرع 

الجزائري كضمان لحرية ممارسة الحق النقابي، لكنيا ال تكفي في غياب ضمانات استقاللية 
القضاء في مجال عالقات العمل السيما في مجال تكريس الحرية النقابية والتفاوض 

. الجماعي
في اعتقادنا من المفيد تحديد العناصر األساسية لتقدير تمثيمية المنظمة النقابية عمى 
سبيل الحصر ال المثال وتعريفيا، وذلك قطعا لمطريق لمحاوالت تعسف المستخدم أو السمطة 

 .اإلدارية المختصة في سمطتيم التقديرية، وكيف ال وىو الخصم والحكم في آن واحد



  2018جوان / مجلة قانون العمل و التشغيل                                                                                        العدد السادس 

209 
 

 معوقات جناح التفاوض اجلناعي 
 قو امال   بن/ د

" أ   "    أستاذة حماضرة 
كلية احلقوق و العلوم السياسية جامعة مستغامن 

 
 : المقدمة  

  و الحقوق األساسية  في 1إن منظمة  العمل الدولية  وفقا لإلعالن  المتعمق بالمبادئ
  يمزم و يشجع  كافة الدول  1998العمل ،وحسب ما جاء  بو مؤتمر  العمل الدولي  لعام 

الحرية )األعضاء  بان تطبق بعزم  صادق لممبادئ و الحقوق  المتعمقة بحرية التجمع 
و االعتراف الفعمي  بحق المفاوضة الجماعية  من خالل االلتزام  باالتفاقية   (النقابية 

 ،والتي نصت عمى 1949 لعام 98المتعمقة بحق التنظيم  و المفاوضة الجماعية  رقم 
تشجيع  المفاوضة الجماعية الطوعية  و الحث عمييا  من خالل تدابير  تتوافق مع  ".......

،وباعتبارىا اإلطار األمثل  الذي ينظم  شروط العمل و ظروفو  فيما "األوضاع الوطنية 
يتعمق بضبط مختمف العالقات  المينية و االقتصادية  واالجتماعية ،ويضمن السمم 
االجتماعي  و الميني ،وىدا ما سعت إليو  الجزائر من خالل  النص عمى الحق في 

  من  اعتبرتو أساس 90/11 قانون 2التفاوض الجماعي  في قانونيا األساسي و ترجمتو في
بروز  االتفاقيات و االتفاقات الجماعية ، التي تعتبر من القواعد المينية  المنظمة لعالقات 

العمل الفردية و الجماعية ،ولكن مع التنظيم االقتصادي  الحالي و المنافسة الحرة  بين 
.  3المؤسسات  

 
 

                                                             

.2009جوناف ،الطبعة األولى / 99  مؤتمر العمل الدولي ،التقرير الرابع ، الدورة 1  
  المتعمق  بعالقات العمل  ،الجريدة 90/11 من قانون 134 إلى 114 ىدا ما يظير من خالل المواد من 

  2 1990 ابريل 25 ل17الرسمية العدد
.5،ص2016  سارة كمال، عممية التفاوض الجماعي، المنتدى العربي الدارة الموارد البشرية ، 3  
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التي  أصبحت تسعى  إلى البحث  عن أقصى األرباح و بأقل التكاليف ،أصبحت 
ىناك صعوبات ،تعيق عمل  ىدا التفاوض الجماعي  سواء ما تعمق  بأطراف العالقة 

،أو ما تعمق بطبيعة العمل المتفاوض حولو و بالخصوص (ممثمي الطرفين  )التفاوضية أي
فالي أي مدى  اثر ظيور  ما سماه  مكتب العمل الدولي  بالعمل الغير معياري  المنظم ،

ت ىده الصعوبات  عمى فعالية دور  التفاوض الجماعي ؟وىل يمكن اعتبارىا من معوقات  
،ىدا ما سنجيب عميو من خالل التطرق إلى  معوقات نجاح التفاوض التفاوض الجماعي؟  

الجماعي المتعمقة  بأطراف التفاوض  في  الشق األول ،أما في الشك الثاني فسنتطرق إلى 
من خالل ما  معوقات نجاح التفاوض الجماعي المتعمقة بطبيعة العمل المتفاوض حولو ،

 :  يمي 
 معوقات  تتعمق  بأطراف  التفاوض الجماعي  :أوال

إن المنظمة الدولية  ألصحاب العمل  ،ومن خالل أنشطة  أصحاب العمل ،حاولت 
 ،حيث ترجمت فيو  معوقات نجاح التفاوض الجماعي 2009وضعت  دليال استرشاديا  عام 

من خالل  إظيار معوقات تتعمق بالتشدد و عدم التماسك و سوء الفيم ،أخرى تتعمق بالبعد 
: االعممي و غياب السمطة  و ىدا ما سنبينو من خالل ما يمي 

تعبر ىده الصعوبات أو  : معوقات تتعمق بالتشدد و عدم التماسك و سوء الفيم / أ
المعوقات  من المظاىر  التي قد تصاحب  حوارات أطراف  العالقة التفاوضية أي ممثمي 

من التشدد  الذي يعيق عممية التفاوض 1العامل و المستخدم خصوصا عندما يعترييا  نوع 
الجماعي ،كما قد تنشا  أحيانا  اختالفات  و حاالت سوء الفيم و صعوبات  في التنفيذ 

نتيجة عدم التماسك ،و إخالف  وجيات النظر أو تناقض المصالح  ،وىدا ما سنظيره من 
 :خالل ما يمي 

                                                             
 ،الصادر 2007و ىدا حسب ما جاءت  بو المنظمة العربية ،حينما ترجمت الدليل االسترشادي لعام  - 4

.مكتب أنشطة أصحاب العمل /عن المنظمة الدولية  ألصحاب العمل   



  2018جوان / مجلة قانون العمل و التشغيل                                                                                        العدد السادس 

211 
 

 إن من  بين الميارات األساسية في  المفاوضة الجماعية  ىو معرفة  متى يجب  :التشدد- 
التحمي بالمرونة ،ومتى يجب اعتماد  الصرامة ،و ىدا ما يحدد نجاح  المفاوضات 

 أو عدم  غير نجاحيا ،حيث انو من الصعب جدا   تفاوض  احد  الطرفين  1الجماعية
حول مطالبو  لموصول إلى اتفاق جماعي بشأنيا ،إذ ال يمكن  لصاحب العمل  أن يكون 

صارما  بشان أولوية  أو مسالة محددة في حين يقتضي األمر بعض الميونة  في تمك 
. المسالة 

 تكمن  مشكمة أساسية أخرى  تتمثل في  وجود سوء الفيم  لما ىو مقترح ،  :سوء الفيم -
وكيفية  عمل جزء محدد  من اتفاق و لما يقولو  مفاوض ما  أو لما تمت  الموافقة عميو 
،حيث تحتاج  المفاوضة الجماعية  إلى التركيز ،حيث   يدون احدىم رؤوس أقالم ،ومن 
الميم  التوصل إلى  اتفاق  جماعي  حظي من خالل عممية المفاوضة ،ويجب  أال تؤثر 

. الصياغة السيئة  عمى العمل

تكمن القاعدة الذىنية في المفاوضات  في تحقيق التماسك  و العمل بشكل  : عدم التماسك- 
منفتح و صريح و نية طيبة ،فمن  تجعل محاولة  تضميل  المفاوضين  المعارضين  أو 

التصرف باحتيال  أو بشكل غير شريف ،العممية  إال أكثر صعوبة و قد يمحق ىدا األذى 
. بسمعة  المؤسسة 

إن عممية التفاوض تتطمب  أن  تتوافر عدة شروط في : البعد االعممي و غياب السمطة/ب 
أطراف المفاوضة الجماعية ،منيا التمتع بالجدية و البعد  العممي و سمطة اتخاذ القرار و 

 :تمثيل حقوق الطرفين ،ىدا ما يظير من خالل ما يمي 

يحتاج التفاوض  إلى أن يبق المفاوضون  عمميون وواقعيون ،فيتخطون  :البعد االعممي  - 
بسرعة  المطالب المحددة ،لتحقيق ما ىو مطموب منيم ،ويمكنيم المشاركة بشكل فعال  في 

 .مطالب  العمال 

                                                             

.2006 جوان 18سالمة أبوا زعيتر ، دليل المفوضة الجماعية و المعايير الدولية  1  
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من المشاكل الكبرى ، الحاالت التي يفتقر  األشخاص المعنيون  إلى : غياب السمطة  -
السمطة لتحقيق  المطالب المتفاوضين بشأنيا ،فبالنسبة لصاحب العمل  قد يقوم بإرسال  
مفاوضين  يفتقرون  إلى السمطة  التخاذ  القرارات الضرورية من خالل  المفاوضات ،أما 

بالنسبة  لممثمي  العمل قد يفتقرون  إلى الدعم ،ويكونون عاجزين  عن تحقيق ما يتفاوضون 
. وقد تكون ىناك منظمات  متناقضة أيضا  بشأنو ،

  (المنظم  )العمل غير النمطي أو"معوقات  تتعمق  بطبيعة  العمل المتفاوض حولو : ثانيا
 ضعف 1يمكن أن نعرف العمل غير المنظم بكونو العمل الذي يتسم بالمرونة و

مادام انو يدخل  في إطار   االقتصاد غير المنظم  فقد  عّرفتو ىو األخير   و الحماية،
جميع األنشطة االقتصادية التي يؤدييا العاممون أو الوحدات : "منظمة العمل الدولية بأنو

االقتصادية، والتي ىي بالقانون أو الممارسة غير مغطاة كميًا أو بشكل كاف باإلجراءات أو 
 ".الترتيبات الرسمية

يشيد توسعا متواصال ليرى البعض فيو ميزات "و إذا كان قطاع العمل غير المنظم  
إيجابية، كونو يسيم في التخفيف من البطالة، في حين ينتقد آخرون فكرة عدم وجود غطاء 
 حمائي المتمثل بالضمان االجتماعي والتأمين الصحي لمن يعمل تحت  مظمة ىذا القطاع

وأكد تقرير صدر مؤخرا عن مركز الفينيق لمدراسات االقتصادية والمعموماتية، أن العمل غير 
المنظم توسع ليشمل مختمف األعمال الزراعية المنزلية، والصيانة، والخدمات المختمفة مثل 

النقل و الوساطات التجارية والعقارية، والتجارة غير المنظمة، مثل البيع عمى األرصفة 
والباعة المتجولين، والتعميم الخصوصي، وكذلك أفراد العائمة من العاممين بدون أجر، 

والبرمجة وتصميم المواقع اإللكترونية، وصيانة أجيزة الحاسوب والتصوير وأجيزة الستاليت 
مسجمة لدى الجيات الحكومية  (مؤسسات)وغيرىا التي ال تتم من خالل وحدات اقتصادية 

 .الرسمية
 

                                                             

،لعام 57،العدد2009مجمة  العمل الدولية ، األزمة المالية العالمية ،اتجاىات االستخدام العالمية 
.25،ص2009 1  
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ىذا النوع من النشاطات االقتصادية ميم جدا خاصة في قدرتو : "يقول التقرير و
العالية عمى التشغيل، وىو متواجد في جميع االقتصاديات عمى اختالف أنواعيا ومستوياتيا، 
ويالحظ االتساع الدائم ليذا النوع من األعمال بسبب انتشار واتساع رقعة الفقر في المممكة، 

وتزايد معدالت النمو السكاني، البالغة ، إلى جانب ضعف مستوى التدريب والتأىيل 
لمعاممين، وضعف مستوى التنمية في المناطق الريفية ، والتطورات التقنية المتسارعة التي 
تمكن العاممين من العمل من منازليم،ولمعمل غير المنظم أو المعياري عدة أشكال  ومن 

  :أىميا  العمل عن بعد و العمل المنزلي و ىذا ما سنعالجو من خالل ما يمي 
نشأة تكنولوجيا العمل عن ُبعد إلى ثورة المعمومات واإلنترنت التي تعود  :العمل عن بعد/ 1

ىذا األمر ترتب عنو تغّير واضح في . المكان عرفيا العالم والتي أحدثت تالشيًا في الزمان و
يضاف إلى ذلك، التطور المستمر في . مجموعة من السموكيات االجتماعية ومنيا العمل

عموم اإلدارة والتنمية المؤسساتية، حيث نجد تجديدًا كبيرًا في التنظيم، التخطيط، إدارة الموارد 
البشرية ومراقبة العمل، وكذلك تحديث عميق ليياكل وبناء المؤسسات في ظل عولمة 

 الشركات العابرة لموطن في ىذا اإلطار، استعانت المنشآت و .االقتصاد وتنافسية األسواق
المؤسسات، وعمى وجو الخصوص تمك التي تصّنف كمؤسسات متعددة الجنسيات وعابرة 

لألوطان، بتكنولوجيا العمل عن ُبعد، لتسيل مياميا التنظيمية المتعمقة بتوزيع األدوار عمى 
عطاء ىامش واسع لحرية العمل  .األفراد وتحديد مسؤولياتيم، مع تقريب المسافات المكانية وا 
تساىم تكنولوجيا العمل عن بعد، في تحقيق ىذه المعادلة الصعبة بين الجمع في إنجاز 

األىداف وتجنب إكراىات العمل المرتبطة بالنيج البيروقراطي المسيطر عمى معظم 
 . المؤسسات في العالم

تعتبر شبكة اإلنترنت سوقًا لمعمل عن بعد تمتقي فييا طمبات وعروض العمل  ىذا و
من خالل الربط بين األطراف من مختمف بقاع المعمورة في مواقع لمتوظيف وتقديم خدمات 

   .استشارية في عالم المال واألعمال
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في ىذا اإلطار، نجد أن أبرز القطاعات االقتصادية المحركة لسوق العمل عن بعد  و
التصميم واليندسة، اإلعالنات والعالقات العامة، التسويق االلكتروني، إدارة المعمومة : ىي

دخال البيانات، ثم االستشارة واإلرشاد و بناًء عمى ما سبق، يتطّمب العمل عن بعد توفير  وا 
أدوات االشتغال ووسائل االتصال وتقنيات السالمة والحماية التي تمّكن العامل أو الموظف 

 عن بعد ذات 1من إنجاز عممو في المنزل عمى أكمل وجو، كما يكون مبّينًا في عقود العمل
فيذه العقود تيتم بتحقيق األىداف والقيام بالميمة مع تحديد المقابل المادي . الطابع الخاص

حسب ساعات العمل وليس عمى شكل راتب شيري ،ولمتعرف أكثر عن العمل عن بعد ال بد 
أن نتطرق إلى مفيومو ،ثم إلى  ميزاتو و سمبياتو أين سنبرز  تأثير السمبي عمى فعالية 

:  عممية  التفاوض الجماعي باعتباره شكل من أشكال العمل غير المنظم من خالل ما يمي 
  :مفيوم العمل عن بعد/ أ

يعرف العمل عن بعد بكونو عمل بالقطعة أو عمل لفترة محددة يتفق عمييا أطراف 
: ال يشترط التواجد في مكان محدد، وتعتبر أىم مجاالت العمل عن البعد حاليا العمل و

الصحافة والكتابة، برمجة الحاسب وتكنولوجيا المعمومات، التصميم و األعمال الجزافية، 
االستشارات عن بعد، وال شك أن االنترنت ىو أوسع سوق لمعمل عن بعد وقد أضاف أبعاد 

. ومزايا كثيرة لفكرة العمل عن بعد عما كانت عميو فى السابق
 صور، فالبعض يشترط 2إن العمل عن بعد يتم االتفاق عمى العمل بعدة طرق آو

توقيع عقود والبعض يكتفي بمجرد العثور عمى الطرف األخر والبعض يشترط الدفع عند 
لذلك ال يمكن وضع قواعد محددة لمعمل عن بعد بين األطراف المتعاممة .. التسميم وغيرىا 

حيث تختمف من شخص ألخر ومن ىنا فتحت شبكة خمية الباب أمام األعضاء لحرية 
 أيضا يختمف تحديد سعر .اختيار الطريقة المناسبة بدون فرض أية قيود أو تدخل من الشبكة

                                                             

مجمة العمل الدولية ،عالم العمل  وتعزيز الوظائف اآلمنة و الصحية ،برنامج العمل الدولية حول السالمة 
.69،ص63،2009،العدد 1  

 مركز الدراسات  القانونية و 4 محمد  صالح الشطي ، األنماط الجديدة لمعمل ،مجمة القضاء التشريع ،العدد
.54 ،ص2005القضائية ، 2  
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لكن .. وال يوجد لو مقياس ثابت حيث يتم أيضا باالتفاق ...  العمل أو المشروع أو الفترة 
 .يمكن أن يقدر سعر العمل إما باليوم أو بالساعة آو بالمشروع

 من مميزات  العمل عن بعد إلغاء حاجز الزمان :مميزات  العمل عن بعد وسمبياتو /- ب
والمكان فيمكن لطرف من مصر أن يتعامل مع طرف من السعودية مثال دون التحرك من 

الحرية في االختيار وعدم التقيد بطرف واحد، ففي العمل   .مكانو ودون التقيد بالزمان
االعتماد   .التقميدي يتقيد الموظف بشركة معينة، ويتقيد صاحب العمل بموظفين معينيين

 الحقيقي عمى الخبرة و األعمال السابقة، حيث تكون ىي أفضل وسيمة لالتفاق عمى العمل
إتاحة حرية كبيرة لمعاممين، من خالل ساعات العمل وعدم التنقل إلى مقر المؤسسات، ما 

المساىمة  في تكافؤ الفرص بين شرائح المجتمع المختمفة من حيث - يشكل حافزًا نوعيًا،
النوع والعمر والظروف الصحية واالجتماعية، حيث يتمكن األشخاص ذوي االحتياجات 

 .الخاصة من ولوج ميدان العمل بتيسير ظروفو عبر وجود وسائل اتصال كالياتف واالنترنت
المرونة  في ظروف العمل، ويخمق بيئة توازن بين واجبات العمل وااللتزامات الشخصية، 

األمر الذي من شأنو تفادي التصادم داخل التنظيم المؤسساتي وتخفيض التكاليف التشغيمية 
، يعاني العمل عن وفي المقابلبالنسبة لممؤسسة وزيادة اإلنتاجية عبر تقميل نسبة الغياب، 

بعد من مشكالت كثيرة، حيث ال يمكن تطبيقو عمى جميع األعمال، كما يتطمب بنية تقنية 
ووسائط تكنولوجية حديثة إلنجاز العمل، ويفتقر إلى روزنامة تشريعية وقانونية تنظم العمل 

وكذلك، يستدعي العمل عن . عن بعد وتبّين محددات العالقة بين الموظف وصاحب العمل
. بعد تدريب العاممين عمى التعامل مع التكنولوجيا وىيكمة العمل عن بعد

إن التبعية  التي تربط  العامل بمقدم العمل تضعو  في الوسط بين نوعين  من األشكال - 
  لممارسة  النشاط الميني  ما بين عقد العمل ،عقد الوكالة و عقد  المؤسسة  1التقميدية

،استنادا إلى  العالقة الشبو تبعية التي تجعل اإلشكال مطروح  حول تكييف طبيعة  العقد 
الرابط  بين مقدم الطمب و  العامل عن بعد ،وما إذا كانت  العالقة بينيما  تعتبر عالقة  

                                                             

رسالة دكتوراه في القانون  عبدون عواد ،دور التفاوض الجماعي في تحقيق السمم االجتماعي الجزائر ،لب
  1 .2013/2014االجتماعي ،جامعة وىران ،
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تبادلية او عالقة تبعية  خاصة أمام  اعتباره فرصة لخمق مؤسسات جديدة  غير مشروعة  
لممقاولة الفرعية،و أمام ىاتو  المعطيات ،وفي غياب  الحماية  التشريعية والقانونية تنظم 

 .العمل عن بعد،يصعب  تفعيل التفاوض الجماعي في مثل ىده األعمال 

 : العمل في المنزل  / 2
 1948 من االتفاقية  الحرية النقابية  و حماية حق  التنظيم  لعام 2إذا كانت  المادة 

،نصت عمى أنيا تطبق عمى جميع العمال و أصحاب العمل  دون أي تمييز ،ونفس األمر 
  المتعمقة  بحق التنظيم و المفاوضة الجماعية  التي  1949 لعام 98بالنسبة  لالتفاقية  رقم 

نصت عمى  تمتع  العمال بالحماية الكافية  من التدخل  فيما يتعمق  بتكوين  منظماتيم   
التمثيمية أو تسييره أو إدارتيا،وفسرت لجنة الخبراء ،تمك االتفاقيات  بأنيا  تقتضي  توسيع 

نطاق  أحكام الحرية النقابية  في التشريعات  بما في ذلك  حق التنظيم ،بحيث يشمل العمال  
المنزليين ،فيل تمتع  العامل المنزلي حقا بيذا الحق و حققت لو الحماية الفعمية مثمو  مثل  

العامل العادي ؟،ىدا ما سنتعرف عميو من خالل التعرف عمى مفيوم  العامل في المنزل أوال 
،ثم نتعرف عمى واقع  االعتراف القانوني  بالحرية النقابية  و الحق في المفوضة الجماعية  

: من خالل ما يمي 
إن مفيوم العمل في المنزل عرف  عدة  مصطمحات منيم  : مفيوم العمل في المنزل/- أ

من أطمق عميو مصطمح  عامل البيوت ومنيم  من أطمق عميو مصطمح الرعاية األسرية 
،ولكن المصطمح األرجح و الذي يتوافق مع تقرير  منظمة  العمل الدولية ىو  العامل في 

  في منزلو  1المنزل،ىدا العامل الذي عرفتو  المشرع الجزائري بأنو  كل عامل يمارس
نشاطات  إنتاج  سمع أو خدمات  أو أشغاال تغيرية لصالح المستخدم واحد أو  أكثر مقابل  
أجرة  ويقم وحده بيده النشاطات  أو يساعده  أعضاء من عائمتو  ،ويتحصل  بنفسو  عل 
كل  أو بعض المواد األولية  أو أدوات  العمل  أو يستمميا من المستخدم  دون أي وسيط 

                                                             

     المحدد لمتنظيم الخاص 8/12/1997 المؤرخ في 474-97المادة األولى من المرسوم التنفيذي رقم   
  1 بعالقات العمل  فيما يخص عمال المنازل
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،ومن ىده المادة يظير لنا  انو إلعطاء الصفة القانونية لمعامل المنزلي  وفق ىده المادة 
يشترط أن  يمارس العمل في المنزل و لصالح المستخدم و دون تشغيل  أية يد عاممة  

. مأجورة   حتى ال ندخل في إطار المقاولة الفرعية 
واقع  االعتراف القانوني  بالحرية النقابية  و الحق في المفوضة الجماعية بالنسبة  /- ب

  في مجال  المفاوضة الجماعية ،يكمن  التحدي  الكبير في معرفة  طريقة  :لعمال المنازل  
نفاذ  الحقوق لمعمال المنزليين  خصوصا الذين  يعيشون  في عزلة نسبية  في منازل خاصة 

. ،إذ أن  طريقة  تنفيذ ىدا الحق لم تعالج بعد 
إن  العمل غير النمطي أو المنظم  في إطار  العمل المنزلي  يفتقر  إلى الحماية و 

و الذي  يبرز  قضايا   االستقرار  و االندماج االجتماعي ،وىدا ما أكده  إعالن  كاتماندوا ،
تكمن  في أن الموائح  المتعمقة  ىناك مشكمة  كبرى ،. العاممين في المنزل  في جنوب أسيا 

بالعمل المنزلي  تنزع تتجاىل حقيم في تكوين   نقابات العمال ،لذا ينبغي  عمى البمدان  
التي تقوم بتشريعات العمل المنزلي  من حقيم  في التنظيم  و المفاوضة الجماعية و أن 
تتخذ التدابير الضرورية  لضمان حصوليم  عمى ىذا الحق ،وفي ىدا الشأن  صدرت 

: قضيتين 
  في منظمة  العمل الدولية 1مرفوعة  عمى لجنة  الحرية النقابية :2477القضية األولى رقم

  وافق مندوبو  عمى إدخال  2006،حيث أشار  اتحاد العمل في األرجنتين  إلى انو في عام 
إصالحات  عمى نظامو الداخمي  لمسماح لمعاممين  في الخدمة المنزلية  باالنتساب مباشرة 

،وعندما طمبت المجنة من  األرجنتين  الرد عمى طمب االتحاد ،الحصول عمى  إقرار 
 تخول لمعمال  و أصحاب  العمل الحق  87  من االتفاقية رقم 3،اعتبرت المجنة أن المادة 

في وضع نظام  داخمي  بما في ذلك  الحق في االنتساب  مباشرة إلى االتحادات و 
. االتحادات

                                                             

 منظمة العمل الدولية ،عمال المنازل و أصحاب العمل  في الدول العربية ،ممارسات واعدة و نماذج مبتكرة 
2017 من اجل عالقة عمل منتجة ، المكتب اإلقميمي لمدول العربية ، 1  
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 ،حيث نصت  87، أعادت المجنة التأكيد  عمى االتفاقية  رقم : 1900القضية الثانية رقم 
 ال تنطبق عمى العمال المنزليين فحسب ،بل ينبغي ليم  أن يستفيدوا  87أن االتفاقية رقم رقم 

من ضماناتيا كذلك ،وردا عمى تأكيد  كندا ،أن  وضع  نظام لعالقات العمل يتمتع  بالية 
لحل النزاعات  الجماعية ، األمر الذي ال  يتالءم  مع أماكن العمل  غير الصناعية  بسبب 
الطبيعة غير المنظمة و التي تتسم بيا  القوى العاممة  و الحد المتدني لإلعانات  لم تطمب ا 

لمجنة من الحكومة تنظيم  ظروف العمل المنزلي  بواسطة  صك تشريعي  نفسو  الذي 
. ينطبق  عمى جميع العمال  اآلخرين  بل طمبت الئحة  مخصصة ليم 

من خالل ىاتين القضيتين ، يظير لنا  االعتراف  القانوني  بالحرية النقابية و  
المفاوضة الجماعية  لم يأتي بسيولة ،ومازالت لحد اليوم العديد  من التجاوزات التي تقع 
عمى حساب العامل المنزلي نتيجة  لعدم تفعيل دور المفاوضة الجماعية في تنظيم ،وذلك 

نتيجة لطبيعتو أن تفتح المجال  إلقصاء العامل المنزلي من الحماية التي يستحقيا في إطار 
. عالقة العمل 

و بالرجوع  إلى ما سبق  نتوصل  إلى  أن العمل غير النمطي أو المنظم أو 
المعياري  سواء في إطار العمل عن بعد أو في إطار العمل المنزلي  يفتقد إلى الحماية  

االجتماعية أو القانونية خصوصا في الجزائر ،نتيجة  عدم احترام  األجر األدنى ،مدة العمل 
،الراحة األسبوعية ،خدمات الضمان االجتماعي ،غياب  الترقية ،وضعف النقابات إن وجدت 
في ىدا المجل ،وىدا ما تنجر عميو حتمية  عرقمة مسار  عممية المفاوضة الجماعية   التي 

. كان من  األرجح أن تعالج  فييا الحقوق  السالفة الذكر 
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 :الخاتمة 
من خالل ما سبق يظير لنا جميا  انو من أىم  النتائج التي يمكن أن نستشفيا حول 

مسالة  معوقات التفاوض الجماعي،إما تتعمق بأطراف العالقة  عندما  يكون  أطراف  
العالقة  ال تتمتع بالبعد االعممي  و بسمطة اتخاذ القرار  أو عندما  يتعمق بطبيعة العمل 
الغير النمطي و الذي من  أشكالو العمل عن بعد  أو العمل المنزلي الذي يفتقر إلى أدنى 

أشكال  الحماية نتيجة لغياب التفاوض الجماعي في مثل ىده األعمال  و إن وجد فانو يكون  
ضعيفا جدا وال يحقق الدور الفعال  المنوط بو لتحقيق  البعد القانوني و االجتماعي و أىم 

: الحمول التي تقترحيا في ىدا المجال 
يجب عمى أطراف العالقة  التفاوضية  توضيح  جميع  المصالح بصورة ثنائية و  -

االعتراف  باالختالفات و دمجيا  في صميم  عممية التفاوض و جعل مسائل  التفاوض 
شفافة  و إتاحة اإلمكانية  لمتعبير عن المشاكل المطروحة و مناقشتيا و محاولة إيجاد  

. الحمول بناءة ليا 
 االعتراف  القانوني  بالحرية النقابية و  المفاوضة الجماعية في إطار العمل عن بعد و -

 .  ايطاليا في ىدا المجال 1العمل المنزلي ،و تفعيل دورىا  في ىدا المجال و االقتداء بتجربة

 

                                                             

 وقع االتحاد  الوطني لرجال الدين  االيطاليين  االتفاق الجماعي األول  الذي 1974  ايطاليا  في عام 
شمل العمال المنزليين و في نياية المطاف أدى األمر إلى تشكيل  اتحادين وطنيين  الجمعية الوطنية  

،وقد وقعت  " و االتحاد  االيطالي ألصحاب عمال المنازل فيدالدوا" دومينا" لألسر المشغمة  لعمال المنازل 
اتحادين  شروط اتفاقية  تتعمق بمعدالت األجور ،فترات الراحة ، العطل المدفوعة ،اإلجازة المرضية و بدل 

ىدا ما جاءت بو   الجمعية  الوطنية  ألسر  المشغمة لعمال المنازل و االتحاد االيطالي  . "إنياء الخدمة 
2010.1ألصحاب عمل العمال المنازل ،ىوبدن،
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 أثر العوملة على  دور النقابة كشريك اجتماعي يف التفاوض اجلماعي
بنور ســعاد / د

أستاذة حماضرة ب 
 كلية احلقوق و العلوم السياسية جامعة مستغامن

 : الممخص 

إن العولمة والنقابة مصطمحان عرفا تطورا جد ىام منذ نياية القرن العشرين وخاصة      
خالل العشرية األخيرة منو، فكانت سمسمة التحميالت السياسية والتنظيمية لمضمونيا واسع 

من دور النقابة في التفاوض الجماعي انعكاسات العولمة عمى ويتجمى تحميل ومعقد أحيانا، 
خالل فيم نظام العمل وعالقات العمل وظروف الطبقة العاممة ومطالبيا ونشاط الحركات 

 الدور النقابي وفقا لما ليا من أىمية في فيم تطور العمالية وغيرىا من الجوانب األساسية،
 .لتطورات المتغيررات االقتصادية والسياسية واالجتماعية

     إذا كان لمعولمة تأثير عمى عالقات العمل بوجو عام، فإن آثارىا المباشرة عمى الحقوق 
والحريات النقابية بدت واضحة منذ تزايد المؤسسات متعددة الجنسيات قوة وعددا، ذلك أن 

قوانين النقابات والقواعد الحاكمة لعالقاتيا مع أصحاب األعمال قد سنت وتشكمت في عالم 
كانت فيو األعمال في معظميا تجري داخل الحدود الوطنية، وكان الشركاء االجتماعيين 

 .يعممون جميعا داخل نفس الحدود الجغرافية (العمال وأصحاب العمل)

       ولكن قدوم العولمة، وتسارع الدول بصفة عامة والنامية بصفة خاصة عمى اجتذاب 
االستثمارات االجنبية ترتب عمييما أن عادت النظرة الى حماية العمال إلى سيرتيا األولى، 

إبان بداية الثورة الصناعية، بحيث أصبحت كل مطالبة بمزيد من الحماية أو تحسين لشروط 
العمل ينظر عمييا من جانب الحكومات المعنية عمى أنيا عائق أمام تدفق االستثمارات 
األجنبية، بل أبعد من ذلك صار النظر إلى كل مطالبة اجتماعية وكأنيا عبء جديد 

 .يضعف من قدرة المؤسسات الوطنية في الداخل ويقف حائال دون التوسع في االستثمارات

النقابة،التفاوض الجماعي، العمال، العولمة، أصحاب العمل، : الكممات المفتاحية 
 .الحكومات، الحوار االجتماعي، االتفاقيات الجماعية لمعمل
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  : المقدمة

      إن المشاكل المتصمة بواقع العمال األجراء ىي مشاكل معروفة من العمالة الزائدة وما 
يرافقيا من بطالة وتأثير البطالة عمى األجر والعامل األجير يؤثر في حركة االنتاج، عدا 

ذا كان المطموب أن تعتبر النقابة شريكا اجتماعيا  مشاكل الضمان االجتماعي والخدماتي، وا 
فاعال وطرفا أساسيا في الحوار االجتماعي، وال بد أن تكون جاىزة في تحضير الحمول 

لمشاكل قطاعاتيا إذا ما واجيت صاحب العمل والعامل والدولة في سياسة الحوار 
االجتماعي، ال سيما وأن العولمة قد أثرت بشكل مباشر عمى دور النقابات العمالية بفعل 

سياسات التوسع لمشركات المتعددة الجنسيات االمر الذي ال يمكن التصدي لو، دون إعادة 
النظر في دور النقابة األساسي في التفاوض الجماعي التي وضعت ليا أغمب التشريعات 

 .نظاما خاصا في قانون العمل

       إن آثار العوامل الدولية والمحمية ساىمت بطريقة مباشرة في التأثير عمى العمل 
التفاوضي والنشاط النقابي تقريبا في كل الدول التي قبمت بإجراء إصالحات ىيكمية عمى 
مكاناتيا  البنية االقتصادية، وقد تنوعت تأثيرات ىذه السياسات حسب الظروف البيئية وا 

 .االقتصادية الذاتية

      إن لمعولمة تأثير مباشر عمى الحرية النقابية بوجو عام، وخاصة عمى قدرة النقابات 
عمى التفاوض الجماعي، ذلك أن الخيارات المتاحة أمام رأس المال لمتنقل في ظل اقتصاد 
يتسم بالعولمة، ويضع القيود أمام انتقال األيدي العاممة، يحد من حرية المنظمات العمالية 
في التفاوض، ذلك أن الواقع أثبت بأن انتقال رأس المال وتحويل اإلنتاج ىما من الوسائل 
الفعالة التي نجحت المؤسسات المتعددة الجنسيات في استخداميا لمضغط عمى النقابات 
العمالية والحد من قدرة ىذه األخيرة عمى التفاوض، إلدراك ىذه النقابات العواقب الوخيمة 

 .التي يمكن أن تنتج عن استخام ىذه الوسائل

ما تأثير العولمة عمى دور النقابة في :        واإلشكالية المطروحة لموضوعنا تتمثل في
التفاوض الجماعي؟ ىذا ما سنحاول االجابة عميو باالعتماد عمى المنيج التحميمي والمقارن 

 .لمنصوص القانونية الدولية والوطنية ذات الصمة بموضوع الدراسة
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 أثر العولمة عمى دور النقابات العمالية في التفاوض الجماعي: المحور األول

     يعد التفاوض الجماعي أحد عناصر الحرية النقابية التي تنطوي عمى احترام أصحاب 
العمل والعمال في تكوين مجموعات واالنضمام إلييا بكل حرية وبشكل طوعي من أجل 
تعزيز المصالح المينية والدفاع عنيا لكال الطرفين، وبالتالي ترتبط ارتباطا عضويا بحق 

تكوين النقابات، فال يمكن إقامة حوار بناء بين منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال 
واليياكل الحكومية ما لم تكن ىذه المنظمات مشروعة ومعترف بيا ومستقمة، وما لم يكفل 

 .   1منح ممثمي العمال التسييالت الالزمة لتمكينيم من القيان بوظائفيم

 أن يعدل قانون العمل دون األخذ 2      كان من غير الممكن عمى حد قول بعض الفقياء
بعين االعتبار ما يعنيو العامل وأصحاب العمل بوصفيم شركاء اجتماعيين بمواجية العولمة 

 .دون االستماع الييم وتفعيل دورىم وعالقاتيم مع الدولة إال عبر وسيمة الحوار االجتماعي

 3      ويؤكد الفقو الحديث الذي يعتبر أن وسائل الحوار االجتماعي تتميز بأنيا أكثر مرونة
أيسر اصدارا من التشريع الذي يحتاج الى سمسة طويمة معقدة من اإلجراءات، وتكمن أبرز 

تقنيات الحوار الجماعي  التفاوض الجماعي ألنو أكثر تعبيرا عن اتجاه طرفي العقد من 
 . التشريع الذي تفرضو الدولة

 تأثير االستثمارا االجنبي عمى دور النقابات العمالية في التفاوض الجماعي-1

      كان لمعولمة آثارىا عمى دور النقابات العمالية في إعادة تفعيل مركزىا كشريك 
اجتماعي يضمن حماية األجراء من اآلثار السمبية التي طالت عالقات العمل بفعل 
االستثمارات االجنبية المباشرة في الدول النامية والتوسع الرأسمالي لمشركات المتعددة 

 .4الجنسيات

                                                             
 .203، ص 1992 المفاوضة الجماعية، مرشد في الثقافة العمالية، مكتب العمل الدولي، جنيف، 1

2 N. Valtico,  Droit international du travail, Tratité Dalloz, 2
 
edition, 1983, p 294. 

 عبد اهلل قادية، االتفاقيات الجماعية لمعمل في التشريع الجزائري، رسالة ماجيستر في القانون االجتماعي، 3
 .48، ص 2004-2003كمية الحقوق ، جامعة وىران، 

4
 Lydie Dauxerre, La représentation syndicale instrument du dialogue sociale, 

Paris, L.G.D.J, 2005, p 50. 
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      أدت العولمة إلى تسارع الشركات المتعددة الجنسيات في االستثمار في الدول النامية، 
حيث أثر تدويل االنتاج تأثيرا مباشر عمى الحرية النقابية بوجو عام وعمى قدرة النقابات في 

التفاوض الجماعي بشكل خاص، ألن معظم الحكومات في ىذه الدول سعت إلى جذب 
االستثمارات األجنبية عبر إضعاف الحركة النقابية والحرية النقابية، التي تعتبرىا بمثابة 

عبء جديد يضعف من قدرة المؤسسات أو المشروعات الوطنية في الداخل عمى المنافسة 
، وفي ظل المعطيات التي فرضتيا العولمة أصبحت قدرة 5ويحول دون التوسع باالستثمارات

 : 6النقابات عمى التفاوض الجماعي محدودة لألسباب التالية

عمى عكس ما تفرضو العديد من التشريعات الوطنية من التزام بالتفاوض عمى عاتق - 
الشركاء االجتماعيين، فميس ىناك ما يمزم المؤسسات المتعددة الجنسية بالتفاوض مع ممثمي 
العمال عمى المستوى الدولي، فعمى الرغم من مطالبة منظمة العمل الدولية بنقل التفاوض 
في المؤسسات المتعددة الجنسية من نطاقيا الوطني إلى المستوى الدولي فغنيا تمقى رفضا 

 .من ىذه المؤسسات

أن عدم إلزام المؤسسات المتعددة الجنسية عمى التفاوض مع النقابات عمى المستوى - 
الداخمي والوطني، يجعل من الصعوبة بمكان أن تحصل النقابات عمى بيانات ومعمومات 
متعمقة بأنشطة المؤسسة عمى المركز المالي لصاحب العمل وخطط مؤسستو، األمر الذي 
ترفظو المؤسسات المتعددة الجنسيات عمى حرية خطة االستثمارية وما يمثميا من حماية 

 .لوضعيا التنافسي في األسواق العالمية

ضعف الحركة النقابية عمى مواجية التحوالت العالمية، نظرا النقسام الحركة النقابية في - 
الداخل من الناحية االيديولوجية والسياسية مما يجعميا غير قادرة عمى مواجية سياسة 
 .المؤسسات الرأسمالية المتعددة الجنسيات وتوسعيا عمى حساب حقوق العمال األجراء

بالرغم من أن الحرية النقابية في الوقت الحاضر تمثل مبدأ أساسيا في القانون        
المعاصر، باعتراف مختمف الدول بحق العمال لدييا في تكوين التنظيمات النقابية، وترى في 

النقابات وسيمة لمتفاوض والدفاع عن المصالح المينية ألعضائيا، وتمثيل العمال لدى 

                                                             
5
 H.Francoise, La représentativité syndicale, Dr.Soc, 2009, p630.   

 أحمد حسن البرعي، الوسيط في القانون االجتماعي، النقابات العمالية ، الجزء الثالث، دار النيضة 6
 .219، ص 2006العربية، 
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أصحاب العمل ولدى السمطات العامة من خالل تدخل النقابات في إبرام االتفاقيات الجماعية 
 . 1لمعمل وفي إنياء منازعات العمل الجماعية

      إال أنو ومن اآلثار سمبية لمعولمة عمى قدرة النقابة في التفاض الجماعي توجو بعض 
الحكومات الى تقييد الحريات النقابية وفقا لتصور خاطيء، مؤداه أن االستثمارات األجنبية 
ال تتجو إال إلى البالد ذات المستويات المنخفضة في األجور، والحركة النقابية الضعيفة، 
بينما حقيقة األمر أن ىذا التصور قد يكون ضعيف المردود خاصة وأن تدني األجور مع 

ضعف الحماية قد يؤديان إلى اضطرابات اجتماعية ال تمنع فقط قدوم االستثمارات، ولكنيا 
قد تدفع الى تراجع االستثمارات القائمة، بما فييا أحيانا االستثمارات الوطنية وليست األجنبية 

فحسب، فحسب المستثمر قد يقبل تكاليف أعمى إذا توافر االستقرار السياسي، وىياكل 
 .  2أساسية، وطمب محمي عمى السمع والخدمات المنتجة وعالقات صناعية تسير تسييرا حسنا

      وال شك أنو ال يكفي مجرد وجود نقابات عمالية تمثل العمال في المفاوضة الجماعية، 
بل يجب أن تكون ىذه النقابات قوية حتى يتمكنيا الدفاع عن مصالح العمال، وعنصر القوة 
مطموب بشأن النقابات التي تمثل العمال أمام منظمات التي تمثل أصحاب األعمال، فإنيا 
قوية نظرا لممركز االقتصادي القوي الذي يتمتع بو أصحاب األعمال في مواجية العمال، 

ذلك أن القوة تساعد عمى اإلعداد المناسب لممفاوضة الجماعية من خالل التكوين واالستعانة 
 . 1بالبيانات الالزمة والمختصين في موضوعات التفاوض

      حيث أنو من بين االلتزامات التي تقع عمى عاتق صاحب العمل في مجال التفاوض 
الجماعي التزامو بتقديم ما يطمبو ممثموا التنظيم النقابي من بيانات ومعمومات خاصة 

بالمؤسسة، شرط أن تكون ىذه البيانات والمعمومات المطموبة جوىرية والزمة لمسير المفاوضة 

                                                             
. 50، ص 2006 محمد احمد عجيز، حرية الرأي في قانون العمل، دار النيضة العربية، 1
 .220أحمد حسن البرعي، المرجع السابق، ص 2 
اتفاقية - النقابات العمالية- المفاوضات الجماعية)مصطفى أحمد أبو عمرو، عالقات العمل الجماعية،  1

 .26، ص 2005، دار الجامعة الجديدة لمنشر، (العمل الجماعية
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، غير أن ىذا االلتزام 2 من قانون العمل149وىذا ما أكد عميو التشريع المصري في المادة 
 .  ترفضو أغمب المؤسسات المتععدة الجنسيات

     وعموما يترتب عمى المفاوضات الجماعية ما يعرف باالتفاقيات أو االتفقات الجماعية 
ن ما يتم التوصل إليو من خالل التفاوض الجماعي سواء في االتفاقيات الجماعية  لمعمل، وا 

أو االتفاقات الجماعية لمعمل، يصبح بمثابة قواعد آمرة ليا نفس القوة القانونية لمتشريع 
 المتعمق 90/11 من قانون 153، وىذا ما أقره التشريع الجزائري في 1بمفيومو القانوني
، كما أن األحكام التي تتضمنيا االتفاقيات الجماعية ليا دورا رائدا في 2بعالقات العمل

تطوير قانون العمل ذاتو، ذلك أن التنظيم الذي يضعو الشركاء االجتماعيين بإرادتيم يكون 
 .  5أقرب إلى الواقع وأكثر مالئمة لو

  موقف المنظمات الدولية بشأن التفاوض الجماعي في اطار اإلستثمار األجنبي- 2

لمتفاوض الجماعي أىمية بالغة في مجال عالقات العمل الجماعية لمعمل حيث يؤدي       
، ونظرا ليذه 6نجاحو الستقرار ىذه العالقات، وبالتالي تحقيق األمن والسالم االجتماعي

األىمية التي يحظى بيا التفاوض الجماعي، فإن الدول والمنظمات الدولية قد اىتمت 
 . بتنظيميا ووضع القواعد التي تضمن نجاحيا

                                                             
يمتزم : جاء فيياالتي  المتضمن قانون العمل المصري 2003 لسنة 12 من القانون رقم 149 انظر الماد 2

صاحب العمل بتقديم ما يطمبو ممثمو التنظيم النقابي في المفاوضات الجماعية من بيانات ومعمومات خاصة 
ولصاحب العمل أو ممثمي التنظيم النقابي طمب ىذه البيانات  من منظماتيم بحسب األحوال، . بالمنشأة

ويمتزم االتحاد العام لنقابات عمال مصر ومنظمات أصحاب األعمال بتقديم ما يمزم لحسن سير المفاوضات 
الجماعية من البانات والمعمومات الخاصة بفرع النشاط أو المينة أو الصناعة، ولإلتحاد العام والمنظمات 

المشار إلييا طمب ىذه البيانات والمعمومات من الجيات المعنية، ويراعي في جميع األحوال أن تكون 
". البيانات والمعمومات المطموبة جوىرية والزمة لمسير في المفاوضة

 بن احمد محمد، الحماية الجزائية لمحقوق العمالية في التشريع الجزائري والمصري، دراسة مقارنة، دار 1
. 117، ص 2017الجامعة الجديدة، 

تعتبر كل مخالفة لما نصت عميو االتفاقيات :  " من قانون عالقات العمل153 فحسب نص المادة 2
". واالتفاقات الجماعية لمعمل من مخالفات لتشريع العمل يعاقب عمييا طبقا ألحكام ىذا القانون

 بن عزوز بن صابر، نشأة عالقة العمل الفردية في التشريع الجزائري والمقارن، دار الحامد، عمان، 5
 .180، ص 2010الطبعة األولى 

 .11 مصطفى أحمد أبو عمرو، نفس المرجع، ص 6
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 ىناك اىتمام متزدايد من جانب منظمة العمل الدولية باالعتماد عمى التفاوض الجماعي     
بين أطراف العمال وأصحاب العمال بوصفيا أفضل الطرق لتحسين شروط العمل وتسوية 

، وقد انعكس ىذا االىتمام في اتفاقية 1المنازعات، فضال عن التفاوض حول اتفاق االنتاجية
 لسنة 104 واتفاقية التفاوض الجماعي رقم 1949 لسنة 98منظمة العمل الدولية رقم 

 1989 لسنة 11، كما انعكس في اىتمامات منظمة العمل العربية باالتفاقية رقم 1981
 .2بشأن المفاوضة الجماعية

شددت منظمة العمل الدولية عمى السياسات التي يمكن أن تتخذىا النقابة في مواجية        
العولمة  في إطار االستثمارات األجنبية، وصدر في ىذا الشأن عن منظمة العمل الدولية 

اطالع عمى المباديء التوجيية العالمية لممسؤولية االجتماعية لمشركات "دليل تحت عنوان 
، وقد أصبحت مباديء ىذه المنظمة مرجعا لسياسة المؤسسات عبر "المتعددة الجنسيات

 . 3الوطنية التي ألزمتيا باحترام اتفاقية منظمة العمل الدولية

 بين االتحاد الدولي لعمال 1988       من ىذه االتفاقيات، االتفاقية التي تم توقيعيا عام 
، وأيضا اتفاقية االغذاء والعمال المتحدين وشركة دانو عبر الوطنية، مقرىا الرئيسي في فرنس

إعالن الحقوق االجتماعية والعالقات الصناعية الموقعة بين شركة فولس فاكن واالتحاد 
 : وقد ألزمت ىذه االتفاقية المؤسسة بعدة مباديء ىي2002الدولي لعمال المعادن عام 

 .   يتمتع العمال بالحق في األساسي بتأسيس النقابات والمنظمات العالمية واالنضمام إلييا- 

تختار المؤسسة العمال، وتؤمن ترقياتيم عمى أساس مؤىالتيم وقدراتيم بغض النظر عن - 
 .العرق ، المون، الجنس، الدين، واألصول االجتماعية والمعتقدات السياسية

 .االمتناع عن العمل الجبري واالمتناع عن المجوء إلى عمل األطفال- 

يتعين عمى المؤسسة توفير بيئة عمل آمنة وصحيحة وعمييا اتخاذ اإلجراءات المناسبة - 
 .لذلك

                                                             
1
 N. Valtico, Op.cit, p 294. 

 .203، ص 1992 المفاوضة الجماعية، مرشد في الثقافة العمالية، مكتب العمل الدولي، جنيف، 2
 10 ، جنيفـ 97 إعالن منظمة العمل الدولية بشأن العدالة االجتماعية، مؤتمر العمل الدولي في دورتو 3

 .10، ص 64، العدد 2009، مجمة عالم العمل، الصادرة عن منظمة العمل الدولية، 2008جوان 
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       وفي ىذا المجال صدر عن المجنة الفرعية لحقوق االنسان في األمم المتحدة مجموعة 
من القواعد المتعمقة بمسؤولية المؤسسات عبر الوطنية وغيرىا من مؤسسات األعمال، حيث 

عمى الشركات عبر الوطنية وغيرىا من : "تنص المادة التاسعة من ىذه القواعد عمى
مؤسسات األعمال أن تكفل لمعاممين الحرية النقابية واالعتراف الفعمي بالحق في المعارضة 

الجماعية من خالل حماية حقيم في العمل النقابي وباالنضمام إلى منظمات يختارونيا 
بأنفسيم عمى أن ال يخضع ذلك إال لموائح المنظمة المعنية دون تمييز أو دون الحصول 

عمى إذن مسبق أو تدخل في شؤونيم وذلك لحماية مصالحيم المينية وغير ذلك من 
األغراض المفاوضة الجماعية عمى نحو ما تنص عميو التشريعات الوطنية والعالمية 

 .1"واالتفاقات ذات الصمة لمنظمة العمل الدولية

بدورىا أكدت منظمة العمل العربية في إطار مؤتمر العمل العربي حول العولمة وآثارىا       
 عن السياسات التي يمكن أن تتخذىا النقابة في مواجية العولمة لتأمين شروط 2االجتماعية

عمل معقولة ومقبولة انسانيا تضمن المساواة بين العمال األجراء وحماية حقوقيم من خالل 
تشريعات تتوافر ليا وسائل مجدية لمراقبة سالمة تنفيذىا وحسن تطبيقيا حيث يقع عمى 

عاتق النقابة مواصمة العمل في الدفاع عن حقوق العمال والحريات النقابية، والحرص عمى 
استقاللية القرار النقابي والعمل عمى تعميق الممارسات الديمقراطية وتوسيع المشاركة 

 .العمالية
دور النقابات العمالية في التفاوض الجماعي بين متطمبات التنمية : المحور الثاني

 االقتصادية وضمان العمل الالئق

       إن تحقيق التوازن بين قوى رأس المال وقوة العمل لم يتحقق إال عبر سياسة الحوار 
االجتماعي التي أسفرت بداية إلى نشوء التنظيمات النقابية وظيور قوانين العمل واالعتراف 

 . 3بطبقة العمال األجراء كشريك اجتماعي في التنمية واالنتاج

                                                             
 وثيقة األمم المتحدة المتعمقة بمسؤوليات الشركات عبر الوطنية وغيرىا من مؤسسات األعمال في مجال 1

  /www.un.org/en: حقوق االنسان، منشور عمى صفحة األنترنت
 .. وما يمييا113 الدورة الخامسة والعشرون لمؤتمر العمل العربي، العولمة وآثارىا االجتماعية، ص 2

3
 Bernard Teissier, A propos de la renovation de la démocratie sociale, Dr,Soc, 

2009, p 627. 

http://www.un.org/en/
http://www.un.org/en/
http://www.un.org/en/
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فكان البد من العودة إلى إعادة تكريس سياسة الحوار االجتماعي بين أطراف العمل بعد      
أن أصبح تشريع العمل اليوم يؤمن مصدرا لمحد األدنى من الحماية في عالقات العمل في 

 .ظل المتغيرات االقتصادية واالجتماعية التي يشيدىا العالم

 تأثير التحوالت االقتصادية عمى القدرات التفاوضية لمنقابات العمالية: أوال

       انعكاس سياسة الخوصصة المفروضة عمى اقتصاديات بعض الدول عمى الحياة 
االجتماعية والسياسية، كان ليا آثار وانعكاسات سمبية مما زاد في معدالت البطالة وانخفاض 
القدرة الشرائية، وتفككت الروابط في العالقات الصناعية والتجارية، عمى حسب تقرير مكتب 

 مؤسسة 86 يذكر أنو في غانا تمت خوصصة 1995العمل الدولي حول وضع العالم في 
ألف عامل أجير من القطاع العمومي الى 20 وتم نقل قرابة 1993أو تصفيتيا في سنة 

القطاع الخاص أو تسريحيم، وفي باكستان حيث شرع في تطبيق برنامج الخوصصة في 
، أما في البرازيل قد 4 من العمال℅43 قام الممتمكون الجدد لممؤسسات بتسريح 1991عام 

أدت عممية الخوصصة الى تسريحات إضافية عمى الرغم من عمميات التقميص التي أجريت 
 فقد تمكنت 1990مسبقا، وفي المكسيك تم خوصصة مؤسسات االتصاالت الالسمكية عام 

 . ألف عامل65النقابات من تفادي تقميص عدد معتبرمن العمال يقدر ب 

     وفي الجزائر التي دخمت مرحمة االصالحات الييكمية العضوية والمالية لممؤسسات، نتج 
 مؤسسة، وأفادت االحصائيات أن عدد العاممين في القطاع 363عن ىذه السياسة حل 

 أي 662801 الى 719667 من 1996 الى مارس 1995الحكومي انخفض في سنة 
 .1 عاما26000، وكان قطاع الصناعة أكثر تضررا بفقدانو لحوالو ℅3.32بنسبة 

فقد كانت الجيود التي قدميا االتحاد العام لمعمال الجزائريين في التفاوض من أجل       
إيقاف عممية التسريح في كثير من االجتماعات مع الحكومة وأصحاب العمل تصب في 

اتجاه خدمة النظام السياسي وليس الطبقة العاممة بدليل أن النقابة بقيت عاجزة أمام قرارات 

                                                             
 قاسم ميمود، إشكالية عمل المنظمة النقابية في ظل المتغيرات العالمية، مجمة القانون والعموم السياسية، 1

 .6، ص 2009 لسنة 01جامعة قصدي مرباح ورقة، الجزائر، العدد 
محمود، دور النقابات العمالية في التحول االقتصادي خالل فترة التسعينيات، المؤتمر السنوي الخامس  2

 . www.peps.eu.eg/esdcلمباحثين، انظر 

http://www.peps.eu.eg/esdc
http://www.peps.eu.eg/esdc
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الحكومة اإلصالحية، ويفسر بعض المحممين ىذا العجز بسبب احتواء النظام السياسي 
لممنظمة النقابية المتمثمة في االتحاد العام لمعمال الجزائرييين كمنظمة تتمتع بأكثر تمثيل، 
ولذلك فإن االصالحات االقتصادية خاصة خوصصة المؤسسات التي لم يييأ ليا المورد 

البشري وتخدم في األساس اقتصاديات الدول المتقدمة، فقد كانت النقابة أداة لتكريس برامج 
اإلصالح بالرغم أن السمطة السياسية لم تستشير الشريك االجتماعي في ذلك، ولم تكن 

.  2المفاوضات الجماعية بين الشركاء االجتماعيين والحكومة إال في شكميا الصوري

      لعل من أىم العراقيل التي تحول دون قيام النقابات بالمفاوضات الجماعية عمى أكمل 
وجو، رفض صالحب العمل أو منظمات أصحاب العمل الدخول في المفاوضات أو رفضيم 
االعتراف بالصفة التمثيمية لمنقابة األكثر تمثيال، أضف إلى ذلك أن غالبا ما يكون الجانب 

العمالي في المفاوضات أقل خبرة ومقدرة فنية من الفريق اآلخر نتيجة لما يتوفر ليذا األخير 
من إمكانيات ال يقدر عمييا إال عدد قميل من النقابات، وقد أثبتت التجارب أن ال يجح عادة 
في مجال النشاط النقابي إال النقابات القوية التي باستطاعتيا االستعانة بخبراء ومستشارين 

 .3قانونيين ليس بإمكان النقبات الصغيرة تحمل نفاقاتيم

       ال طالما اعتبرت الخوصصة شرط جوىري لمتأقمم مع التحوالت العالمية، وىذا ما أكده 
رئيس مجمس الخوصصة وىذا بغرض تحسين الوضع االقتصادي واالجتماعي لمسماح 
لمجزائر لتأقمم مع التحوالت االقتصادية العالمية في الفضاء األورو متوسطي والعربي 

واالفريقي، وفي ىذا الصدد اعتمدت الحكومة عمى مستوى إعادة ىيكمة رأس المال خيار 
الشراكة الثابت عبر اشتراك الرأسمال الثابت الوطني واألجنبي في المؤسسات العمومية 

االقتصادية، إال أنو وبعد دخول الجزائر مرحمة استقاللية التسيير اصبحت تعتمد عمى مبدأ 
آخر ينصب عمى فكرة ترشيد المؤسسات وىذا بيدف تخفيف األعباء االجتماعية انطالقا من 

 .1خوصصة الممكية والتسيير، حيث اصبح ينظر لمعمال عمى أنو استثمار وليس تكمفة

                                                             
شكالية التشغيل في البمدان المغاربية، االصالحات 2  عبد العزيز شرابي، برنامج التصحيح الشكمي وا 

 .93، ص 1999االقتصادية وسياسات الخوصصة في البمدان العربية، بيروت، 
، ص 1998 محمد عمي الشيخي، الوجيز في التشريع االجتماعي المبناني، المنشورات الحقوقية ، لبنان،  3

234. 
 .21، ص 2000 محمد الصغير بعمي، تشريع العمل في الجزائر، دار العموم لمنشر والتوزيع، الجزائر، 1
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 دور النقابات العمالية في التفاوض الجماعي حول ضمان العمل الالئق: ثانيا

      ينطمق العمل النقابي من ضرورة إعطاء العمال التمثيل الشرعي داخل المنظمات 
اإلدارية واإلنتاجية، وكان ليذا النشاط روابط تاريخية برىنت عمى أن ىذه المنظمة كانت 

بمثابة آلية تماسك وانسجام بين الييئات التي ليا صالحية صنع القرار والييئة القاعدية التي 
تعمل عمى تنفيذ القرار، وخالل حقب زمنية متتالية أضحى التمثيل النقابي ترسخ شيئا فشيئا 
في ثقافة وسموك العمال،  وبواسطة النضال الطويل اعترف بيو كجزء ضروري في عممية 

رساء مبادئ العدالة االجتماعية والمساواة بين الطبقات المختمفة  .تحول المجتمعات وا 

      وعمى المستوى الوطني أثبت الواقع أن أزمة البطالة أخذت حيزا كبيرا من اىتمام كل 
من الدولة من جية والمنظمات النقابية من جية أخرى، حيث أصبحت أحد المحاور 

االساسية في الحوار االجتماعي الذي يتم بصفة دورة بين االتحاد العام لمعمال الجزائريين 
والحكومة وأصحاب العمل، في إطار ما يسمى بالثالثية، وقد كون ىذا االىتمام المتزايد 

 المعمن عنو من طرف منظمة العمل الدولية 2انطالقة ومدخال لتبني سياسة العمل الالئق
 . 3 2008سنة 

يشمل مفيوم العمل الالئق احترام وتأمين الحقوق األساسية في العمل، من خالل        
مراعاة المشاركة الفعالة لمتنظيم النقابي، وتوسيع مظمة الحماية االجتماعية من خالل التأكيد 

ضمان شروظ وظروف العمل اآلمنة لمعمال تضمن ليم أوقات الراحة وتقدم ليم تعويضا 
 .مناسبا في حال فقدان أو انخفاض الدخل كما تضمن عناية صحية مناسبة

      وال يتأتى تطبيق العمل الالئق إال من خالل تعزيز الحوار االجتماعي باعتباره أداة 
فعالة لتحسين ظروف العمل والتشغيل، ولتفادي وحل النزاعات العمالية، ذلك إذا ما توفرت 
مؤسسات مؤطرة قانونية لمحوار تعمل عمى حل الخالفات واستقرار عالقات العمل، خاصة 
وأن وسائل التنظيم النقابي تتباين في الضغط عمى صاحب العمل سواء من خالل وسيمة 

                                                             
 بمعبدون عواد، دور التفاوض الجماعي في دعم السمم االجتماعي في الجزائر، أطروحة دكتوراه في القانون 2

  183، ص 2014-2013االجتماعي، كمية الحقوق والعموم السياسية، جامعة وىران، سنة 
، 2008، مكتب العمل الدولي جنيف، 2008 بسنة 97 التقرير السادس لمؤتمر العمل الدولي في دورتو 3

 http://www.ilo.org:  متاح عمى الموقع29ص 
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 االحتجاج –أشد درجة -عقد االجتماعات مع صاحب العمل لبيان وجية نظر العمال، أو 
 .4وتقديم العرائض

     ترى منظمة العمل الدولية أن جدول العمل الالئق ال بد أن يأخذ في الحسبان ما ورد 
في االتفاقيات األساسية والتي تتمثل في أربعة محاور رئيسية، إضافة إلى اعالن المباديء 
واالتفاقيات الخاصة بالحوار االجتماعي واالتفاقيات الخاصة بحماية ممثمي العمال، وتشمل 

الحرية النقابية واإلقرار الفعمي بحق المفاوضات الجماعية، والقضاء عمى : ىذه المحاور
جميع أشكال العمل الجبري أو االلزامي، أيضا القضاء الفعمي عمى عمالة األطفال، الى 

 .جانب القضاء عمى التمييز في االستخدام والمينة

     البد أن تراعي المحاور األربع لمعمل الالئق المباديء والحقوق الساسية لمعمل، 
التشغيل، الحماية االجتماعية، الحوار االجتماعي، وأبعاد العمل الالئق ال بد أن تراعي 
البرامج المتضمنة ترقية العمل الالئق لكل بمد، وليذا اقترح اجتماع الثالثية المشكل من 

ممثمي الحكومات وممثمي المنظمات النقابية ألصحاب العمل والعمل، لمخبراء عمى مستوى 
  .    2 تحديث مؤشرات العمل الالئق2008منظمة العمل الدولية المنعقد بجنيف في 

 :الخاتمة 

      تبقى إقامة منظمات نقابية لمعمال وكذا أصحاب العمل وتعزيز قدرتيا عمى المشاركة 
بفعالية في وضع وتنفيذ سياسة العمل والسياسة االقتصادية واالجتماعية إحدى أىم أولويات 

منظمة العمل الدولية، فوجود تنظيم نقابي يعمل بشكل كفء أمر ميم لرسم معالم بيئة محفزة 
وىاىي اآلن العولمة تصنع نفس المقاييس لتمك العالقة بين لممؤسسات والقدرة عمى التنافس، 

وجود النقابات ودورىا المطمبي بكونيا تدافع عن األجور المتدنية التي ال نناسب قدرة العيش 
 .لمطبقة العمالية

 

 

                                                             
 194 احمد حسن البرعي، مرجع سابق، ص 4
 .183 بمعبدون عواد، المرجع السابق، ص 2
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 العمالية الراىنة تعكس مصداقية الواقع الذي يعيشو العمال، فالتعبير البن طبيعة المط   إ 
عنو  بشكل إضراب أو احتجاج أو غيرىا من األساليب، ينظر إليو من جانب المشروع 

االقتصادي لممؤسسة بكونو عائقا أماميا أي في تأخير  الفعالية والنجاعة المادية  فيتم قيرىا 
 .كالتفاوض الجماعي لتحسن شروط وظروف التشغيلوقمعيا  بوسائل مختمفة 

ذا عدنا إلى دور النقابة في العالم في عصر العولمة فيناك طرح يجب التوقف عنده،       وا 
 ميمة  النقابات العمالية في الدول النامية التي تسعى حاليا مع حكوماتيا إلى جذب وأال وه

جل تحقيق التنمية، والتقدم ونقل التكنولوجيا وأيضا إيجاد فرص أمن  االستثمارات األجنبية
، ولمكافحة البطالة ولمواكبة التنافس في ظل سوق النصوص القانونية الوطنيةالعمل حسب 

العمل والعولمة، إال أنو في المقابل نجد النقابات العمالية في الدول المتقدمة، أصبحت تبحث 
 .عن أسواق عالمية لمنتجاتيا ولتشغيل كفاءاتيا واستثمار أموالو

ىذا التعارض يزيد من صعوبات الممارسة النقابية في الحد من أشكال االستغالل      
لمطبقة العمالية لممستثمر األجنبي الذي يستخدم أساليب عمل تكون عمى حساب مصالح 

 التنمية في ، ذلك أنالعمال في تمك الدول النامية، والجزائر تعيش حاليا ىذه الوضعية
الجزائر مضامينيا المتعددة الجوانب، ومواثيقيا ومخططاتيا التي تعمقت بالعمل وباإلنتاج 

تنمية فاشمة كباقي الدول  وبتحسين ظروف المادية والمعيشية لممجتمع، كان تحميميا بأنيا
التيوجدت نفسيا في ىذه األُثناء عرضة ألشكال جديدة من االستقطاب، يميزىا نفي  النامية،

 .تدريجي لسيادتيا عمى محيطيا وعمى مواردىا

      كما نتج عن العولمة آثارا اجتماعية سمبية يأتي عمى رأسيا التضحية بالعدالة 
االجتماعية وتغميب مقتضيات النمو االقتصادي عمى حساب المكتسبات االجتماعية لمعمال، 

غفال مفاىيم التنمية  ىمال رعاية القوى العاممة والتساىل في مسائل تدىور البيئة وا  وا 
المستدامة، والضغط عمى قطاع العمل والعمال وعمى الحركة النقابية والحرية النقابية 

والمفاوضة الجماعية وعمى التعميم والتكوين ومستويات العمل والتشغيل واالنتاج واالنتاجية 
 . واليجرة والتنقل والحماية االجتماعية
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 : النتائج والتوصيات 

   من أىم النتائج والتوصيات المتوصل إلييا بشأن قدرة النقابات عمى التفاوض الجماعي 
 :في ظل العولمة ما يمي

كشريك اجتماعي يمثل العامل في المؤسسة من خالل  من الضروري تفعيل دور النقابة: أوال
الوسائل القانونية المتاحة ليا وتعزيز دور النقابات في المفاوضات الجماعية لمتوصل إلى 

 .   إبرام اتفاقيات جماعية تكون خالصة التفاوض والتشاور والحوار مع صاحب العمل
 تراجع العضوية النقابية في أغمب بمدان العالم األمر الذي أدى إلى إصرار إعالن :ثانيا

ضمن " الحرية النقابية والحق في المفاوضة الجماعية"منظمة العمل الدولية عمى إدراج مبدأ 
 .      مبادئو األساسية

 من بين التأثيرات المباشرة لمعولمة عمى الحقوق والحريات النقابية في التفاوض :ثالثا
عادة الييكمة عمى ضوء المتغيرات االقتصادية والتكنولوجية ،  الجماعي برامج الخصخصة وا 
ذلك أن إعادة ىيكمة المؤسسات بقصد التركيز عمى األنشطة االقتصادية واالنتاجية الرئيسية 

والمجوء الى تقميص دور الدولة في المجال االقتصاديأدى إلى تقميص حجم العديد من 
المؤسسات وىو ما كان أبعد األثر عمى الحركة النقابية، باعتبار أن التنظيمات النقابية 

 .لممؤسسات الصغيرة أكثر عرضة لمضغط بسبب أنشطتيم النقابية
 لمنقابات مسؤولية اتجاه العولمة نظرا لضعفيا في مواجية التحوالت العالمية والوقوف :رابعا

في وجو تبعات العولمة بحكم انقسام الحركة النقابية في الداخل والخارج، فعمى الصعيد 
الوطني بفرض وجود التعدد النقابي تنقسم النقابات فيما بينيا بحيث يصعب عمييا أن توجد 

فيما بينيا تكتل قادر عمى مواجية المؤسسات المتعددة الجنسيات، بينما عمى الصعيد الدولي 
تعاني الحركة النقابية من االنقسام وىو يضعف قوتيا في مواجية التركز الرأسمالي الجديد 

 .خاصة بعد التحوالت العالمية الجديدة
ليس ىناك ما يمزم المؤسسات المتعددة الجنسيات بالتفاوض مع ممثمي العمال عمى : خامسا

المستوى الدولي، ذلك أنو رغم من مطالبة المنظمات الدولية وخاصة منظمة العمل الدولية 
االتحادات النقابية الدولية بضرورة نقل التفاوض الجماعي في المؤسسات المتعددة الجنسيات 

من نطاقيا الوطني الى نطاقيا الدولي إلى أن ىذا المطمب لم حض يالقبول من طرف 
 .المؤسسات المتععدة الجنسيات
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 ترتب عمى النقطة األولى وىي الرفض من طرف المؤسسات المتعددة الجنسيات :سادسا
لمتفاوض، تعذر إن لم يكن استحالة حصول النقابات عمى المعمومات الكافية بشأن ىذه 

المؤسسات باعتبارىا الطرف الثاني في المفاوضة الجماعية عمى المستوى الدولي، بحيث 
المركز المالي  لصاحب "يغيب عن النقابات عنصر أساسي في التفاوض وىو الوقوف عمى 

، حيث يرى الفقو أن أطراف التفاوض الجماعي حتى وعمى "العمل ومشاريع وخطط مؤسستو
" بالبينات والمعمومات الالزمة بشأن التفاوض"المستوى الوطني ممزمون بإمداد الطرف اآلخر 

واعتباره التزاما قانونيا مباشرا نابعا عن مبدأ حسن النية الذي يجب أن يسود المفاوضات، 
وىذا ما أكده التشريع المصري، غير أن المؤسسات المتعددة الجنسيات ترفض األمر بحجة 

 .المحافظة عمى حرية خططيا االستقمارية من المنافسة العالمية

تواجو النقابات العمالية صعوبة إجراء التفاوض الجماعي المباشر نظرا لصعوبة : سابعا
التعامل مباشرة مع المسؤولين في المقر الرئيسي لممؤسسات المتعددة الجنسية باعتبارىم 

القادرين عمى اتخاذ القرارات الرئيسية لممؤسسة، ذلك أن عدم قدرة المؤسسات المحمية عمى 
اتخاذ القرارات إال بالرجوع إلى المؤسسات المركزية يشكل عائقا أما إجراء التفاوض الجماعي 

 .من قبل النقابات العمالية

 إن االنقسام بين النقابات الدولية يعكس تعراض لممصالح بين نقابات عمال الدول :ثامنا
الصناعية المتقدمة، وبين نقابات عمال الدول النامية، خشية انتقال رأس المال تجاه الدول 
ذات األجور المنخفضة والنقابات الضعيفة، بينما تساعد النقابات العمالية في الدول النامية 
حكوماتيا في سعييا الى جذب االستثمارات األجنبية من أجل تحقيق التقدم ونقل التكنولوجيا 

 .وخمق فرص العمل ومكافحة البطالة

 
 



  2018جوان / مجلة قانون العمل و التشغيل                                                                                        العدد السادس 

235 
 

 دور التفاوض يف محاية العنال املشرحني ألسباب اقتصادية

مزيود بصيفي   / د
" ب  " أستاذ حماضر  
 جامعة مشتغامن  كلية احلقوق والعلوم الشياسية

 : الممخص

نظم قانون العمل مجموعة من اآلليات لفض النزاعات الجماعية لمعمال ، و يعتبر 
يجوز .  التفاوض من بين األدوات القانونية من أجل تحقيق االستقرار و السمم االجتماعي

 .لممستخدم تقميص عدد العمال إذا بررت ذلك أسباب اقتصادية

Résume: 

 Le Droit du travail a établi un ensemble de mécanismes pour 

régler des conflits collectifs du travail et la négociation ;il est l’un des 

instruments juridiques permettant d’instaurer la stabilité et la paix 

sociale. l’employeur peut réduire le nombre de travailleurs si des 

raisons économiques le justifient. 

.  التفاوض الجماعي، عالقات العمل الجماعية ، التسريح الجماعي:  الكممات المفتاحية 
:  المقدمة 

أمام التطور التكنولوجي و الييكمي لممؤسسات المستخدمة، و أمام األزمات 
االقتصادية و المالية التي أفرزتيا عدة نتائج عمى عالم الشغل، أصبحت فييا المؤسسات 
معرضة إلى ظروف و حتميات تممييا عمييا األوضاع السائدة و تفرضيا عمييا من أجل 
التغمب عمى ىذه الصعوبات حتى تتمكن من فرض وجودىا في عالم المنافسة و إعادة 
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التنظيم الييكمي و الوظيفي لممشاريع، أصبح فييا الفصل أو التسريح يتجاوز المفيوم 
. 1التقميدي، ليتخذ مفيوميا أوسع مما كان عميو

سعيا من المشرع الجزائري لتحقيق التوازن بين المعطيات االقتصادية الجديدة و 
الحماية االجتماعية و لتكييف محتوى االتفاقيات الدولية مع القوانين الداخمية، نص في المادة 

يجوز لممستخدم تقميص عدد :"  المتعمق بعالقات العمل عمى أنو 11-90 من القانون 69
، نظم قانون العمل مجموعة من اآلليات لفض " المستخدمين إذا بررت ذلك أسباب اقتصادية

النزاعات الجماعية لمعمال ، و يعتبر التفاوض من بين األدوات القانونية من أجل تحقيق 
.   االستقرار و السمم االجتماعي

فما ىو دور التفاوض في حماية العمال المسرحين ألسباب إقتصادية؟ و ىل وفق 
المشرع الجزائري في ذلك  ؟ 

نظام التفاوض الجماعي : المبحث األول
 11-90خص المشرع الجزائري التفاوض الجماعي بحماية خاصة بموجب القانون 

المتعمق بعالقات العمل و الذي سيتم التطرق لو في المطمب األول  ، و نتائجو االيجابية في 
. المطمب الثاني 
أحكام التفاوض الجماعي  : المطمب األول 

 المتعمق 11 – 90نظم المشرع الجزائري أحكام التفاوض الجماعي ضمن القانون رقم 
  منو عمى أنو يتمتع العمال بحق التفاوض ،كما نص في 05بعالقات العمل ضمن المادة 

  .114الباب السادس من نفس القانون تحت عنوان التفاوض الجماعي بموجب المادة 

                                                             
رشيد واضح ، عالقات العمل في ظل اإلصالحات االقتصادية في الجزائر، دار ىومو ، طبعة -  1

 . 363،، ص 2005
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 التفاوض ىو عممية صنع القرار المشترك بين طرفين أو أكثر و من خالليا تتحول 
المصالح والمواقف المتصارعة إلى ناتج عام يعود بالنفع المتبادل عمى األطراف المتفاوضة 

، تجري بين النقابات العمالية و أصحاب األعمال 1بينما ال يتحقق ذلك في حالة عدم االتفاق
من أجل حسين شروط وظروف العمل و أحكام االستخدام، كما تعني بالتعاون بين طرفي 

ييدف التفاوض . 2العمل لتحقيق التنمية االجتماعية لمعمال وتسوية المنازعات بينيما
الجماعي إلى تحسين أوضاع العامل المادية والمعنوية وتحسين األوضاع المادية والمعنوية 
لمعمال من شأنو أن يؤثر عمى اإلنتاج واإلنتاجية ، ويؤثر عمى مستوى الدخل واالستيالك  
ذلك أن األجور من المواضيع األساسية التي تمييا االتفاقيات الجماعية  األىمية البالغة ، 
فإذا ما شممتيا الزيادة ، فإنيا تؤدي إلى زيادة القدرة الشرائية ، بما يزيد من الطمب عمى 

. 3السمع ، األمر الذي يؤدي إلى إحداث دورة اقتصادية نشيطة
يشكل التفاوض الجماعي أحد العناصر الجوىرية لمعمل النقابي ، نظرا لكثرة لجوء 

النقابات إلى ىذه الوسيمة السممية، و السيما في الوقت الراىن في ظل التحوالت االقتصادية 
 و يعد مظيرا من مظاىر انسحاب واالجتماعية التي تشيدىا الساحتان المحمية و الدولية

يعد التفاوض جزءا ميما من قانون العمل، نظرا لما يتضمنو من آليات تسمح لطرفي .4الدولة
عالقة العمل بتنظيم شروط و ظروف عمميم وىو أسموب متحضر يميز المجال االجتماعي 

                                                             
عائشة عبد اليادي، توعية أطراف العمل بأىمية المفاوضة الجماعية و دورىا في حسم منازعات العمل  - 1

 ، وزارة القوى العاممة و اليجرة، ب ط  ، ص 2012الجماعية، محافظات القاىرة،  الجيزة اإلسكندرية ، 
14 . 

عمي عوض حسن، الوجيز في شرح قانون العمل الجديد، دار المطبوعات الجامعية، اإلسكندرية، ، - 2
 .698، ص 2003

محمد عبد اهلل نصار ، المفاوضة الجماعية ودور منظمة العمل العربية ، مطبعة جامعة الدول العربية  -  3
 .71 ص1996، طبعة 

4-Lyon Caen , la négociation collective dans ses dimensions internationals ,Soc 

1997 , P 352. 
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نظرا لما يحتمو من مكانة ىامة في تنظيم العالقات المينية باعتباره إحدى الركائز األساسية 
لتطوير العالقات المينية و تحسينيا و تحقيق السمم االجتماعي من خالل تكريس العدالة 

.   1االجتماعية 

تتم عممية التفاوض بين الممثمين النقابيين لمعمال من جية و بين المستخدم أو 
مجموعة من المستخدمين، أو منظمة أو عدة منظمات نقابية تمثيمية لممستخدمين من جية 

أخري، و ىو نوعين التفاوض عمى مستوى المؤسسة و الذي ينتيي في حالة االتفاق إلى 
إبرام االتفاقية الجماعية لممؤسسة والتفاوض الجماعي عمى مستوى قطاع النشاط االقتصادي 

.       2الذي ينتيي إلى إبرام االتفاقية الجماعية  لمقطاع

كما يحقق التفاوض الجماعي مبدأ التكافؤ بين المصالح المتناقضة ، المصالح 
االقتصادية لألرباب العمل و أخري اجتماعية لمعمال، و يضمن مساواة الشركاء االجتماعيين 
خالل سيره بين القوة الجماعية لمعمال بعد انضماميم إلى منظمات نقابية تمثيمية تدافع عن 
مصالحيم االجتماعية و المينية من جية، و بين القوة االقتصادية ألرباب العمل من جية 
ثانية، من خالل الوصول إلى إبرام اتفاقية جماعية تضمن مكاسب جماعية لمعمال بفضل 

     3.اتحادىم بدال من تحقيق مكاسب فردية اقل ما يحصمون عمييا بموجب عقود فردية

 

                                                             
بمعبدون عواد ، دور التفاوض الجماعي في دعم السمم االجتماعي في الجزائر ، أطروحة دكتوراه ،  - 1

،  ص 2013/2014 محمد بن أحمد، السنة الجامعية 02تخصص القانون االجتماعي ، جامعة وىران 
02. 

بن عزوز بن صابر، االتفاقية الجماعية لمعمل في التشريع الجزائري و المقارن ، دار الحامد، الطبعة  - 2
 .90، عمان، ص 2011األولى 

3
 - V Castel, les  roles des conventions collectives de travail , évolution et 

développement, thèses universities Beziers ,1940 , p 37.      
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 النتائج االيجابية لمتفاوض الجماعي    : المطمب الثاني

إذا جرى التفاوض الجماعي في مناخ مالئم من جانب أطرافو، مع توافر حسن النية، 
فإن من المتوقع، أن تتفق إرادة الطرفين عمى حسم المسائل الخالفية المعروضة عمى 

التفاوض، و من ثم يتمكن طرفا ىذا التفاوض الجماعي من إبرام اتفاقية جماعية تتضمن 
تبرز أىمية االتفاقيات الجماعية في   1.تسوية لممسائل التي كانت محال لمخالف بينيما

كونيا آلية نقابية و حضارية فعالة، تطبع سموك المجتمع العمالي بطابع الحوار الديمقراطي، 
و ىي ثمرة لمتفاوض الجماعي ، الذي يتم بين الشركاء االجتماعيين في إطار لجان متساوية 

األعضاء تتخذ قراراتيا التي تترجم في شكل قواعد مينية تنظم عالقات العمل الفردية و 
الجماعية، كما تبرز أىميتيا العتبارىا وسيمة لتحقيق السمم االجتماعي من خالل تكريس 

 .     2مبدأ العدالة االجتماعية
قد يعترض التفاوض الكثير من العقبات ، قبل و أثناء سيرىا، فيي قد تتوقف أحيانا 

لفترة إلعادة التنسيق، و تعود حيث يمكن التغمب عمى ىذه العقبات ، و ىي معوقات قد 
يفرضيا أحيانا األمر الواقع متعمقة بالتفاوض كعدم وضوح اليدف الذي يتم التفاوض من 

أجمو و أخري متعمقة بصاحب العمل كغياب صاحب العمل حيث ال يجد العمال من 
يتفاوضون معو أو عدم اعتراف صاحب العمل بالنقابة أو التفاوض أو خرق لمنصوص 

 3.القانونية المتعمقة بالتفاوض يتعرض المستخدم لمتابعة جزائية

                                                             
عبد الباسط عبد المحسن، دور الوساطة في تسوية منازعات العمم الجماعية، دراسة مقارنة،دار النيضة  _ 1

 .218، ص .، القاىرة2000العربية، 
 .7بن عزوز بن صابر، نفس المرجع، ص  - 2
حسن عطية حجي، التجربة المصرية في الخصخصة و تأثيرىا عمى عالقات العمل، دار النيضة  - 3

 .206،القاىرة، ص 2010العربية، الطبعة األولي، 
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التفاوض في إعداد الجانب االجتماعي لمعمال لممسرحين ألسباب :  المبحث الثاني
اقتصادية     

 مفهوم التسريح ألسباب اقتصادية:  المطمب األول
التسريح الجماعي ىو فصل عامل أو مجموعة عمال بسبب صعوبات مالية أو 

ضغوط اقتصادية، أو بسبب إعادة التنظيم الييكمي في المؤسسة، أو بسبب توقف النشاط ، 
و ذلك وفق جدول زمني محدد و متالحق أو دفعة واحدة، و تكمن العبرة في تكييف التسريح 
عمى أنو جماعي ألسباب اقتصادية ، في اشتراك العمال المسرحين في السبب، و ليس في 

. 1العدد، و عميو يخرج من نطاق ىذا التصنيف فصل عمال ألسباب أخرى 

 المتعمق بعالقات العمل عمى أن عالقة 11-90 من القانون 66كما نص في المادة 
العمل تنتيي بالبطالن أو اإللغاء القانوني و انقضاء أجل عقد العمل ذي المدة المحددة و 

االستقالة و العجز الكامل عن العمل و إنياء النشاط القانوني لمييئة المستخدمة و التقاعد و 
. الوفاة فضال عن ذلك العزل والتسريح ألسباب اقتصادية 

 السالفة الذكر أن المشرع قيد 11-90 من قانون 69يستخمص من نص المادة 
التسريح بضابط موضوعي يتمثل في ضرورة وجود سبب اقتصادي يبرر ىذا اإلنياء و 

يضفي عميو المشروعية كما قيده بضرورة توافر شروط إجرائية نضميا ىذا القانون و فصل 
تعمق بالحفاظ عمى الشغل و حماية األجراء الذين ي09-94فييا المرسوم التشريعي رقم 

.    2يفقدون عمميم بصفة ال إرادية

                                                             
 ، الوجيز في عالقات العمل في التشريع الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية الطبعة أحمية سميمان - 1

 .366، ص 2015الثانية ، 
، المتعمق بالحفاظ عمى الشغل و حماية 1994 ماي 26 ، المؤرخ في 09-94المرسوم التشريعي رقم  - 2

  .34األجراء الذين يفقدون عمميم بصفة ال إرادية ، جريدة رسمية عدد 
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لم يتطرق المشرع الجزائري لممعايير التي يستند عمييا المستخدم في التسريح األمر 
الذي يحيمنا إلى المشرع الفرنسي الذي أتى بمجموعة من المعايير لتكييف التسريح عمى أنو 
تسريح مشروع، باعتماده معيار المتعمق بشخص العامل، أي أن ال يكون لصيق بو، كما 
اعتمد معيار الوظيفة أي وجوب أن يمس التسريح الوظيفة المشغولة من طرف العامل، 

بتحويميا أو إلغائيا ، كما أتي بمعيار أخر و ىو معيار التعديل األساسي لعقد العمل، كما 
.    1يجب أن يستند المستخدم عند تسريحو لمعامل إلى مجموعة من األسباب الحقيقية و الجدية

يترتب عن مبدأ تبرير اإلنياء لسبب اقتصادي نتيجة ىامة مفادىا تقييد حرية 
المستخدم في إنياء عقد العمل غير المحدد المدة باإلرادة المنفردة، فال يجوز لو التسريح أو 
االنتياء لمتقميل من عدد المستخدمين إال إذا برر ذلك أسباب اقتصادية حقيقية و جدية ، و 
لم يحدد الحاالت المبررة ليذا النوع من اإلنياء فاسحا المجال لالتفاقيات الجماعية و أيضا 

.      2لمقضاء لتوضيح فكرة السبب االقتصادي
لم يجعل المشرع الجزائري من الظروف االقتصادية التي تمر بيا المؤسسة قوة قاىرة 

بالرغم من أن ىذه الظروف خارجة عن إرادة العامل و صاحب العمل، و بالتالي ال يستطيع 
ىذا األخير، أن يدفع بعدم مسؤوليتو و التحرر و اإلعفاء من التعويض لفائدة العامل، إال إذا 

أثبت تحقق شروط و صور القوة القاىرة المحددة قانونا، و ىذا ما حدث بالفعل لممؤسسات 
االقتصادية الجزائرية التي مرت و مازالت تمر بمراحل صعبة ، و يعود ذلك لنقص موارده 

                                                             
تعسف المستخدم في إطار ممارسة سمطاتو، أطروحة لنيل درجة دكتوراه ل م د في سميماني حميدة، -  1

 . 112، ص 2017/ 2016القانون، تخصص القانون االجتماعي، جامعة مولود معمري تيزي وزو، 
فتحي وردية، ضوابط إنياء عقد العمل ألسباب اقتصادية في القانون الجزائري، أطروحة دكتوراه العموم،  - 2

، ص 2013/2014تخصص القانون، جامعة تيزى وزو، كمية الحقوق و العموم السياسية، السنة الجامعية 
49 . 
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المالية و تراجع الدولة عن تمويميا باإلضافة إلى نقص التجربة في التوجو االقتصادي 
.   1الحر

   كثيرا ما عممت النقابات العمالية عمى تضييق الخناق عمى مشروعية أسباب ىذا اإلجراء 
نظرا لخطورتو و حماية لحقوق العمال، ميما كانت التسميات و الدوافع، سواء اقتصادية 

ظرفية أو أسباب اقتصادية ناتجة عن إعادة تنظيم و ىيكمة العمل في المؤسسة أو بسبب 
.     2اندماج عدة مؤسسات في مؤسسة واحدة و بالتالي االستغناء عن العمال

إجراءات إعداد الجانب االجتماعي لمعمال المسرحين ألسباب اقتصادية    :المطمب الثاني
بالحفاظ عمى  المتعمق 09-94أكد المشرع الجزائري ضمن المرسوم التشريعي رقم 

 المذكور سابقا عمى القواعد و الذين يفقدون عمميم بصفة ال إرادية3الشغل وحماية األجراء 
اإلجراءات التي تحكم التصريح لسبب اقتصادي ، حيث ييدف ىذا المرسوم التشريعي إلى 

تنظيم المحافظة عمى الشغل ويحدد الترتيبات القانونية الخاصة بحماية األجراء الذين يفقدون 
.  عمميم بصفة ال إرادية ألسباب اقتصادية

يحدد ىذا المرسوم التشريعي القواعد و اإلجراءات التي تحكم المجوء إلى إعادة ضبط 
مستويات الشغل ألسباب اقتصادية، كما يرسم طبيعة المساعدة و مستوياتيا و أشكاليا التي 

                                                             
أو إشكالية التوفيق بين المتغيرات ... أحمية سميمان، أزمة عالقات العمل و األشكال المختمفة لمتشغيل- 1

االقتصادية، و الثوابت االجتماعية، الممتقى الوطني الثاني حول الظروف االقتصادية لممؤسسة و أثرىا عمى 
 .2010 مارس 11  و 10عالقات العمل في التشريع الجزائري، القطب الجامعي تاسوست ، جيجل، يومي 

 . 168رشيد واضح ، المرجع السابق ، ص -  2
بالحفاظ عمى الشغل و حماية األجراء المتعمق  09-94رقم  من المرسوم التشريعي 02نصت المادة  -3

الذين يفقدون عمميم بصفة ال إرادية عمى أنو تطبق أحكام ىذا المرسوم عمى جميع األجراء و الييئات 
المستخدمة لمقطاع االقتصادي ميما كان وضعيا القانوني و يمكن تمديدىا ألجراء المؤسسات و اإلدارات 

 .العمومية بموجب نص 
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، لكل ىيئة مستخدمة 1يمكن أن تمنحيا السمطات العمومية لممحافظة عمى الشغل و ترقيتو
تشكل أكثر من تسع أجراء تقرر المجوء إلى إعادة ضبط مستويات الشغل و األجور أن تدرج 

 من 05المادة ذلك في إطار ترتيبات الحماية بجانب اجتماعي و ىو ما نصت عميو 
أنو عمى كل صاحب عمل يشغل أكثر من تسعة عمال . المرسوم التشريعي السالف الذكر

يقرر المجوء إلى ضبط مستويات الشغل و األجور أن يدرج ذلك في إطار جانب اجتماعي، 
  . 2و بالتالي فإن المرسوم ال يطبق عمى المؤسسات التي تشغل تسعة عمال فأقل 

ييدف الممف االجتماعي إلى دراسة و بحث كل السبل التي من شأنيا الحفاظ عمى 
مناصب الشغل ألكبر قدر ممكن من العمال ، و من جية و إلى وضع معايير موضوعية و 
منصفة لتحديد عدد العمال الذين سوف يشمميم التسريح ، و من جية ثانية، و ليذا يتطمب 

األمر ضرورة التعاون بين كل من صاحب العمل و الييئات الممثمة لمعمال لمتوصل إلى 
 و يشمل الجانب االجتماعي المنصوص 3تحقيق ىذه األىداف عن طريق التشاور والتفاوض

 المذكور سالفا إلى مرحمتين يتم فييا إعداد الجانب 09-94عميو في المرسوم التشريعي رقم 
.  االجتماعي

جاء خاليا من :"09-94يري األستاذ نصر الدين قريش بأن المرسوم التشريعي رقم 
أي نص صريح يتضمن تعريفا أو معيارا مساعدا عمى تحديد مفيوم السبب االقتصادي و 
عمى الرغم من ىذا الفراغ القانوني، يتبين من الفحص المجمل لمواد ىذا المرسوم المتعمقة 

بالشطر األول لمجانب االجتماعي ، اعتماد المشرع عمى األسباب الحقيقية الييكمية 
                                                             

بالحفاظ عمى الشغل و حماية األجراء الذين المتعمق  09-94 من المرسوم التشريعي رقم 01المادة -  1
 .يفقدون عمميم بصفة ال إرادية

.  من المرسوم التشريعي السالف الذكر05المادة -  2

، ص  2003قانون العمل الجزائري و التحوالت االقتصادية،دار القصبة لمنشر، ، عبد السالم ذيب  - 
449 . 

 . 380أحمية سميمان ، المرجع السابق، ص -  3
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والعرضية في آن واحد، مع تأكيده عمى إسناد ميمة تحديد ىذه المعايير إلى الممارسات 
المينية بداخل المؤسسات المستخدمة و إلى خاصة قضاة الموضوع الذين عمييم االجتياد 

".    برأييم ألجل حصر مفيوم السبب االقتصادي

كما أن االتفاقيات الجماعية التي أحيمت إلييا ميمة تحديد شروط و إجراءات التسريح 
الجماعي ألسباب اقتصادية ، ال تشير في كافة الحاالت سوى إلى األسباب المالية 

االقتصادية دون أن تحدد أو توضح فيما إذا كانت ىذه األسباب ظرفية أو تنظيمية،أي إذا 
.     1كانت خارجة عن إرادة المؤسسة

يحرر الجانب االجتماعي بمبادرة من صاحب العمل، فيو بذلك عمل ممزم لشخص 
أو أحادي الجانب ، و بعد عميو من قبل أجيزة التسيير يصبح مجرد مشروع يطرح عمى 

التفاوض و ينتقل إلى مركز االتفاق في حالة المصادقة عميو من قبل لجنة التسيير و 
، التزام 09-94ىذا و يعد الجانب االجتماعي، وفقا ألحكام التشريعي رقم . 2المنظمة النقابية

قانوني يقع عمى عاتق الييئة المستخدمة مفاده، إعداد مشروع يتضمن جممة التدابير التي 
تيدف إلى تجسيد مبدأ المحافظة عمى الشغل، و في حالة استحالة، تسييل عممية إعادة 

توظيف العمال المعنيين بإجراء التسريح لمسبب االقتصادي مع ضرورة تقديمو لممثمي العمال 
.   3لمتشاور و التفاوض حولو

                                                             
 . 371أحمية سميمان، نفس المرجع ، ص -  1
 .450، ص المرجع السابقعبد السالم ذيب،  - 2
فتحي وردية ، ضوابط إنياء عقد العمل ألسباب اقتصادية في القانون الجزائري، أطروحة دكتوراه  - 3

العموم، تخصص القانون االجتماعي، كمية الحقوق و العموم السياسية، جامعة تيزي وزو، السنة الجامعية 
 .124، ص 2013/2014
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 07نصت عمى المرحمة األولي المادة  تمر مرحمة إعداد الجانب االجتماعي عمى مرحمتين 
 المذكور سالفا، حيث تشمل ىذه المرحمة عمى إجراء 09-94من المرسوم التشريعي رقم 

:  واحد أو عدة إجراءات و تتمثل فيما يمي 

 .تكييف النظام التعويضي و السيما العالوات و التعويضات المرتبطة بنتائج العمل-  1

.  إعادة دراسة أشكال مرتب العمل و مستويات بما فيو مرتبات اإلطارات المسيرة- 2

 .تجميد  لترقية - 3
 .تنظيم عمميات التكوين التحويمي لألجراء- 4

 .إعادة توزيع العمال - 5
 .إلغاء تدريجي لمجو إلى العمل الساعات اإلضافية- 6
 .إحالة األجراء الذين يبمغون السن القانونية عمى التقاعد أو التقاعد المسبق - 7
 .إدخال تقسيم العمل و العمل بالتوقيت الجزئي - 8
 .عدم تجديد عقود العمل محددة المدة - 9

أما المرحمة الثانية التي تضمنتيا المادتين الثامنة و التاسعة من المرسوم التشريعي 
 المذكور سالفا، فتتمثل في بعض التدابير التي يمكن المجوء إلييا كتكممة لمتدابير 94-09

الفئات و األعداد العمالية  لتحديد السابقة من جية،وبعض التدابير و اإلجراءات الضرورية 
. 1المعنية بالتسريح

تبدأ المرحمة الثانية إعداد الجانب االجتماعي من قبل المستخدم، بتنظيم عمميات 
إعادة التوزيع لألجراء المعنيين باالتصال مع الفرع أو قطاع النشاط التابع لو و المصالح 

                                                             
 .382أحمية سميمان ، المرجع السابق ، ص -  1
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التكوين الميني و اإلدارات القطاعية المختصة، أو إنشاء أنشطة تدعميا  العمومية لمعمل و
.     1الدولة إذا اقتضي األمر لصالح العمال المعنيين بإعادة التوزيع

كما يمزم المستخدم بتحديد المعايير و المقاييس التي ينبغي أن تسمح بتحديد األجراء 
الذين يستفيدون من تدابير الحماية ، كذلك تنظيم شروط إعداد القوائم االسمية لألجراء 

الموزعين حسب أماكن العمل كيفياتو عند االقتضاء، ليستفيدون من إحدى الحاالت المتمثمة 
إما في اإلحالة عمى التقاعد أو التقاعد المسبق، أو أداءات التأمين عمى البطالة أو التوظيف 

.  2التعويضي عن طريق إعادة التوزيع

بعد استنفاذ كل الطرق القانونية لتفادي التسريح لسبب اقتصادي يعرض المستخدم 
تقرير يشمل مجموع التدابير المقررة في الجانب االجتماعي لممصادقة عمييا من طرف لجنة 

المشاركة و المنظمات التمثيمية لعمال المؤسسة لمتعبير عن أرائيم و اقتراحاتيم و 
 .          3مالحظاتيم و توصياتيم حول مضمون الجانب االجتماعي

يتم التفاوض الجماعي حول اإلجراءات الواجب إتباعيا لدخول الجانب االجتماعي 
حيز التنفيذ و يكون ىذا التفاوض مع لجنة المشاركة و مع المنظمة النقابية األكثر تمثيال و 

، يترتب عن التفاوض تحرير محضر يوقع عميو 4في غيابيا مع ممثمين منتخبين عن العمال
.     5الطرفان و يثبت نقاط االتفاق وعند االقتضاء المسائل التي تكون محل تحفظ أو اختالف

                                                             
بالحفاظ عمى الشغل و حماية األجراء الذين المتعمق  09-94 من المرسوم التشريعي رقم 08المادة -  1

 .يفقدون عمميم بصفة ال إرادية
 . من نفس المرسوم09المادة -  2
 . من نفس المرسوم11، 10المادة -  3
 .450عبد السالم ذيب ، المرجع السابق، ص -  4
 .  السالف الذكر09-94من المرسوم التشريعي 13المادة  - 5
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 المذكور سالفا أنو إذا تم االتفاق 09-94 من المرسوم التشريعي 15نصت المادة 
عمى جميع البنود و المسائل الواردة في وثيقة الممف االجتماعي المعروض لمنزاع سواء بعد 

التعديل أو بدونو ، فإن ىذا االتفاق ال يكون نافذا إال بعد إيداعو من قبل المستخدم لدى 
كتابة ضبط المحكمة المختصة إقميميا، ليشرع بعد ذلك في تنفيذه وفق الجدول الزمني و 

. اآلجال واإلجراءات المتفق عمييا 
أما فيما يتعمق باشتراكات الضمان االجتماعي فإنو ال يمكن ألي مستخدم المجوء إلى 
إجراءات التقميص من عدد العمال، إال إذا كان يدفع بانتظام اشتراكات الضمان االجتماعي 
بما فييا االشتراكات التي أسماىا نظام التأمين عن البطالة و التقاعد المسبق، و في حالة 

التأخير يفتح سجال خاصا لمتسوية بعد االتصال مع ىيئات الضمان االجتماعي و في حالة 
 .1المخالفة يتعرض المستخدم لعقوبات 

: الخاتمة 
ىذا و رغم أن المشرع الجزائري أولى أىمية بالغة لمحفاظ عمى مناصب الشغل من 

 عمى استنفاذ كل السبل التي من شأنيا أن تقمل أو توقف 2الناحية االجتماعية و حرصا منو
عممية التسريح فمم يكتفي بالتدابير السابقة ،منح المشرع المؤسسات التي تبدي استعدادىا و 
حرص عمى الحفاظ عمى عماليا أن تستفيد من مساعدات مالية قصد الحفاظ عمى مناصب 

 تشمل المساعدات العمومية عمى ":  من نفس المرسوم عمى ما يمي26الشغل، نصت المادة 
بتخفيض أو إعفاء جبائي أو شبو جبائي في إطار - إحدى التدابير أو عمى العديد منيا 

 قوانين المالية، إعانة في باب تمويل الجزئي لدورات التكوين و التحويل و إنشاء نشاطات 
 

                                                             
 . من نفس المرسوم التشريعي20المادة  - 1
بالحفاظ عمى الشغل و حماية األجراء الذين المتعمق  09-94من المرسوم التشريعي رقم 25 المادة  -2

 .يفقدون عمميم بصفة ال إرادية
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لصالح األجراء المؤسسة في إطار اتفاقية تربط المستخدم بمصالح اإلدارة المكمفة بتسيير 
الصندوق الوطني لترقية الشغل و إدارتو، منح الصندوق الوطني لترقية الشغل الضمانات 
الضرورية لمحصول عمى قروض لتمويل استثمارات دفع طاقات اإلنتاج القائمة أو إلنشاء 

    ."  نشاطات جديدة 

أما من الجانب الجزائي لم يقرر المشرع حماية مبدأ استقرار منصب العمل بضمانات 
غير أنو من الناحية العممية يعد لجوء المؤسسات إلى التفاوض حول إنياء . جزائية فعالة 

عالقات العمل بالتراضي عن طريق الفسخ أو االستقالة أو الذىاب اإلرادي،  حيمة قانونية و 
ما يترتب عنيا من حقوق مجحفة لمعمال، فالتفاوض يكون حول المبمغ الذي يعرضو 

المستخدم لكل عامل يجد نفسو أمام األمر الواقع لتنتيي ىذه المفاوضات بالتخمي عن 
منصب العمل مقابل المبمغ المقترح عميو رغم أنو يعمم بأنو ال يوجد تعويض يقوم مقام 

 .مصدر رزقو
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 اإلشهارالتجاري وأثره على تهمًة ثروات املؤسسة االقتصادية
ن عديدة نبًل  ب/ د

"  ب   "  أستاذ حماضر 
 جامعة مستغامن  كلًة احلقىق والعلىم السًاسًة

:  الممخص
يعتبر اإلشيار التجاري من بين الوسائل الذي تعتمد عميو المؤسسةاإلقتصادية لترويج 

منتوجاتيا سواء كانت سمعة أو خدمة من أجل تحقيق الربح وتنمية ثرواتيا، األمر الذي 
 . يجعل اإلشيار التجاري يكتسي أىمية بالغــــــة في المجال اإلقتصادي

 .اإلشيار التجاري، المؤسسة اإلقتصادية، الترويج، سمع وخدمات، الثروة: الكممات اإلفتتاحية

Abstract:  

Commercial advertising is one of the means used by the economic 

institution to promote its products whether it is a commodity or a service for profit 

and the development of its wealth, which makes commercial advertising very 

important in the economic field. 

key words:Commercial advertising- economic institution-promotion-goods and 

services-wealth. 

: مقدمــة
يعد اإلشيار التجاري أو اإلعالن التجاري أحد الوسائل الفعالة لتحقيق الغاية التي 

أنشأت من أجميا المؤسسة اإلقتصادية بمختمف أشكاليا نظرا لمدور الذي يمعبو في تسويق 
المنتوجات أو الخدمات من خالل تزويد المستيمك بمختمف المعمومات والبيانات التي تيميم 

بشأن المنتوج وبالتالي السماح ليم باتخاذ القرار المناسب إلبرام أو عدم ابرام العقد مع 
 .مساعدتيم عمى حسن اختيار المنتوج المالئم لمرغبة المشروعة لدييم
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و يرجع تاريخ ظيور اإلشيار التجاري أو اإلعالن التجاري إلى العصور القديمة 
 التي كانت الوسيمة المتاحة مرحمة المنـــــــاداة أو الصيحاتوالذي عرف عدة مراحل منيا 

إليصال الرسالة اإلعالنية إلى الجميور، ففي بالد اإلغريق كان البائعون ينادون عمى السمع 
لتباع، ونفس األمر بالنسبة لروما أين كان النداء يتضمن جوىر المنتوج والسعـــــــر من أجل 

 مرحمة اإلعالن المكتوب، ثم انتقل اإلعالن التجاري إلى 1تحفيز المستيمكين عمى الشراء
الذي ظيـــر في روما أين تم إنشاء سجل رسمي لإلعالن وكان من الخشب أو الجبس وكانت 

تقيد بو إعالنات البيع واإليجار، فضال عن استعمال اإلشارات والرموز خارج المحالت 
التجارية لمداللة عمى بعض المنتوجات وكذا التعريف بيا فمثال رأس العنزة يعني محل األلبان 
شارة الحذاء الخشبي  شارة الكأس والثعبان تعني صيدلية، وا  ورمز الطاحونة يعني مخبزة ، وا 

 . 2تــــدل عمى اإلسكافي وغيرىا من اإلشارات والرموز
الذي عرف انتاج بعض الوريقات مرحمة اإلعالن المطبوعوبالنسبة لممرحمة الثالثة فيي 

اإلعالنية في شكل رسائل مطبوعة توجو لفئة المستيمكين تتضمن اسم السمعة ومكان 
تواجدىا فضال عن العالمات التي كان التجار يعمقونيا عمى واجيات محالتيم، وتعد سنة 

 التاريخ الحقيقي لميالد اإلعالن التجاري بالمعـــــنى الحديـــث في فرنسا ثم انجمترا سنة 1631
 . 17043، وبعدىا الواليات المتحدة األمريكية سنة 1655

     ولقد ساعدت الثورة الصناعية في القرن الثامـــــــن العاشـــــــر إلى بروز اإلعـــــــالن التــــــجاري 
كوسيمـــــــة فعالة لمتأثيــــــر في النشاط اإلقتصادي من خالل التعريف بالمنتوجات والخدمات 

المعروضة في السوق، ومع بداية القرن العشرين ساعدت وسائل التمفزيون والسينما والراديو 

                                                             
شاكر حامد جبل، اإلعالن التجاري واآلثار المترتبة عميو في الفقو اإلسالمي، الطبعة األولى، دار الفكر - 1

 .10.، ص2009الجامعي، مصــــــر 
عمر محمد عبد الباقي، الحماية العقدية لممستيمك، دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون، منشأة المعارف، - 2

 .88.، ص2004مصر، 
 .عمر محمد عبد الباقي، نفس المرجع- 3



  2018جوان / مجلة قانون العمل و التشغيل                                                                                        العدد السادس 

251 
 

اإلعالن التجاري إلى اإلنتشار الواسع، كما عرف القرن الحادي والعشرين تطورا كبيرا في 
 خاصة لدى مستوى 1مجال اإلىتمام باإلعالن التجاري السيما عند اإلىتمامباألنترنت

المؤسساتاإلقتصادية وأخص بالذكر الشركات التجارية نظرا لما يوفره اإلعالن التجاري من 
 . 2مكاسب ليا

     ونظرا ألىمية اإلشيار التجاري بمعناه الحديــــــث أصبـــــــحت المؤسســـــات اإلقتـــــــصادية 
تخصص أمــــوال معتبـــــــــرة في ميزانيتيا لمقيام باإلعالن التجاري لمنتوجاتيا أو خدماتيا 

قناعو عمى  لمتـــــــعريف بيا لـــــــدى المستيمك مع ابراز جودتـــــــيا ومكانتـــــيا في السوق لجذبو وا 
اقتناء المنتوج أو اإلستفادة من الخدمات التي تقوم بتسويقيا، األمر الذي يجعمنا نولي أىمية 

في ىذه الدراسة لوسيمة اإلعالن التجاري في الوقت الـــــــراىن ومـــــــدى قدرتـــــــو عمى جذب 
 .الزبائن إلقتـــــــناءالمنتـــــــوجات أو الخدمات المعروضة من طرف المؤسسات اإلقتصادية

مكانة اإلشيار التجاري في المؤسسات :      وإلثراء ىذه الدراسة سنطرح اإلشكالية التالية
اإلقتصادية ومدى قدرتو عمى تنمية ثرواتيا والزيادة في مبيعاتيا؟ ولإلجابة عمى اإلشكالية 

المبحث األول مفيوم اإلشيار التجاري ثم ندرسأثـــر اإلشيار  سنعتمد عمى مبحثين لنتناول في
.  التجــــاري عمى تنميــــة ثروات المؤسســــة اإلقتصاديـــة في المبحث الثاني

 مــــفيـــــوم اإلشيار التــــجــــــاري: المبحث األول 
     إن محاولة إعطاء مفيوم لإلشيار الجاري أواإلعالن التجاري يقتضي منا التطرف إلى 

 .(المطمب الثاني) عناصره  ثم تناول(المطمب األول)تعريفو 

                                                             
، إذ ظير أول شريط إعالني 1994استخدم اإلعالن التجاري بصفة جدية عبر شبكة األنترنت سنة  - 1
(banner)  عمى األنترنت عمى الموقع الخاص بشركة "Hotwired 27 في الواليات المتحدة األمريكية بتاريخ 

لمزيد من اإلطالع أنظر محمد طاىر ناصير، التسويق اإللكتروني، دار الحامد، األردن، ". 1994أكتوبر 
 .366.، ص2005

يوسف عودة غانم المنصوري، التنظيم القانوني لإلعالنات التجارية عبر اإلنترنت، دراسة مقارنة، الطبعة - 2
 .14.األولى،منشورات الحمبي الحقوقية، لبنان، ص
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 تعـــــــريف اإلشـــيار التجـــــاري: المطمب األول 
 (الفرع األول)لغويا واصطالحا في سنتناول في ىذا المطمب تعريف اإلشيار التجاري 

 .(الفرع الثاني)الناحية الفقيية و التشريعية في ثم نتطرق إلى تعريفــــــــــــــو من 
:  التعريـــــــف المغـــــوي واإلصطالحي لإلشــــيار التـــجاري: الفرع األول

فيقال عمن ، يقصــــــد باإلشيـــــــار أو اإلعالن في المغة إظيار الشيء: التعريــــــف المغــــــوي/أ
األمر أي ظير وانتشر ومصطمح أعمنو بمعنى أظيره، وتجدر اإلشـــــــارة أن لفظ اإلعالن ال 
يختمف في المغة عن لفظ اإلشيار فميما نفس المعنى حتى وان اختمفا في التسمية فيناك 
بعض الدول العربية تستعمل اإلعالن بدل اإلشيار كما ىو الحال بالنسبة لدول مصر، 

الكويت، اإلمارات العربية المتحدة وغيـــرىا أما بالنسبة لمجزائر فإن المشرع الجزائري يستعمل 
المفظين لمداللــــة عمى نفـــس المعنىغير أنو يستعمل بكثرة كممة اإلشيار في مختمف النصوص 

 . 1القانونية
يقصد باإلشيار التجاري كل ما ينشره التاجر أو الميني وغيرىما : التعريف اإلصطالحي/ب

في وسائل اإلعالن كالصحف أو في نشرات خاصة تعمق عمى الجدران أو واجيات المحل 
التجاري أو توزع عمى الجميور ويعمن فيو المعمومات التي يرغب الترويج ليا بشأن السمعة 

 .   أو الخدمة المعروضة في السوق
التعريف الفقيي والتشريعي لإلشيار التجاري : الفرع الثاني

 يوجد العديد من الفقياء الذين حاولوا إعطاء تعريف لإلشيار التجاري، :التعريف الفقيي/ أ
غير أننا في دراسة ىذ الفرع سنقتصر عمى بعضيا نظرا لكثرتيا حيث نجد بعض الفقو 

                                                             
 يحدد القواعد 2004 يونيو 23 المؤرخ في 02-04 من القانون رقم 28 و27أنظر عمى سبيل المادتين 1

 المعدل والمتمم بالقانون رقم 41، ع2004 جوان 27ر المؤرخة في .المطبقة عمى الممارسات التجارية، ج
 02انظر أيضا المادة . 46.، ع18/08/2010ر المؤرخة في . ، ج15/08/2010 المؤرخ في 10-06
 يتعمق برقابة الجودة وقمع الغش، 1990 يناير 30 المؤرخ في 39-90 من المرسوم التنفيذي رقم 08فقرة 
 .05.،ع1990 يناير 31رالمؤرحة في .ج
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كل وسيمة معمومات موجية إلى الجميور إلبداء رأيو حول "بعرف اإلشيار التجاري عمى أنو 
 ".1النتائج التي يمكن توقعيا من السمعة أو الخدمة المقترحة عميو
إعـــــالم تجـــــاري أو ميني الغايـــــة "     ويعرف جانب آخر من الفقو اإلشــــــيار التـــــجاري بأنو 

منو التـــــــعريف بالسمعــــــة أو الخدمة المعروضة عمى الجميور عن طريق ابراز مزاياه وذكر 
 ".2محاسنو من أجل جذبيم وحثيم عمى التعاقد

كل رسالــــــة يوجييـــــا صاحب "ويضيف بعض الفقو أن اإلعالن التجاري يقصد بو 
مينـــــة لمجميور بيدف حثـــــــو عمى اقتناء سمعة أو خدمة، ومنيا عمى سبيل المثال الممصقات 

 ."3في الشارع، إعالن في التمفاز
عممية اتصال غير شخصي "أما من الناحية اإلقتصادية فيعرف اإلشيار التجاري بأنو 

من خالل وسائل اإلتصال العامة بواسطة معمنين يدفعــــــــون ثمنا إليصــــــــــال معمومـــــــات 
 ".4معينـــــــة إلى فئات من المستيــــــمكين حيث يفصح المعمن عن شخصيتو في اإلعالن

وسيمة لترويج المنتجات والخدمات " وفضال عن ذلك فإنو يقصد باإلشيار التجاري بأنو
 ".5الغاية منو المتاجرة وتحقيق األرباح

                                                             
كوثر سعيد عدنان خالد، حماية المستيمك اإللكتروني، دار الجامعة الجديدة لمنشر، الطبعة الثانية، 1

 . 114.، ص2016مصر،
حمدي أحمد سعد أحمد، القيمة العقدية لممستندات اإلعالنية، المحالت الكبرى، دراسة مقارنة بين القانون 2

 .20.، ص2007المدني المصري والفرنسي والفقو اإلسالمي، دار الكتب القانونية، مصر، 
3
J.Calais-Auloy et F.Stainmetz, Droit de la consommation, DALLOZ, France, 5

eme 
éd, 2000, 

P.123. 

 .107.كوثر سعيد عدنان خالد، المرجع السابق، ص4
بتول صراوة عبادي، التضميل اإلعالني التجاري وأثره عمى المستيمك، دراسة مقارنة، منشورات الحمبي 5

ولمزيد من التعاريف الفقيية حول اإلشيار التجاري . 22و 21.، ص2011الحقوقية، الطبعة األولى لبنان، 
أنظر نبيل بن عديدة، اإللتزام باإلعالم وتوابعو في مجال قانون اإلستيالك ،أطروحة الدكتوراه في العموم، 

 و 189و 188.،ص2018-2017 محمد بن أحمد،السنة الجامعية 02 القانون الخاص،جامعة وىران
190. 
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مجموعة الوسائل الفنية ذات األثر "     ويرى بعض الفقو الفرنسي أن اإلشيار التجاري ىو 
الجماعي المستخدم لصالح مؤسسة أو مجموعة مؤسسات الكتساب العمالء وزيادة عددىم 

 ."1واإلحتفاظ بيم
ويالحظ من التعاريف الفقيية السابقة أنو ال يمكن إعطاء تعريف موحد لإلشيار 
التجاري، غير أن معظم التعاريف ركزت عمى أن الغاية من اإلشيار التجاري ىو جذب 

الزبائـــــــن وحثيم عمى اقـــتناء المنتــــــوج أو الخدمــــــة المعروضـــــــة في السوق وىذا ىو اليدف 
 .األسمى والغاية المرجوة من الرسالة اإلعالنية الموجية لمجميور

كل نشــــــاط "      وفضال عن ذلك يمكن لنا أن نقترح تــــعريف لإلشــــــيـــــار التــــــجــــاري بأنـــــــو
ييــــــدف إلى ترويـــــج سمـــــع أو خدمات إلى الجميور بإبراز محاسنيا، بأية وسيمــــــة من 

 ."وسائــــــل اإلشـــــيار وبطريقــــة مغرية تحفزىم عمى التعــــاقــــــــد من أجل تحقيق الربح
إن معظم التشريعات حاولت إعطاء تعريف لإلعالن التجاري بالرغم :التعريف التشريعي/ ب

كل إعالن " من أن التعريفات تترك لمفقو والقضاء، فنجد المشرع الجزائري يعرف اإلشيار بأنو
ييدف بصفة مباشرة أو غير مباشرة إلى ترويج بيع السمع أو الخدمات ميما كان المكان أو 

 2".وسائل اإلتصال المستعممة
 30 المؤرخ في 39-90 من المرسوم التنفيذي رقم 08 فقرة 02     وتعرف أيضا المادة 

جميع " اإلشيار بأنو3 يتعمق برقابة الجودة وقمع الغش المعدل والمتمم1990يناير 
اإلقتراحات أو الدعايات أو البيانات أو العروض أو اإلعالنات أو المنشورات أو التعميمات 

 ".المعدة لترويج تسويق سمعة أو خدمة بواسطة أسناد بصرية أو سمعية بصرية

                                                             
1
Pierre et François Greffe, La Publicité et la loi, 6

eme 
éd , Paris, 1987, P.02. 

يحدد القواعد المطبقة عمى  2004 يونيو 23  المؤرخ في02-04 من القانون رقم 03أنظر المادة - 2
 06-10 المعــــــــدل والمتــــــــمم بالقــــــــانــــــونرقم 41،ع2004 جوان 27 ر المؤرخة في.الممارسات التجارية،ج

 .46.،ع18/08/2010 رالمــــــــؤرخة في.،ج15/08/2010 المـــــــؤرخفي
 16 المؤرخ في 315-01 بموجب المرسوم التنفيذي رقم 39-90تم تعديل المرسوم التنفيذي رقم  - 3 

 .61.، ع2001-10-21ر المؤرخة في .،ج2001أكتوبر 
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أي شكل من أشكال نشر " أما التشريع الفرنسي فإنو يعرف اإلشيار التجاري بأنو
الرسالة التمفزيونية مقــــــابل أجر أو أي مقابل آخر لتقديم األموال أو الخدمات في إطار نشاط 

 .1"تجاري أو صناعي أو حرفي أو ميني لضمان التسويق التجاري لمشروع عام أو خاص
-06-02 المؤرخ في 98-40 من القانون رقم 35    وبالنسبة لمتشريع التونسي فإن المادة 

يعتبر اشيارا في معنى ىذا "  المتعمق بطرق البيع واإلشيار التجاري تعرفو بأنو1998
القانون كل عممية اتصال تيدف بصفة مباشرة أو غير مباشرة إلى تنمية بيع منتوجات أو 

 .2"اسداء خدمات ميما كان المكان أو وسائل اإلتصال المعتمدة
 المتعمق باإلتصال 77-03 من القانون رقم 02ويعرف التشريع المغربي في المادة 
كل شكل من أشكال اإلتصال اإلذاعي أو التمفزي "السمعي البصري اإلشيار التجاري بأنو 

خاصة عن طريق الصور، الرسوم األشكال، الخطابات المكتوبة أو الشفوية موجية من أجل 
إعالم الجميور أو لفت انتباىو بيدف تشجيع استيالك منتجات أو خدمات وذلك في إطار 
نشاط تجاري أو صناعي أو ميني أو حــــــرفي أو زراعي أو أي ميــــن حــــــــرة أو التـــــعريف 

 .3"بمؤسســــــة عامـــــــة أو خاصة
وميما اختمفت التعريفات السالفة الذكر حول اإلشيار التجاري فإنيا ركزت كميا عمى 

الوسائل واألشكال المعتمدة في اإلشيار التجاري التي تعد عنصرا ىاما من عناصره 
 .وبموجبيا يتمقى الجميور الرسالة اإلعالنية

وبعد التطرق إلى تعريف اإلشيار التجاري من الناحية الفقيية والتشريعية يتضح لنا 
 .جميا أنو يقوم عمى عدة عناصر أساسية األمر الذي سنتناولو في المطمب الثاني

                                                             
حمدي أحمد سعد أحمد، المرجع السابق، :  أنظر1992 مارس 27 المؤرخة في 280-92الالئحة رقم - 1

 . 15.ص
 .44،ع1998 جوان 02الرائد الرسمي لمجميورية التونسية، المؤرخة في 2
محمد بوراس، النظام القانوني لإلشيار عن المنتجات والخدمات، دراسة تأصيمية لإلشيار التجاري، دار - 3

 . 28.، ص2014الجامعة الجديدة، مصر 
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 عناصر اإلشيار التجاري: المطمب الثاني 
يقوم اإلشيار التجاري عمى عنصرين، عنصر مادي يتمثل في استخدام أداة أو وسيمة 

الفرع )وعنصر معنوي يتمثل في الغاية من اإلشيار التجاري  (الفرع األول)من وسائل التعبير
 .(الثاني

العنصر المادي : الفرع األول
يتمثل في األداة أو الوسيمة المستعممة في الرسالة اإلعالنية وبالتالي ىو كل فعل أو 
نشاط أو استخدام لوسائل تعبير تدرك بالحواس من أجل إحداث تأثير معين ومحدد عمى 

 .1المتمقي
     وتتعدد الوسائل التي يعتمد عمييا المعمن في اإلشيار التجاري وتعد األنترنت في الوقت 

الراىن من أبرزىا تمجأ إلييا المؤسسات اإلقتصادية بمختمف أشكاليا خاصة الشركات 
التجارية وىو ما يسمى باإلشيار التجاري اإللكتروني الذي تتعدد أشكالو كاإلعتماد عمى 

وكذا األشرطة  (Les messages interstitiels) والرسائل المتخممة (Les Sites)المواقع 
 Le)ويطمق عميو أيضا  (E-mail)والبريد اإللكتروني  (Bandeaux Publicitaires)اإلعالنية 

courrier électronique)  2وغيرىا من األشكال األخرى. 
     ونجد أن وسائل اإلشيار التجاري تتنوع فيناك اإلعالنات المكتوبة كالجرائد والمجالت 
والمطبوعات والمنشورات، كما أن ىناك إعالنات سمعية مرئية كالتمفاز والسينما، فضال عن 
وجود اإلعالنات السمعية كاإلذاعة، باإلضافة إلى وسائل أخرى كالالفتات اإلعالنية واأللواح 

عالنات الشوارع، وكذا اإلعالنات  الضوئية والممصقات الجدارية وواجيات المحالت وا 
 .بواسطة وسائل النقل كما ىو الحال بالنسبة لمحافالت

                                                             
 .25.بتول صراوة عبادي، المرجع السابق، ص- 1
كوثر سعيد عدنان خالد، المرجع السابق، : لمعرفة أشكال اإلعالن التجاري اإللكتروني بالتفصيل أنظر- 2

 .126 إلى 121ص
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 ال يمكن اعتباره وسيمة من وسائل اإلشيار التجاري خاصة 1     وتجدر اإلشارة أن الوسم
وأن المشرع الجزائري ميز بين المصطمحين وأعطى تعريف خاص لكل منيما، كما أن الوسم 

ييدف إلى إعالم المستيمك بالبيانات الخاصة بالسمعة أو الخدمة بطريقة موضوعية 
إلخ وأن تقديم ىذه المعمومات يكون بصفة ...كالتسمية، المكونات، الخصائص األساسية

إلزامية عمى خالف اإلشيار التجاري الذي تعد البيانات الواردة فيو اختيارية وتخضع لرغبة 
صاحب اإلعالن الذي يقدم البيانات الخاصة بالمنتوج أو الخدمة لممعمن، كما أنو من جية 
أخرى بإمكان التاجر أو الميني عدم المجوء إلى اإلشيار التجاري في حين أنو ال يستطيع 

 .اإلمتناع عن الوسم
 تعتبر من الوسائل اإلعالنية التي تعتمد عمييا 2     وتجدر المالحظة أن العالمة التجارية

المؤسسات اإلقتصادية لتمييز السمعة أو الخدمة عن باقي المنتوجات األخرى وبالتالي تعد 
من أىم الوسائل التي تؤكد بأن منتوج معين يحتوي عمى مميزات وصفات ال توجد في 

منتوجات أخرى، األمر الذي يجعل الجميور وباألخص المستيمك يقبل عمى ىذه العالمة 
 .3التجارية

 
                                                             

 يتعمق بحماية المستيمك 2009 فبراير 25 المؤرخ في 03-09 من القانون رقم 04 فقرة 03تعرف المادة 1
كل البيانات أو الكتابات أو اإلشارات أو العالمات أو المميزات أو الصور أو " بأنوالوسم وقمع الغش 

التماثيل أو الرموز المرتبطة بسمعة تظير عمى كل غالف أو وثيقة أو الفتة أو سمة أو ممصقة أو بطاقة أو 
ختم أو معمقة مرفقة أو دالة عمى طبيعـــــة منتـــــوج ميما كان شكمــــــيا أو سندىا بغض النظر عن طريقة 

 .15، ع2009-03-08ر المؤرخة في .ج".وضعيا
كل الرموز القابمة لمتمثيل الخطي، السيما الكممات بما فييا أسماء األشخاص واألحرف  " بالعالماتيقصد 2

واألرقام والرســـــومات أو الصور واألشكال المميزة لمسمع أو توضيبيا، واأللوان بمفردىا أو مركبة التي 
 02أنظر المادة " تستعمل كميا لتمييز سمع أو خدمات شخص طبيعي أو معنوي عن سمع وخدمات غيره

 يوليو 23ر المؤرخة في . يتعمق بالعالمات، ج2003 يوليو 19 المؤرخ في 06-03 من األمر01فقرة 
 . 44،ع2003

 .27.بتول صراوة عبادي، المرجع السابق، ص3
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العنصر المعنوي : الفرع الثاني
يتمثل في الغاية أو اليدف الذي يسعى اإلشيار التجاري تحقيقو، وىو حث الجميور 
إلى اإلقبال عمى السمع والخدمات محل اإلعالن وبالتالي فإن اليدف من اإلعالن التجاري 
الترويج لممنتوج سواء كان سمعة أو خدمة من أجل تحقيق الربح، ومتى تكرر اإلعالن بعدة 

وسائل فإنو سيحقق اليدف المرجو طالما أن تمقي المستيمك أو الجميور بصفة عامة لمرسالة 
اإلعالنية سيترك لديو انطباع جيد حول المنتوج محل اإلعالن األمر الذي يدفعو إلى اقتناءه، 

 . خاصة إذا كان اإلشيار التجاري صادق ونزيو
 أثـــر اإلشيار التجــــاري عمى تنميــــة ثروات المؤسســــة اإلقتصاديـــة: المبحث الثاني 

     يكتسي اإلشيار التجاري أىمية بالغة في الوقت الراىن خاصة مع كثرة المنتوجات 
المعروضة في السوق وبالتالي تكون المنافسة مشروعة وقوية بين المؤسسات اإلقتصاديةالتي 
ترغب في تحقيق أكبر قدر ممكن من الربح مما يساعدىا عمى زيادة رأسماليا، وال يتأت ذلك 
إال عن طريق اإلىتمام بجودة المنتوج وعرضو بأسعار معقولة وتتناسب مع قدرة المستيمك 
الشرائية، األمر الذي يجعل وسيمة اإلشيار التجاري تؤدي ىذا اليدف المنشود عن طريق 
البيانات التي يقدميا المعمن لمجميور بشأن المنتوج سواء كان سمعة أو خدمة مما يجعمنا 

 (المطمب األول)نتناول في ىذه الدراسة أىمية اإلشيار التجاري بالنسبة لممؤسسة اإلقتصادية 
 .(المطمب الثاني)وأثره عمى تنمية ثرواتيا

  أىمية اإلشيار التجاري بالنسبة لممؤسسة اإلقتصادية: المطمب األول 
 اإلقتصادية ميما اختمف نوعيا أو شكميا فإنيا وحدة اقتصادية تتجمع 1     إن المؤسسة

فييا الموارد البشرية المادية والمالية بغرض تحقيق نتيجة مالئمة أو باألحرى تحقيق الغرض 
 .الذي أنشأت من أجمو

                                                             
كل شخص طبيعي أو معنوي أيا كانت طبيعتـــو يمارس بصفة دائمة نشاطات اإلنتاج  "بالمؤسسةيقصد - 1

 2003 يوليو 19 المؤرخ في 03-03 من األمر رقم 03أنظر المادة " أو التوزيع أو الخدمــــــات أو اإلستيراد
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     وتتميز المؤسسة اإلقتصادية كونيا شخصية قانونية مستقمة وجدت من أجل العمل عمى 
اإلنتاج أو تبادل السع والخدمات، وميما اختمف حجم المؤسسة اإلقتصادية سواء كان صغير 
الحجم أو متوسط أو كبير فإن اليدف واحد يتمثل في خمق الثرة ونمائيا وتحقيق الربح، كما 

وكل صنف يعتمد عمى وسيمة اإلشيار لتسويق  (الفرع األول)أنيا تصنف إلى عدة أصناف 
 .(الفرع الثاني)المنتوج وترويجيباتباع الشروط الواجب توافرىا في اإلشيار التجاري

أصناف المؤسسة اإلقتصادية  : الفرع األول
تصنف المؤسسة اإلقتصادية إلى عدة أصناف ومعايير مختمفة، كالطابع اإلقتصادي 
أو نوع النشاط أو الشكل القانوني ليا، ىذا المعيار الشكمي الذي ترتكز عميو دراستنا يصنف 

والشركات ذات  (2)وشركات األموال (1)المؤسسة اإلقتصادية إلى شركات األشخاص
 (.3)الطبيعة المختمطة

فإنيا تقوم عمى اإلعتبار الشخصي لمشركاء وبالتالي فإنيا بالنسبة لشركات األشخاص - 1
شركات تتــــكون من عدد محدود من الشركاء يعرف كل منيم اآلخـــــر ويثــــــق بو وغالبا ما 

 .1تربطيم رابطـــــــة القرابـــــــة أو الصداقـــــــة أو المينة
     وتشمل شركات األشخاص شركة التضامن التي نظم المشرع الجزائري أحكاميا في 

 من القانون التجاري وشركة التوصية البسيطة التي تنظميا أحكام المواد 563-551المــــــــواد 
 من نفس القانون وشركة المحاصة التي نص عمييا المشرع 10 مكرر563- مكرر563

 من نفس القانون التي ليا طبيعة خاصة 05مكرر795- مكرر795الجزائري في المواد 
كونيا ال تكتسب الشخصية المعنوية المستــــــقمة عن أشخاص الشركاء كما أنـــــيا التخضع 
إلجراءات الشير والنشر والتسجيل وليس ليا اسما خاصا بيا أو موطن أو جنسية لذلك لم 

                                                                                                                                                                                              

 18ر المؤرخة في .،ج2010-08-15 المؤرخ في 05-10يتعمق بالمنافسة المعدل والمتمم بالقانون رقم 
 . 40.، ع2010أوت 

عزيز العكيمي، شرح القانون التجاري، الجزء الرابع في الشركات التجارية، الدار العممية الدولية لمنشر 1
 .06.، ص2002والتوزيع ودار الثقافة لمنشر والتوزيع، األردن، 
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يذكرىا المشرع الجزائري كشكل من أشكال الشــــــركات التجاريــــــة المنـــــــصوص عميــــــيا في 
 . من القانون التجاري544المــــــــادة 

نما تقوم أساسا بالنسبة لشركات األموال - 2 فإنيا ال تقوم عمى اإلعتبار الشخصي لمشريك وا 
عمى اإلعتبار المالي بحيث يستطيع كل شخص المساىمة في رأس ماليا، وتمثل شركة 
المساىمة الصورة األنجع ليذا النوع من الشركات والتي تسعى لتنمية اإلقتصاد الوطني 
بواسطة المشاريع اإلقتصادية الكبرى التي تقوم بيا تجارية كانت أم صناعية والتي نظم 

 . من القانون التجاري132 مكرر 715-592المشرع الجزائري أحكاميا في المواد 
ويوجد أيضا شركة التوصية باألسيم التي تعد شركة أموال، غير أنيا تختمف عن 

شركة المساىمة كونيا تضم نوعين من الشركاء، شركاء متضامنين وشركاء موصيين والتي 
 . من القانون التجاري10 ثالثا715- ثالثا715تحكميا المواد 

فيي شـــــــركة تقــــــــوم عمى اإلعتــــــبار أما بالنسبـــة لمشركـــة ذات الطبيعــــة المختمطــــة - 3
المالي واإلعتـــــبار الشخصي في نفس الوقت، وتعد الشركة ذات المسؤولية المحدودة النموذج 

 من القانون التجاري، فيي 591-564األصمح ليذا النوع من الشركات، التيتنظميا المواد 
تشبو شركة األشخاص من حيث تأسيسيا بين عدد محدود من الشركاء وكذلك من حيث عدم 

قابمية حصص الشركاء لمتداول بالطرق التجارية، بل يجوز انتقاليا بشروط محددة، كما ال 
يجوز تأسيسيا أو زيادة رأس ماليا أو اإلقتراض لحسابيا عن طريق اإلكتتاب العام وال يجوز 

ليا إصدار أسيم أو سندات قابمة لمتداول، وىي تشبو شركــــــة األمــــوال من حيث تحديــــد 
المسؤوليـــــــة فييا بالنــــــسبة لمشــــــركاء أي أن كل شريك مسؤول عن ديون الشركة بقدر حصتو 

 .في رأس المال
     وميما اختمف شكل الشركة أو المؤسسة اإلقتصادية بصفة عامة فإنيا تحاول دائما 

الزيادة في المبيعات وتنوعيا ومحاولة تخفيض األسعار من أجل جذب أكبر عدد ممكن من 
الجميور وباألخص فئة المستيمكين مما أدى بيذه المؤسسات اإلقتصادية المجوء إلى عدة 

وسائل تسمح ليا بالتعريف بالمنتوج سواء كان سمعة أو خدمة وكذا الترويج لو ويأت اإلشيار 
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التجاري في مقدمة ىذه الوسائل الذي أصبح في الوقت الراىن ال يمكن اإلستغناء عنو أو 
تجاىمو نظرا لمدور الذي يؤديو من أجل تحفيز الجميور وحثو عمى اقتناء المنتوج، غير أن 
اإلشيار التجاري حتى يؤدي الرسالة اإلعالنية وتحقيق اليدف المبتغى ال بد من توافره عمى 

 .شروط سيتم ذكرىا في الفرع الثاني
إن اإلشيار التجاري لو شروط :الشروط الواجب توافرىا في اإلشيار التجاري: الفرع الثاني

 :ال بد من توافرىا حتى يكون مشروعا وغير مخالف لمقانون وتتمثل فيما يمي
يجب أن يكون محل اإلشيار التجاري مشروعا وغير مخالف لمنظام العام واآلداب العامة، * 

إذ ال يمكن تصور مثال أن يكون محل اإلشيار اإلتجار بالمخدرات فيذا ممنوع وغير مسموح 
 .بو بتاتا

يجب أال يكون اإلشيار التجاري كاذبا أو مضمال، بمعنى أال يتضمن تصريحات أو بيانات *
أو تشكيالت يمكن أن تؤدي التضميل بتعريف المنتوج سواء كان سمعة أو خدمة أو بكميتـــــــو 
أو وفرتــــــو أو مميزاتــــــو، كما أنو يجب أال يتضمن عناصر يمكن أن تؤدي إلى اإللتباس مع 

 . 1بائع آخر أو مع سمعو أو خدماتو أو نشاطو
يجب أن تكون العبارات المستعممة في اإلشيار التجاري خاليـــــــة من التمييـــــــز العنصري أو * 

التفرقـــــــة الدينيــــــة أو العرقية، أو العنفوأن ال توقع المستيمك في الخطأ، كأن يقوم اإلشيار 
التجاري بنشر معمومات مفادىا أن المشروبات الكحولية ليا مزايا ايجابية وأنيا مفيدة 

لمصحة، فمثل ىذه المعمومات ممنوعة وغير مسموح بيا لكي ال تحدث فكرة خاطئة عند 
 .2الجميور

                                                             
يحددالقواعدالمطبقة عمى  2004 يونيو 23  المؤرخ في02-04 من القانون رقم 28أنظر المادة 1

 .، المعدل والمتمم السالف الذكر2004 جوان 27  ر المؤرخة في.الممارسات التجارية،ج
 .103.عمر محمد عبد الباقي، المرجع السابق، ص2
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منع إدراج العبارات المبيمة والغامضة في اإلشيار التجاري، وأن ال يتعمق اإلشيار * 
الموجو لألطفال سوى بالمنتوجات الخاصة بيم وأن ال يتضمن عبارات قد تجعميم يعتقدون 

 . 1خطأ أن ىذا المنتوج محل اإلعالن سيحقق ليم فوائد بدنية أو اجتماعية أو نفسية
  وبتوافر ىذه الشروط في اإلشيار التجاري فإنو يصبح غير مخالف لممبادئ العامة لقواعد 

اإلشيار وكذا األحكام القانونية المنظمة لو، وبالتالي يستطيع أن يؤدي الرسالة اإلعالنية 
 . ويحقق اليدف المرجو منيا

 أثر اإلشيار التجاري عمى تنمية ثروات المؤسسة اإلقتصادية: المطمب الثاني 
     ييدف اإلشيار التجاري المستعمل من طرف المؤسسات اإلقتصادية إلى تحسين صورة 
ظيار مزاياىما بالنسبة لمجميور المتمقي لمرسالة اإلعالنية  سمعتيا أو خدمتيا المعروضة وا 

من أجل جذب انتباىو إلى المنتوج وتحفيزه عمى اقتناءه مما يكون لو أثر إيجابي عمى تنمية 
غير أنو إذا لم يستعمل اإلشيار التجاري استعماال  (الفرع األول)ثروات المؤسسة اإلقتصادية 

صحيحا ومطابق لمقانون فقد يكون لو أثر سمبي عمى تنمية ثروات المؤسسة اإلقتصادية 
 .(الفرع الثاني)

األثر اإليجابي لإلشيار التجاري عمى تنمية ثروات المؤسسة االقتصادية : الفرع األول
يؤدي اإلشيار التجاري دورا ىاما في الحياة اإلقتصادية في المجتمع من خالل تحفيز 
المستيمكين عمى اقتناء المنتوجات سواء كانت سمعة أو خدمة وبالتالي تنمية ثروات المنتج 

صاحب الرسالة اإلعالنية، مما يخمق جو من المنافسة المشروعة بين المؤسسات اإلقتصادية 
من أجل تحسين منتوجاتيم وخدماتيم، باإلضافة إلى توفير أسعار تتناسب مع قدرات 

المستيمك واحتياجاتو وىذا يساعد عمى زيادة الطمب عمى السمع والخدمات وبالتالي زيادة 
 .المبيعات

                                                             
1
CALAIS AULOY.J et STEINMATZ. F, Le droit de la consommation, DALLOZ, 4

éd 

France,1996, P.102. 
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ذا ما حقق اإلشيـــــــار التـــــجاري اليدف المنشـــــود فإن المستفـــــيد بطبيعــــة الحال       وا 
المؤسســـــة اإلقتصاديــــة التي ال محالة سيزيد دخميا وبالتالي تنمية ثرواتيا، فضال عمى أن 

اإلشيار التجاري يعد عامال من عوامل تسويق السمع والخدمات عن طريق الترويج ليا وكذا 
 .التأثير عمى نفسية المستيمك ومحاولة إقناعو إلقتناء المنتوج محل اإلعالن

    إن المؤسسة اإلقتصادية ميما اختمف شكميا تعتمد في اإلشيار التجاري عمى المعمومات 
الموضوعية والصحيحة الخاصة بمنتوجيا مما يسمح لمجميور وخاصة فئة المستيمكين إجراء 

مقارنة بين السمعة محل اإلعالن والسمع األخرى المعروضة في السوق مما يسمح ليم 
باختيار السمعة المالئمة الحتياجاتيم وتحقيق ليم الرغبة المشروعة لدييم، خاصة إذا لجأت 

 .1إحدى المؤسسات اإلقتصادية إلى اإلشيار المقارن
 سيمكنيا من 2وتجدر المالحظة أن اعتماد المؤسسة اإلقتصادية عمى اإلشيار المقارن

فــــرض منتـــــوجيا في السوق خاصة إذا كانت المقارنة لصالحيا مما يساعد عمى تحسين 
سمعتيا التجارية في أذىان المستيمكين وبالتالي تزيد مبيعاتيا وتصبح عالمتيا التجارية 

معروفة في أوساط الجميور، مما ينعكس إيجابا عمى تنمية ثرواتيا بالزيادة في مبيعاتيا وىذا 
 .كمو يتحقق بفضل اإلشيار المقارن الذي يعد صورة من صور اإلشيار التجاري

      وفضال عن ذلك فإن المؤسسة اإلقتصادية المستفيد األكبر من عممية اإلشيار التجاري 
براز  الذي يخص منتوجاتيا سواء كانت سمع أو خدمات نظرا لتحسين صورة المنتوج وا 

مميزاتو من خالل وسائل اإلتصال المتعددة مما يجعل ىناك إقبال كبير عمى السمعة محل 
 .اإلعالن وبالتالي تنمية ثروات المؤسسة اإلقتصادية المعنية باإلشيار

                                                             
أشرف محمد رزق قايد، حماية المستيمك، دراسة في قوانين حماية المستيمك والقواعد العامة في القانون 1

 .207.، ص2016المدني، مركز الدراسات العربية لمنشر والتوزيع، مصر، 
بأنو كل إعالن يضع مقارنة بين سمع أو خدمات مع تحديد ىوية المنافس بشكـــــل باإلشيار المقارن يقصد 2

ضمني أو صريــــــح أو اإلعالن الذي يقوم بمقارنة السمع والخدمات بمثميا التي يعرضيا منافس، بشرط أن 
أنظر أشرفمحمدرزققايد، . تكون المعمومات تتصف بالصدق والموضوعية وبعيدة عن الغموض والمبس

 .209.المرجع السابق، ص
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    غير أن عدم التحكم في عممية اإلشيار التجاري السيما إذا كانت المعمومات والبيانات 
غير صحيحة فإنو سينعكس سمبا عمى سمعة المؤسسة اإلقتصادية وىو ما سنتناولو في الفرع 

 .الثاني

األثر السمبي لإلشيار التجاري عمى تنمية ثروات المؤسسة اإلقتصادية : الفرع الثاني
يتميز اإلشيار التجاري في غالب األحيان بعدم الموضوعية في المعمومات المعمن 

عنيا كونو أنو ال يذكر بعض المعمومـــــات اليامــــــة عن السمعة أو الخدمة محل اإلعالن، أو 
أن ذكر المعمومات تكون غير واضحة ومبيمة، وىذا ما يؤثر سمبا عمى سمعة المؤسسة 

اإلقتصادية وعمى تنمية ثرواتيا طالما أنو سيقـــــع لبـــــس في ذىـــــن المستـــــــيمك مما يدفعــــــو إلى 
 .عدم اقتناء المنتوج

تعتمد المؤسسة اإلقتصاديــــــة في اإلشيــــــار التجاري عمى الجوانب اإليجابيــــــة 
لمنتــــوجيا دون أن تتـــــطرق إلى الجوانب السمبية كاألضرار الناجمة عن عدم اإلستعمال 

الصحيح لممنتوج، وىذا يقمل من دور اإلشيار التجاري في تنمية ثرواتيا، كما أن استعمال 
تخفيضات "المؤسسة اإلقتصادية لعبارات غير دقيقة وغير واضحة كاستعمال مثال عبارة 

 وغيرىا من "الكمية محدودة  " " %50تخفيضات حتى " " ىامة ومغرية بسبب نقل المحل
العبارات األخرى تؤثر سمبا عمى سمعتيا وعالمتيا التجارية وباألحرى عمى تنمية ثرواتيا 

 .  خاصة إذا كانت المعمومات مضممة وغير صحيحة
وفضال عمى ذلك تنفق المؤسسة اإلقتصادية عمى اإلشيار التجاري مبالغ مالية معتبرة 
خاصة إذا اعتمدت عمى عدة وسائل في عممية اإلشيار التجاري كوسيمة التمفاز، اإلذاعة، 
الصحف وغيرىا مما قد يسبب ليا خسائر مالية وبالتالي ينعكس سمبا عمى تنمية ثرواتيا، 
السيـــــما إذا لم يحقق ليا اإلشـــــيار التـــجاري اليــــــدف المبتــــــغى وىو إقبال الجميور عمى 

 .اقتناء المنتوج محل اإلعالن
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    وتجدر اإلشارة أن اإلشيار التجاري قد يمس بقواعد المنافسة خاصة إذا كانت الرسالة 
اإلعالنية تمس بمنتوجات مؤسسة اقتصادية منافسة وتحاول اإلنقاص من قيمـــــة سمعتيا أو 

 القول أن اإلشيار التجاري ال يحقق 1أنيا تتـــــضمن نقــــــدا لتمك السمعـــــــة مما أدى بعض الفقو
اإلرتفاع في الطمب عمى السمعة أو الخدمة المعمن عنيا بقدر ما يحول أنطار المستيمكين 

 .  من سمعة إلى أخرى
     وينبغي الذكر أن اعتماد المؤسسة اإلقتصادية عمى اإلشيار التجاري المضمل أو 

الكاذب سيـــــؤدي حتــــــما اإلضرار بسمعتيا التجارية وحتى عالمتيا التجارية وبالتالي احجام 
الجميور التعامل معيا مع انخفاض نسبة زبائنيا مما يؤثر سمبا عمى تنمية ثرواتيا، إذ قد 

يصل األمر إلى المنازعات القضائية التي قد تؤدي بالمؤسسة اإلقتصادية إلى تحمل 
 .تعويضات مالية كبيرة تؤدي في بعض الحاالت إلى شير إفالسيا

 : الخاتـــــمـــــة 
     نظرا لكثرة السمع والخدمات المعروضة في السوق وتنوعيا، وأمام كثرة المنافسة بين 
المؤسسات اإلقتصادية بمختمف أشكاليا أصبح اإلشيار التجاري ضرورة حتمية لممنتجين 

الذي يرغبون في تسويق منتوجاتيم من أجل اقتنائيا من طرف الجميور، ال سيما أمام كثرة 
التعامل بشبكة األنترنت، مما يجعل اإلشيار التجاري يفرض نفسو في المجال 

اإلقتصاديواإلجتماعي، حتى أصبحت جل المؤسسات اإلقتصادية في الوقت الراىن تخصص 
 .أمواال في ميزانيتيا توجو مباشرة لعممية اإلشيار التجاري

     وميما وجو من انتقادات لإلشيار التجاري في حالة عدم استعمالو استعماال صحيحا من 
براز محاسنو  طرف المؤسسات اإلقتصادية، فإنو يبقى وسيمة فعالة وىامة لمتعريف بالمنتوج وا 

 .وجودتو، نظرا لحاجة المؤسسات اإلقتصادية إلى تسويق منتوجاتيم

                                                             
 .123.حمدي عبد الرحمان، مشار إليو في عمر محمد عبد الباقي، المرجع السابق، ص- 1
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     وفضال عمى ذلك يمكن القول أن اإلشيار التجاري وأثره عمى تنمية المؤسسة 
اإلقتصادية سالح ذو حدين فإذا أحسن المنتج استعمال اإلشيار التجاري بكل المواصفات 
المطموبة والقواعد الصحيحة فإن الرسالة اإلعالنية ستصل إلى فئة المستيمكين وسيقبمون 
عمى اقتنائو مما ينعكس إيجابا عمى سمعة المؤسسة اإلقتصادية صاحبة اإلعالن ومنو 
الزيادة في مبيعاتيا وتنمية ثرواتيا، أما إذا استعمل اإلشيار التجاري في غير وجيتو 

 .فسينعكس سمبا عمى سمعة المؤسسة و عمى الحد من مبيعاتيا
 :وفي سبيل إثراء ىذه الدراسة بودنا أن نقترح بعض التوصيات كالتالي

أصبح اإلشيار التجاري وسيمة ىامة في المجال اإلقتصادي األمر الذي ينبغي تنظيم * 
صدار نصوص قانونية خاصة بو من أجل توجييو توجييا صحيحا لخدمة  أحكامو بدقة وا 

 .اإلقتصاد الوطني والمستيمك معا
ينبغي إجراء رقابة قبمية من قبل الجيات المعنية المختصة عمى كل الرسائل اإلعالنية * 

قبل نشرىا من طرف المؤسسات اإلقتصادية وليس اإلقتصار فقط عمى بعض المنتوجات 
دون غيرىا، حتى يمكن التحكم والسيطرة عمى مجال اإلشيار التجاري وعدم اإلضرار بصحة 

 .وسالمة المستيمك
إيجاد آليات ووسائل تسمح بتحديد فضاءات اإلشيار التجاري وأمكنة خاصة بيا، وليس * 

كما ىو معمول بو حاليا أين نجد اإلشيارات التجارية في مختمف األمكنة في الشوارع، 
إلخ مما قد يشوه جمال المدينة ويخمق نوع من ...الطرقات ، العمارات، المباني الواجيات

الفوضى بالنسبة لممؤسسات اإلقتصادية التي تتزاحم عمى تمك األمكنة نظرا لموقعيا أو 
 .خصوصيتيا
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الغرامة التوديدية  يف االحلام االجتناعية القاضية 
 باالدماج وفقا لالجتواد القضائي اجلزائري

ساملي نضال  / د
" أ " أستاذة حماضرة 

   .2جامعة وهران  كلية احلقوق والعلوم الشياسية

:  الممخص 
تعتبر الغرامة التيديدية كسيمة منحيا القانكف لصاحب الحؽ المقضى بو لكي  يطالب 

متى كاف ذلؾ أماـ القضاء بإجبار المحكـك عميو بالحؽ بأف يسارع في عممية التنفيذ العيني 
 كبالتالي فإف الغرامة التيديدية  تعتبر ضمانة لتنفيذ األحكاـ القضائية ، ممكنا في مدة معينة،

 أما عف دكرىا في األحكاـ ليا طابع خاص يجعميا متميزة عف مفيـك العقكبة كالتعكيض،
اإلجتماعية القاضية بإعادة اإلدماج فيتمثؿ  في حمؿ رب العمؿ أك الييئة المستخدمة 

جباره عمى تنفيذ الحكـ القاضي بإعادة إدماج العامؿ كىك الطرؼ الضعيؼ  بحسب الحالة كا 
 مف القانكف 174 كطبقا لنص المكاد   .في العالقة في معظـ الحاالت في منصب عممو

 مف قانكف اإلجراءات المدنية اإلدارية،فإنو  ال يمكف 986 إلى 980 ،625المدني،ك 
إال إذا أثبت ىذا األخير إمتناع الييئة لمقاضي اإلجتماعي أف يحكـ بيا بعد مطالبة العامؿ 

أف يككف التنفيذ المستخدمة عف تنفيذ الحكـ بإعادة اإلدماج بمكجب محضر عدـ اإلمتثاؿ،ك
العيني ال يزاؿ ممكنا،أما عف مكقؼ القضاء الجزائرم مف تطبيقيا  فيك غير مستقر لحد 

بداية سرياف الغرامة التيديدية، تاريخ  نيايتيا الساعة عمى مكقؼ كاحد سكاءا مف ناحيةتاريخ
،أك طريقة تقديرىا مما يستدعي ضركرة تدخؿ المشرع لسف نصكص دقيقة في ىذا الشأف 

إعتماد طريقة التحصيؿ الفعمي لمغرامة التيديدية بضرب ،كتكحيد مكقؼ القضاء فيما يخص 
ستبعاد طريقة التقدير العاـ ،مع تجسيد  مبدأ مبمغ الغرامة في عدد األياـ المتأخر عنيا ،كا 

 .إسقاللية مبمغ التصفية عف التعكيض لتفعيؿ دكر الغرامة التيديدية ككسيمة لمتنفيذ العيني 
 تكحيد –التحصيؿ الفعمي –إعادة إدماج العامؿ –الغرامة التيديدية  : لكممات المفتاحيةا

. اإلجتياد القضائي 
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Abstract : 

A threatening fine is a means by which the lawgrants the right holder to 

demandthat the court compel the convicted  person the right to expedite the 

process of in-kind  implementation  where possible in a certain period. Therefore, 

the threat penalty isconsidered a guarantee for the implementation of 

judicialdecisions. Compensation ", while  the  irrole in the social provisions for 

reintegrationis to induce the employer or the body used as the case and to 

compelhim to implement the provision of reinsertion, whichis the weak party in 

most cases in his position of employment. 

According to the provisions of articles 174 of the Civil Code, 625, 980 to 

986 of the Code of Administrative Civil Procedure, the social judge can not judge 

them  after the worker's claim unless the latter proves  that the body used to 

implement the reintegration judgment has failed under the non-compliance record, 

And that in-kind  implementation  isstill possible ,As for the position of the 

Algerian judiciary on its application, itis not stable until now on a single position, 

both in terms of the date of the beginning of the validity of the threat, the date of 

its end, or the manner of itsassessment, which  necessitates the legislator's 

intervention to enactprecise provisions in this regard and to standardize the 

position of the judiciary  regarding the adoption of the collection method The 

actualamount of the fine shall  bemultiplied by the amount of the fine in the 

number of days delayed and avoided the general estimation method, reflecting the 

principle of the independence of the amount of liquidation from compensation in 

order to activate the role of the threatening fine as a means of implementation in 

kind. 

key words: 
       The threat of a fine -Reintegration of the worker  -Actual collection 

Unification of jurisprudence. 

 

 : المقدمة 
 لقد أثبت الكاقع العممي أف ما يطمح إليو كؿ متقاض مف خالؿ رفع دعكاه أماـ       

بغض النظر عف طبيعة ،حكـ يحمي حقكقو المعتدل عمييا الحصكؿ عمى القضاء ىك 
ذلؾ أف الحصكؿ   الشخص المعتدم مع ترجمة منطكؽ ىذا الحكـ عمى أرض الكاقع بتنفيذه ،

عمى حكـ قضائي ال يعني أف الحؽ قد عاد لصاحبػو فيك مجرد تأكيد نظرم ال يشبػع حاجتة 
ألف ذلؾ لف يتحقؽ إال بعد حصكلو فعال عمى حقو مف خالؿ التنفيذ فمف خالؿ مرحمة ،

. ك بيف مركزه الفعمي،يتحقؽ التطابؽ بيف المركز القانكني لصاحب الحؽ فقط التنفيذ 
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ختيارا، كذلؾ عندما  ك إذا كاف األصؿ في التنفيذ أف يككف عينيا ،كأف يككف طكاعية كا 
فإنو قد يمتنع المديف عف الكفاء بما عميو مف  يقـك المديف بأداء ما عميو في آجالو ك بإرادتو،

 خكؿ المشرع الجزائرم كقكع ىذه النتيجة ،كلتفادم ،إلتزامات عف قصد أك بدكف تعمد منو 
جبار المديف عمى التنفيذ   مف القانكف المدني حؽ إ340ستنادا إلى نص المادة إ لمدائف 

ازاؿ ممكنا ،فإذا أصبح ذلؾ غير ممكف ،تـ المجكء إلى التنفيذ الجبرم، ؿ مالعيني ماداـ ذلؾ 
 بو كسيمة أخرل لمضغط عمى المديف ،ك حثو حكـككما منح المشرع صاحب الحؽ الـ

 174التنفيذ العيني تتمثؿ في الغرامة التيديدية التي نظميا المشرع الجزائرم في المكاد  عمى
 مف قانكف اإلجراءات المدنية 986 إلى 980 ،ك625كاد  مف القانكف المدني، ك الـ175، 

، 34 المكاد كص،كما نظـ أحكاما خاصة بيا في المسائؿ اإلجتماعية بمكجب نصكاإلدارية 
 المتعمؽ بتسكية النزاعات الفردية لمعمؿ، كىك مكضكع دراستنا 90/04 مف قانكف 35،39

الذم سنحاكؿ التفصيؿ فيو بنكع مف الدقة مف خالؿ محاكلتنا اإلجابة عمى اإلشكاالت التالية 
إلى أم مدل يمتد نطاؽ الغرامة التيديدية في نزاعات العمؿ الفردية ؟كىؿ أف مظيرىا في :

تمؾ النزاعات قريب مف مظيرىا في المسائؿ المدنية أـ يختمؼ عنو بالنظر إلى الطابع 
التطبيقات القضائية قد أحسنت تكظيفيا الخاص ليذا النكع مف القضايا اإلجتماعية ؟كىؿ أف 

 أـ أنو يحتاج إلى تدخؿ ؟مكقؼ القضاة منيا في الجزائر مكحد خر ىؿ أف آ؟كبمعنى 
بشأنيا؟  المحكمة العميا لتكحيد المكاقؼ القضائية 

لغرامة التيديدية لمتطكر التاريخي ؿلإلجابة عمى ىذه اإلشكاليات البد مف التطرؽ أكال       
،كمكقؼ اإلجتياد القضائي آثارىا ، ثـ ننتيي بإستعراض كشركط القضاء بيا ،ثـ تعريفيا 

  :كىك ما سنتناكلو فيما يميمنيا ،
    التطور التاريخي لمغرامة التهديدية : أوال

لقد كاف المديف في القانكف الركماني القديـ يمتـز بالديف في جسمو ال في مالو،          - 
بؿ كلو أف  يقتمو، ثـ تطكر ،إذ كاف يبيح لمدائف أف يتممؾ المديف الذم ال يفي بدينو فيسترقو 

 األمر فمـ يصبح لمدائف إال حؽ حبس المديف ،ك إجباره عمى العمؿ لمصمحتو ، ثـ تحكؿ اإل
حؽ التنفيذ عمى أمكاؿ المديف، إال أف  يممؾ لدائف اصبح فأ ،لتزاـ مف الجسـ إلى الماؿ 
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حبس ىذا األخير في الديف كإجراء تيديدم لمضغط عميو، ك إجباره عمى الكفاء بدينو إذا 
كاف غير قادر عمى ذلؾ ، قد بقي قائما كمعمكال بو لمدة طكيمة ،إلى أف تبنى ىذا المكقؼ 

ألغي التنفيذ بطريؽ ،ثـ المشرع بإعترافو في بداية األمر بفكرة اإلكراه البدني في كؿ المكاد 
اإلكراه البدني في المكاد المدنية ك التجارية ،كحؿ محمو نظاـ الغرامة التيديدية الذم ىك مف 

 الذم دأب عمى تطبيقو منذ الحكـ الصادر عف محكمة النقض 1إبتداع القضاء الفرنسي
فتقاره كقتيا إلى    الذم كجيت لو أنذاؾ عدة إنتقادات إل29/01/1834الفرنسية بتاريخ 
الحكـ حاكؿ التدخؿ لتأسيس قد " أسماف "أنذاؾ كالفقيو  ذلؾ أف بعض الفقو ،السند التشريعي

 مف القانكف المدني الفرنسي، التي تمنح القاضي سمطة الفصؿ في 1036عمى نص المادة 
كسمطة إصدار األكامر حسب مقتضيات األحكاؿ ليضمف تنفيذ أحكامو، غير أف ،الخصكمة 

ىذا التبرير لـ يسمـ مف النقد حيث كجيت لو العديد مف االنتقادات، أىميا أف السمطات 
ك إدارة الجمسة ك ال تتعداىا في ، تقتصر عمى تسيير 1036المخكلة لمقاضي بمكجب المادة 

 مف ذات القانكف تمنع القاضي 1124كؿ حاؿ إلى ضماف تنفيذ األحكاـ ، كما أف المادة 
كؿ التزاـ بعمؿ أك بامتناع عف عمؿ يتحكؿ إلى "مف إصدار أم تيديدات مالية بنصيا 

 ".تعكيض في حالة عدـ تنفيذ المديف إللتزامو 
دفعت بالمشرع الفرنسي إلى ضركرة اإلسراع في تنظيـ ىذه إف كؿ تمؾ اإلنتقادات       

 05/07/1972 المؤرخ في 72/626الكسيمة قانكنيا  كىك ما تـ فعال بعد صدكر القانكف 
أما عف نظاـ الغرامة التيديدية في الفقو الذم أعطى لمقاضي السند القانكني لمحكـ بيا ،

،فمـ يرد فيو أم نص شرعي بصكرة مباشرة ألف الشريعة اإلسالمية تعترؼ بنظاـ األسالمي 
اإلكراه البدني المتمثؿ في حبس المديف كالتضييؽ عميو متى كاف ميسكر الحاؿ فقط، لحممو 

                                                             

 .         73 ،ص1998رمضاف أبك السعكد ، أحكاـ اإللتزاـ ،دار المطبكعات الجامعية ، اإلسكندرية ،: 
                     1 
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المشرع  ،أما 1عمى تنفيذ اإللتزاـ ،كىك ما يعتبره البعض كسيمة أنجع مف الغرامة التيديدية 
الجزائرم فقد إ قتبس أحكاميا مباشرة عف المشرع المصرم، كذلؾ مف خالؿ عدة نصكص 

، ك كذا في بعض القكانيف الخاصة،  كاإلدارية ك قانكف اإلجراءات المدنية  في القانكف المدني
في العمؿ  المتضمف تسكية النازعات الفردية 16/02/1990 المؤرخ في 90/04مثؿ القانكف

تفاقات المصالحة بيف العامؿ إ كالمتعمقة بتنفيذ 39ك35، 34، 33،ك ذلؾ مف خالؿ المكاد 
.    اإلتفاقيات الجماعية ك رب العمؿ، ك

   إذف مف خالؿ ما سبؽ يتضح أف لمغرامة التيديدية طابعا خاصا يجعميا متميزة عف 
مفيـك العقكبة كالتعكيض ، فيي مجرد كسيمة قانكنية منحيا القانكف لصاحب الحؽ لممطالبة 

أماـ القضاء بإجبار أك الضغط عمى الممتـز بالتنفيذ لكي يسارع في عممية التنفيذ العيني 
،ككأنيا تعتبر ضمانة لتنفيذ األحكاـ القضائية ،كىك ما سنحاكؿ التفصيؿ فيو عند تعرضنا 

.                           ليا بالتفصيؿ في المكالي 
 مـاهية الغــرامة التهديدية :  ثانيا
بكثير مف التحميؿ كالدراسة ما بيف رافض كمؤيد، مسألة الغرامة التيديدية   لقد تناكؿ الفقو    

كلـ يستقر األمر إال بعد أف نظميا المشرع في نصكص قانكنية ،كبالرغـ مف  ذلؾ فإنيا ال 
كمرد ذلؾ أف البعض مف رجاؿ القانكف يركف أنيا ال تمثؿ في ،زالت محؿ جدؿ لحد الساعة 
تنفيذ أحكامو دكف أف يستند في ذلؾ  ضماف بتكرىا القضاء ؿ أساسيا إال تقنية ،أك حيمة إ

مما جعؿ الغمكض يكتنؼ بعض أحكاميا، كفيما يمي سنتعرض ،عمى أم مبدأ نظرم 
.               لمختمؼ التعريفات التي أسندت ليا ،كخصائيا ،كشركط الحكـ بيا

                                                                                       :ها تــعريف-1
إف القضاء يمـز "لقد عرؼ الفقيو عبد الرزاؽ أحمد السنيكرم الغرامة التيديدية كالتالي 

المديف بتنفيذ إلتزامو عينا في خالؿ مدة معينة، فإذا تأخر في التنفيذ كاف ممزما بدفع غرامة 
، أك كؿ أسبكع ،أك كؿ شير  أك ،تيديدية عف ىذا التأخير تتمثؿ في  مبمغ معيف عف كؿ يـك

                                                             
مجمة جامعة دمشؽ لمعمـك – دراسة قانكنية مقارنة –فكاز صالح ، النظاـ القانكني لمغرامة التيديدية :2

 .                                                                          13،  ،ص2012، العدد الثاني سكريا ،28اإلقتصادية كالقانكنية   المجمد 
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أية كحدة أخرل مف الزمف ،أك عف كؿ مرة يأتي عمال يخؿ بإلتزامو، ك ذلؾ إلى أف يقـك 
أك إلى أف يمتنع نيائيا عف اإلخالؿ باإللتزاـ، ثـ يرجع إلى القضاء فيما ،بالتنفيذ العيني 

تراكـ عمى المديف مف الغرامات التيديدية، ك يجكز لمقاضي أف يخفض ىذه الغرامات  أك أف 
اإلكراه المالي كسيمة غير مباشرة " كما يمي   ، كما عرفيا األستاذ سميماف مرقس 1"يمحكىا 

لمكصكؿ إلى التنفيذ في األحكاؿ التي يككف فييا تنفيذ اإللتزاـ تنفيذا عينيا يقتضي تدخال 
إعتبر الغرامة التيديدية عقكبة مالية خر مف  الفقو فقد آلأما البعض ا، 2" شخصيا مف المديف

تبعية تحدد بصفة عامة عف كؿ يـك تأخير،يصدرىا القاضي بقصد ضماف حسف تنفيذ 
 .                                                                                    3" حكمو، أك حتى يقصد ضماف تنفيذ أم إجراء مف إجراءات التحقيؽ

الغرامة التيديدية كسيمة "إف ما يمكف إستنتاجو مف خالؿ كؿ تمؾ التعريفات ىك أف 
يطمبيا الدائف إلكراه المديف ميما كانت طبيعتو أم طبيعيا ، معنكيا ،عاما أك خاصا ،كحممو 

، " بعد صدكر الحكـ بيذا التنفيذ ممكنا في مدة معينة،ذلؾ عمى تنفيذ إلتزامو عينا متى كاف 
كمف ثمة فإننا يمكف أف نعرؼ الغرامة التيديدية في المسائؿ اإلجتماعية ،كباألخص األحكاـ 
الصادرة بإعادة اإلدماج ماداـ أنيا مكضكع دراستنا بأنيا كسيمة يطمبيا الطرؼ الضعيؼ في 
العالقة كىك العامؿ إلكراه رب العمؿ أك الييئة المستخدمة بحسب الحالة كحممو عمى تنفيذ 

" .                                                           إلتزامو بإعادة إدماج العامؿ في منصب عممو 
                                                                     :شروط الحكم بالغرامة التهديدية- 2  

يتحدد نطاؽ الغرامة التيديدية ككسيمة لمتنفيذ العيني مف خالؿ مجمكعة مف الشركط 
 986 إلى 980 ،625المكاد ك ، مف القانكف المدني174 ةعددىا المشرع مف خالؿ الماد
كمف خالؿ ىاتيف المادتيف نستنتج أنو ال يمكف الحكـ  اإلدارية مف قانكف اإلجراءات المدنية

                                                                                                  :بالغرامة التيديدية إال بتكافر شركط ثالثة سنفصؿ فييا فيما يمي 
                                                             

 عبد الرزاؽ السنيكرم، الكسيط في شرح القانكف المدني الجديد نظرية االلتزاـ ،منشكرات الحمبي الحقكقية :3
  .807،ص2005،لبناف، الطبعة الثالثة 

 1060سميماف مرقس،الكافي في شرح القانكف المدني،الجزء الرابع،أحكاـ االلتزاـ،بدكف طبعة أك تاريخ ،ص: 
2  
دار النيضة العربية ، القاىرة –أحكاـ اإللتزاـ –جميؿ الشرقاكم ،النظرية العامة لإللتزاـ ، الكتاب الثاني : 5
  .41 ،،ص1992،
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 : عن تنفيذ إلتزامه الثابت في السند التنفيذي  مستخدمإمتناع ال- (أ

عتبار ما ،     إف إحتراـ أحكاـ القضاء في أم دكلة يعبر عف مدل جدية جياز القضاء  كا 
حد قضاة إنجمترا قد أيصدر عنو في ذىنية مكاطني تمؾ الدكلة ،كفي ىذا الصدد يركل أف 

بية كقتالية أثناء الحرب العالمية الثانية في مأساءه أزيز الطائرات التي كانت تمارس مياما تدر
مطار قريب مف المحكمة التي كاف يمارس فييا ذلؾ القاضي ميامو ،كقد كانت إنجمترا أنذاؾ 

تقكد حربا دامية مع حمفائيا ضد ألمانيا، فأصدر ذلؾ القاضي حكما يمنع الطائرات مف 
ثناء إنعقاد الجمسات ،كنظرا لألضرار الجسيمة التي سببيا ذلؾ أإستخداـ المطار المذككر 

مت الجيات الحككمية بعرض شككاىا مف االحكـ ألفراد الجيش مستعممي ذلؾ المطار ، ؽ
الذم قاؿ عبارتو الشييرة التي خمدىا  " كنيستكف تشرشؿ"أمر ذلؾ القاضي عمى رئيس الكزراء 

ىكف أف يكتب التاريخ أف أالبد مف تنفيذ ىذا الحكـ القضائي ،فإنو " التاريخ لحد الساعة 
   .                                                                               1"إنجمترا قد ىزمت في الحرب مف أف يكتب فيو أنيا إمتنعت عف تنفيذ حكـ قضائي 

لممحكمة الناظرة في القضايا اإلجتماية أف تحكـ لمعامؿ يمكف ال، فإنو كتطبيقا لذلؾ      
الحكـ بإعادة  عف تنفيذ ىيئة المستخدمةإمتناع اؿىذا األخير بالغرامة التيديدية إال إذا أثبت 

بعد أف باشر الذم يستمـز أف يككف حكـ اإلدماج نيائيا تنفيذم  اؿسند اؿالثابت في اإلدماج 
مف قبؿ المحضر القضائي  المشرؼ  2إجراءات التنفيذ ،فإذا ثبت اإلمتناع عف التنفيذ كؿ 

جميع ؿ ياستكؼ الذم يجب أف يككف ـ3" عدـ اإلمتثاؿ"عمى عممية  التنفيذ بمكجب محضر 
ىذا النكع مف شركطو كأكضاعو القانكنية ، رفع صاحب المصمحة ممثال في العامؿ في 

نزاعات أمره إلى الجية القضائية المختصة في نظر النزاع األصمي أم القسـ اإلجتماعي اؿ
 ، أم مطالبة المستخدـ بإعادة إدماجو تحت طائمة الغرامة التيديدية،لممطالبة بالتنفيذ العيني 

                                                             
منصكر أحمد ، الغرامة التيديدية كجزاء لعدـ تنفيذ أحكاـ القضاء اإلدارم الصادرة ضد اإلدارة ،دار : 6

                                                                                                1 ،ص2002النشر الجامعية  اإلسكندرية ،
 03/06/1992 ،86132قرار المحكمة العميا ، المجمة القضائية ، الغرفة اإلجتماعية  ، ممؼ رقـ : 7

.                                                                                                       110،ص1993،المجمة القضائية ،العدد الرابع 
 .                      15،ص2008حسيف بف الشيخ آث ممكيا ، قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية ،دار ىكمة ، الجزائر، : 8



  2018جوان / مجلة قانون العمل و التشغيل                                                                                        العدد السادس 

274 
 

غير أنو إذا رفض المستخدـ إعادة اإلدماج صراحة أثناء سير الدعكل ،كصدر حكـ برفض 
 مف 73 أشير تطبيقا لنص المادة 6إعادة اإلدماج ،يمنح العامؿ تعكيضا ال يقؿ عف 

 المتعمؽ بعالقات العمؿ المعدؿ كالمتمـ ،كمف 21/04/1990 الصادر في 90/11القانكف 
ثمة فإنو ال يككف لمعامؿ بعد ذلؾ الحؽ في رفع دعكل الغرامة التيديدية إلنعداـ أحد 

.  1شركطيا، ك ىك ما أكدتو المحكمة العميا في البعض مف قراراتيا

 آلية تكازف بيف كأف حؽ رفض إعادة اإلدماج قيرل كاف البعض مف الفقو  ذا  ك   
 فإف الكاقع العممي يثبت لنا كؿ يـك أف ىذا الحؽ يخدـ ،مصمحتي العامؿ كالييئة المستخدمة 

فقط مصالح أرباب العمؿ ألف ىذا الحؽ سيمكنو مف التخمص مف عامؿ يعتبر فائضا 
أك ألف الظركؼ أك التحكالت اإلقتصادية  ،قد إسخمفتواإللكتركنية تككف لة آلبالنسبة لو ألف ا

قد فرضت عمى صاحب العمؿ تقميص عدد العماؿ ،أما عف إفتراض أنو يخدـ مصمحة 
ناسب تالعامؿ ألنو بعد تسريحو سيتمكف مف الحصكؿ عمى منصب مماثؿ ،أك  عمؿ آخر م

كمزايا إضافية لـ يكفرىا لو المستخدـ الذم سرحو بدكف ،كيكفر لو أجرا أكبر ،أكثر مع قدراتو 
خاصة في ظؿ الظركؼ اإل قتصادية الصعبة التي تعيشيا  تصكرسبب جدم ،فإنو قميؿ اؿ

كبالتالي فإف ىذا الحؽ ال يكفؿ حماية كبيرة لمعامؿ الطرؼ الضعيؼ في عالقة الجزائر ،
ىا بعد تصفية الغرامة  عميق لف يبقى لو مف نصير سكل التعكيضات التي سيحصؿفالعمؿ أل

في " التي تنص عمى أنو 90/04 مف قانكف 39التيديدية المنصكص عمييا بمكجب المادة 
يحدد القاضي الغرامة التيديدية اليكمية المنصكص ،حالة اكتساب الحكـ الصيغة التنفيذية 

                                                             
 ، نشرة 09/11/2005 ،المؤرخ في 307594قرار المحكمة العميا ، الغرفة اإلجتماعية ، ممؼ رقـ : 9

 295696قرار المحكمة العميا ،الغرفة اإلجتماعية ، ممؼ رقـ  ; 219 ص59،2006القضاة ،العدد 
 .                                                                                                                        كمدير مؤسسة التسيير السياحي ،غير منشكر (ب-ب) بيف 13/04/2005،المؤرخ  
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،كىذا ما كرستو المحكمة العميا في العديد مف " مف ىذا القانكف35 ك34عمييا في المادتيف 
     .1قراراتيا

                                                      :أن اليكون التنفيذ العيني قد أصبح مستحيال- (ب

فإف الحكـ بالغرامة التيديدية ، مف القانكف المدني 174  ك164      طبقا لنص المادتيف 
المستخدـ ،  ستحاؿ التنفيذ كأف يفمس يستكجب أف يككف التنفيذ العيني ال يزاؿ ممكنا، فإذا إ

، لـ يعد ،أك أم كارثة طبيعية مثال أك تنيار بناية المؤسسة المستخدمة بسبب حريؽ ميكؿ 
.                                                                                                    ة أم جدكلمعامؿ بالغرامة التيديدلمطالبة اؿ

   :أن يطالب العامل بتطبيق الغرامة تهديدية- ج 

 مف القانكف المدني التي سبؽ التعرض ليا عمى أنو إذا كاف تنفيذ 174تنص المادة       
 جاز لمدائف أف يحصؿ ،أك غير مالئـ إال إذا قاـ بو المديف نفسو،االلتزاـ عينا غير ممكف 

،كتبعا لذلؾ عف التنفيذ متنع إك بدفع غرامة إجبارية إذا ،عمى حكـ بإلزاـ المديف بيذا التنفيذ 
فإننا نستنتج أف طمب الغرامة التيديدية رخصة أعطاىا المشرع لمعامؿ الذم تبقى لو الحرية 
في إستعماليا مف عدمو ، ك مف ثمة فال يجكز لمقاضي أف يحكـ بيا مف تمقاء نفسو ما لـ 

،كىذا عمى خالؼ القاضي الفرنسي ألنيا التتعمؽ بالنظاـ العاـ يطمبيا صاحب المصمحة 
متى تبيف لو أف مف تمقاء نفسو ة دمالغرامة التيدمسمطة القضاء بالذم أجاز لو قانكنو المدني 

كذلؾ في المسائؿ المدنية أك اإلدارية حتى ،ذلؾ يخدـ مصمحة الطرؼ الضعيؼ في العالقة 
                                                                                               .  كلك لـ يطمبيا صاحب المصمحة 

 الحكـ  ك شركط،الغرامة التيديديةلمفيـك  ات التي أسندت تعريؼاؿستعراض إبعد     إذف ،
بيا ،أصبح بإمكاننا الحديث عف خصائصيا ،ك طبيعتيا القانكنية التي ستميزىا حتما عف 
:                                                       غيرىا مف المفاىيـ التي تشتبو بيا كالعقكبة كالتعكيض، كىك ما سنتعرض لو في المكالي 

                                                             
،غير 14/04/1998، المؤرخ في 158118قرار المحكمة العميا ، الغرفة اإلجتماعية ، ممؼ رقـ : 10

،غير 14/7/1998 ،المؤرخ في 158210قرار المحكمة العميا الغرفة اإلجتماعية ،ممؼ  رقـ ; منشكر
  .منشكر 
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: هديديةــــــغرامة التـــالخصائص - (3

 المتعمؽ بتسكية النزاعات الفردية في العمؿ ، 90/04 مف القانكف 33طبقا لنص المادة      
جاؿ التي يحددكنيا ،فإف لـ تكجد ففي آلينفذ األطراؼ إتفاؽ المصالحة كفؽ الشركط كا"فإنو 

، كىذا معناه أنو كما سبؽ كأف ذكرنا ،فإف التنفيذ " يكما مف تاريخ اإلتفاؽ30أجؿ ال يتجاكز 
اإلختيارم يبقى ىك األصؿ ، أما التنفيذ الجبرم فيبقى ىك اإلستثناء ،أما المجكء إلى الغرامة 

خر كسيمة يمكف أف يتعمؽ بيا العامؿ  عمى أمؿ أف ينفذ المستخدـ آالتيديدية فيك يبقى 
الحكـ القاضي بإعادة اإلدماج ألنيا تحمؿ طابعي التيديد كالكقتية معا ،كىك ما سنفصمو في 

 .                                                                                     المكالي  

:                                                                               الطابع التهديدي– (أ 

ك ، الطابع التيديدم جكىر نظاـ الغرامة التيديدية نفسيابكرم جاؾ يعتػبر األسػتاذ       
المالي ،كبعامؿ اإلستمرا ر الذم يؤدم إلى مبمغ اؿتبرز ىذه الخاصية في المبالغة في تقدير 

 مف القانكف 174/2تضاعفو مع الكقت بقدر تمادم المديف في عدـ التنفيذ طبقا لنص المادة 
ذا رأل القاضي أف مقدار الغرامة ليس كافيا إلكراه "....المدني التي جاء فييا مايمي   كا 

".                                                                                             المديف الممتنع عف التنفيذ ،جاز لو أف يزيد في الغرامة كمما رأل داعيا لمزيادة 

    إف ىذه الفقرة تطرح إشكاال كاسعا مف الناحية العممية ،ذلؾ أنو إذا لـ يكف لمقاضي الحؽ 
في القضاء بالغرامة التيديدية مف تمقاء نفسو  ، فكيؼ يعطى لو الحؽ في زيادة مبمغيا ؟ 
خر آكمتى ككيؼ يتـ ذلؾ ؟كىؿ أف ذلؾ ممكف مف الناحية العممية ؟أـ أنو يحتاج إلى تدخؿ 
مف صاحب المصمحة كىك العامؿ الطرؼ الضعيؼ في العالقة الذم عميو أف يستنجد 

بالقضاء مرة ثانية لمضغط عمى الييئة المستخدمة كما سيكمفو ذلؾ مف مصاريؼ كثيرة ، 
ككقت قد يطكؿ لحيف صيركرة الحكـ القاضي بالغرامة التيديدية نيائيا ، كىك ما ال يحسب 

.                                           في كفة أك مصمحة ىذا العامؿ                                                   
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      إف اإلجابة عمى كؿ ىذه التساؤالت تستدعي مف المشرع إعادة صياغة ىذه المادة 
بشكؿ دقيؽ يبيف فيو لمقاضي متى، ككيؼ يستطيع التدخؿ لمزيادة في مبمغ ىذه الغرامة دكف 

.                                                أم عناء جديد لمعامؿ الذم ينتظر بفارغ الصبر تنفيذ حكمو، كعكدتو إلى منصب عممو 

 : الــطابع الــوقـــــــتي- (ب

      إف خاصية التيديد ليست الخاصية الكحيدة التي تتمتع بيا الغرامة التيديدية، بؿ أف 
ىذه األخيرة تعتبر كقتية ،كىك ما يعني إرتباط الغرامة التيديدية بالكحدات الزمنية التي يتأخر 

فكمما تأخر ،كما سبؽ كأف بينا ، كاحدة  دفعة ف الغرامة ال تحدد فيما المديف عف التنفيذ ،أل
أك اإلكراه الممارس نكعا مف الضغط ىك ما يشكؿ ك زادت قيمتيا ،ق اتلتزاـإالمديف في تنفيذ 

عميو ،كما أف التنفيذ خشية تراكـ مبمغ الغرامة في قد يجعمو يسارع عمى المستخدـ الذم 
 التي جاء فييا  مف القانكف المدني175المادة الطابع المؤقت ليذه الغػػرامة يستشؼ مف نص 

حدد القاضي مقدار ،أك أصر المديف عمى رفض التنفيذ ،إذا تـ التنفيذ العيني "ما يمي 
ك العنت الذم ،التعكيض الذم يمـز بو المديف مراعيا في ذلؾ الضرر الذم أصاب الدائف 

جد نفعا ، كىذا معناه أنو إذا الحظ العامؿ أف القضاء بالغرامة التيديدية لـ م" بدا مف المديف
ك بتحكيميا ،يحكـ بتصفية الغرامة ،طمب مف القاضي أف في تعنتو بأف إ ستمر المستخدـ 

ك ىذا يعني أف الحكـ بتكقيع الغرامة التيديدية أمر مؤقت ال يحكز  ،إلى تعكيض نيائي
حجية الحكـ المقضي فيو ماداـ أنو ال يتطرؽ إلى حسـ النزاع األصمي، فيك حكـ غير 

 القاضي بإعادة اإلدماج في منصب قطعي اليدؼ منو ىك ضماف تنفيذ الحكـ األصمي
.                                                                                   العمؿ األصمي ، أك منصب مالئـ يتناسب مع مؤىالت ذلؾ العامؿ 

                                                                         :   ( 1)الطابع التحكمي- (ج

      باإلضافة إلى الطابع التيديدم كالكقتي ، فإف الغرامة التيديدية تعتبر ذات طابع 
السمطة لو المعركض أمامو طمب الغرامة التيديدية لقاضي تحكمي أيضا  كىذا معناه أف ؿ

بشرط أف ،  سريانيابداية  تاريخ  ، كتيا  تحديد قيـ قبكليا أك رفضيا ، فيالكاسعة التقديرية 
                                                             

.15،ص2008عز الديف مرداسي،الغرامة التيديدية في القانكف الجزائرم ،دار ىكمة ،الجزائر ،:  1  
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 غير ىكؼ،كمف ثمة 1يككف مختصا نكعيا كىك ما أكدتو المحكمة العميا في العديد مف قراراتيا 
عتمدىا في تقرير قيمة الغرامة، ك ليس لو إك تكضيح األسس التي ،ممـز بتسبيب حكمو 

 ك ىي الضغط عمى ،القدر الالـز لتحقيؽ الغاية منيابمقياس أك معيار يعتمد عميو إال 
متناسبة مع فال يشترط فييا أف تككف الحكـ بإعادة اإلدماج ،ك حممو عمى تنفيذ ستخدـ ،الـ

لضغط  كسيمة ؿ ،ألنيا مجرد كجكد الضرر أصاللمحكـ بيا  بؿ قد ال يشترط ،لمضررجسامة 
.                                                                                                    اك ليست تعكيض،لتنفيذ عمى ا

       ىذا كأصؿ عاـ ، أما اإلستثناء في القضايا اإلجتماعية ،فقد أكرده المشرع في نص 
في حالة عدـ تنفيذ إتفاؽ المصالحة مف قبؿ أحد األطراؼ،يأمر "  التي جاء فييا 34المادة 

رئيس المحكمة الفاصمة في المسائؿ اإلجتماعية كالممتمس بعريضة مف أجؿ التنفيذ ، التنفيذ 
 مف الراتب % 25المعجؿ لمحضر المصالحة مع تحديد غرامة تيديدية يكمية ال تقؿ عف 

كما جاء في نص ... " الشيرم األدنى المضمكف كما يحدده التشريع كالتنظيـ المعمكؿ بو
عندما يتعمؽ التنفيذ بكؿ أك جزء مف اإلتفاؽ الجماعي لمعمؿ يككف ممثمك "  مايمي 35المادة 

العماؿ طرفا فيو ،ك كاحد  أك أكثر مف المستخدميف ، فإف الغرامة التيديدية اليكمية المحددة 
 100 مف ىذا القانكف تتضاعؼ بقدر عدد العماؿ المعنييف ،كفي حدكد 34طبقا لممادة 

.                                                         عامؿ 

إذف مف خالؿ ما سبؽ يتضح أنو عندما يتعمؽ األمر بتنفيذ محضر المصالحة         - 
،أك أم بنذ مف بنكذ اإلتفاؽ الجماعي لمعمؿ، فإف القاضي اإلجتماعي المعركض أمامو 

 90/04 مف القانكف 35ك 34طمب الغرامة التيديدية مقيد بالحدكد التي رسمتيا لو المادتيف 
.     المتعمؽ بتسكية نزاعات العمؿ الفردية عند تصفية الغرامة التيديدية 

   

                                                                                            
                                                             

 ،المجمة 27/06/1983 ،المؤرخ في 28881قرار المحكمة العميا ، الغرفة المدنية ، ممؼ رقـ : 12
                                                                                                       .  185 ،ص1989القضائية ،العدد األكؿ  
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:                                                                              طبيعة الغرامة التهديدية (-4

      ينتقد جانب مف الفقو مصطمح الغرامة التيديدية تحت تبرير أنو يدؿ عمى العقكبة، 
 ،ذلؾ أف القضاء الفرنسي في بداية تطبيقو لنظاـ الغرامة 1كبالتالي تخضع لمبدأ المشركعية

التيديدية قبؿ أف يككف ليا سند قانكني يبرر تطبيقيا إعتبرىا كذلؾ ،كىك ما يستشؼ مف 
إف الغرامة التيديدية "...حيثيات إحدل قرارات مجمس الدكؿ الفرنسي الذم جاء فيو ما يمي 

إلتزاـ ينطؽ بو القاضي كعقكبة ، كبالتالي ينبغي أف يطبؽ عميو مبدأ قانكنية الجرائـ 
، غير أف أغمبية الفقياء لـ يناشدكا ىذا المكقؼ ..."كالعقكبات ،كبالتالي يجب سنيا بقانكف

بتأكيدىـ عمى أنو إذا كانت تسمية الغرامة التيديدية تكحي بأنيا عقكبة فيي ليست كذلؾ مف 
حيث طبيعتيا، فالعقكبة نيائية كيجب تنفيذىا كما نطؽ بيا القاضي ،أما الغرامة التيديدية 

 ،أما 2فيي كما بيناه سابقا ذات طابع كقتي ،كال تنفذ إال بعد تحكليا إلى تعكيض نيائي 
الزيادة في مقدار الغرامة الذم يقابؿ تعنت الممـز بالتنفيذ فال تفسر عمى أنيا عقكبة ،بؿ 

.                      3مردىا فكرة الخطأ ،كجسامتو التي تؤثر في تقدير القاضي لمتعكيض النيائي 

    إف إعتبار الغرامة التيديدية عقكبة يحتاج إلى نص جزائي يكرسيا ،كيجـر األفعاؿ التي 
 مف قانكف 1طبقا لممادة 4ترتبط بيا ألنو ال يجكز لمقاضي تطبيؽ عقكبة لـ يكرسيا القانكف 

، كلك "ال جريمة كالعقكبة إال بنص " العقكبات التي تكرس مبدأ الشرعية بنصيا عمى أنو 
رجعنا إلى قانكف العقكبات الجزائرم ، فإننا ال نجد نصا يكرس الغرامة التيديدية كعقكبة ،مما 
يجعؿ طبيعتيا التعكيضية تفرض نفسيا بدكف أم منازع ،غير أف ىذا المكقؼ قد إنتقد كذلؾ 

عمى أساس أف الغرامة التيديدية تختمؼ عف التعكيض مف حيث أسس التقدير ذلؾ أف 

                                                             

 ،مجمة مجمس الدكلة ، العدد الثالث ، 08/04/2003 المؤرخ في 014989قرار مجمس الدكلة،ممؼ رقـ : 
.177،ص2003 1  

  2 .816عبد الرزاؽ السنيكرم ،مرجع سابؽ ،ص: 
  3 .165أنكر سمطاف ، مرجع سابؽ،ص : 
، 2003رمضاف غنام ، مكقؼ مجمس الدكلة مف الغرامة التيديدية ، مجمة مجمس الدكلة ، العدد الرابع ، : 

  4 .177ص
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القاضي عندما يقدرىا لو سمطة مطمقة كأصؿ عاـ تتعمؽ فقط بمدل إمكانية حمؿ المستخدـ 
عمى التنفيذ العيني كرد تعنتو كتشدده ، أما عند تقديره لمتعكيض فيك مقيد قانكنا بنص المادة 

 مف القانكف المدني التي تمزمو بأف يراعي ما فات الدائف أم العامؿ مف كسب ، كما 182
    .لحقة مف خسارة

      كاف ىذا ما أمكننا قكلو حكؿ الطابع النظرم لمغرامة التيديدية في المسائؿ اإلجتماعية 
. ، كفي الجزء المكالي سنحاكؿ إظيار الطابع التطبيقي ليا ،كمكقؼ القضاء الجزائرم منيا 

موقف القضاء الجزائري من الغرامة التهديدية في األحكام اإلجتماعية القاضية : ثالثا 
بإعادة إدماج العمال  

لجية المختصة قضائيا في الفصؿ في الغرامة التيديدية ، ككيؼ ؿ   كفييا سنتعرض   
تتعامؿ معيا السيما في قضية تحديد مبمغ الغرامة الذم قد يختمؼ بإختالؼ المسألة المراد 

.  تنفيذىا أماـ القسـ اإلجتماعي بالمحكمة المختصة 

:  الجهة القضائية المختصة بالفصل في دعوى الغرامة التهديدية( 1

دكف اإلخالؿ " كاإلدارية  ، فإنو  مف قانكف اإلجراءات المدنية 625المادة        طبقا لنص 
بأحكاـ التنفيذ الجبرم،إذا رفض المنفذ عميو تنفيذ اإللتزاـ بعمؿ ،أك خالؼ إلتزاما باإلمتناع 
عف عمؿ ، يحرر المحضر القضائي محضر إمتناع عف التنفيذ ،كيحيؿ صاحب المصمحة 
إلى المحكمة لممطالبة بالتعكيضات ،أك المطالبة بالغرامات التيديدية مالـ يكف قد قضي بيا 

، ك تطبيقا لذلؾ ،متى رفض المستخدـ إعادة إدماج العامؿ في منصب عممو " مف قبؿ 
،كثبكت اإلمتناع عف التنفيذ عمى 1،كبعد مباشرة إجراءات التنفيذ بعد صيركرة الحكـ نيائيا 

العامؿ أف يمجأ إلى نفس القسـ اإلجتماعي بالمحكمة التي صدر فييا الحكـ بإعادة اإلدماج 
،عمى أف ىذا اإلختصاص يدخؿ ضمف ختصاصياإمالية في حدكد اؿتيديدات اؿبلممطالبة 

                                                             
 ،المجمة 07/12/1999 ،المؤرخ في 181284قرار المحكمة العميا ، الغرفة اإلجتماعية  ، ممؼ رقـ : 17

  .105 ،ص2000القضائية ،العدد الثاني  
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، كمف ثمة يصبح القاضي اإلجتماعي ىك 1اإلختصاص النكعي الذم ىك مف النظاـ العاـ 
ك تصفيتيا ك ىذا في ،ثـ مراجعتيا ،مالية اؿتيديدات تمؾ اؿفي إصدار المختص الكحيد  

 .                                                                     2مكضكع النزاع األصميليا ختصاصيا الذم يحدده إحدكد 

ختصاص قاضي المكضكع في إصدار       كىنا البد مف التكقؼ لإلشارة أيضا إلى أف إ
إذ يجكز لقضاة اإلستئناؼ أيضا ،عمى قضاة الدرجة األكلى ال يقتصر مالية اؿتيديدات اؿ

إصدار أحكاـ بتيديدات مالية لضماف تنفيذ أحكاـ أك قرارات قضائية، خاصة كأف المصطمح 
 المتعمؽ بتسكية نزاعات العمؿ 90/04 مف القانكف 39لمادة استعممو المشرع في إالذم 

 جاء عاما مما يعني شمكليتو لمختمؼ الجيات ميما كاف نكعيا أك درجتيا، لكف الفردية قد
 المطالبة بتكقيع غرامة تيديدية ىك  كيؼ يمكف لمعامؿ السؤاؿ الذم يطرح في ىذا الصدد 

                                                                             ألكؿ مرة أماـ جية االستئناؼ؟

بداية ،فإنو في القضاء الفرنسي        بالنظر إلى بعض األحكاـ في القضاء المقارف السيما 
 ا جديدايعتبر طمب تكقيع الغرامة التيديدية أماـ جية االستئناؼ ألكؿ مرة، طمباألمر كاف 

 مف قانكف اإلجراءات المدنية الفرنسي، إال أنو تراجع عف ىذا 461يرفض عمى أساس المادة 
المكقؼ عمى أساس أف طمب الغرامة التيديدية ال يكسع مف دائرة النزاع األصمي، فاليدؼ 

 ا تابعىا، فذلؾ يعتبر طمباك قير تعنتو، فيك إذا طمب،منو ىك حمؿ المديف عمى التنفيذ 
مف قانكف اإلجراءات المدنية  343ك بالرجكع إلى نص المادة ق ، عفالمطمب األصمي ك مشتؽ

 ت طمباتعتبرال "،فإننا نجد أنيا تؤكد عمى نفس المكقؼ بنصيا عمى أنو الجزائرم كاإلدارية 
كالتي ترمي إلى نفس الغرض ،حتى كلك الطمب األصمي ب رتبطة مباشرة الـات الطمبةجديد

" .                    كاف أساسيا القانكني مغايرا  

                                                             
 ،المجمة 11/07/2000 ،المؤرخ في 240430قرار المحكمة العميا ، الغرفة اإلجتماعية  ، ممؼ رقـ : 18

  . 191 ،  ص2001القضائية ،العدد األكؿ  
جماؿ سايس، اإلجتياد الجزائرم في المادة اإلجتماعية ،الجزء الثاني ،الطبعة األكلى ، منشكرات كميؾ : 19
   .751-749 ،ص2013،
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مف قبؿ العامؿ المسرح تسريحا أف طمب الغرامة التيديدية     إذف مف خالؿ ما سبؽ يتضح 
الغاية منو ،ألف طمبا جديدا ذلؾ ك ال يعد لممرة األكلى ،أماـ الجية اإلستئنافية جائز تعسفيا 

المطالبة القضائية في محؿ ق بإعادة إدماج العامؿ لتزاـإ لتنفيذ  رب العمؿ ىك الضغط عمى
 ، غير أف المالحظ دائرة النزاعمف ىذا الطمب ال يكسع إف ك بالتالي ؼ، بتدائية الدعكل اإل

مف الناحية العممية أف معظـ القضاة  يعتبركنو طمبا جديدا  كيرفضكف طمب العامؿ في ىذا 
الشأف ، مما يضطره إلى رفع دعكل إبتدائية جديدة مرة ثانية أماـ قاضي القسـ اإلجتماعي 
الذم فصؿ في  طمب إعادة اإلدماج ، كىك ما سيكمفو مصاريفا إضافية ،ككقتا كبيرا يجعمو 

في معظـ األحياف يتخمى عف مكاصمة تنفيذ الحكـ القاضي بإعادة اإلدماج عف طريؽ 
.                                                                                                 التيديد المالي 

 :موضوع دعوى الغرامة التهديدية(- 2

في طمب تكقيع إما يف، فيك يتمثؿ طمبال يخرج مكضكع دعكل الغرامة التيديدية عمى      
ما طمب ك أصر عمى عدـ المستخدـ ،غرامة تيديدية إذا ما تعنت  إعادة إدماج العامؿ ،كا 

كىك ما يفرض  المحكـك بيا مف قبؿ عمى الييئة المستخدمة ، تصفية مبالغ الغرامة التيديدية
  :            في المكالي مسألتيفؿالتعرض ؿعمينا 

 :دعوى توقيع الغرامة التهديدية- (أ

،كالذم تتكفر فيو الشركط العامة في 1عامؿ المسرح تسريحا تعسفيااألصؿ أف يبدأ اؿ     
 الحكـ اإلجتماعي القاضي بإعادة إ بالمطالبة بتنفيذالتقاضي كالصفة ، األىمية كالمصمحة 

دماجو في منصب عممو أماـ المحكمة اإلجتماعية التي صدر فييا ذلؾ الحكـ بإعتبارىا 
المختصة نكعيا ،كليس أماـ القسـ اإلستعجالي  كما كضحناه سابقا ،كىك ما أكدتو المحكمة 

                                                             
 ،مجمة 13/07/2004 ،المؤرخ في 282160قرار المحكمة العميا ، الغرفة اإلجتماعية ، ممؼ رقـ : 20

  .                                                                                                  183    العدد الثاني  ،ص2004المحكمة العميا ، 
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جار لو العامؿ ، مستخدـ عف إعادة إدماج متنع اؿإ فإذا  ،1العميا في العديد مف قراراتيا 
عمى المستخدـ أماـ القضاء اإلجتماعي دكف المجكء كقيع الغرامة التيديدية طالبة بتالـقانكنا 

ك لذا فإف مكضكع الدعكل بداية ىك طمب ،حممو عمى تنفيذ اإللتزاـ  ؿ2إلى مكاتب المصالحة 
 ،كىنا البد مف  عمى التنفيذستخدـفرض غرامة تيديدية عف كؿ كحدة زمنية يتأخر فييا الـ

حسب ظركؼ تحديد مبمغ الغرامة بسمطة تقديرية كاسعة في يتمتع القاضي اإلشارة إلى أف 
لحكـ القاضي بإعادة  عمى التنفيذ العيني ؿستخدـالدعكل، ما داـ اليدؼ منيا ىك حمؿ الـ

إذا بنى رفضو عمى  طمب تكقيعيا أف يرفضالمعركض أمامو النزاع لمقاضي اإلدماج ، ك
ك إال تعرض ق،ب حكـمسبيصبح ممزما بت ىذه الحالة كفي ،3عدـ تكافر شركط الحكـ بالغرامة

،كىنا ال بد مف التكقؼ عند مسألة تخضع لرقابة المحكمة العمياكفالمسألة قانكنية ،لمنقض 
 الجزائرم ك المصرم يفأف المشرع الفرنسي عمى خالؼ المشرعىامة في ىذا الشأف  كىي 

 تمقائيا حتى كلك لـ يطمبيا العامؿ  ،ألنو يرل أف كجكب أجاز لمقاضي النطؽ بالغرامة قد 
التي عميو أف قديرية ػػػػػػػػػة القاضي التػػػػػػػػػػػػػػيخضع لسمطفي بعض األحكاـ ة ػػػػػالغرامة التيديدم

 إذا طمب منو  الغرامةالتي تكجد لتكقيعتقدير الظركؼ المالئمة س فقط في ػػػػػػػػػلييكظفيا 
                                                                  ".                                         سمطة تكقيعيا تمقائيافي  ك لكف كذلؾ ،تكقيعيا

العناصر التي كأصؿ عاـ لـ يحدد المشرع الجزائرم      كفي األخير نتكقؼ لمتذكير بأف 
ك بدأ سريانيا، ك ترؾ المجاؿ مفتكحا ،يعتمدىا القاضي لتقدير قيمة الغرامة التيديدية، مدتيا 

، لغرامة التيديدية   كىذا طبقا لخاصية الطابع التحكمي ؿلو إلعماؿ سمطتو التقديرية
فالقاضي لو سمطة تقديرية كاسعة في تقدير مبمغ الغرامة، ك ال مقياس لو إال تحقيؽ الغاية 

                                                             

 ،غير 11/07/2000 ، المؤرخ في 1234587قرار المحكمة العميا ، الغرفة اإلجتماعية ، ممؼ رقـ  : 
.              منشكر  1  

 ،نشرة 07/12/2005 ،المؤرخ في 318596قرار المحكمة العميا ، الغرفة اإلجتماعية ، ممؼ رقـ : 22
  .                                                                                                                                       371 ،ص62 ،العدد 2008القضاة ، 

نزلي غنية ، سمطة قاضي الحماية المستعجمة لمحريات األساسية في األمر بالغرامة التيديدية كضمانة : 23
،جانفي 10لتنفيذ أكامره ،مجمة العمـك القانكنية كالسياسية ، جامعة الشييد حمة لخضر ،الكادم ،العدد

   .                         124،ص2010
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فالقاضي ال يعتد بالضرر حكـ اإلدماج ك الضغط عميو لتنفيذ ستخدـ منيا ك ىي حمؿ الـ
ككف   ك مع ذلؾ يحكـ بالغرامة التيديدية، بؿ قد ال يكجد ضرر أصالن عامؿ،الحاصؿ لؿ

يراعي عند تحديد مبمغ الغرامة يسر  ،كلكف بشرط أف  المستقبؿبرع الغاية منيا تتحقؽ
ذات المستخدـ بإعتبارىا  ك قدرتو المالية، فقيمة الغرامة التيديدية المفركضة عمى ستخدـ ،الـ

 المفركضة  إلتماـ المشركع الذم تعيدت بو تككف حتما أكبر مف قيمة الغرامة خاصةشركة
 في ىذا قضاءإال أف المتمعف في أحكاـ اؿ ،عميو إلعادة إدماج العامؿ في منصب عممو

 ك عػادة مػا يحػدد قيمػة ، يالحظ أف القاضي ال يعطي ىذه المسألة أكلكيػة كاممػةشأفاؿ
لعامؿ ،أك ينقص مف قيمتيا بعض الشيئ إذا تبيف لو أف المبمغ حسػب طمب اإما بالغرامػة 

عامؿ المبمغ المطمكب مف اؿإذا تبيف لمقاضي أف  لكف ، المطالب بو مبالغ فيو بعض الشيئ
 ،فمو أف يزيد مف قيمتيا مرتكزا عمى النص العاـ الكارد ال يحقؽ الغرض مف تكقيع الغرامة

 .                                                                                          مف القانكف المدني التي سبؽ كأف تعرضنا ليا سابقا 174/2في نص المادة 

ف المشرع في ىذا فإ ،المعمكؿ بو في القانكف المدنياألصؿ العاـ ك إذا كاف ىذا ىك      
سمطة القاضي فقيد الصدد خص الغرامة التيديدية في المسائؿ االجتماعية بأحكاـ خاصة، 

بأف حدد لو الحد األدنى الذم ال يجب أف يتجاكزه عند القضاء بالغرامة في تقديرىا نكعا ما
 المؤرخ في 90/04 مف القانكف 34، ك يتجمى ذلؾ مف خالؿ نص المادة التيديدية 

سبؽ كأف تعرضنا ليا ،حيث  المتعمؽ بتسكية منازعات العمؿ الفردية ك التي 06/02/1990
تفاؽ المصالحة مف قبؿ أحد األطراؼ كفقا لمشركط ك اآلجاؿ إفي حالة عدـ تنفيذ أنو 

غرامة تيديدية يكمية ال تقؿ ،عميو أف يقضي ب مف ىذا القانكف 33المادة نص المحددة في 
 ، كينطبؽ 1 مف الراتب الشيرم األدنى المضمكف كما يحدده التشريع المعمكؿ بو 25%عف 

 ،إال أف الغرامة ىنا تتضاعؼ 2ذلؾ الحكـ عمى تنفيذ محاضر اإلتفاقيات الجماعية لمعمؿ

                                                             
 ،المجمة 11/11/1997 ،المؤرخ في 154706قرار المحكمة العميا ، الغرفة اإلجتماعية ، ممؼ رقـ : 24

  . 107،ص1997القضائية، العدد الثاني 
 ،المجمة 02/06/2011 ،المؤرخ في 636445قرار المحكمة العميا ، الغرفة اإلجتماعية ، ممؼ رقـ : 25

.221 ،ص2011القضائية، العدد الثاني    
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 ،كمف ثمة فإف 35 عامؿ طبقا لنص المادة 100بقدر عدد العماؿ المعنييف ،كفي حدكد 
كضع حد أدنى لقيمة الغرامة، ال يجكز إستثناءا في المسائؿ اإلجتماعية بتدخؿ المشرع قد 

كؿ  عف ، "دج4500"ك ىك ربع الراتب الشيرم األدنى المضمكف أم ،لمقاضي النزكؿ عنو 
أك بجزء مف اإلتفاؽ  تعمؽ التنفيذ بكؿ يـك تأخير حتى كلك طمب العامؿ مبمغا أقؿ ،أما إذا 

 فيو أك كاحد أك أكثر مف المستخدميف، فإف الغرامة االجماعي لمعمؿ يككف ممثمكا العماؿ طرؼ
تتضاعؼ بقدر عدد العماؿ المعنييف ك في حدكد مائة أعاله التيديدية اليكمية المحددة 

ك لك تجاكز حتى  " دج450.000 " ال يقضي القاضي بمبمغ يفكؽ  ك ىذا يعني أف،عامؿ
 عند تنفيذ أحكاـ اإلتفاقيات الجماعية لما لياتو األخيرة مف أىمية  عامؿ100عدد العماؿ 

قصكل في حماية حقكؽ العماؿ ،كقد نقضت المحكمة العميا العديد مف األحكاـ القضائية 
.                                                                       1التي لـ تراع تطبيؽ المكاد السابقة الذكر

 فيي مطمقة، سرياف الغرامة التيديديةتاريخ بداية سمطة القاضي في تحديد       أما عف 
ما يشير إلى ىذه كاإلدارية ،فإنو ال يكجد اإلجراءات المدنية  قانكفذلؾ أنو بالرجكع إلى 

في المكاد المدنية عمى عكس القضايا اإلدارية حيث نصت المادة المادتيف النقطة 
يجكز لمقاضي اإلدارم أف يأمر بغرامة تيديدية مع تحديد تاريخ سرياف " عمى أنو 981ك980

كطالما أنو لـ يكجد "  مفعكليا ،كلو أيضا أف يحدد أجال لتنفيذ الحكـ قبؿ القضاء بالغرامة 
لقاضي مثؿ ىذا الحكـ في المسائؿ المعركضة أماـ المحاكـ العادية ،فإننا نستنج أف ؿ

مف تاريخ ية سريانيا كالذم يبدأ  في معظـ األحياف ا بدالحرية في تقديراإلجتماعي مطمؽ 
إلى غاية تصفيتيا القاضي بالغرامة التيديدية حائزا لقكة الشيئ المقضي بو الحكـ صيركرة 

ف كػاف ىنػاؾ ، التنفيذ ستخدـرفض الـمتى  القضػاة مػف يحػدد ىذه المدة مف البعض مف كا 
ك أخيرا ىك ضماف التنفيذ ،تاريخ النطؽ بالحكـ عمى أساس أف اليدؼ مف إصدارىا أكال 

                                                             
 ، 2013سايس جماؿ ، اإلجتياد القضائي في المادة اإلجتماعية ، الجزء األكؿ ، الطبعة األكلى ،: 26

 .636منشكرات كميؾ ، الجزائر ص
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 مف 34/2المادة غير أنو في القضايا اإلجتماعية، كتطبيقا لنص ، 1المستقبؿفي العيني 
 التي المتعمؽ بتسكية المنازعات الفردية لمعمؿ 16/02/1990 المؤرخ في 90/04القانكف 

غير أف ىذه الغرامة التيديدية ال تنفذ إال عندما تنقضي ميمة الكفاء التي "...جاء فييا مايمي 
المسائؿ بعض بدأ سرياف أك حساب الغرامة التيديدية في فإف  ، يكمان 15ال تتجاكز 
  يـك المخصصة لمكفاء15نقضاء ميمة إإال بعد كتنفيذ إتفاقات المصالحة الينفذ اإلجتماعية 

عمى أف يككف ليذا األمر صفة النفاذ المعجؿ قانكنا رغـ ممارسة أم طريؽ مف طرؽ الطعف 
ربما كاف ك،كىك ما أكدتو العديد مف القرارات الصادرة عف المحكمة العميا في ىذا الشأف، 

 ،غير أنو بالرجكع إلى لمتنفيذ الكدملممستخدـ محاكلة ترؾ فرصة قصد المشرع مف ذلؾ ىك 
الكاقع فإنو بالرغـ مف كؿ تمؾ الميؿ كالفرص الميداة لممستخدـ تطبيقا لتمؾ المكاد ،إال أف 

التجربة العممية تثبت بصفة مستمرة تعنت عدد كبير مف المستخدميف خاصة في تنفيذ أحكاـ 
 السالفة الذكر بما يتماشى مع تمؾ 34إعادة اإلدماج ،كمف ثمة نقترح أف يتـ تعديؿ المادة 

.                                         الكقائع كالظركؼ

أف في ذلؾ األصؿ  ،ؼسمطة القاضي في تحديد مدة سرياف الغرامة التيديدية       أما عف 
إال أف ىذا ال يعني أف القاضي ال يستطيع أف يحدد ،يترؾ المدة مفتكحة إلى غاية التنفيذ 

مدة معينة لمغرامة، ك لو كامؿ السمطة في مد ىذه المدة إذا رأل ضركرة لذلؾ، كىك ما ذىبت 
ك مع ذلؾ فإننا نرل أف تحديد مدة الغرامة ،ىا اتقرارالعديد مف إليو المحكمة العميا في 

عمى عمـ بالمبالغ التي مستخدـ التيديدية يتنافى كالطابع التيديدم ليا، إذ أف ىذا قد يجعؿ اؿ
مستخدـ عمى إعادة إدماج  الغاية منيا كفي إجبار اؿةسيحكـ بيا عميو بداية، فال تحقؽ الغراـ

 .                                                                                                   العامؿ 
 :دعوى تصفية الغرامة التهديدية- (ب

 بصفة عامة  ك ىي الدعكل الرامية إلى تصفية مبالغ التيديد المالي في حالة تعنت المديف   
متثالو لألمر بالتنفيذ الصادر في الحكـ القاضي بالغرامة إ ك عدـ كالمستخدـ بصفة خاصة ،

                                                             

.،غير منشكر19/07/2006 ، المؤرخ في 339295رقـ ، ممؼ الغرفة المدنيةقرار المحكمة العميا،  :  1  
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ية الغرامة التيديدية لقاضي المكضكع الذم نطؽ بيا صؼك يعكد اإلختصاص في ت، التيديدية
السابؽ عناصر اؿك تقدير التعكيض بناءان عمى ،ف تسكية الغرامة تتطمب دراسة المكضكع أل

 .                               التفصيؿ فييا أعاله 

الغرامة مف خالؿ المادة صفية قد تناكؿ المشرع الجزائرم أحكاـ دعكل تؿ  عمى كؿ ،ك     
أك أصر المديف عمى ، إذا تـ التنفيذ العيني "التي جاء فييا مايمي  مف القانكف المدني 175

 التعكيض الذم يمـز بو المديف مراعيا في ذلؾ الضرر مقداررفض التنفيذ، حدد القاضي 
مف قانكف اإلجراءات  983ك المادة " الذم أصاب الدائف كالعنت الذم بدا مف المديف 

في حالة عدـ التنفيذ الكمي أك الجزئي    أك في حالة التأخر "كاإلدارية بنصو عمى أنوالمدنية 
".       في التنفيذ، تقـك الجية القضائية اإلدارية بتصفية الغرامة التيديدية  التي أمرت بيا 

بالغرامة القاضي  أف نياية الحكـ     إف ما يمكف إستخالصو مف ىاذيف النصيف ىك 
:                                                                                 ل المكاقؼ التالية خرج عمى أحدتالتيديدية ال 

، كمف ثمة يعيد العامؿ إلى ألمر التنفيذ ك يقػمع عف عناده المستخدـ إما أف يرضخ  *
.          منصب عممو 

نما منصب ك إما أف  * ينفذ الحكـ جزئيا كأف يعيد إدماج العامؿ ، كلكف ليس في منصبو كا 
.                                                            أقؿ درجة مف المنصب الذم كاف فيو فبؿ تسريحو مف العمؿ 

 الكمي ،كىي الحالة عمى مكقفو ك يصمـ عمى عدـ التنفيذالمستخدـ يصر      ك أخير قد 
المجكء إلى لمعامؿ يجكز الثالث  التالحافي كؿ تمؾ كاألكثر إنتشارا مف الناحية العممية ،

 لـ يعد ىناؾ جدكل مف بقائيا، ك مف ثـ ا لطمب تصفية مبالغ التيديد المالي إذ القضاء
كلكف يختمؼ الكضع في حالة التنفيذ العيني صفيتيا ،كجب النظر في مصير ىذه الغرامة بت

:    ،كىك ما سنكضحو في المكاليفي حالة اإلستمرار في اإلمتناع عف التنفيذ،عنو 
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رفض ، يقـك القاضي ب بإعادة اإلدماج مثال لتزامومستخدـ إففي الحالة األكلى متى نفذ اؿ*  
ذ ، تعكيض لقاء التأخر عف التنفيالقضاء باؿال يكجد ما يمنعو مف طمب التصفية غير أنو 

اإلجتماعي فإف القاضي ،عف التنفيذ ا لمستخدـ متناع إفي حالة في الحالة الثانية ،أم أما 
 90/04 مف القانكف 34،35،39كاد  الـكصالغرامة ، حسب ما جاء في نصصفية يقـك بت

، إال أنو كقبؿ ذلؾ ال بد عميو أف يعيد المتعمؽ بتسكية نزاعات العمؿ الفردية المعدؿ كالمتمـ 
فإذا رأل أف القاضي الذم أصدر الحكـ ،دراسة شركط الغرامة التيديدية لمتأكد مف تكافرىا 

أف بأما إذا رأل ،فمو أف يرفض التصفية لعدـ تأسيس الدعكل ، ىا لـ يراعي شركطىاب
ىك ما ك، فإنو ينتقؿ إلى تصفية الغرامة ستكفاة ،جميعيا ـالقانكنية لمقضاء بالغرامة الشركط 

أكدتو المحكمة العميا في العديد مف قراراتيا ،غير أنو ال يكجد ما يمنع ذات القاضي مف 
،تطبيقا لنص نظير التأخر عف التنفيذ القضاء إلى جانب مبمغ الغرامة المصفى بالتعكيض 

الغرامة التيديدية " مف قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية التي نصت عمى أف 982المادة 
 مف قانكف المسطرة 448،كىك نفس المكقؼ الذم تبنتو المادة "تككف مستقمة عف التعكيض 

المدنية المغربية التي خكلت لممحكـك لو إمكانية تصفية الغرامة التيديدية إلى جانب طمب 
ختال فيما مف حيث السبب ،فاألكلى غايتيا  التعكيض إلستقالؿ الطمبيف عف بعضيما ،كا 

إجبار رب العمؿ عمى تنفيذ حكـ اإلدماج،كتيديده مف أجؿ التنفيذ العيني لإللتزاـ باإلدماج ، 
كالثاني ىدفو تعكيض عف الضرر الحاصؿ لو جراء التأخر في تنفيذ حكـ اإلدماج ،كمف ثمة 
فإنو ال يكجد ما يمنع العامؿ مف أف يطمب عالكة عمى ذلؾ التيديد الذم قد يصفى في شكؿ 

،كىك المكقؼ الذم أيدتو المحكمة  1مبالغ مالية ،تعكيضا مف المحكمة مقابؿ إثبات الضرر

                                                             
محمد محجكبي ،الغرامة التيديدية كتصفيتيا في ضكء التشريع كالقضاء في المغرب ، الطبعة األكلى ، : 28

أحمد الصالح ،إشكالية تنفيذ األحكاـ بالمغرب ،منشكرات  ; 24-23 ، مكتبة األمينة ، الرباط ، ص1993
 .                                                                                                 154،ص2009 ،62المجمة المغربية لإلدارة المحمية كالتنمية  العدد
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خر مف القرارات لـ يكرس لمعامؿ إال آل،في حيف أف البعض ا1العميا في البعض  مف قراراتيا 
 .                                                                                         2حؽ اإلختيار بينيما

كمف خصائص ىذه التصفية أنيا جزئية ة، مؤقتاؿلتصفية       ىذا كيمكف لمعامؿ أف يطمب ا
كما أنيا مؤقتة فممقاضي أف يتراجع ، عف التنفيذ ستخدـال تمثؿ إال المدة التي تأخر فييا الـ

أف المشرع الجزائرم لـ ينص صراحة عمى التصفية المؤقتة غير أك ينقص منيا، ،عنيا 
،عمى عكس بعض التشريعات المقارنة بالرغـ مف أنيا قد أثبتت تأثيرىا اإليجابي عمى 

ك ىك ، قد يجعمو يسارع إلى التنفيذ ق ،كالذممساس بالذمة المالية ؿالمستخدـ لما تحممو مف 
 .                                                                                                      ما يجعؿ الغرامة التيديدية أكثر فعالية كأىمية

في حيثيات الحكـ عنصر العنت إف الميـ في ىذا كمو ىك أنو يجب عمى القاضي إبراز 
القاضي بتصفية الغرامة التيديدية ،ك إال شابو عيب إنعداـ التسبيب، ك كاف عرضة لمنقض 

 متى كاف مف ..."مايمي ق  الذم جاء فيإحدل قرارتيا ك ىك ما أكدتو المحكمة العميا في ،
المقرر قانكنان أنو ال يجكز أف يتعدل مقدار التيديد المالي المحكـك بو مقدار التعكيض عف 

 قضكا بدفع غرامة تيديدية دكف إجراء ففإف قضاة المكضكع الذم...الضرر الفعمي الناشئ 
 ك ،يككنكا قد عرضكا قرارىـ إلنعداـ التسبب،تحقيؽ حكؿ مقدار الضرر الحقيقي الذم نشأ 

كمف ثمة فإنو عمى القاضي ،3"...متى كاف كذلؾ إستكجب نقض القرار المطعكف فيو
اإلجتماعي أف يبيف في حكـ التصفية مقدار الضرر الذم أصاب ىذا العامؿ الذم يككف في 

 أم دكف أجر منذ فصمو عف العمؿ ، باإلضافة إلى الضرر ،معظـ األحياف في حالة بطالة

                                                             
 المجمة القضائية ، 06/05/1990 ،المؤرخ في 65555قرار المحكمة العميا ،الغرفة المدنية ،ممؼ رقـ : 29

 ،المؤرخ في 303938قرار المحكمة العميا ،الغرفة اإلجتماعية ،ممؼ رقـ  ; 38،ص1990العدد الرابع 
                                                                                                 165، ص2005 ، المجمة القضائية  العدد األكؿ،11/05/2005
 ،المجمة 04/03/2010 ،المؤرخ في 580532قرار المحكمة العميا ، الغرفة اإلجتماعية ، ممؼ رقـ : 30

  .                                                                                                       180 ،ص2011القضائية، العدد األكؿ 
 ، المجمة 16/10/2002 ،المؤرخ في 282223قرار المحكمة العميا ،الغرفة اإلجتماعية ،ممؼ رقـ : 31

 .137،ص2004القضائية ، العدد األكؿ 
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الذم لحقو ماديا بسبب رفع دعكل الحكـ بالغرامة كدعكل تصفيتيا ،كما تكبده مف مصاريؼ 
ا مصاريؼ المحامي كالمحضر القضائي كالرسـك قإضافية كمصاريؼ التقاضي بما في

 الضرر الالحؽ بو جراء إصرار المستخدـ  عمى عدـ التنفيذ لىالقضائية ، زيادة ع
 المحكمة القاضي بإعادة إدماج العامؿ في منصب عممو ،ك ىك العنصر حكـكمقاكمتو ؿ،

الذم يعتبره بعض الفقو يخرج بالتعكيض عف معناه المألكؼ إلى ما يتفؽ ك التيديد المالي ، 
كمف ثمة فيـ يركف أنو يجكز لمقاضي أف يزيد في التعكيض في مقابؿ الضرر األدبي الذم 

ك إصراره عمى عدـ التنفيذ ،غير أنو مف الناحية  لحؽ بالعامؿ مف جراء عناد المستخدـ
كيكتفي بالتعكيض الذم ثبت لو مف ،العممية ناذرا ما يتخذ القاضي ىذه الخطكة الجريئة 

 .                                                  خالؿ الضرر الحاصؿ أمامو 

،كلكف لتزامو إ بتنفيذ ستخدـ  حتى ك لك قاـ الـعنصر الضررك يمكف أف يتحقؽ      ىذا ،
عامؿ  لؿا أدبيا يسبب ضررستخدـ التأخر في التنفيذ مف الـألف مثؿ ىذا   ،متأخران كاف ذلؾ 

 الضرر  إال أفالذم ال ينتظر سكل لحظة عكدتو إلى منصب عممو المفصكؿ منو تعسفيا ،
 .                                                                                  كمي عف التنفيذاؿيككف أكثر كضكحان في حالة اإلمتناع س بطبيعة الحاؿ 

يجب عمى القاضي أف يشير إلى       إذف ، طبقا لما سبؽ ،فإنو يمكف أف نخمص إلى أنو 
ك ىك في ذلؾ يخضع لرقابة المحكمة العميا ،عند تقديره لمتعكيض العنت كالضرر  معنصر
تعكيض،إذ األمر يتعمؽ بمسألة قانكنية ، لكنو ال يخضع لمرقابة فيما يخص تقديره ليذا اؿألف 
، كلكؿ قاض طريقتو في تحديد  لو سمطة مطمقة في ذلؾ حسب ظركؼ كؿ قضية تبقى 

طريقة حسابية لممبالغ مف يعتمد مقدار التعكيض الناتج عف تصفية الغرامة التيديدية ، فيمنـ 
 بيا، كيقضي بالمبمغ المحصؿ عميو بضرب مبمغ الغرامة في عدد األياـ التي لـ ينفذ المحكـك

  1فييا الحكـ إبتداءا مف تاريخ تبميغ الحكـ القاضي بالغرامة إلى حيف إيداع طمب التصفية 
في حيف أف البعض اآلخر مف القضاة يعتمد طريقة التقدير العاـ لمتعكيض حسب سمطتو 

                                                             
 الصادر 21/03/2001 ،الصادر في 214908 قرار المحكمة العميا ،الغرفة اإلجتماعية ،ممؼ  رقـ :32

.303 ، ص2002 المجمة القضائية ،العدد الثاني ،،(ب-ب)ضد (ص-ـ)بيف   
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،كىك تقريبا المكقؼ العاـ الذم ستنادا إلى ما أصاب الدائف مف ضرر، إالتقديرية في ذلؾ 
يعتمده القضاة في ىذا الشأف ،كفي الحقيقة ىك إجراء في نظرنا يحط مف القيمة القانكنية 

لمغرامة التيديدية ألف المستخدـ الذم يعمـ مسبقا أف مبمغ التصفية لف يككف بالحجـ الحقيقي 
لحساب التأخير مقابؿ الكحدات الزمنية المتأخر عنيا، سيرتاح نفسيا ،كيستعد لدفع التعكيض 

ماداـ أنو مناسب مفضال عدـ إعادة إدماج العامؿ في منصب عممو ، كلكف متى قضى 
القاضي بالمبمغ المتحصؿ عميو فعال مف جراء ضرب مبمغ الغرامة في عدد األياـ المتأخر 
عنيا ،كالذم قد يككف مثيرا لدىشة المستخدـ ،كبالتالي ممف الممكف جدا أف يسعى لمساكمة 
العامؿ عمى إعادة إدماجو إلى منصب عممو مقابؿ تعكيض أقؿ عف المبمغ الخيالي الذم مف 

 .الممكف أف تككف قد أسفرت عممية التصفية 

 : الـــخـاتـمـة
مف خالؿ النصكص القانكنية التي سنيا المشرع الجزائرم لمعالجة مسألة الغرامة 

التيديدية في في المسائؿ اإلجتماعية ، كباألخص في األحكاـ القاضية بإعادة إدماج العماؿ 
بإستثناء قضايا تنفيذ إتفاقات بالتفصيؿ الكافي  أحكاميا ناكؿمكف مف تلـ يتتكصمنا إلى أنو 

ك ترؾ المجاؿ مفتكحا أماـ سمطة القػػاضي التػقػديػػرية يعمميا المصالحة كاإلتفاقيات الجماعية ،
، ك ىك ما ،كمقدارىا بما يتػػكافػؽ ك تحقػػيػػؽ الغاية منيا خاصة بشأف بدأ سػريػػانػيا ك مدتيا

يفرغيا مف أىميتيا ككسيمة ردعية في تنفيذ األحكاـ ستعماليا ك إيفتح باب التعسؼ في 
تناقض بيف ككما أف ىذا اإليجاز في تنظيميا أدل إلى تبايف القاضية بإعادة إدماج العماؿ ،

 في ىذا الشأف ،كىذا حتى بالنسبة لمكاقؼ الغرفة اإلجتماعية أحكاـ الجيات القضائية
بالمحكمة العميا التي لـ تستقر عمى مكقؼ كاحد في العديد مف النكاحي التي تمس الغرامة 

التيديدية في ىذا الشأف ،كمف ذلؾ مسألة حؽ القضاة في زيادة مبمغ الغرامة التيديدية متى  
ثبتت أماميـ متطمبات لمزيادة، في حيف أنو لـ يعترؼ ليـ بحؽ القضاء بيا أصال مف تمقاء 
أنفسيـ ،حتى كلك تبيف ليـ مف ظركؼ الحاؿ أنيا ربما الحؿ الكحيد الي سيجبر المستخدـ 

 .                                                                                            عمى تنفيذ أحكاـ إعادة إدماج العماؿ 
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 ك ،بداية سرياف الغرامة التيديديةتاريخ  سككت المشرع عف التطرؽ عف تحديد  كما أف     
 نيايتيا قد نتج عنو مجمكعة مف األحكاـ القضائية التي ال تشترؾ في تسبيب  تاريخ كذا

كآخركف ، فيناؾ مف القضاة مف يقضي بيا مف تاريخ النطؽ بالحكـ بإعادة اإلدماج ،كاحد 
مف تاريخ تبميغ الحكـ ، بالرغـ مف أف القاعدة العامة تقتضي أف يسرم الحكـ بيا مف تاريخ 

 90/04 مف القانكف 39ك34المادتيف ،كىذا ما أكدتو صيركرة الحكـ مكتسبا لمقكة التنفيذية 
المتعمؽ بتسكية نزاعات العمؿ الفردية المعدؿ كالمتمـ ، غير أف حكميما تعمؽ فقط بتنفيذ 

ك أكثر مف ذلؾ أف ىناؾ مف القضاة مف ال ،إتفاقات المصالحة ،كاإلتفاقات الجماعية بؿ 
يحدد أصال تاريخان لبداية سرياف الغرامة التيديدية متذرعيف بأنو ال يكجد ما يمكف االستناد 

.  ىاعميو في تحديد بدء سرياف
إف إعماؿ قكاعد المنطؽ في ىذه النقطة تقضي بأنو ال يمكف شمؿ حكـ بغرامة        

تيديدية تسرم مف تاريخ النطؽ بو لسبب بسيط أنو لـ يحز بعد القكة التنفيذية، ك بالتالي فإف 
المناسب أف يبدأ تاريخ سريانيا مف تاريخ صيركرة الحكـ الذم قضى بيا نيائيان أم بعد 
إكتسابو القكة التنفيذية ، كمف ثمة نقترح أف تكحد المحكمة العميا مكقفيا إزاء ىذه النقطة 

 .بنقض كافة األحكاـ القضائية التي قضت بخالؼ ذلؾ  
كما أف المشرع لـ يحدد تاريخ نياية سرياف الغرامة التيديدية ،لتبدأ مرحمة تصفيتيا 

فالمنطؽ يفترض أف يككف تاريخ نياية الغرامة التيديدية مقيدا بتنفيذ المستخدـ  حكـ اإلدماج 
غير أف اإلشكاؿ يحدث لما يمتنع ىذا األخير عف تنفيذ ذلؾ الحكـ ، مما يجعمنا نتدخؿ ،

أك عمى األقؿ ،لدعكة المشرع إلى سف نص دقيؽ في ىذا الشأف يحدد لمقاضي تاريخ نيايتيا 
إلى إعتماد القضاة كما ندعك القضاة األسس التي يعتمد عمييا لمتكصؿ إلى ذلؾ التاريخ 

التحصيؿ الفعمي لمغرامة التيديدية بضرب مبمغ الغرامة في عدد األياـ المتأخر عنيا طريقة 
ألف ذلؾ يؤثر سمبا عمى فعاليتيا ككسيمة تنفيذ كما التقدير العاـ كاإلبتعاد عف طريقة 

 .كضحناه سابقا 
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 المتعمؽ بالنزاعات الفردية في العمؿ 90/04كفي األخير نقترح إدراج نص في القانكف    
 مف قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية ،كالذم يجسد مبدأ إسقاللية 982مماثؿ لنص المادة 

المبمغ المحصؿ عميو عند تصفية الغرامة التيديدية عف التعكيض ،حتى تتكحد مكاقؼ الغرفة 
اإلجتماعية في ىذه النقطة بالذات إلستقالؿ الطمبيف عف بعضيما ، عمى إعتبار أف الغرامة 
التيديدية غايتيا إجبار المستخدـ عمى تنفيذ حكـ اإلدماج،في حيف أف اليدؼ مف  التعكيض 

           .الضرر الحاصؿ لمعامؿ  جراء التأخر في تنفيذ حكـ اإلدماج  ىك جبر
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 إشلالًة حتديد مفهىم للمؤسسات الصغرية و املتىسطة 
 بلعمريي عسـري 

 باحـث دكتىراه ختصـص قانىن املؤسسـة و التهمًة املستدامـة
 جامعة مستغامن  كلًة احلقىق والعلىم السًاسًة

: الممخص
يختمف تحديد مفيوم ثابت  لممؤسسات الصغيرة و المتوسطة  من دولة إلى أخرى وفقا 
الختالف إمكانيتيا وظروفيا االقتصادية و االجتماعية مثل درجة التصنيع و طبيعة مكونات 
و عوامل اإلنتاج الصناعي ونوعية الصناعات الحرفية التقميدية القائمة قبل الصناعة الحديثة 

و الكثافة السكانية ومدى توفر القوى العاممة ودرجة تأىيميا و المستوى العام لألجور و 
الدخل و غيرىا من الجوانب االقتصادية و االجتماعية، التي تحدد مالمح وطبيعة 

 إيجاد الصعب من أصبح إذ الصناعات القائمة فييا ،كما يختمف تعريفيا وفقا لميدف منو 
أخرى،لذلك نجد مجموعة من  دولة من يختمف إذ المؤسسات من النوع موحد ليذا تعريف

 مؤسسة يبدو فما المعايير التي تساعد في الوصول إلى مفيوم مشترك نسبيا لممؤسسة ،
 والعكس نام بمد في كبيرة مصنف كمؤسسة يكون قد متطور بمد في متوسطة أو صغيرة
 .صحيح

المؤسسات الصغيرة و المتوسطة، المعايير الكمية، المعايير النوعية  : الكممات المفتاحية

Abstract 

The definition of a fixed concept for small and medium 

enterprises differs from one country to another depending on their 

economic and social potential and circumstances, such as the degree 

of industrialization, the nature of components and factors of industrial 

production, the quality of traditional handicraft industries existing 

before modern industry, population density, availability of manpower, 

Income and other economic and social aspects, which define the 

characteristics and nature of the existing industries in them. The 
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definition of this is also different according to its objective, since it is 

difficult to find a unified definition for this type of institutions as it 

differs from another country a set of criteria that help to reach a 

relatively common concept of an institution. What appears to be a 

small or medium institution in a developed country may be classified 

as a large institution in a developing country and vice versa.  

: مقدمةال
تصنف المؤسسات االقتصادية من حيث الحجم إلى مؤسسات صغيرة ومتوسطة من 
جية ومؤسسات كبيرة من جية أخرى وىذا التصنيف يعتبر مفيدا في عدة مجاالت، لذالك 

ووضع نيائي  فإن إعطاء مفيوم دقيق و واضح وموحد لممؤسسات الصغير والمتوسطة بشكل
الحدود الفاصمة بينيا وبين باقي المؤسسات األخرى خاصة بعد انتشار المصطمح انتشارا 

واسعا في مختمف دول العالم إذيعتبر بغاية األىمية ولكن في الواقع ىذا المصطمح ال يزال 
وترجع صعوبة تحديد تعريف موحد  يكتنفو الغموض وعدم الرؤية في تحديد معناىا الدقيق،

 القطاع إلى االختالف الكبير في طبيعة النظرة بيذا  يتفق عميو األطراف والجيات المعنية
وترقيتيا، وكذا بيا  التي يتبناىا كل طرف في تحديد دور ىذه المؤسسات، وسبل النيوض

الفارق في عممية التحديد بين بمد وآخر أو منطقة جغرافية و أخرى، وحتى بين نوع 
 .الصناعات فمنيا من يحتاج إلى تكنولوجيا عالية ومنيا من يستخدم طرق تقميدية

 مشترك إلى مفيوم الوصول في تساعد قد التي المعايير من مجموعة ليذا وجدت 
 تيتم الكمية نوعي، فالمعايير ىو ما ومنيا كمي ىو ما المعايير ىذه من لممؤسسات، نسبيا

 بين الفروقات تبرز الكمية التي السمات من مجموعة عمى اعتمادا المؤسسات بتصنيف
 األعمال ورقم المال رأس ) وقيمة األصول العمالة حجم مثل لممشروعات المختمفة األحجام
 بتصنيف النوعية المعايير تيتم حين في ( الميزانية السنوية ومجموع المضافة القيمة ومقدار

 والممكية اإلدارة نمط مثل الرئيسية التشغيل عناصر استنادا إلى موضوعية بصورة المؤسسات
المستخدمة، لذلك سنحاول في ىذه الدراسة تسميط الضوء عمى أىم المعايير التي  والتقنية
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يمكن االعتماد عمييا لتحديد مفيوم لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع اإلشارة إلى موقف 
ماهي أهم : المشرع الجزائري من ىذه المعايير وىذا من خالل اإلجابة عمى اإلشكال التالي  

المعايير المعتمد عميها دوليا ووطنيا في تصنيف المؤسسات إلى  مؤسسات صغيرة و 
 متوسطة ؟ و هل يرجع ذلك إلى أغراض إحصائية أو تمويمية أو ألغراض أخرى ؟

مفهـــوم المؤسسات الصغيــــرة و المتوسطــة : أوال
   نظرا لألىمية التي تكتسييا المؤسسات الصغيرة و المتوسطة سواء من الناحية االقتصادية 

أو االجتماعية أو حتى البيئية فإن أىمية تحديد تعريف ليذه األخيرة يرجع بالضرورة إلى 
إلخ ،  وكذا ...كونيا تستفيد من مزايا مختمفة كالمرافقة  و الدعم المالي واإلعفاءات الجبائية 

إبراز االختالف بينيا وبين المؤسسات الكبيرة ، ىذا ما يجعل المؤسسات الصغيرة و 
المتوسطة تتمتع بخصوصية ال يمكن أن تمتاز بيا مؤسسات أخرى،إذ يخضع تعريف 
المؤسسات الصغيرة و المتوسطة إلى مجموعة من المعايير و المؤشرات حيث يختمف 

، وترجع صعوبة إعطاء تعريف واحد 1تعريفيا من دولة إلى أخرى ومن زمن إلى آخر
لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى اختالف مستويات النمو في مختمف الدول وكذا تنوع 

األنشطة االقتصادية فيناك من يعتمد في تعريفيا عمى أساس عدد العمال أو حجم المبيعات 
، لذلك نحاول التطرق في ىذه النقطة  إلى أىم التعاريف 2ورأس المال أو رقم أعماليا 

الدولية الواردة بشأن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  و الوقوف عند المعايير المذكورة آنفا 
  .مع تحديد موقف المشرع الجزائري منيا وذلك تبعا

 
 

                                                             
خبابة عبد اهلل ، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة آلية تحقيق التنمية المستدامة ، دار الجامعة الجديدة - 1

  13 ، ص 2015لمنشر ، سنة 
 ، الجزائر ، ص 2002عبد الرزاق بن حبيب ، إقتصاد وتسيير المؤسسة ، المطبوعات الجامعية، سنة - 2

25  
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اإلطار الدولي و معايير تعريف لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة  . 1
إن تحديد تعريف شامل ودقيق حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خطوة جوىرية 

األمر الذي يمزم عمينا االىتمام باالعتراف الدولي بيذا النوع من المؤسسات وخاصة الييئات 
و المنظمات الدولية التي تيدف إلى االرتقاء بالتنمية االقتصادية و االرتقاء بالمؤسسات 

الصغيرة والمتوسطة ، كما تجدر االشارة إلى أن ىناك العديد من المعايير يمكن االعتماد 
. عمييا لإلحاطة بتحديد مفيوم  ىذه المؤسسات 

تعريف الهيئات الدولية لممؤسسات الصغيرة و المتوسطة . 1.1
ىناك عدة تعاريف مختمفة خاصة بمنظمات أو ىيئات دولية مختمفة سواء كانت ىذه 
المنظمات عالمية كامنظمة األمم المتحدة أو إقميمية كاالتحاد األوربي أو متخصصة 

 .كالمنظمة العمل الدولية
 تعريف الهيئات الدولية العالمية- أ 

لقد أولت المنظمات العالمية اىتمام خاصا لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة كون ىذه 
 المنظمات مفتوحة النضمام كل دول العالم ومنو فيي تكتسي صفة العالمية وىي كالتالي

تعريف هيئة األمم المتحدة لممؤسسات الصغيرة والمتــوسطة - 
توصمت ىيئة األمم المتحدة في تقرير ليا حول دور المحاسبة في المؤسسات الصغيرة 
والمتوسطة أنو اليوجد تعريف عالمي متفق عميو عموما لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة لذلك 

استندت في دراستيا تعريف تقريبي ليذه المؤسسات عمى معيار العمالة و الحجم حيث 
يشكالن عامال ىاما في تحديد الطبيعة االقتصادية التجارية واعتبرت المؤسسات الصغيرة 

ويكون ليذا العمل  (50)إلى خمسين  (06)العمل التجاري الذي يستخدم ما يتراوح بين ستة 
غالبا عدد من خطوط النشاط ومن المتصور أن يكون من موقع مادي واحد ، أما المؤسسات 
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 عامل ويكون من المؤكد أن تعمل ىذه المؤسسة في 250 و 51المتوسطة تستخدم  ما بين 
 1.أكثر من موقع 

تعريف منظمة العمل الدولية لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة - 
 02 الصادرة 189 من خالل البند األول لمتوصية رقم 2       أكدت منظمة العمل الدولية

،المتعمقة بالظروف العامة لحفز خمق الوظائف في المنشأة الصغيرة 1998جويمية 
والمتوسطة عمى كيفية تعريف دول األعضاء في المنظمة ليذا النوع من المؤسسات ، حيث 
يتم تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بعد التشاور مع المنظمات النقابية األكثر تمثيال 

ألصحاب العمل و العمال وعمى أساس معايير تعتبرىا ىذه المنظمات مناسبة وذلك مع 
مراعاة الظروف االجتماعية و االقتصادية الوطنية عمى أن ال تحول ىذه المرونة دون 
. 3توصل الدول األعضاء إلى تعاريف تتفق عمييا معا ألغراض جمع البيانات و تحميميا 

وقوفا عند ىذا البند نجد أن منظمة العمل الدولية من خالل ىذه التوصية وضحت 
لدول معايير التي يتم االعتماد عمييا في تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة دون 

التطرق الى تعريفيا محترمة خصوصية الظروف االقتصادية واالجتماعية  و لكل دولة 
عضو في المنظمة كما اشارت عمى أنو يمكن أن يكون تعريف بناءا عمى أىداف أو 

 .أغراض مختمفة ترجع أساسا إما لمقيام بإحصائيات أو أغراض تمويمية 

                                                             
أحمد رحموني ، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودورىا في إحداث التنمية الشاممة في االقتصاد - 1

 . 23 ، ص2011الجزائري ، المكتبة المصرية لمنشر و التوزيع ، الطبعة األولى ، 
ظيرت منظمة العمل الدولية مع عصبة األمم بموجب الجزء الثالث عشر من اتفاقية فرساي ،يشكل ىذا - 2

 وىي احدى وكاالت األمم المتحدة المتخصصة 1919 أفريل 11الجزء دستور ىذه المنظمة و تم اقراره في 
 )وىي المنظمة الوحيدة ضمن منظومة األمم المتحدة التي تتميز بتركيبتيا الثالثية و التي تضم كم من 

كما تقوم الدول األعضاء فييا بجيد مشترك من  (الحكومات ، منظمات العمال ، منظمات أصحاب العمل
. (أجل وضع معايير وسياسات العمل لمنيوض بالعمل الالئق في مختمف أنحاء العالم 

 و المتعمقة بالظروف 1998 جويمية 02 الصادرة  عن منظمة العمل الدولية يوم 189التوصية رقم - 3
العامة لحفز خمق الوظائف في المنشأة الصغيرة والمتوسطة 
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حين عرف مكتب العمل الدولي  المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بموجب  تقرير رقم 
 واعتمدت في تعريفيا ليذا النوع من 2015 الصادر عن المؤتمر الدولي لمعمل  سنة 15

المؤسسات معيار عدد العمال المشغمين في ىذه المؤسسة ، حيث اعتبرت المؤسسات 
عامل    (100)إلى مئة  (10)صغيرة الحجم ىي المؤسسات التي تشغل من عشرة 

عامل  (250)عامل إلى مئتين وخمسون  (100)ومؤسسات متوسطة الحجم التي تشغل مئة 
مالم ينص عمى خالف ذلك فإن ىذا يعتبر مؤسسات صغيرة ومتوسطة وذلك بغض النظر 

عن وضعيا القانوني إذا كانت مؤسسة عائمية أو فردية أو في شكل تعاونية سواء كانت 
رسمية أو غير رسمية يستخدم مصطمح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إال إذا كان المطموب 

. 1تمايز القطاعات
يستند تعريف مكتب العمل الدولي لممؤسسات الصغيرة و المتوسطة عمى أساس معيار 

عدد العمال مستبعدا المعايير األخرى المعتمدة  و التي تم اإلشارة الييا في التوصية رقم 
 السالفة الذكر، مرتكزا  عمى النظرة االجتماعية  ، وحسب التعريف المشار اليو أعاله 189

فإن الوضع القانوني ليا ال يؤثر عمى تكييفيا مؤسسات صغيرة أو متوسطة وذلك حتى إذا 
كانت ىذه المؤسسة غير رسمية ، بمعنى أنيا غير مصرحة بنشاطاتيا لدى المصالح 

المختصة في الدولة أي أنيا تنشط في ظل اقتصاد غير رسمي ماعدا في الحاالت التي 
تتطمب تمييز القطاعات أي تحديد حجم المؤسسات الصغيرة و المتوسطة يختمف من قطاع 

إلى آخر فما ىو مؤسسة صغيرة ومتوسطة في قطاع المحروقات ال يعتبر ذلك في قطاع 
 .آخر كقطاع الصيد مثال

 

 
                                                             

1 -Rapport N°15 , Les petites et moyennes entreprises et la création d’emplois 

décents et productifs , Publié par le bureau international du travail , Conférence 

internationale du travail , Session 104 , Genève , 2015, p03 
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تعريف البنك الدولي لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة  - 
( 50) إلى أن المؤسسات الصغيرة تضم أقل من خمسون 1        توصل البنك الدولي

ماليين دوالر، وكذلك المبمغ نفسو بالنسبة  (03)عامال ويكون إجمالي أصوليا أقل من ثالثة 
لحجم المبيعات السنوية ، في حين اعتبر المؤسسات المتوسطة ىي التي يبمغ عدد عماليا 

مميون  (15)عامل أما إجمالي أصوليا فيقل عن خمسة عشرة  (300)أقل من ثالثة مئة 
 .2دوالر ونفس الشيء بالنسبة لحجم المبيعات السنوية 

         اعتمد البنك الدولي في تعريفو ليذا النوع من المؤسسات لمعايير مختمفة أوليا 
معيار عدد العمال حيث وضح بدقة الحد األدنى  و الحد األقصى لعدد العمال الذين 

يستخدمون في كل نوع من أنواع ىذه المؤسسات ، باإلضافة إلى رأس مال المؤسسة الذي 
يعتبر معيار يرتكز عميو لتحديد حجم الحقيقي لممؤسسة ما اذا كانت صغيرة أو متوسطة وما 

يميز ىذا التعريف أنو أضاف رقم المبيعات الذي السنوي الذي يجب أن يتساوى مع رأس 
.   مال المؤسسة 

تعريف الهيئات الدولية اإلقميمية لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة  ..ب
إن تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كان محل اىتمام المنظمات اإلقميمية و 

الذي يقتصر اختصاصاىا عمى قارة معينة األمر الذي يوضح أىمية توحيد تعريف ىذا النوع 
  .من المؤسسات في إقميم معين

 
 
 

                                                             
وىو مؤسسة عالمية تعاونية لمتنمية " البنك الدولي لإلنشاء و التعمير " التسمية األصح لمبنك الدولي - 1

 . 1944 دولة ، حيث تم إنشاء البنك في سنة 189تممكيا الدول األعضاء البالغ عددىا 
ميساء حبيب سممان و سمير العبادي ، المشروعات الصغيرة واثرىا التنموي ، مركز الكتاب األكاديمي، - 2

 .  18 ، ص 2015عمان األردن، الطبعة األولى 
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تعريف االتحاد األوربي لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة - 
 03التوصية المفوضية المؤرخة 1أصدرت المجنة األوربية لالتحاد األوروبي 

 و التي اعتبرت المؤسسات 2المتعمقة بتعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 1996أفريل
( 07)عامل ويكون رقم أعماليا أقل من سبعة  (50)الصغيرة التي تشغل اقل من خمسين 

. مميون يورو (05)مميون يورو أو إجمالي أصوليا يكون أقل من خمسة 
أما بالنسبة لممؤسسات المتوسطة ىي التي يشتغل عدد من العمال فييا بين خمسين       
مميون يورو  (40)عامال ويكون رقم أعماليا من أربعون  (250)إلى مئتين وخمسون  (50)

مميون يورو ،وىذا تعريف قد تبنتو جميع الدول  (05)أو إجمالي أصوليا أقل من خمسة 
 ومراعاة لمتطورات االقتصادية الحاصمة ما بين ىذه 2003االتحاد األوربي إلى غاية سنة 

الفترة  تم إصدار توصية أخرى متعمقة بتعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي أعطت 
 ولكن بالنسبة لعدد العمال الذين 1996نفس التعريف المذكور في التوصية الصادرة سنة 

يشتغمون في ىذا النوع من المؤسسات ، ولكن غيرت رقم األعمال بالنسبة لممؤسسات 
مميون يورو إلى  (43)الصغيرة حيث غيرت من القيمة ورفعت منيا إلى ثالثة وأربعون 

الغرض من وجود تعريف موحد داخل إطار المجموعة األوربية  3.مميون يورو (50)خمسون 
ىو تعدد التعاريف المستخدمة داخل المنظومة األوربية ، كما يوجد تعريف يستخدم من قبل 
بنك االستثمار األوروبي وتعريف آخر يستخدم من جانب صندوق االستثمار األوروبي وىو 
األمر الذي لم يكن مقبوال داخل سوق موحد ال توجد بو حدود داخمية ، ليذا أدرك االتحاد 

                                                             
 ويتكون ىذا االتحاد من 1951 أفريل 18مجموعة متكونة من دول أوروبية وذلك بعد التوقيع معاىدة - 1

مجمس أوروبي ، المجنة األوربية ، البرلمان األوروبي ومحكمة العدل األوروبية، راجع محمد بوسمطان ، 
.  146 ، 2008مبادئ القانون الدولي العام ، الجزء الثاني ، دار الغرب لمنشر و التوزيع ، 

2-Recommandation N° 96-28 du 03 Avril1996, concernant la Définition des 

micro-petites et moyennes entreprise , Publié par la commission européenne de 

l’union européenne , p4. 
3
- Recommandation N° 2003 /361 du 06 Mai 2003, Concernant la Définition des 

micros petites et moyennes entreprises, Publié par la commission européenne de 

l’union européenne, P36 
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األوروبي أنو يجب عميو أن ينسق بين التعاريف المختمفة أو أن يتجو نحو تعريف موحد ألن 
وجود أكثر من تعريف عمى مستوى االتحاد وعمى مستوى الدولة أمر من شأنو أن يخمف نوع 

 1من عدم االتساق باإلضافة غمى التأثير السمبي عمى التنافسية بين المؤسسات المختمفة
 تعريف منظمة التنمية و التعاون االقتصادي لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة- 

عمى معيار عدد العمال لتعريف ىذا النوع من المؤسسات و تقسم 2اعتمدت ىذه المنظمة
: المؤسسات إلى

 إلى 20) وىي المؤسسات التي يعمل بيا من ( petite entreprise)مؤسسات صغيرة - 
   .عامل (99
 وىي المؤسسات التي يعمل بيا من ( Moyenne entreprise)مؤسسات متوسطة - 
 .عامل (200إلى 100)

 تعريف المنظمة العربية لمتنمية الصناعية و التعدين لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة- 
 مصطمح الصناعات بدل 3استعممت المنظمة العربية لمتنمية الصناعية والتعدين

 عامال 15مصطمح  المؤسسات حيث تعتبر الصناعات الصغيرة التي يشتغل بيا من إلى 
 دوالر بينما الصناعات المتوسطة 15000ورأس ماليا المستثمر في األصول الثابتة أقل من 

                                                             
سامية عزيز ، مساىمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التنمية االقتصادية واالجتماعية ، مجمة - 1

  . 72، ، ص 2011 ، جامعة قاصدي مرباح ورقمة ، جوان 02العموم االنسانية و االجتماعية، العدد 
 وذلك إلدارة خطة مارشال التي 1948 تم تأسيسيا سنة (OECE)منظمة التنمية و التعاون االقتصادي - 2

تموليا الواليات المتحدة األمريكية إلعادة بناء القارة األوروبية وجعل الحكومات األوروبية عمى بينة من 
ترابط اقتصاداتيا وقد انضمت الواليات المتحدة وكندا إلى أعضاء ىذه المنظمة وذلك لتشجيع نجاحيا وبغية 

توسيع نطاق عمميا عمى نطاق العالم وىذا بعد توقيع اتفاقية التعاون و التنمية في الميدان االقتصادي في 
 وتعتبر الميمة الرئيسية لممنظمة في تعزيز سياسات التي من شأنيا تحسين الرفاه 1960 ديسمبر 14

. االقتصادي و االجتماعي في جميع أنحاء العالم
المنظمة العربية لمتنمية الصناعية و التعدين منظمة ذات شخصية اعتبارية و استقالل مالي و اداري - 3

أنشأت نتيجة لدمج ميام المنظمة العربية لمثروة المعدنية و المنظمة العربية لممواصفات و المقاييس 
.  دولة عربية 21بالمنظمة العربية لمتنمية الصناعية باعتبارىا المنظمة الرئيسية و التي تضم في عضويتيا 
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دوالر في األصول 25000 إلى 15000 عامال وتستثمر من 50إلى 15يشتغل فييا من 
 1.الثابتة 

المعايير المعتمدة في تحديد مفهوم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة . 2
ىناك عدة معايير يتم االستناد عمييا في مختمف الدول لتعريف المؤسسات الصغيرة 

والمتوسطة السيما المعيار القانوني و الذي يحدد شكل وحجم المؤسسة ما إذا كانت مؤسسة 
صغيرة أو متوسطة عمى أساس طبيعتيا القانونية فشركات األموال ،غالبا ما يكون رأس ماليا 
كبير من شركات األشخاص ووفقا ليذا المنطمق تقع المؤسسات الصغيرة في نطاق شركات 

، إال أنو ىناك معايير أخرى و التي أخذت بيا غالبية التشريعات وىي كالتالي 2األشخاص
 .(1.2)و المعايير النوعية  (1.1)المعايير الكمية 

المعايير الكمية لتعريف المؤسسات الصغيرة و المتوسطة  . 1.1
  تيتم المعايير الكمية بتصنيف المؤسسات اعتمادا عمى مجموعة من السمات الكمية التي 

رأس  )تبرز الفروقات بين األحجام المختمفة لممؤسسات مثل حجم العمالة وقيمة األصول 
  .3(المال ، ورقم األعمال ومقدار القيمة المضافة ومجموع الميزانية السنوية 

 :معيار عدد العمال - 
تتفق العديد من الدول عمى تصنيف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفقا لعدد العمال 
الذين يشتغمون بيا ويختمف استعمال ىذا المعيار من دولة إلى أخرى ففي الدول الصناعية 

 عامل عمى األقل بينما في الدول النامية فيذا النوع من 500فإن المؤسسات الصغيرة تضم 

                                                             
عبد الجميل بوداح ، مفيوم االستراتيجية في المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، مجمة االقتصاد و - 1

 . 09 ، ص 02 ، جامعة عبد الحميد ميري قسنطينة 02، المجمد رقم 02المجتمع ، العدد رقم 
ىايل عبد المولى طشطوش ، المشروعات الصغيرة ودورىا في التنمية ، دار الحامد لمنشر و التوزيع ، - 2

 . 27 ، ص2012الطبعة األولى ، 
– حالة الجزائر – بربيش السعيد ، مدى مساىمة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الخاصة في التنمية - 3

 ، ص 2007، جامعة محمد خيضر بسكرة ، نوفمبر  (12)مجمة العموم االنسانية ، العدد الثاني عشر 
61 .
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 عامل وحتى أقل ، لذلك  ما يعتبر مؤسسة 100 عامل ،إلى 120المؤسسات يضم من 
صغيرة أو متوسطة في الدول المتقدمة  حسب معيار حجم العمالة يعتبر مؤسسة كبيرة في 

،حيث يعتبر ىذا المعيار أبسط و أكثر تدوال ذلك أن استخدام عدد العمال 1الدول النامية 
كمعيار لتعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يمتاز بعدة مزايا أىميا، تسييل المقارنة بين 
القطاعات و الدول ومعيار ثابت وموحد خصوا أنو اليرتبط بتغيرات األسعار واختالفيا وكذا 

 2.يمتاز بسيولة جمع المعمومات
  :معيار رأسمال- 

يعتبر معيار رأس المال أحد المعايير األساسية المستخدمة في تكييف حجم المؤسسة 
باعتباره عنصرا أساسيا في تحديد الطاقة اإلنتاجية لممؤسسة في حين يرى البعض 

المؤسسات الصغيرة  وفقا ليذا المعيار عمى أساس أنيا تمك المؤسسات التي ال يتجاوز فييا 
راس المال المستثمر حدا أقصى معين يختمف باختالف الدولة ودرجة النمو االقتصادي 

وغيرىا وىناك دول تستخدم حجم رأس المال لتعريف المؤسسات الصغيرة و المتوسطة ، مما 
 3.يؤدي إلى صعوبة المقارنة بين ىذه الدول الختالف اسعار صرف العمالت 

 

 
                                                             

دراسة حالة المؤسسات )جبار محفوظ ، المؤسسات المصغرة الصغيرة والمتوسطة ومشاكل تمويميا - 1
 بدون 2004، مجمة العموم االنسانية ، فيفري  ( 2001- 1999المصغرة في والية سطيف خالل الفترة 

 4عدد ، جامعة محمد خيضر بسكرة ، ص
،  (حالة الجزائر)الطيب داودي ، دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التنمية الواقع و المعوقات - 2

 . 74 ، جامعة بسكرة الجزائر ، ص2011 لسنة 11مجمة العموم االقتصادية و عموم التسيير ، العدد رقم 
عمار شالبي ، دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التنمية االقتصادية ، مداخمة ألقية في فعاليات - 3

و 27الممتقى الوطني الرابع  حول المؤسسات الصغيرة و المتوسطة كرىان جديد لمتنمية في الجزائر يومي 
 سكيكدة ، كمية العموم االقتصادية و التجارية وعموم التسيير 1955 أوت 20 ، جامعة 2008 أفريل 28

  05ص .
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 :معيار رقم األعمال - 
يعتبر معيار رقم األعمال من المعايير الحديثة و الميمة لمعرفة وأىمية المؤسسات 

وتصنيفيا من حيث الحجم، ويستخدم لقياس مستوى نشاط المؤسسة وقدراتيا التنافسية، 
ويستعمل ىذا المقياس بصورة كبيرة في الواليات المتحدة األمريكية وأروبا ،حيث تصنف 
المؤسسات التي تبمغ مبيعاتيا مميون دوالر فأقل ضمن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، 

. ويرتبط ىذا المعيار أكثر بالمؤسسات الصناعية 
  غير أن ىذا المعيار تشوبو بعض النقائص وال يعبر بصورة صادقة عن حسب 

أداء المؤسسة نظرا ألنو في حالة االرتفاع المتواصل ألسعار السمع المباعة فإن ذلك سيؤدي 
إلى ارتفاع رقم األعمال المؤسسة ويسود االعتقاد بأن ذلك نتيجة تطور أداء المؤسسة ولكن 
في الواقع فيو ناتج عن ارتقاء أسعار السمع المباعة ولذلك يمجئ االقتصاديون إلى تصحيح 
الصورة عن طريق الرقم القياسي لتوضيح النمو الحقيقية لرقم األعمال وليس االسمي إضافة 

إلى ذلك  يواجو ىذا المعيار صعوبة أخرى تكمن في خضوع المبيعات في الكثير من 
 .1األحيان إلى الفترات الموسمية وىذا ما يؤكد لنا أن ىذا المعيار ضروري ولكنو غير كاف 

المعاييـــــر النوعيـــــــة لتعـــــريف المؤسســـــــات الصغيــــرة والمتوسطة . 2.1
ييتم ىذا المعيار بتصنيف المؤسسات بصورة موضوعية تعكس الخصائص الوظيفية 
لممؤسسات الصغيرة    والمتوسطة، وبالتالي حسب ىذا المعيار البد أن يستوفي ىذا النوع 

الجمع بين الممكية واإلدارة، ضيق نطاق عمميا  )من المؤسسات شرط أو أكثر من الشروط  

                                                             
غانم عبداهلل وسبع حنان ، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر ، مداخمة ألقيت في الممتقى - 1

واقع و آفاق النظام المحاسبي المالي في مؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر ، " الوطني حول 
، كمية العموم االقتصادية و التجارية وعموم التسيير ، جامعة الوادي ، 2013 ماي 06و05المنعقد يومي 

 . 03ص 
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أو ممارسة ىذه المؤسسات نشاط محميا ، صغر حجم الطاقة اإلنتاجية ، محدودية رأس 
. 1(المال ، استخدام أساليب اإلنتاج البسيطة

الشروط السابق ذكرىا الحدود الفاصمة بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  تعتبر
وباقي المؤسسات االقتصادية وقد استندت الواليات المتحدة األمريكية عمى ىذه المعايير 

ووقوفا عند المعيار النوعي يمكن القول أن 2لتحديد مفيوم ىذا النوع من المؤسسات
: المؤسسات الصغيرة و المتوسطة تتميز كالتالي

  :الجمع بين الممكية واإلدارة- 
تتسم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بأن يكون فييا المالك ىو نفسو المسير اذ يتمتع 
باالستقاللية الكاممة في إدارة شؤون المؤسسة ، وال يتبع ألي جية عند اتخاذ القرار  إذ يجمع 

صاحب المؤسسة بين عدة مناصب عمل في آن واحد كتسيير ، التمويل ،التسويق عكس 
المؤسسات الكبيرة التي تتميز بتقسيم المناصب عمى عدة عمال،  فاإلدارة في ىذا النوع من 

المؤسسات فردية شمولية ألن صاحب العمل يتولى معظم الميام اإلدارية أو يشارك في 
  .3ممارستيا

 

 

                                                             
وسيمة باليادي ، دراسة و تحميل آليات ومتطمبات تكييف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع المتغيرات - 1

، مذكرة مقدمة ضمن متطمبات  (دراسة حالة مؤسسة مامي لممشروبات الغازية بوالية سطيف )البيئية 
الحصول عمى شيادة الماجيستر ، تخصص اقتصاد وتسيير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، كمية العموم 

 25االقتصادية و التجارية وعموم التسيير ، قسم العموم االقتصادية ، جامعة فرحات عباس سطيف ،ص 
المؤسسات التي يتم امتالكيا أو " اعتبرت الواليات المتحدة األمريكية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة - 2

". إدارتيا بطريقة مستقمة 
3
- LEVRATTO Nadime, «  Les pme -Définition –Rôle économique et politique 

publiques », Revue internationale PME, Vol 23, N° 2010, Préface de marie 

florence estimé, Edition de Boeck, Université Bruxelles 2009, p 24  
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 :حصة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة من السوق - 
إن الحصة السوقية لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة تكون محدودة وذلك يرجع إلى عدة 

: أسباب أىميا

 صغر حجم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة - 
 صغر حجم نشاط أنتاج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة - 
 ضآلة رأس مال ىذا النوع من المؤسسات - 
 ضيق األسواق التي إلييا منتجات ىذه المؤسسات - 
المنافسة الشديدة بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لمتماثل في اإلمكانات و الظروف - 

ونتيجة لألسباب السابق ذكرىا ، فإن ىذا يحد من قدرة ىذه المؤسسات في السيطرة عمى 
األسواق أو أن تفرض أي نوع من أنواع االحتكار عمى عكس المؤسسات الكبرى التي يسمح 
ليا رأس ماليا وكبر حجم إنتاجيا وحصتيا السوقية ، وامتداد اتصاالتيا وتشابك عالقتيا من 

 .السيطرة عمى األسواق و احتكارىا
موقف المشرع الجزائري من المعايير تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة : ثانيا 

تطرق المشرع الجزائري إلى تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مناسبتين إذ 
يعتبر وجود ىذا النوع من المؤسسات في الجزائر ليس بحديث العيد إال أن الفصل في  

 12 المؤرخ 18-01تحديد محتواىا  ومضمونيا لم يجد فحواىا إال من خالل القانون رقم 
. 1 المتضمن القانون التوجييي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 2001ديسمبر 

حيث يعتبر ىذا القانون أول نص صريح يتطرق فيو المشرع إلى مفيوم ىذا النوع من 
المؤسسات باإلضافة إلى تحديد كافة تدابير المساعدة والدعم لترقية المؤسسات الصغيرة 

 وذلك مراعاة لمتطورات االقتصادية و 2017والمتوسطة ، إال أنو تم إلغاء ىذا القانون سنة 

                                                             
 المتضمن القانون التوجييي لترقية المؤسسات الصغيرة 2001 ديسمبر12 المؤرخ 18-01القانون رقم- 1

.  2001 ديسمبر 15 المؤرخة في 77والمتوسطة، ج ر عدد 
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 2017 يناير10 المؤرخ في 02-17االجتماعية الحاصمة وذلك بموجب القانون رقم 
. 1المتضمن القانون التوجييي لتطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة 

فبناءا عمى ما تقدم سنحاول التطرق إلى مفيوم المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في 
 ، ثم إلى تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في  (1)  الممغى 18-01ظل القانون رقم 
 محاولين االرتكاز عمى أىم التغييرات التي جاء بيا المشرع  (2) 02-17ظل القانون رقم 

-01في ظل ىذا النص التشريعي وماىي الغاية التي أدت بالمشرع إلى إلغاء القانون رقم 
.  السابق ذكره وذلك تبعا 18
  :18 /01تعريف المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في ظل القانون رقم  .1

المواد من (تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة )تضمن الفصل الثاني تحت عنوان 
، وباستقراء ىذه النصوص نجد المشرع أخذ بعدة معايير في تعريفو لممؤسسات 10 إلى 4

الصغيرة والمتوسطة السيما معيار عدد العمال ورقم األعمال السنوي، ومجموع الحصيمة 
. السنوية باإلضافة إلى معيار االستقاللية

تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفقا لمعيار عدد العمال في ظل القانون رقم  .1.1
01/18 : 

نص المشرع عمى أنو تعتبر مؤسسات صغيرة ومتوسطة كل المؤسسات إنتاج السمع 
، حيث أن المشرع من خالل نص المادة 2 شخصا 250 إلى 1والخدمات التي تشغل من 

 من قبل ىذه 3 حاول أن يحدد الحد األدنى والحد األقصى لألشخاص المستخدمون1الفقرة4

                                                             
 المتضمن القانون التوجييي لتطوير المؤسسات 2017 يناير 10 المؤرخ في  02-17القانون رقم - 1

 . 2017 يناير 11 المؤرخة 02الصغيرة والمتوسطة ، ج رعدد 
تعرف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ميما كانت طبيعتيا  " 18-01 من القانون رقم 04راجع المادة - 2

: أو الخدمات/القانونية بأنيا مؤسسة إنتاج السمع و
........"   شخصا250 إلى 1تشغل من 

:  األشخاص المستخدمون...» من نفس القانون 4 الفقرة 04راجع المادة - 3
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المؤسسات ليكيف حجميا عمى أساس أنيا صغيرة أو متوسطة ليعتبر بذلك أن ىذا التعريف 
عام مادام أنو لم يفصل بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تعريفو حسب ىذا المعيار 

وجمع بين النوعين في تعريف واحد وبيذا يكون ىذا النص يحدد عدد العمال الممكن شغميم 
. فقط كحدود لتكييف ىذه المؤسسات  

ليفصل المشرع بدقة عدد العمال المفروض تشغيميم حتى تعتبر المؤسسة صغيرة أو 
 حيث اعتبر المؤسسات 18-01 من نفس القانون 06 و 05متوسطة من خالل المادتين 

 ، في حين تعتبر مؤسسات 1 شخصا250 إلى 50المتوسطة بأنيا مؤسسات تشغل ما بين 
. 2 شخصا 49 إلى 10صغيرة المؤسسات التي تشغل مابين 

    الواضح من  التعريف المشرع الجزائري لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفقا لمعيار عدد 
العمال أنو  تأثر بالتعريف الصادر عن المجنة األوربية لالتحاد األوروبي  السابق ذكره فيو 
نفس العدد العمال  الذي تم تحديده من قبل ىذه المجنة في حين كان عمى المشرع يراعي 
خصوصية الدولة الجزائري مادام أن ىناك فرق في اإلمكانيات االجتماعية و االقتصادية 

. الضرورية التي تتمتع بيا الدول األوروبية مقارنة مع الجزائر 
     ان استخدام عدد العمال كمعيار لتعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يمتاز بعدد من 

: المزايا أىميا 
 تسييل عممية المقارنة بين القطاعات و الدول - 

                                                                                                                                                                                              

عدد األشخاص الموافق لعدد وحدات العمل السنوية بمعنى عدد العاممين األجراء بصفة دائمة خالل سنة 
واحدة، أما العمل المؤقت أو العمل الموسمي، فيعتبران أجزاء من وحدات العمل السنوي والسنة التي يعتمد 

...." عمييا ىي تمك المتعمقة بآخر نشاط حسابي مقفل
 250إلى 50تعرف المؤسسة المتوسطة بأنيا مؤسسة تشغل ما بين "  من نفس القانون 05راجع المادة- 1

....."  شخصا
 49 إلى 10تعرف المؤسسات الصغيرة بأنيا مؤسسة تشغل ما بين "  من نفس القانون 06راجع المادة - 2

..." شخصا
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األعمال عمى معيار ثابت وموحد خصوصا أنو ال يرتبط بتغييرات األسعار واختالفيا - 
 مباشرة وتغييرات أسعار الصرف 

 1يتسنى لمعظم الدول العالم جمع المعمومات حول ىذا المعيار - 

تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفقا لرقم األعمال في ظل القانون رقم  .2.1
01/18: 

نص المشرع عمى أن رقم أعمال السنوي  المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ال يتجاوز 
دينار أو ال يتجاوز مجموع حصيمتيا السنوية خمسمائة دينار وتطرق المشرع من  (2)ممياري 

 بتحديد رقم أعمال كل نوع من أنواع المؤسسات عمى حدى ، 6 و 5خالل نصي المادتين 
مميون دينار أو ال  (200)فالمؤسسات الصغيرة ال يتجاوز رقم أعماليا  السنوي مائتي 

مميون دينار ، أما المؤسسات المتوسطة يكون  (100)يتجاوز مجموع حصيمتيا السنوية مائة 
دينار أو يكون مجموع حصيمتيا  (02)مميون وممياري  (200)رقم أعماليا مابين مائتي 

. 2مميون دينار  (500)وخمسمائة  (100)السنوية ما بين مائة 
       فوفقا ليذا تعريف نجد أن المشرع عند تحديده لرقم األعمال أخذ بعين االعتبار درجة 
النمو االقتصادي  كما أن الحدود المعتبرة لتحديد رقم األعمال أو مجموع الحصيمة ىي تمك 

 و اذا تعذر عمى المؤسسة قفل 3شير  (12)المتعمقة بأخر نشاط مقفل مدة اثني عشر 
حصيمتيا عن الحدود المذكورة سابقا فيذا ال يقضي بفقدان صفتيا إال إذا تكررت الحالة 
مرتين متتاليتين لمدولة كما يمكن وبصفة استثنائية مراجعة الحدود المتعمقة برقم ومجموع 

                                                             
، سمسمة  (الخصائص و التحديات  )عيسى محمد الغزالي ، تنافسية المنشآت الصغيرة والمتوسطة - 1

 ، المعيد العربي لمتخطيط بالكويت ، 2010 ماي 93دورية تعني بقضايا التنمية في الدول العربية ، العدد 
 120جسر التنمية ، ص 

.  السابق ذكره18-01 من القانون رقم 6 و 5راجع نصي المادتين - 2
عندما تبتعد المؤسسة عند تاريخ قفل حصيمتيا عن الحدود المذكورة ،فإن ىذه الحاالت ال  " 08المادة - 3

 أعاله ، إال إذا تكررت ىذه الوضعية خالل سنتين 7و6و5تكسبيا كما ال تفقدىا صفة المؤسسة طبقا لممواد 
" ماليتتين متتاليتين 
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الحصيمة السنوية حسب التغييرات المالية و االقتصادية ذات األثر المباشر عمى سعر 
. 1الصرف
تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفقا لمعيار االستقاللية في ظل القانون رقم . 3.1
01/18 : 

 السالف الذكر لم يحدد المشرع صراحة طبيعة نشاط 18-01في إطار القانون رقم 
 بأنيا مؤسسات 04المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وذلك من خالل ذكره في نص المادة 

الصغيرة والمتوسطة مؤسسات إنتاج السمع و أو الخدمات وبالتالي إن المشرع لم يحصر 
نشاط ىذه المؤسسات في مجال معين ، في حين تنص الفقرة الثالثة من نفس المادة عمى أن 

تستوفي ىذه المؤسسات معايير االستقاللية و الذي يقصد بو المشرع أن كل مؤسسة ال 
 بالمئة فما أكثر من قبل المؤسسة أو مجموع مؤسسات أخرى ال 25يمتمك رأسماليا بمقدار 

. 2ينطبق عمييا تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
      و المقصود بمبدأ االستقاللية ىو أن صاحب المؤسسة الصغيرة أو المتوسطة لديو 
استقاللية كاممة في إدارة شؤون مؤسستو وليس عميو أن يعود لجية أعمى منو إداريا عند 

 بالمئة كحد أدنى  من المشاركة في رأس مال 25 وقد حدد المشرع نسبة 3اتخاذ القرار
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من قبل اي مؤسسة أخرى أو مجموع مؤسسات غير 

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وذلك لضمان استقاللية الكاممة ليذه المؤسسات حتى تقوم 
باتخاذ القرارات الالزمة و المناسبة حسب خصوصيتيا ، كما استثنى واستبعد  المشرع بنص 
صريح بعض  المؤسسات التي ال يطبق عمييا ىذا القانون، اي أن ىذا النوع من المؤسسات 

، إال أن المشرع ألغى 4ال يعتبر في أي حال من األحوال مؤسسات صغيرة أو متوسطة 

                                                             
 من نفس القانون  9راجع المادة - 1
 كم نفس القانون  04راجع المادة - 2
 26ىايل عبد المولى طشطوش ، المشروعات الصغيرة ودورىا في التنمية، المرجع السابق ، ص - 3
: تستثنى من جال تطبيق ىذا القانون " 18-01 من القانون رقم 27المادة - 4
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 الذي اعتمد في تعريفاتو المختمفة لممؤسسات الصغيرة 18-01صراحة أحكام القانون رقم 
 10 المؤرخ في  02-17والمتوسطة عمى المعايير االقتصادية واستبدلو بموجب القانون رقم 

 المتضمن القانون التوجييي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبالتالي تم 2017يناير 
 . 18-01إلغاء التعريف الوارد بموجب القانون رقم 

 الساري 02-17تعريف المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في ظل القانون رقم  .2
المفعول 

 السابق الذكر عمى نفس المعايير التي 02-17اعتمد المشرع بموجب القانون رقم 
 الممغى السيما معيار عدد العمال ،رقم األعمال، االستقاللية 18-01تضمنيا القانون رقم 

لذلك سنحاول عمى االرتكاز عمى أىم ما جاء بو ىذا القانون مع إبراز أىمية مراجعة 
  . التعريف من قبل  المشرع

صراحة لم يغير المشرع الجزائري من تعريف المؤسسات الصغيرة و المتوسطة واستقر 
 ماعدا مراجعة رقم أعمال ىذه 18-01عمى نفس التعريف الوارد في النص الممغى رقم 

 . المؤسسات وفقا
 
 
 

                                                                                                                                                                                              

البنوك و المؤسسات المالية  - 
الشركات التأمين  - 
الشركات المسعرة في البورصة  - 
الوكاالت العقارية  - 
شركة االستيراد و التصدير، ماعدا تمك الموجية لإلنتاج الوطني ، عندما يكون رقم أعماليا السنوي - 

". المحقق في عممية االستيراد يقل عن ثمثي رقم األعمال اإلجمالي أو يساويو 
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وفقا لرقم األعمال في ظل القانون رقم  تعريف المؤسسات الصغيرة و المتوسطة .1.2
 : الساري المفعول 17/02

   رفع المشرع رقم أعمال والحصيمة السنوية ليذه المؤسسات كما بين كيفية تصنيف ىذه 
 ىي 1المؤسسات في حالة وجود تناقض بين معيارين مختمفين ليعتبر المؤسسات الصغيرة

مميون دينار جزائري أو  (400)المؤسسات التي ال يتجاوز رقم أعماليا السنوي أربعمائة 
مميون دينار جزائري عمى خالف مكان  (200)مجموع حصيمتيا السنوية ال يتجاوز مائتي 

عميو في السابق حيث رفع المشرع قيمة رقم األعمال إلى ضعف القيمة المحددة في ظل 
فقد حدد رقم أعماليا السنوي ما بين أربعمائة 2القانون الممغى ، أما المؤسسات المتوسطة 

ماليير دينار جزائري أو يكون مجموع حصيمتيا  (4)مميون دينار جزائري إلى أربعة  (400)
. دينار الجزائري  (1)مميون دينار جزائري إلى مميار  (200)السنوية مابين مائتي 

لعل أن مراجعة المشرع لقيمة رقم أعمال والحصيمة السنوية لممؤسسات الصغيرة و  و
المتوسطة راجع لصعوبات االقتصادية التي تمر بيا الجزائر وانخفاض قيمة دينار لذلك 

المشرع رفع صراحة ىذه القيمة وذلك لتكيف مع التطورات االقتصادية الحاصمة  ، كما أكد 
 السابق الذكر عمى أنو يمكن مراجعة 02-17 من القانون رقم 13المشرع من خالل المادة 

الحدود المتعمقة برقم األعمال ومجموع الحصيمة السنوية عند االقتضاء بموجب التنظيم ليذا 
فإن تعريف المؤسسات الصغيرة و المتوسطة يتغبر من بمد إلى أخر حسب درجة النمو 

                                                             
( 10)تعرف المؤسسات الصغيرة بأنيا مؤسسة تشغل مابين عشرة  " 02-17 من القانون رقم 9المادة - 1

مميون دينار جزائري أو مجموع (400)شخصا ورقم أعماليا السنوي ال يتجاوز أربعمائة  (49)إلى تسعة 
". مميون دينار جزائري  (200)حصيمتيا السنوية ال يتجاوز مائتي 

تعرف المؤسسات المتوسطة بأنيا مؤسسة تشغل ما بين خمسن  " 02-17 من القانون رقم 08المادة - 2
مميون دينار  (400)شخصا ، ورقم أعماليا السنوي مابين أربعمائة  (250)إلى مائتين وخمسين  (50)

مميون دينار  (200)ماليير دينار جزائري أو مجموع حصيمتيا السنوية ما بين مائتي  (4)جزائري إلى أربعة 
." دينار جزائري  (1)جزائري إلى مميار 
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االقتصادي بل وداخل نفس دولة من زمن ألخر مراعاتا لمتحوالت االقتصادية التي يمكن أن 
. تطرأ في المستقبل

وفقا  (صغيرة ، متوسطة)    كما وضح المشرع أنو في حالة تصنيف مؤسسة في فئة معينة 
لعدد العمال وفي فئة أخرى طبقا رقم األعمال أو مجموع حصيمتيا تعطى األولوية لمعيار 

 وىذا ما يؤكد تغميب المشرع لمطابع االقتصادي 1رقم األعمال أو مجموع حصيمتيا السنوية
 2.عمى االجتماعي وخاصة في ظل االقتصاد المفتوح

 أهمية تحديد تعريف لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة.2.2
ميما كان لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة من تعاريف مختمفة في مختمف البدان ، 
:  فإن وجود تعريف واضح ومحدد داخل البد الواحد ىو ضروري ويرجع ذلك ألسباب التالية 

 زيادة كفاءة البرامج و االمتيازات المقدمة ليا - 
 ترشيد استخدام الموارد المالية وضمان وصوليا لميدف - 
 .3تسييل الدراسات و المقارنة بين الوحدات لنفس القطاع- 
 التعامل بوضوح مع المشاريع الدولية المعنية بالتمويل - 
 4تسييل التنسيق بين الجيات و المشاريع في مجال دعم ومساندة ىذه المشاريع - 

                                                             
إذا صنفت مؤسسة في فئة معينة وفق عدد عماليا، وفي فئة  " 02-17 من القانون رقم 11المادة - 1

أخرى طبقا لرقم أعماليا أو مجموع حصيمتيا ، تعطى األولوية لمعيار رقم األعمال أو مجموع الحصيمة 
"  لتصنيفيا 

 استثنى بعض المؤسسات من الخضوع لو  وىي نفسيا 02-17كما أن المشرع في ظل القانون رقم - 2
 37 ماعدا الشركات المسعرة في البورصة ، راجع المادة 27 في المادة18-01التي حددىا في القانون رقم 

 . 02-17من القانون 
،المرجع  (الخصائص و التحديات  )عيسى محمد الغزالي ، تنافسية المنشآت الصغيرة والمتوسطة - 3

 . 121السابق ، ص 
لرقط فريدة وآخرون ، دور المشاريع الصغيرة و المتوسطة في االقتصاديات النامية ومعوقات تنميتيا ، ، - 4

تمويل "  ، بعنوان 2003 ماي 28 إلى 25بحوث وأوراق عمل الدورة الدولية المنعقدة خالل فترة من 
المشروعات الصغيرة و المتوسطة ودورىا في االقتصاديات المغاربية ، منشورات مخبر الشراكة واالستثمار 
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وىذا ما ذىب إليو المشرع حيث أكد عمى أىمية تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفقا 
: لمعايير التي حددىا واعتبرىا مرجعا

لمنح كل أشكال الدعم والمساعدة المنصوص عمييا في ىذا القانون لفائدة المؤسسات - 
 الصغيرة و المتوسطة ومرافقتيا 

 لجمع اإلحصائيات ومعالجة اإلحصائيات - 
كما أوجب المنظومة اإلحصائية الوطنية إعداد تقارير دورية وظرفية تتعمق بالمؤسسات - 

 1.الصغيرة والمتوسطة كما ىي معرفة في نص القانون 
 :خاتمة ال

مادام اليوجد تعريف موحد لمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، فكممة صغيرة ومتوسطة 
ىي كممات ليا مفاىيم نسبية تختمف من دولة إلى أخرى ومن قطاع ألخر ومن فترة زمنية 

إلى أخرى حتى داخل الدولة الواحدة حيث تم تعريف المؤسسات الصغيرة و المتوسطة 
اعتمادا عمى مجموعة التعاريف السابق ذكرىا المؤسسة عمى معايير منيا ما ىو كمي 

 .ونوعي أو خميط بينيم
لذلك فإن تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من العوامل األساسية لوضع 

سياسات وتشريعات وبرامج وخدمات جيدة ليذا القطاع ، كما أنو شرط أساسي لبناء قواعد 
بيانات متسقة وموثوق بيا ويمكن تحميميا وىذا لمساعدة كل األطراف المعنية بشأن التنموي 
عموما و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بالخصوص في فيم ىذه المؤسسات وتقييم آثر 
 .التغيير ات الخاصة بيئة العمل عمييا من خالل اجراء المشاورات ووضع الحمول المالئمة

                                                                                                                                                                                              

في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الفضاء األور مغاربي ، كمية العموم االقتصادية و التسيير ، جامعة 
. 115 ، ص2004فرحات عباس سطيف ، الجزائر ، 

 السابق الذكر  02-17 من القانون رقم 14راجع نص المادة - 1
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 - دراسة بعض الدول العربية -الواقع البيئي يف ظل املتغريات الدولية 

 شرارة فيصل/ د

أستاذ متعاقد   
 جامعة مستغامن  كلية احلقوق والعلوم السياسية

الممخص 
    لقد عانت معظم الدول النامية بصفة عامة ودولنا العربية بصفة خاصة من أثار 

االستعمار الذي انعكست عمى جميع الميادين االقتصادية واالجتماعية والسياسية وىذا بدوره 
ما انعكس عمى الواقع البيئي في ىذه الدول بحيث أن الدول المستعمرة عممت عمى نيب 
خيرات ىذه الدول وثرواتيا بدون إعطاء أي اعتبار لمجانب البيئي في ىذه الدول، وبعد 

االستقالل ركزت الدول النامية عمى عممية البناء والتشييد وتحقيق حاجيات األفراد، ىذا ما 
أدى إلى غياب االىتمام بالواقع البيئي في البداية ، وبعد التزايد العالمي باالىتمام البيئي 

والمشاكل البيئية وضرورة إدراج البعد البيئي في عمميات التنمية لكل الدول وبعد االتفاقيات 
المبرمة في ىذا المجال بدأت بعض الدول باالىتمام بالبعد البيئي في إستراتجياتيا التنموية، 
وبالرغم من ذلك فقد تميز الواقع البيئي في معظم الدول النامية ومنيا العربية بالتدىور وعدم 

الرقي لممستوى المنشود والدليل عمى ذلك في دولنا العربية ظاىرة التموث بمختمف أشكالو 
. وكذا ظاىرة التصحر وزحف الرمال وكذا غور وجفاف المياه العذبة

ن التغيرات التي عرفتيا الساحة الدولية في ظل العولمة واالنفتاح التجاري والسوق       وا 
الحرف فمقد زادت من حدة تدىور الواقع البيئي في جل الدول النامي بصفة عامة وذلك من 

خالل إشباع حاجيات ومستمزمات الصناعات الثقيمة من موارد أولية وثروات باطنية 
واستنزاف الطاقات الغير متجددة مثل البترول والغاز وكذا ما تخمفو عمميات النقل الدولية من 

تموث خاصة السكن الناقمة لمبترول ومشكل الزيوت والتموث المائي ،وما تتركو المؤسسات 
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والشركات العالمية العمالقة المحركة آلليات العولمة من إجياض بيئي واستنزاف وتموث من 
. خالل مصانعيا المنتشرة في معظم الدول النامية 

وبالرغم من ذلك فإن الواقع البيئي في ظل التغيرات الدولية عرف بعض االلتفاتات 
التي دفعت بو إلى ضرورة فرض سبل الحماية عمى مختمف العناصر البيئية وتحديد أركان 
المسؤولية الناتجة عن اإلخالل بالسالمة البيئية وتدىور النظام البيئي ، ولفقد تجمى ذلك في 
االتفاقيات الدولية المبرمة في ىذا المجال والتشريعات المحمية والوطنية وكذا اآلليات الييئات 

. الخاصة بذلك
     ومنو يمكن القول أن التغيرات الدولية في ظل العولمة قد كان ليا األثر السمبي عمى 
واقع البيئة في الدول النامية، ولكن كان ليا دور إيجابي كذلك من خالل إعطاء المسؤولية 
الدولية ووضع قواعد الحماية ونشر الوعي البيئي من خالل المنظمات الغير حكومية ونشر 

. ثقافة الحفاظ عمى البيئة في الشركات والمخططات االستثمارية

Abstract : Most of the developing countries in general and our Arab countries in 

particular have suffered from the effects of colonialism, which has been reflected 

in all economic, social and political fields, which in turn has reflected the 

environmental reality in these countries. Colonial countries have plundered the 

wealth and wealth of these countries without giving any consideration to the 

environmental aspect. After independence, developing countries focused on the 

construction process and the needs of individuals. This led to a lack of interest in 

the environmental reality at the beginning. After the global increase in 

environmental concern and environmental problems and the need to include the 

environmental dimension in development processes For all countries and after the 

agreements concluded in this area, some countries have begun to pay attention to 

the environmental dimension in their development strategies. However, the 

environmental situation in most developing countries, including Arab countries, 

has been deteriorating and the quality of evidence in Arab countries has not been 

improved. Sand as well as gore and dry fresh water. 

     The changes that have characterized the international arena in light of 

globalization, trade openness and the handicrafts market have exacerbated the 

deterioration of the environmental situation in most developing countries in 

general, by satisfying the needs and requirements of the heavy industries from 
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primary resources and underground resources and depleting non renewable 

energies such as oil and gas, International transport from pollution, especially the 

transportation of oil, oil and water pollution, and the giant global institutions and 

companies driving the mechanisms of globalization of environmental abortion and 

depletion and pollution through the factories deployed in most developing 

countries. 

However, the environmental reality in the context of international changes has 

been characterized by some of the attention paid to the need to impose protection 

on various environmental elements and to identify the elements of responsibility 

resulting from violations of environmental safety and environmental degradation, 

as reflected in international conventions concluded in this area and domestic and 

national legislation As well as the relevant bodies. 

     It can be said that international changes in the context of globalization have 

had a negative impact on the reality of the environment in developing countries, 

but have also played a positive role by giving international responsibility and 

establishing the rules of protection and dissemination of environmental awareness 

through non-governmental organizations and the dissemination of the culture of 

environmental preservation in companies And investment schemes. 

  : مقدمة
    شيدت الحياة المعاصرة جممة من التطورات السياسية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية 

وقد ميدت ىذه التطورات التي جاءت بخطى متسارعة ومتداخمة مع بعضيا  والعممية،
البعض لظيور ظاىرة العولمة المعاصرة التي برزت بمفاىيم وصيغ جديدة تدعميا 

التكنولوجيا المتطورة والقوى العظمى المدعومة من طرف الدول والجيات التي عممت عمى 
نشرىا والترويج ليا وتكريسيا وفي مقدمتيا الواليات المتحدة األمريكية التي تعد الفاعل 

الرئيس في إنتاج مخطط العولمة لتعزيز ىيمنتيا وسيطرتيا عمى العالم ككل، فضال عمى 
الجيات األخرى التي تخضع لييمنة الواليات المتحدة األمريكية وتعمل عمى تكريس العولمة 

والمتمثمة في الشركات المتعددة الجنسيات والمنظمات والمؤسسات المالية واالقتصادية 
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وذلك من منطمق التأكيد عمى ضرورة  1العالمية والمنظمات األخرى الخفية الغير حكومية
تبني الديمقراطية التعددية وضمان حقوق اإلنسان والمحافظة عمى البيئة وحق األجيال في 
العيش في بيئة سميمة وغيرىا، وعمى ىذا األساس فمقد وفرت العولمة فرصا لتحسين واقع  

، وفي نفس 2لمتنمية المستدامة في دول العالم الثالث ككل وفي الدول العربية عمى الخصوص
الوقت فرضت تحديات عمى ىذا الواقع، ومن خالل ىذا المقال سوف نحاول معالجة إشكالية 

الواقع البيئي في دول العالم الثالث بالتركيز عمى بعض الدول العربية في محور أول ثم 
. ننتقل إلى مدى انعكاسات العولمة عمى ىذا الواقع في المحور الثاني 

 الواقع البيئي في الدول النامية                                                                : المحور األول
     بدأت بعض الدول النامية االىتمام بالجانب البيئي باعتباره أحد أبعاد التنمية بعد 

االستقالل مباشرة، ولكن االىتمام الفعمي ليذا البعد في التنمية بدأ في نياية الستينات ومع 
فبعد انعقاد مؤتمر األمم  مطمع السبعينات، وذلك مع تزايد االىتمام العالي بالقضايا البيئية،

 عممت بعض البمدان النامية عمى 1972المتحدة المعني بالبيئة البشرية بستوكيولم عام 
زيادة االىتمام بالقضايا البيئية وذلك من خالل انتقال المسؤولية البيئية من النطاق المحمي 

إلى النطاق الوطني، فبعد أن كانت الييئات المحمية ىي المسئولة عن كل ما يتعمق بالبيئة، 
أصبحت المسؤولية وطنية وبذلك أنشأت المجالس والمجان الوطنية الخاصة بالبيئة وحمايتيا 
والدفاع عنيا حتى في بعض البمدان أنشأت وزراة خاصة بالبيئة، وخالل تمك المدة أنشأت 

واجتماعية تيتم بالقضايا البيئية، ففي المنطقة العربية مثال شيدت  منظمات إقميمية اقتصادية
 مؤسسة ومحل إقميمي معني بالبيئة، وأنشأت الجامعة العربية مثال مجمس 12إنشاء حوالي 

                                                             
 حسين عمي الفالحي، العولمة الجديدة أبعادىا وانعكاساتيا، دار غيداء لمنشر والتوزيع، الطبعة 1

 .13، ص2014األولى،عمان،  
 ابراىيم أحمد خميفة، دور االمم المتحدة في تنمية الشعوب االفريقية في ظل التطورات الدولية المعاصرة، 2

 .27،ص2007دون طبعة، دار الجامعة الجديدة، مصر،
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 الذي يعد المنتدى السياسي االول 1987وزراء العرب المسؤولين عن قضايا البيئة عام 
 .1لتناول القضايا البيئية في الوطن العربي

     وعمى الرغم من ذلك فإن السياسات والبرامج البيئية التي اتبعتيا بعض الدول النامية لم 
ترقى بالمستوى المطموب لمواجية المشاكل البيئية المعقدة والمتداخمة التي يعانييا العالم 

، والتي تمثمت في التصحر في الصحاري والثموت ومشاكمو عمى األوساط الثالث 2النامي
وكذلك االجياض البيئي وغيرىا، بل عمى العكس فقد ساىمت ىذه السياسات المتبعة في 
تفاقم المشاكل البيئية في ىذه الدول، ويعد التصحر من أحد المشاكل البيئية الخطيرة التي 
يواجييا العالم ككل وباألخص العالم النامي، فمثال في العالم العربي وحده تشير الدراسات 
إلى أن الكثير من األراضي المتصحرة أو الميددة بالتصحر من االراضي الزراعية وصل 

 من المساحة الكمية أصبحت واقعة تحت تأثير %18؛ أي حوالي 2 كم357.000حوالي 
التصحر، الذي من أىم أسبابو ىو تحويل مساحات كبيرة من االراضي الزراعية إلى منشآت 

ومباني، مع فقدان مساحات كبيرة من الغابات التي يتم إزالتيا لغرض تحويميا ألراضي 
، 3زراعية، وبذلك انخفض نصيب الفرد العربي من األراضي الزراعية بصورة كبيرة

    ومن الكوارث البيئية التي حدثت في الدول النامية كذلك ىي العمميات التجفيفية 
لممسطحات المائية واألىوار والتي تعتبر مساحات مائية تساعد عمى الحفاظ عمى التوازن 

البيئي من ثروة زراعية وحيوانية وسمكية ومثال ذلك المسطحات التي قامت الحكومة العراقية 
بتجفيفيا وبالتالي ىجرة النسل الحيواني وكذلك قطع سبل العيش لسكان االىوار وىجرتيم  
ومن الكوارث أيضا السكنات عمى حساب االراضي الزراعية ما أصبح يمثل الخطر الكبير 
عمى ىذه األراضي وبالتالي استيداف األمن الغذائي لمشعوب النامية، وكذلك من المشاكل 

                                                             
1
 Escwa, Governance for sustainable  Développement in the Arabe Région, New York, 

2003, p13.  
 .74،ص2003 بطرس بطرس غالي، خطط السالم والتنمية والديمقراطية، دار النيار، بيروت، 2
3

عبد الرزاق مقري، مشكالت التنمية والبيئة والعالقات الدولية، دار الخمدونية لمنشر والتوزيع، الطبعة  
. 211،ص2008االولى، الجزائر،



  2018جوان / مجلة قانون العمل و التشغيل                                                                                        العدد السادس 

321 
 

البيئية أيضا ما ولدتو التقنيات الحديثة في مجاالت الزراعة والصناعة واستخدام المبيدات 
. 1الكيميائية، ما أدى إلى ظاىرة االحتباس الحراري والتموث المائي واليوائي والبيئي ككل

    وكما سبق الذكر ظاىرة النمو السكاني التي أصبحت تشكل ضغوطا كبيرة عمى البيئة 
وذلك من خالل التسارع نحو توفير المسكن والغداء والخدمات والحاجات األساسية االخرى، 
حيث أنيا زادت من الضغط عمى البيئة ىذا إذا اعتبرنا أن الموارد البيئية تمتاز بمحدوديتيا 

 .فعمى ىذا األساس فقد ظيرت مشكمة االجياد البيئي لمموارد الطبيعية

     كما تعاني دول العالم الثالث من مشاكل بيئية جما تتعمق بمشكمة المياه وقمة مصادرىا 
وتدىورىا وجفافيا خاصة الدول الواقعة في الصحاري وجنوب الصحراء والمناطق الجافة، 
وىذا بدوره كان لو انعكاسات سمبية عمى واقع التنمية البشرية والمستدامة في ىذه الدول 

.  2تتمثل بأكبر درجة من الخطورة في قمة االستيالك البشري ليا

    وكخالصة لما تقدم يمكن القول أن عددا من البمدان النامية استطاعت أن تحقق بعض 
البرامج التنموية، وذلك عمى مستويات مختمفة منيا الصحية والتعميمية وكذلك االقتصادية 

واالجتماعية وغيرىا، لكن لم تستطع معظم الدول النامية من تحقيق التنمية البشرية 
والمستدامة المنشودة، وذلك يعود إلى جممة من األسباب منيا غياب الديمقراطية الحقيقية 

وبناء المؤسسات وعدم االستقرار وتدىور األوضاع األمنية والتبعية المفرطة لمخارج، األمر 
الذي أدى إلى أن أغمب السياسات التنموية تفرض من األعمى، ومن دون الرجوع إلى 

المواطنين في ىذه الدول ومعرفة حاجاتو وتطمعاتو ورغباتو، وكذلك ارتباط أغمب السياسات 
. التنموية بإرادة الدول المتقدمة من جانب أخر

                                                             
 27 تاريخ المعاينة، www.beea.net  عبد الحكيم محمود، البيئة والتموث،الموقع االلكتروني، 1

 .2015ديسمبر
2

 .219عبد الرزاق مقري، مشكالت التنمية والبيئة والعالقات الدولية، مرجع سبق ذكره ص 

http://www.beea.net/
http://www.beea.net/
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    وىذا مايعني أن معظم إن لم نقل جل الدول النامية تعثرت في تحقيق التنمية البشرية 
المستدامة المنشودة عمى الرغم من االنجازات المحققة من قبل بعض الدول، ىذا بصفة 

عامة ما أدى إلى استمرار معاناة شعوب العالم الثالث وعدم القدرة عمى تحقيق حتى حاجاتيم 
. األساسية في أغمب األحيان

 إنعكاسات العولمة عمى الواقع البيئي في الدول النامية: المحور الثاني 
   لقد قادت العولمة إلى ظيور جممة من المشكالت البيئية فضال عن تكريس مشكالت 
أخرى واتخاذىا أبعادا جديدة باتت تتنامى عمى المستوى العالمي، ويمكن تقسيم مشكالت 
البيئة إلى نوعين، أوليما يتأتى نتيجة لبطئ التنمية وانتشار الفقر والتخمف الذي يؤدي إلى 

سوء تخصيص الموارد واستنزافيا بطريقة غير مستدامة تقود إلى تدىور البيئة وتدىور 
إنتاجية األرض واإلنسان معا،إضافة إلى زيادة معدالت النمو السكاني باطراد مما يجعل 

معدالت تراكم الثموث بمختمف أنواعو اكبر مما تستطيع البيئة أي ال يستطيع المحيط الحيوي 
لألرض من امتصاصو بطريقة تمقائية، أما النوع الثاني فيأتي نتيجة لمنمو االقتصادي 

المتسارع والمرتبط بالتطور التقني والعممي المؤدي الى زيادة معدالت االستيالك بدرجة كبيرة 
وبالتالي إلى تزايد اإلنتاج، كما إنيا أدت إلى زيادة وفورات الحجم والوفورات الخارجية 

 .1وبالتالي زيادة تموث البيئة
    وتجدر اإلشارة إلى أن نمط اإلنتاج الصناعي المعتمد من طرف البمدان الصناعية يعد 

 OCDEاحد العوامل الرئيسية الميددة لمبيئة، إذ أن دول منظمة التعاون والتنمية االقتصادية 
التي تستأثر بقدر ىائل من الطمب عمى الموارد الطبيعية، يصل استيالكيا من الطاقة 

 بالمائة، من مجموع االستيالك العالمي لمطاقة، كما تساىم ىذه الدول 34الحرارية إلى 
 بالمائة من االنبعاث 40بنصيب كبير جدا من عبئ التموث العالمي حيث أطمقت ما يقارب 

                                                             
، 26،2014 حسن الحاج، اقتصاديات البيئة، مجمة جسر التنمية، الكويت، المعيد العربي لمتخطيط، العدد1

. 4ص
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 بالمائة من أكسيد  النتروجين وىي مصادر رئيسية لتياطل 45العالمية ألكسيد الكبريت و
 بالمائة من التأثير المحتمل عمى الغالف الجوي 38األحماض السامة،وتسببت في 

واالحتباس الحراري العالمي الناتج عن انبعاث الغازات، رغم أن عدد سكانيا ال يمثل سوى 
 .1 بالمائة من سكان العالم20

   وتتعرض البمدان النامية ومنيا دولنا العربية إلى تدىور في نوعية عناصرىا، وىذا التدىور 
ناجم عن التموث بأشكالو المختمفة، وتمتاز ىذه البمدان بشكل عام بخصائص متقاربة من 
الظروف المناخية، ومحدودية الموارد الطبيعية والتوازن اليش في األنظمة البيئية، وتتمثل 

أىم المشاكل البيئية التي تعاني منيا الدول النامية باستمرار وتفشي ظاىرة التصحر المتمثمة 
بتحول األراضي المنتجة إلى أراضي قاحمة، وذلك بفعل الرعي الغير منتظم والقطع العشوائي 

لألشجار من اجل استخداميا كوقود أو لمبناء، مع ارتفاع درجة مموحة التربة وتموث مياه 
الري والتوسع العمراني العشوائي كذلك، كما تتسم المناطق المحيطة بالصحراء بتوازن بيئي 

ىش مما يساعد عمى حركة الكثبان الرممية واتساع الصحراء عند حدوث أي خمل ليذا 
التوازن، ولمتصحر أثار بيئية واقتصادية واجتماعية كثيرة تتمثل في تدىور الحياة النباتية 

والحيوانية وفي تدىور التربة والمراعي، وتقمص مساحة األراضي الزراعية ونقص في الثروة 
المائية وتدىور نوعيتيا،وكذلك تدىور األرض وضعف قدرتيا عمى اإلنتاج الزراعي مما 
ينعكس سمبا عمى األمن الغذائي الذي يعد مطمبا أساسيا من متطمبات التنمية البشرية 

ومن أمثمة ذلك ما  المستدامة، ويتسبب التصحر أيضا بخسائر كبيرة في التنوع البيولوجي،

                                                             
 25، تاريخ االطالع  www.alger –ecologie.net،2016 عبد السالم أديب، أبعاد التنمية المستدامة، 1

 .2016اوت 
 

http://www.alger/
http://www.alger/
http://www.alger/
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قادت إليو عممية تجفيف األىوار في بعض البمدان من إفريقيا الوسطى والعراق إلى تراجع 
. 1مشيود في عدد الجاموس الذي يعيش في االىوار وكذلك تراجع كميات األسماك

  كما يتسبب التصحر في اليجرة من األرياف إلى المدن وذلك ألن أغمب سكان األرياف 
يعتمدون عمى الزراعة والصيد، لذا فقد قاد التصحر وفقدان األراضي الزراعية، إلى فقدان 

. سكان األرياف إلى سبل العيش مما يدفعيم إلى اليجرة إلى المدن بحثا عن العمل
   ومن المشاكل الرئيسية التي تعاني منيا الدول النامية أيضا ىي شح وقمة المياه العذبة، 
وذلك لوقوع معظميا ضمن المناطق الجافة وشديدة الجفاف التي تتميز بتطرف عناصر 
مناخيا مثل ارتفاع كل من معدالت درجات الحرارة والتبخر ومؤشرات فقدان النبات لممياه 

وتدني وتذبذب ىطول األمطار ومحدودية المياه السطحية، فنتيجة لمطمب المتزايد عمى المياه 
فقد انخفضت حصة الفرد من المياه العذبة في الدول النامية بنسب مشيودة ومن المتوقع ان 

. 20502يتضاعف انخفاضيا بمعدل النصف مع حمول عام 
    ومن العوامل الرئيسية التي أدت إلى تفاقم مشكمة المياه في معظم الدول النامية ومنيا 

دولنا العربية،ىو النمو السكاني الحاد وما ينتج عنو من طمب متزايد عمى المياه في مختمف 
القطاعات الحضرية والصناعية وكذا الزراعية، وان السياسات الغير مستدامة لمموارد المائية 

قد أوجدت بعدا آخر لتفاقم المشكمة، وكذلك أدى الطمب المتزايد عمى المياه من السكان 
وحتى الدول الواقعة في أعالي األنيار من الدول النامية، إلى حدوث نقص حاد في حصة 

 .3السكان والدول الواقعة عمى أحواض ىذه األنيار أو مصباتيا مثل دولة سوريا والعراق
    

                                                             
 ىاشم نعمة، ظاىرة التصحر وأبعادىا البيئية واالقتصادية واالجتماعية في العالم 1

 .2016 أوت 26، تاريخ االطالع www.sotalirag.coالثالث،
 .12 األسكوا، القمة العالمية لمتنمية، مصدر سبق ذكره، ص 2
 .09 االسكوا، تقرير السكان والتنمية، مصدر سبق ذكره، ص 3
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كما تجدر اإلشارة إلى إن المشاكل العالمية التي تعانييا البيئة من تموث اليواء الناتج 
عن انبعاث الغازات التي يولدىا النشاط الصناعي من خالل حرق الوقود إلى جانب األنشطة 
تالف النباتات التي تعد كائنات  التي يقوم بيا اإلنسان ضد الطبيعة والبيئة كقطع األشجار وا 
حيوية وذات أىمية في امتصاص وتنقية ىذه الغازات المنبعثة في الجو، ويتوقع العمماء إن 
استمرار ىذا الحال سيؤدي حتما إلى تضاعف كميات ثاني أوكسيد الكاربون وذلك بثالث 

، والنتيجة المتوقعة لذلك ىي ارتفاع درجة حرارة 2021أضعاف ما ىو عميو الحال في عام 
األرض وارتفاع نسبة التبخر وتغير نظام األمطار والرياح كذلك، مما ينعكس سمبا عمى 

اإلنتاج الزراعي لبعض البمدان النامية أو معظميا كونيا ذات اعتماد مطمق عمى األمطار 
. 1في الزراعة والتي ال تمتمك توفير البدائل وتطوير أساليب الزراعة فييا

    وقد تضافرت الجيود الدولية لخفض انبعاث الغازات الدفيئة بتوقيع اتفاقية األمم المتحدة 
مدينة كيوتو عام ، وبعد ذلك المؤتمر العالمي في 1992في عام بشأن تغير المناخ 

 الذي يقضي بأن تعمل الدول المشاركة وخاصة  كيوتو، الذي صدر عنو برتوكول1997
 بنسبة 2012-2008الصناعية منيا عمى تخفيض كمية انبعاث الغازات الدفيئة في المدة 

، وبالرغم من أن الدول النامية غير معنية بالخفض 1990 بالمائة عن مستواه في العام 05
بذلك الوقت، إال انو يتوجب عمييا االستعداد لو حاليا ومستقبال وخاصة الدول التي تعرف 

... تطور ممحوظ في الصناعات الثقيمة والكيماوية  في آسيا مثال  كوريا واليابان والصين 

   وعمى ىذا األساس سنت العديد من الدول النامية ومنيا العربية قوانين وتشريعات لحماية 
رشادات تحدد نسب االنبعاث المقبولة في اليواء لمنشاطات  البيئة بما فييا معايير وا 

الصناعية، فمثال نجد أن نسبة انبعاث ثاني أوكسيد الكربون تتناقص والرصاص والكبريت 
تتناقص في الدول العربية، وذلك بسبب استخدام الوقود الخالي من الرصاص وتحسين نوعية 
الديزل واستعمال محوالت تساعد عمى رفع كفاءة االحتراق في وسائل النقل المختمفة، وقد تم 

                                                             
 . 214 رعد سامي عبد الرزاق التميمي، مرجع سبق ذكره، ص1
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تطوير وتطبيق العديد من البرامج المتعمقة بترشيد استخدام الوقود باألخص في قطاعي 
. 1الصناعة والطاقة والنقل

   ومن خالل ما تقدم وعمى الرغم من المشاكل البيئية التي تعاني منيا معظم الدول النامية، 
يجاد الحمول المناسبة  فان ىناك العديد من الدول تسير في اتجاه الحفاظ عمى البيئة وا 

. لمشاكميا، وان واقع الحال يتطمب منيا السير قدما وبخطى أسرع في ىذا المجال

   :خــــاتمةال
لقد أدت العولمة إلى سوء استخدام الموارد واستنزاف البيئة وزيادة انبعاث الغازات 

الصناعية، األمر الذي أدى إلى شح بعض الموارد الطبيعية في البمدان النامية، مع ارتفاع 
نسب التموث بمختمف صوره، بما يفرض تحديا عمى التنمية البشرية المستدامة في ىذه 

 .النامية والعربية منيا وىذا من السمبيات التي أثرت عمى الواقع البيئي 
إن األثر اإليجابي لمعولمة عمى الواقع البيئي يتمثل في الحث عمى االستخدام  و 

العقالني واألمثل لمموارد الطبيعية، وخاصة منيا الغير متجددة مع ضمان حق األجيال منيا 
وذلك لتحقيق تنمية بيئية مستدامة، مع ضرورة التصدي لظاىرة التموث البيئي عن طريق 

التوعية والتحسيس ونشر الثقافة البيئية بين كل األطراف الفاعمة في ىذا المجال ، مع توقيع 
الجزاءات عمى المخالفين وفرض الضرائب البيئية عمى اإلنتاج والصناعات التي تمس البيئة 

 .والجبر عمى إصالحيا في حاالت الضرر القابل لإلصالح

                                                             
 .17 االسكوا، القمة العالمية لمتنمية المستدامة، مصدر سبق ذكره، ص1
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" اإلجراءات اإلدارية للتحصًل ادتربٍ الشرتاكات الضمان االجتماعٌ يف التشريع ادتسائرٍ"

بن شامل ملًلة 
طالبة دكتىراه ختصص القانىن العقارٍ 

كلًة اذتقىق والعلىم الصًاشًة جامعة عبد اذتمًد بن باديض مصتغامن 
حتت إشراف األشتاذ الدكتىر بن عسوز بن صابر 

: الممخص
يقتصر مكضكع بحثنا عمى معالجة مدل فعالية اإلجراءات اإلدارية الجبرية لتحصيؿ 
اشتراكات الضماف االجتماعي، كطبيعة الصعكبات العممية التي تعترض عمميات التحصيؿ 

 .ككذا كيفيات تجاكزىا
Résumé : 

La loi 83-14 relative aux obligations des assujettis en matière de sécurité 

sociale, modifiée et complétée, au sens de la présente loi, est constituée par 

l’ensemble des obligations incombant aux employeurs et aux bénéficiaires de la 

sécurité sociale, parmi lesquelles, les employeurs sont tenus d’adresser à 

l’organisme de sécurité sociale compétent une déclaration d’activité dans les dix 

(10) jours qui suivent le début d’exercice de l’activité, ainsi que le versement des 

cotisations de sécurité sociale dans les trente (30) jours qui suivent l’échéance de 

chaque trimestre civil ou de chaque mois. Le défaut de déclaration d’activité ou 

défaut de versement des cotisations de sécurité sociale dans les délais fixées, 

entraine des pénalités. Les sommes dues aux organismes de sécurité sociale au 

titre des cotisations principales, majorations, pénalités de retard et répétition de 

l’indu sont recouvrées forcement par les procédures fixées par la loi, sont le 

recouvrement par voie de rôle, la contrainte, l’opposition sur les comptes courants 

postaux et les comptes bancaires et les retenus sur les prêts. C’est l’objet pour 

lequel on va les traiter, et de déterminer les obstacles observées lors de leurs mise 

en application par les organismes territorialement compétents, essayant de 

proposer quelques recommandations. 
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 :مقدمة
يعتبر الضماف االجتماعي شكؿ جديد مف أشكاؿ التكافؿ االجتماعي المنظـ كأحد 

أساسيات قياـ الدكلة الحديثة التي أصبحت تتكفؿ بيا الدكلة ضمف إجراءات صارمة لتحقيؽ 
التكازف بيف حاجات المجتمع، فالضماف االجتماعي ينطمؽ في مفيكمو مف اعتباريف، األكؿ 
ىك مجمكعة الميكانيزمات القانكنية كالتدخالت اإلنسانية لضماف تغطية األخطار االجتماعية 
التي يتعرض ليا الفرد عمى اعتبار أف الضماف االجتماعي مخصص لمجمكعة مف األفراد 

بينما االعتبار الثاني ىيئة الضماف . ينتمكف إلى نفس مستكل األخطار التي تيدد كجكدىـ
االجتماعي كمؤسسة تكضع بيف أيدم جماعات منظمة قصد العمؿ عمى تحصيؿ كصرؼ 

عادة تكزيع جزء مف الدخؿ الكطني عمى فئة معينة مف جية  المداخيؿ االجتماعية مف جية كا 
، فظيكر ىذا النكع مف الضماف كاف متزامف مع ظيكر الثكرة الصناعية في القرف 1أخرل

ك ما نتج عنيا مف أخطار مست الطبقة العاممة، ىذه األخيرة شكمت  (19)التاسع عشر
. نقابات لحماية نفسيا

ظير مصطمح الضماف االجتماعي ألكؿ مرة في القانكف األمريكي بعدىا انتقؿ إلى 
 شخص كؿ:"  تشريعات أخرل، كما أكد عميو اإلعالف العالمي لحقكؽ اإلنساف بالقكؿ

 خالؿ مف لو تكفر أف حقو مف ك االجتماعي الضماف في حؽ المجتمع في عضكا بكصفو
 االقتصادية الحقكؽ دكلة كمكاردىا كؿ ىيكؿ مع يتفؽ كبما الدكلي، كالتعاكف القكمي المجيكد

. 2"حرية في شخصيتو كلتنامي لكرامتو عنيا غنى ال التي كالثقافية كاالجتماعية

                                                             
 الصندكؽ حالة دراسة ،"الكطني االقتصاد حركية عمى االجتماعي الضماف نظاـ أثر"عياش،  درار - ( 1

 الكطني
 كعمـك االقتصادية العمـك في ماجستير رسالة ،"بكمرداس شبكة casnos األجراء لغير االجتماعي لمتأمينات

.  2004/2005الجزائر، خدة، بف يكسؼ التسيير،جامعة
  .1848-12-10 بتاريخ الصادر اإلنساف، لحقكؽ العالمي اإلعالف مف 22 .م(- 2
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يعتبر الضماف االجتماعي أداة فعالة عمى الصعيد االقتصادم كاالجتماعي مف أجؿ 
، لذلؾ فيك يتأثر بالظركؼ 1إنجاح السياسة االجتماعية المبنية عمى تغطية المخاطر

االجتماعية  كاالقتصادية كالقانكنية المحيطة بو، فأم تطكر في ىذه الظركؼ ينعكس سمبا أك 
الحماية االجتماعية، فيك مف ىذه الزاكية يكتسي ثالثة أبعاد، البعد القانكني كىك  إيجابا عمى

اإلطار التشريعي كالتنظيمي لمحماية االجتماعية، كالبعد االقتصادم الذم يرتكز عمى 
 كالمداخيؿ، كأخيرا البعد االجتماعي القائـ األجكر مف كالتجار المقتطعة اشتراكات العماؿ

الدكلة، ىذه األبعاد الثالث عرفيا الضماف االجتماعي  قبؿ مف االجتماعي التكافؿ مبدأ عمى
:  في الجزائر الذم مر بمرحمتيف أساسيتيف، ىما

  :مرحمة ما قبل إصالح منظومة الضمان االجتماعي/ أوال
تميزت ىذه المرحمة باستمرار تطبيؽ القكانيف الفرنسية في مجاؿ الضماف االجتماعي 

، حيث أخذت ىيئة الضماف االجتماعي حيز كبيرا مف انشغاالت السمطة، فقد 2بعد االستقالؿ
تـ االعتراؼ بالحؽ في الصحة كالحماية االجتماعية في الميثاؽ الكطني كفي الدستكر 

، حيث تميزت ىذه المرحمة بصعكبات في التسيير كالتنظيـ إلى غاية صدكر 1976لعاـ
 الذم أعاد تنظيـ الضماف االجتماعي عف طريؽ إنشاء صناديؽ متخصصة، كضـ 3التنظيـ

                                                             
ىي  األخطار ، كىذه 1952 / 06 / 28 بتاريخ الصادرة الدكلية العمؿ لمنظمة 102 رقـ االتفاقية- (1

 العائمية، األعباء المينية، كاألمراض العمؿ طكارئ الشيخكخة، البطالة، المرض، الطبية، تعكيضات الرعاية
  .الكفاة العجز، األمكمة،

 مقاؿ العممية، مشاكمو ك الجزائرم التشريع في االجتماعية لمتأمينات القانكني اإلطار الطيب، سماتي-  ( 2
 مغاربي، األكرك الفضاء في كالمتكسطة الصغيرة المؤسسات في كاالستثمار الشراكة مجمة مخبر في نشر
. 2011 عباس، فرحات جامعة التسيير، كعمـك العمـك االقتصادية كالتجارية كمية

 الضماف لييئات اإلدارم بالتنظيـ المتعمؽ ،1970غشت  1 في ، المؤرخ116/70رقـ المرسـك- (3
. 1970، لسنة 68 عدد رسمية، االجتماعي، الجريدة
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 فأصبح الفالحكف يتمتعكف بنفس مزايا النظاـ 1نظاـ التأميف الفالحي إلييا بمكجب التشريع
. المطبؽ عمى العماؿ كالمكظفيف

  :مرحمة إصالح منظومة الضمان االجتماعي/ ثانيا
حاكلت الدكلة الجزائرية االستناد عمى بعض المبادئ منيا تعميـ نظاـ الضماف 

االجتماعي عمى جميع المكاطنيف، كمبدأ تكحيد األنظمة كاالمتيازات كالتمكيؿ، إلى جانب 
، كاعتبرت صناديؽ الضماف االجتماعي 19832إصدار مجمكعة مف القكانيف في سنة 

 المؤسسات تكجيو قانكف ثانية كمرحمة  ، صدر3مؤسسة عمكمية ذات طابع إدارم ألكؿ مرة
الطبيعة القانكنية غير أف تسييرىا يخضع لنظاـ  عمى أبقى الذم ،4العمكمية االقتصادية

االجتماعي تجارية في نشاطيا، غير أف المشرع  ىيئة الضماف اعتبرت ، حيث5خاص
الجزائرم أناطيا بحماية قانكنية خاصة جعمتيا تأتي بعد مستحقات األجكر كالخزينة العمكمية 

                                                             
 الفالحية، االجتماعية لمتأمينات جديد نظاـ بكضع يتعمؽ ، 1971 أبريؿ 5 في المؤرخ71 /14 رقـ.أ- (1
.  197 1، لسنة 29 .ع. ر.ج
، يتعمؽ بالتأمينات االجتماعية،  11-83رقـ .  ؽ1983مف جممة القكانيف الصادرة في سنة -(2
رقـ .  يتعمؽ بحكادث العمؿ ك األمراض المينية، ؽ13-83رقـ . ، يتعمؽ بالتقاعد، ؽ12-83رقـ . ؽ

 يتعمؽ بالمنازعات في 15-83رقـ . يتعمؽ بالتزامات المكمفيف في مجاؿ الضماف االجتماعي، ؽ83-14
. 1983، لسنة 28. رع.، ج.ـ.، ـ1983-7-2مجاؿ الضماف االجتماعي، المؤرخيف في 

 االجتماعي، الضماف لييئات اإلدارم التنظيـ متضمف ،85-08-20في  ، مؤرخ/85223رقـ  .ـ - 3
. 1985 ، سنة 35 .، ع.ر.ج
 العمكمية المؤسسات بتكجيو المتعمؽ ،1988/01/13في  ، المؤرخ01-88-رقـ .ؽ مف 49 .ـ- 4

 ذات عمكمية ىيئات االجتماعي الضماف أجيزة تعد" :أنو عمى 1988 لسنة  ،2.،ع .ر.ج االقتصادية،
 االجتماعي الضماف ألجيزة اإلدارم النظاـ المجاؿ يحدد ىذا في المطبقة القكانيف تحكميا الخاص التسيير

  ".طريؽ التنظيـ عف
 الضماف لصناديؽ القانكني الكضع المتضمف 01/04 /1992في  المؤرخ ،07/92رقـ  .ـ مف 2.ـ-5

  يخضع":أنو عمى 1992 لسنة ،2.،ع.ر.ج االجتماعي، لمضماف كالمالي اإلدارم كالتنظيـ االجتماعي
 عمييا المنصكص األخطار تسيير تتكلى التي الصناديؽ السارية، كالتنظيمات كالقكانيف المرسـك ىذا ألحكاـ

 مع عالقاتيا كتخضع المالي، كاالستقالؿ المعنكية بالشخصية كتتمتع االجتماعي، الضماف قكانيف في
  ".المرسـك ىذا كألحكاـ المفعكؿ السارية كالتنظيمات لمقكانيف ككذا التجارم لمتشريع اآلخريف
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فرغبة مف المشرع في تحقيؽ التكازف المالي بيف حجـ اإليرادات كالنفقات . في التحصيؿ
كضماف التغطية االجتماعية الكاممة لممؤمف لو اجتماعيا أك لذكم حقكقو أقر قانكف 

 الذم حدد اإلجراءات اإلدارية لمتحصيؿ الجبرم 1المنازعات في مجاؿ الضماف االجتماعي
كنظاـ خاص لتحصيؿ االشتراكات، بعد أف باتت عمميات فرض الغرامات ك زيادات التأخير 

ال تحدث فرقا، فاإلشكاؿ المطركح، ما مدل فعالية اإلجراءات اإلدارية الجبرية لتحصيؿ 
االشتراكات الخاصة بالضماف االجتماعي؟ كماىي طبيعة الصعكبات التي تعترض عمميات 

 التحصيؿ ككيفيات تجاكزىا؟ 
المبحث األكؿ التحصيؿ عف  يتناكؿ: إجابة عف ىذا اإلشكاؿ، قسـ المكضكع إلى مبحثيف

بينما يتناكؿ المبحث الثاني التحصيؿ عف طريؽ المؤسسات ، طريؽ الجدكؿ كالمالحقة
. المالية

التحصيل عن طريق الجدول والمالحقة : المبحث األول
أعطى القانكف لييئات الضماف االجتماعي امتيازات تحصيؿ ديكف مستحقاتيا ضمانا 

لحسف سيرىا، فاألصؿ أف يتـ دفعيا اختياريا بمبادرة مف المكمؼ لكف قد يحدث أحيانا 
تقاعس عف الكفاء مما يضطر ىيئة الضماف االجتماعي المجكء إلى إجراءات التحصيؿ 

كعميو . 2الجبرم لالشتراكات كالتي اعتبرىا القانكف اشتراكات إجبارية أم مف النظاـ العاـ
سأتناكؿ في المبحث األكؿ طريقتاف، ىما التحصيؿ عف طريؽ الجدكؿ في المطمب األكؿ 

. كالتحصيؿ عف طريؽ المالحقة في المطمب الثاني
 
 

                                                             
 االجتماعي، الضماف مجاؿ في بالمنازعات المتعمؽ2008/02/23 في  المؤرخ ،08-08رقـ  .ؽ-1
.  2008 ، لسنة 11 .ع.ر.ج
 2.ط ،.ج.ـ.د الجزائرم، القانكف في االجتماعي الضماف ك العمؿ منازعات تسكية آليات سميماف، أحمية- 2

 . 20 ص ،2003لعاـ 
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التحصيل عن طريق الجدول : المطمب األول
يعد عف طريؽ مصالح الضرائب كيتـ بمكجب كشؼ المستحقات تدرج فيو فترات الديف 

المطالب بيا، كيكقع عميو مف طرؼ مدير ىيئة الضماف االجتماعي، ك يؤشر عميو الكالي 
في أجؿ ثمانية أياـ مف تاريخ تكقيعو ليصبح نافذا، فيدؼ المشرع بالنص عمى التحصيؿ 

كفي  االجتماعي الضماف لييئة  شخص مديف كاف إذاعف طريؽ الضرائب ىك السرعة، لكف 
 إلدارة الضرائب، فما مصير ىذيف الدينيف؟ كلمف تعطى األكلكية في  مديف نفس الكقت

التحصيؿ، لديف إدراة الضرائب أك لديف ىيئة الضماف االجتماعي؟  
حداث  في اعتقادنا، ضركرة إحداث ىيئة مستقمة عف الييئتيف مف أجؿ كضع الجدكؿ كا 

الفرؽ الستيفاء اشتراكات الضماف االجتماعي، متمتعة بسمطة اإللزاـ بالدفع، كفي حالة 
التخمؼ عف الدفع تفرض عقكبات مالية كحد أدنى كعقكبات جزائية كحد أقصى يحددىا 

. 1لمقانكف
شروط إعداد جدول الدين : الفرع األول

، يتضمف ذكر تاريخ 2تجدر اإلشارة إلى أف إعداد الجدكؿ يتـ كفؽ نمكذج محدد قانكنا
 الضماف في تسجيمو التجارم، كرقـ كاسمو المديف العمؿ صاحب كلقب اإلعذار اسـ
 كزيادات المعنية لمفترة األساسية االشتراكات مبالغ تذكر ثـ كعنكانو، كنشاطو االجتماعي
 عاتؽ عمى يقع التزاـ ىك االشتراكات دفع إف آخر بمعنى كالمجمكع، التأخير كغرامات

                                                             
 ك األساسية االشتراكات بعنكاف االجتماعي الضماف لييئات المستحقة المبالغ تحصيؿ يتـ:" 45.  م- 1

 طريؽ عف التحصيؿ :اآلتية اإلجراءات طريؽ عف غير المستحقة المبالغ استرداد ك التأخير عمى الزيادات
 الضرائب مصالح قبل من المستحقة المبالغ تحصيؿ يتـ:"  عمى هذا اإلجراء47كما نصت المادة .." الجدكؿ

 عف يحدد نمكذج كفؽ االجتماعي الضماف ىيئة مصالح قبؿ مف الجدكؿ يعد لمديف محدد جدول بمقتضى
   ."...الشخصية مسؤكليتو تحت المعنية االجتماعي الضماف ىيئة ككالة مدير عميو يكقع ك التنظيـ طريؽ

 التحصيؿ الجبرم أجؿ مف االستمارتيف نمكذجي يحدد 2009مايك 2 في  المؤرخ174/09:رقـ.تف.ـ-2
  .2009 لسنة 30 .ع .ر.ج المالحقة، ك الجدكؿ طريؽ عف االجتماعي الضماف الشتراكات
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 ليذا يجكز كال طبيعتو، أك شكمو كاف أيا أجر العامؿ مف باقتطاع كذلؾ العمؿ صاحب
  .قانكنا نسبتو تحدد الذم  االقتطاع ىذا عمى يعترض أف األخير

تدفع االشتراكات دفعة كاحدة مف قبؿ صاحب العمؿ إلى ىيئة الضماف المختصة 
 يكما المكالية لكؿ ثالثة أشير إذا كاف العماؿ 30إقميميا الخاصة بالعماؿ األجراء في ظرؼ 

، أما 1 عماؿ9 يكما لمركر كؿ شير إذا كاف أكثر مف 30، ك في ظرؼ 10أقؿ مف 
. 2اشتراكات العماؿ الغير األجراء فيككف الدفع سنكيا كفقا لمشركط المحددة عف طريؽ التنظيـ

، 3 عف كؿ شير تأخير تسرم مف تاريخ استحقاؽ الديف%1كفي حالة عدـ الدفع ترفع نسبتيا
يكقع عمييا مدير ىيئة الضماف االجتماعي ك يؤشر عميو كالي الكالية في أجؿ ال يتعدل 

، ك يتـ المجكء إلى ىذا النكع مف اإلجراء عندما يتعمؽ األمر ثمانية أياـ مف تاريخ تكقيعو
 طرؼ مف المحدد أك العمؿ، رب طرؼ مف بيا المصرح االجتماعي الضماف باشتراكات

 أك التقكيـ إطار في اللتزاماتو العمؿ المخالؼ صاحب ضد تقرير حرر الذم المراقب العكف
.  التمقائية المراقبة

 نجد المراقب غالبا ما يككف عرضة لمجمكعة مف الضغكطات الخارجية من الناحية العممية
التي تكقعو في فخ االبتزاز لينصاع لمطالب المخالفيف أك تمقي الرشاكل المغرية ألم سبب 

كانت، كبالتالي ال بد مف اختيار األشخاص األكفاء الفاعميف إضافة إلى تكفير الحماية 
.  القانكنية عف طريؽ التحديد الدقيؽ لمياميـ ك تحديد المسؤكليات كؿ حسب ميامو

: الديف ال بد مف تكافر مجمكعة شركط، تتمثؿ فيما يمي جدكؿ إلعداد
يجب تحت طائمة بطالف الجدكؿ أف تقـك ىيئة الضماف : إعذار صاحب العمل/ أوال

االجتماعي بإعذار المديف لتسكية كضعيتو كإجراء جكىرم ألم طريؽ مف طرؽ تحصيؿ 

                                                             
 .  14/83  رقـ القانكف مف 21 .ـ- 1
 .14/83  رقـ القانكف مف 22 .ـ- 2
 ،1.ط ت، الجزائر،.ف.ط.ع.ؾ.االجتماعي، د الضماف مجاؿ في العامة الطيب، المنازعات سماتي-3

.  7ص ، 2008



  2018جوان / مجلة قانون العمل و التشغيل                                                                                        العدد السادس 

334 
 

، فاإلعذار أمر إجبارم 1يكما مف استالـ اإلعذار (30)االشتراكات كذلؾ في أجؿ ثالثيف 
تكجيو ىيئة الضماف إلى المكمؼ المديف يثبت مف خاللو رسميا تأخره في التنفيذ فتطالبو مف 
خاللو دفع االشتراكات الكاجبة قبؿ اتخاذ أم طريؽ مف طرؽ تحصيؿ اشتراكات الضماف، ك 

 مف قانكف المنازعات في مجاؿ الضماف االجتماعي ال بد أف يستكفي عمى 46طبقا لممادة 
: شركط

تظير أىميتو في تمييزه عف باقي أصحاب العمؿ سكاء كاف : االسم التجاري لممدين-1
شخص طبيعي أك معنكم، كسكاء كاف مديف لصندكؽ الضماف االجتماعي لغير األجراء أك 

ك مف جية أخرل تحديد عنكانو بدقة كمف ثـ إعذاره بتسديد االشتراكات قبؿ . لمعماؿ األجراء
. اتخاذ أم إجراء مف إجراءات التحصيؿ الجبرم

ال بد أف يتضمف : تحديد المبالغ المستحقة حسب طبيعتها وحسب فترة االستحقاق-2
تحديد طبيعتيا إذا كانت المبالغ اشتراكات األساسية أك الزيادات أك الغرامات عمى التأخير 

، فبالنسبة لالشتراكات األساسية تختمؼ إذا (السنة، الشير أك الفصؿ)مع ذكر فترة االستحقاؽ
كنا بصدد دفعيا لمصندكؽ الكطني لمعماؿ األجراء، فااللتزاـ يقع عمى صاحب العمؿ 

بينما . 3%5,34، كحددت نسبة االشتراؾ ب 2باقتطاع قسط مف أجر العامؿ ك قسط منو
قرر القانكف نسب خاصة  

                                                             
 دكف سنة الجزائر، .ت.ف.ع.د االجتماعي، كالضماف العمؿ منازعات في الكجيز خميفي، الرحمف عبد-1

.  13 ص طبع،
  . المتمـ ك المعدؿ 14/83 رقـ 3.ؽ مف 1.  ؼ21ك 18 ك 17.ـ-2
 .ر.االجتماعي، ج الضماف في االشتراؾ لنسبة المحدد7/6 /1994 في المؤرخ 94 /187 رقـ .تف.ـ- 3
 لسنة ،58.ع .ر.ج ،1996/10/1  في المؤرخ96 /326 رقـ .تف.ـ. ـ.ـ ، 1994 ، لسنة 44 .ع

رقـ  .ـ.ـ.،ـ 1999 لسنة ،41 د.ع .ر.ج ، 1999 22/ 6 /  ، المؤرخ99 /121 :رقـ. ـ .ـ.ـ ، 1996
 في ، المؤرخ 06 /339.ـ.ـ.، ـ2000لسنة  ،10.ع .ر.ج ، 2000 4 / 03 / في ، المؤرخ50/2000

. 2006لسنة    ،60.، ع. ر.،ج 2006 سبتمبر 25
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خفض  فقد، فبالنسبة لفئة المعكقيف 1حددت ألصناؼ خاصة مف المؤمف ليـ اجتماعيا
 كتتكفؿ الدكلة بالفارؽ الناتج عف ،50%نسبة  إلى المستحقة العمؿ صاحب حصة المشرع

 بالنسبة لفئة العماؿ في إطار %7 إلى%24، كما تـ تخفيض الحصة مف2ىذا التخفيض
عقكد ما قبؿ التشغيؿ الذيف تـ تكظيفيـ في منصب دائـ، كبالنسبة لألجر المقدـ مف 

الصندكؽ الكطني لدعـ تشغيؿ الشباب في إطار التشغيؿ المأجكر ذم المبادرة المحمية، ككذا 
 . 3عقكد التشغيؿ االبتدائي التي تدخؿ ضمف إطار دعـ تشغيؿ الشباب

كؿ الفئات السابؽ ذكرىا تدفع اشتراكاتيا دفعة كاحدة مف قبؿ صاحب العمؿ ضمف 
 مف مبمغ االشتراكات %5نفس اآلجاؿ المحددة أعاله كيؤدم عدـ دفعيا إلى زيادة تقدر ب 

 عف كؿ شير تأخير إضافي تسرم مف تاريخ %1كترفع االشتراكات الرئيسية بنسبة 
 عدلت التي المالية قانكف المتضمف15-86القانكف مف 119 لممادة طبقااستحقاؽ الديف 

 .14-83القانكف مف 24 المادة
أما بالنسبة الشتراكات الخاصة بالصندكؽ الكطني لغير األجراء الدفع يتـ سنكيا مف 

كيككف حساب االشتراؾ . 4 يكنيك مف نفس السنة30أكؿ يناير مف كؿ سنة كيدفع قبؿ حمكؿ 
 مرة 20عمى أساس المبمغ السنكم لألجر الكطني األدنى المضمكف بأف ال يتجاكز المبمغ 

                                                             
 خاصة ألصناؼ االجتماعي الضماف اشتراكات يحدد الذم ،02/09 /1985في  المؤرخ34/85رقـ  .م-1

 يكليك في  المؤرخ92/275رقـ  .تف.ـ بمكجب .ـ.ـ ، 1985 لسنة ،60.ر ع.ج اجتماعيا، ليـ المؤمف مف
 ، 02/25/ 1998في المؤرخ 98/79 رقـ.ـك12/12/ 1994 في المؤرخ437/94 رقـ .تف.ـك 1992

.  1998 لسنة ،12 .ع .ر.ج
كالذم  1996 لسنة المالية قانكف يتضمف ،12/30/ 1995 في المؤرخ27/95 رقـ األمر مف 163 .م-2

. 1995 لسنة ،82.ع .ر.المعكقيف، ج تشغيؿ عف االجتماعي الضماف اشتراكات تخفيض تـ بمكجبو
 1998 لسنة المالية قانكف المتضمف ،1997/02/31في ، المؤرخ97 /02 رقـ القانكف مف 73 .م-3

 89 عدد .ر.التشغيؿ،ج قبؿ ما عقكد إطار في االجتماعي الضماف اشتراكات تخفيض تـ كالذم بمكجبو
. 1997 لسنة

 االجتماعي لألشخاص بالضماف المتعمؽ ،2015نكفمبر 14 في ، المؤرخ89/152رقـ.تف. مف ـ15.م-4
  2015 لسنة ،61.ع. ر.ج الخاص، لحسابيـ نشاطا يمارسكف الذيف األجراء غير
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 بعنكاف التأمينات االجتماعية %5,7 ) مف الدخؿ%15ليذا األجر، تحدد النسبة بمقدار
في حالة عدـ تصريح المكمؼ بأساس االشتراؾ يمكف لييئة . ( بعنكاف التقاعد%7,5ك

الضماف تحديده مؤقتا عمى أساس االشتراؾ لمسنة السابقة، كفي حالة أم عنصر تصريحي 
يتعمؽ بأسس االشتراؾ المصرح بيا مف قبؿ لمشخص غير األجير أك أم عنصر مقارف 
. المكمفيف مف نفس المينة يمكف إعادة تقكيمو

كضع بعض األحكاـ : وضع األحكام التشريعية والتنظيمية المتعمقة بالتحصيل الجبري-3
 كيتمخص مضمكنيا أنو في حالة عدـ 08-08:  مف قانكف رقـ62 إلى44السيما المكاد مف 

يكما مف تاريخ استالـ اإلعذار تمجأ ىيئة  (30)قياـ المكمؼ بتسكية كضعيتو خالؿ الثالثيف 
. الضماف االجتماعي إلى طرؽ التحصيؿ الجبرم
 يكما، كبرأينا تعتبر إيجابية بالنسبة 20فالمشرع مدد المدة بعدما كانت عشركف 

لممكمؼ الحسف النية، مف حيث منحو المزيد مف الكقت لجمع مبمغ االشتراؾ خاصة إذا كانت 
مبالغ كبيرة يتعذر عميو جمعيا في مدة قصيرة بعد تقاعسو لفترة طكيمة، كقد تككف سمبية 

بالنسبة لممكمؼ السيئ النية حتى ال تشممو إجراءات التحصيؿ الجبرم عف طريؽ المعارضة 
عمى الحسابات الجارية، قد يقـك بنقؿ حساباتو بأسماء أشخاص آخريف مما يجعؿ ىيئة 

. الضماف عرضة الختالؿ تكازنيا المالي
كما يبيف اإلعذار طريقة تسديد المستحقات بأف يككف شيكا بنكيا أك بريديا، ك بإمكانية 

تقديـ اعتراضا سكاء بمبمغ االشتراؾ الذم قدر جزافا أك تـ تسديده أك متعمقة بالزيادات 
كغرامات التأخير ذلؾ أماـ المجنة المحمية المؤىمة لمطعف عندما يقؿ مبمغيا عف مميكف دينار 
جزائرم، أك أماـ المجنة الكطنية عندما يساكل مبمغيا أك يفكؽ المميكف دينار جزائرم ك ذلؾ 

 يكما، كما تذكره بالعقكبات المالية كالجزائية المنصكص عمييا في المكاد 15في أجؿ 
 2007-11-10 المؤرخ في 17-04 مف القانكف رقـ 23، ك 6،9،10،11،12،22

 المتعمؽ بالتزامات المكمفيف في مجاؿ الضماف 14-83المعدؿ كالمتمـ لقانكف رقـ 
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فمف يقـك بتبميغ  . 1االجتماعي، كفي حالة مخالفة ىذه البيانات فمصير اإلعذار البطالف
اإلعذار ككيؼ يتـ التبميغ؟ 

يبمغ اإلعذار إما برسالة :"  عمى أنو08- 08 مف القانكف رقـ 46نصت المادة 
مكصى عمييا مع كصؿ االستالـ، ك إما بكاسطة محضر قضائي أك عكف مراقبة معتمد لدل 

". ىيئة الضماف مع محضر استالـ 
برأينا يجب أف يككف اإلعذار بمراحؿ كحسب الترتيب التالي، ابتداء مف رسالة بريدية 

إلى إعذار آخر عف طريؽ عكف المراقب، ك تزداد حدتو كصكال إلى اإلعذار عف طريؽ 
المحضر، حيث يبدأ المكمؼ يشعر بتيديد جدم يالحقو قضائيا كما لو مف تبعات جزائية، 

.  حتى ك لك استغؿ ىذا اإلجراء بعض المكمفيف سيئي النية
 لصاحب العمؿ أف يسدد االشتراكات في اآلجاؿ المحددة :أن يكون الدين حال األداء-4

قانكنا بالنسبة لمعماؿ األجراء كغير األجراء، فمتى قربت اآلجاؿ اعتبر الديف حاؿ األداء، 
. مما يسمح بتحرير الجدكؿ

 ألف ىيئة الضماف تحصؿ عمى حقيا ال أكثر بمبالغ ال :أن يكون الدين محدد المقدار- 5
 ك يجب أف يتضمف الجدكؿ عمى مبمغ االشتراكات 2يمنع تعيينيا بعممية حسابية بسيطة

الرئيسية يضاؼ إلييا الزيادة كغرامة التأخير، كالتساؤؿ الذم يطرح عندما ال يصرح بعدد 
العماؿ الحقيقي، أك عند التقكيـ اإلدارم الجزافي، أك عند قياـ العكف المراقب بإجراء تحقيؽ 

ال ينطكم عمى تصريحات حقيقية ككافية، مما تجد ىيئة الضماف االجتماعي نفسيا في دكامة 
.  التصريحات الكاذبة التي مف شأنيا إضعاؼ مردكدىا المالي

                                                             
فيك يتعمؽ بالنظاـ العاـ ال يجكز لييئة الضماف االجتماعي االتفاؽ عمى مخالفتو ، كما ال يمكف ليذه - 1

 .    األخيرة المجكء إلى إجراءات التحصيؿ إال بعد إعذار المكمؼ المديف بطريقة صحيحة ك قانكنية 
الجزائر،  الثالثة، األلفية منشكرات اإلدارية، ك المدنية المكاد في التنفيذ طرؽ القادر، عبد شحط العربي-2

.  66 ، ص 2010 سنة
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كىك الديف الناتج عف التصريح الذم يقـك بو صاحب : أن يكون الدين محقق الوجود- 6
العمؿ ضمف التزامات المكمفيف بالضماف االجتماعي، إما بمكجب تقرير مفصؿ يعده العكف 

. المراقب بعد قيامو بالتحقيقات الالزمة، كىك ما يجعؿ الديف محقؽ الكجكد
عادة ما يحدث بعد  كىك: أن ال يكون المدين قد تحصل عمى جدول الدفع بالتقسيط- 7

تكجيو مصمحة االشتراكات إنذار بالدفع، أك بعد انتقاؿ األمر لمصمحة المنازعات فتقـك ىذه 
يكما، فيتقدـ صاحب العمؿ بطمب  (30)األخيرة بإعذاره لتسكية كضعيتو في أجؿ ثالثيف 

. 1جدكؿ الدفع
لقد ثبت أف جدكؿ الدفع كسيمة فعالة مف الناحية العممية حيث ساىـ في جمع 

برأينا ضركرة تدعيـ ىذا . مستحقات ىيئة الضماف االجتماعي كخفؼ مف المجكء إلى القضاء
اإلجراء بشكؿ أكثر فعالية ليشمؿ كافة حسني النية، مع التدقيؽ في عممية جدكلة الديف 
كتسخير أشخاص ذكم الكفاءات المتخصصة، كما يفضؿ إعادة جدكلة الديف بيف الحيف 
كاآلخر كمما انخفض معدؿ الديف، بحيث يتـ التخفيض مع كؿ جدكلة لمديف مف نسب 

.         األقساط حسب الديف المتبقي كىذا لتفادم التيرب
 79مف تاريخ االستحقاؽ طبقا لممادة  تسرم المدة: أن ال تتجاوز مدة الدين أربع سنوات-8

 .2مف قانكف المنازعات في مجاؿ الضماف االجتماعي، ك يتكقؼ التقادـ بمجرد تبميغ اإلعذار
 
 
 

                                                             

المشرع سمح لييئة الضماف أف تمنح جدكؿ الدفع بالتقسيط التي تنظر فيو لجنة استحقاؽ الدفع متى قاـ  1-
صاحب العمؿ بتقديـ كؿ التصريحات الممقاة عمى عاتقو كقاـ بدفع أقساط العامؿ ك أف يككف صاحب العمؿ 
حسف النية ك بأف تككف ىنا أسباب تستكجب ىذا التقسيط السيما إذا كاف يعاني مف عسر مادم ك بناء عميو 

 .       يتـ تحديد الدفعات كفؽ تكاريخ ك في نفس الكقت يكقع عمى كثيقة اعتراؼ بالديف ك يتعيد الكفاء بمقتضاىا
 الضماف ىيئات تباشرىا التي المتابعات ك الدعكل  تتقادـ":أنو عمى 08 - 08 رقـ.مف ؽ 79 .ـ -2

  ".تاريخ االستحقاؽ مف ابتداء األجؿ ىذا يسرم سنكات 4 بأربع ليا المستحقة المبالغ لتحصيؿ االجتماعي
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إمضاء جدول الدين والتأشير عميه : الفرع الثاني
يقـك مدير ىيئة الضماف االجتماعي بالتكقيع عمى الجدكؿ المحدد نمكذجو مسبقا 

 فقرة 47كالذم يؤكد صحة ما جاء فيو مف معمكمات تحت مسؤكليتو الشخصية طبقا لممادة 
 أياـ مف تاريخ 8، بعدىا يقدـ الجدكؿ إلى الكالي لمتأشير عميو في أجؿ 1 مف نفس القانكف2

 ، غير أف رفض الكالي التأشير عمى 2 منو3 فقرة 47تكقيعو كيصبح سندا تنفيذيا طبقا لمادة 
الجدكؿ مف الناحية العممية ال يصدر بقرار مكتكب، مما يطرح إمكانية اعتباره بمثابة قرار 

إدارم يخمؽ صعكبات أماـ ىيئة الضماف االجتماعي التي ال يمكنيا الطعف فيو، ألف القانكف 
لـ ينص عمى ىذا اإلجراء عمى غرار ما ىك منصكص عميو في قانكف إجراءات المدنية 

برأينا ينبغي تنظيـ ىذه المسألة، كيعتبر جدكؿ الديف سند تنفيذم غير قضائي . 3كاإلدارية
. يخكؿ الحؽ في المجكء إلى التنفيذ الجبرم

يعكد الجدكؿ لمصمحة المنازعات التي تحيمو إلى مصمحة الضرائب لتنفيذه فالمشرع لـ 
، بحيث يقـك المكظؼ المختص بإنذار المكمؼ عف طريؽ 4يعتمد عمى إجراءات خاصة

 يكما مف تاريخ استصدار األمر، كفي حالة عدـ 20إشعار بالدفع في أجؿ عشريف 
: االستجابة ترسؿ إليو

                                                             
 إلى كضع نمكذج مكحد عمى مستكل 15-83 عمى غرار القانكف القديـ 08-08ذىب المشرع في قانكف -1

 .  الكطف، كما جعؿ مدير ىيئة الضماف االجتماعي مسؤكؿ مسؤكلية مدنية كجزائية
يقدـ الجدكؿ إلى الكالي مرفقا بعدة كثائؽ لتأكيد الديف منيا كثيقة التصريح باالشتراؾ الشيرية أك الفصمية، -2

، التحديد الجزافي أك (سكاء تقكيـ،أك تصريح تمقائي )كثيقة التصريح لألجكر السنكية، تقرير العكف المراقب
.     المؤقت في حالة عدـ التصريح، إضافة إلى إعذارات المكجية إلى المكمؼ

 أشير مف تاريخ التبميغ الشخصي لمقرار الفردم أك مف تاريخ نشر القرار 4يككف التظمـ في أجؿ -3
التنظيمي، ك بعد شيريف مف سككت اإلدارة المتظمـ أماميا يعتبر بمثابة قرار بالرفض، كما يستفيد المتظمـ 

 .   منو830مف أجؿ شيريف ألجؿ تقديـ طعف قضائي طبقا لممادة 
 قانكف في عمييا المنصكص لألحكاـ طبقا قانكنا عميو المؤشر الجدكؿ يبمغ"  :08-08.ؽ مف 48 .ـ- 4

  ".إقميميا المختصة الضرائب الجبائية إلى مصالح اإلجراءات
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 رغـ كؿ طرؽ 08-08 مف قانكف 49 طبقا لممادةالتنفيذ المعجل لجدول الدين : أوال
  :تتدخؿ مصمحة المتابعات بإرساؿ أما إذا كنا في حالة تيرب ضريبي، الطعف

ىك عبارة عف كثيقة في شكؿ جدكؿ ترسميا مصمحة المتابعة، كفي حالة و: تنبيه-1
:  التقاعس ترسؿ كثيقة أخرل تعرؼ

 أياـ، ك إال سيتـ غمؽ المحالت 8تحدد لو ميمة  يعتبر آخر إنذار قبؿ المتابعات: إنذار-2
. ك حجز األمالؾ المنقكلة أك غير المنقكلة مع فقداف حؽ التخفيض العقكبات الجزائية

ىك آخر إجراء تقـك مصمحة المتابعة أيف تدعكه لمتنفيذ الفكرم ك : إشعار بالحجز- 3
 أياـ كحد أقصى، ك إال يقـك المحضر بتطبيؽ 3المعجؿ رغـ كؿ طرؽ الطعف خالؿ 

العقكبات الكاردة في كثيقة اإلنذار، كالجدير بالذكر أف المشرع خطى خطكة إيجابية مف خالؿ 
 مف 15-83شمكؿ جدكؿ الديف بالنفاذ المعجؿ عمى خالؼ ما كاف معمكؿ في ظؿ قانكف 

حيث النتائج المذىمة التي يحققيا مف خالؿ السرعة في تحصيؿ المستحقات دكف المجكء 
القضائي ك الحماية التي تحققيا لشريحة كاسعة، إال أنو لـ يحدد إذا كاف الطعف المقصكد بو 

القضائي أـ اإلدارم كذلؾ ما داـ أف التحصيؿ يتـ كفقا إلجراءات التحصيؿ الجبائية ك 
بالتالي مف الطبيعي أف التظمـ يتـ أماميا أك أماـ المجاف البمدية، الكالئية أك المركزية ك يبقى 

اختياريا، كما أغفؿ بأف السرعة قد تصبح دكف جدكل إذا طبؽ امتياز األكلكية لمصمحة 
.  الضرائب

 08-08 مف قانكف 50بمكجب المادة  لقد خكؿ المشرع: الطعن في جدول الدين/ ثانيا
 يكما مف تاريخ استالـ التبميغ أماـ المحكمة 30الطعف أماـ الجيات القضائية في أجؿ 

 مف قانكف إجراءات المدنية اإلدارية ك الكاقع في دائرة اختصاصيا 800اإلدارية طبقا لممادة 
،باعتباره صادر عف شخص مف 1 منو كاألمر جكازم800مكاف فرض الضريبة طبقا لممادة 

مف أجؿ تعديمو  (الكالي)أشخاص القانكف العاـ، مع إمكانية التظمـ أماـ الجية التي أصدرتو 
                                                             

 المطبكعات ديكاف اإلدارم، القضاء كاختصاص تنظيـ اإلدارية، المنازعات قانكف رشيد، خمكفي- 1
 . 681 ص ،2004، سنة الثانية الطبعة الجزائر، الجامعية،
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، كال بد أف يرفع في اآلجاؿ ألف المكاعيد مف النظاـ العاـ التي 1أك إلغاءه لعدـ مشركعيتو
سبؽ بيانيا أعاله، ك رفع الدعكل يككف بمكجب عريضة مكقعة مف المحامي كجكبا كما 
أعفى أشخاص القانكف العاـ مف ىذا التمثيؿ الكجكبي الذم نراه إثقاؿ لكاىؿ المتقاضي 

عندما جعؿ تمثيمو بمحامي كجكبي في حيف أف أشخاص القانكف العاـ معفكف بالرغـ مف 
مركزىـ القانكني القكم ككضعيـ المالي المريح، مما يخؿ بمبدأ تكازف المراكز القانكنية 

. لممتقاضيف
التحصيل عن طريق المالحقة : المطمب الثاني

منح القانكف إلى جانب طريؽ التحصيؿ عف طريؽ الجدكؿ طريؽ آخر ك ىك 
كىي عبارة عف كشؼ تعده مصالح الضماف تدرج فييا كؿ المستحقات ك يؤشر 2المالحقة

. عمييا رئيس المصمحة التي يقع بدائرة اختصاصيا مكاف إقامة المكمؼ
إعداد المالحقة  : الفرع األول

مكاف  اختصاصيا بدائرة يقع التي المحكمة رئيس عميو يؤشر ىك إجراء قضائي طالما
المديف ك يككف بالمجكء إلى رئيس المحكمة لمتأشير عمى المالحقة مف أجؿ  المكمؼ إقامة

، يشترط 08-08 مف قانكف 52تثبيت مبمغ الديف كمنحيا القكة التنفيذية طبقا لنص المادة 
فييا أف تككف كفؽ استمارة محددة النمكذج مسبقا بحيث اتجيت رغبة المشرع عمى خالؼ 

 استدراؾ النقص بجعمو بشكؿ مكحد مف أجؿ تكحيد المعمكمات ككضع حد 15-83القانكف 

                                                             
 اإلدارم، بالقرار المعني لمشخص  يجكز":يمي ما عمى الذكر السالؼ 09 / 08 رقـ قانكف مف 830 .ـ-1

 إيداع يثبت....829المادة  في عميو المنصكص األجؿ في القرار مصدرة اإلدارية الجية إلى تظمـ تقديـ
.  "مع العريضة كيرفؽ المكتكبة، الكسائؿ بكؿ اإلدارية الجية أماـ التظمـ

يككف ذلؾ بالمالحقة في حالة عدـ امتثالو لإلنذار المكجو لو، ك ىي متابعة ك مالحقة المكمؼ نظرا - 2
 .  لتيربو مف تسديد مستحقات الضماف بقصد اقتضائيا عنكة منو
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الجتيادات كؿ ىيئة مما يعرضيا لرفض التأشير عمييا مف قبؿ القاضي االجتماعي لنقص 
.  كبالتالي التأخير في التحصيؿ1في المعمكمات

ىذا إلى جانب بعض الشركط المكضكعية كأف يككف الديف ثابتا نقدا بأف تشمؿ 
المالحقة االشتراكات األساسية ك زيادات كغرامات التأخير، ك أف تككف حالة األداء ك 

 أك أف يككف 2بالتالي ال يمكف أف تتضمف عمى مبمغ لـ يحؿ سداده أك معمؽ عمى شرط فاسخ
 ، أف ال يككف المكمؼ المديف قد تحصؿ عمى جدكؿ الدفع 3مبمغ الديف قد سقط بالتقادـ

بالتقسيط ك لـ يمتـز بالكفاء ك فيك شرط مكجكد ضمف أعراؼ عممية ىيئة الضماف، كأف 
نجد المشرع ربحا لمكقت .  يكما30يككف المكمؼ قد تـ إعذاره لتسكية كضعيتو في أجؿ 

 تكجيو إعذارا لكؿ شخص استفاد مف جدكؿ الدفع بالتقسيط أقر بعدـكتسريعا لإلجراءات 
.  كتعيد بالكفاء كأخؿ بو بؿ يمجأ مباشرة إلى التحصيؿ الجبرم

كما اشترط أف يككف الديف محقؽ الكجكد بصفة قطعية سكاء أكاف ناتج عف التصريح 
التمقائي لممكمؼ أك بناء عمى التقكيـ عكف المراقب تتـ بنماذج محدد عف طريؽ التنظيـ، لكف 

 التككيف كمتربصي الحرفييف مف الناحية العممية نجد تممص لممسؤكلية مف خالؿ  تشغيؿ
 األدنى الكطني باألجر لمعمؿ إضافة لمتصريح القانكنية السف دكف األطفاؿ أك الميني

العامؿ، إلى جانب تقييـ  يتقاضاه الذم الفعمي باألجر بالتصريح كعدـ االلتزاـ المضمكف

                                                             
 كفؽ االجتماعي الضماف ىيئة مصالح طرؼ مف المالحقة تعد" :أنو عمى 08 / 08 رقـ.ؽ مف 51 .ـ-1

 المعنية تحت االجتماعي الضماف ىيئة ككالة مدير عمييا كيكقع التنظيـ طريؽ عف نمكذجيا يحدد استمارة
 تككف مقسمة إلى جزأيف جزأ مخصص لمعمكمات خاصة بييئة الضماف ك جزء  ."الشخصية مسؤكليتو

.  مخصص لػتأشير رئيس المحكمة
 سنة دكف كالقانكف، الفكر دار كالتجارية، المدنية المرافعات قانكف في األكامر ىرجو، مجدم مصطفى- 2

 . 281 ص طبع،
 يطالب لـ سنكات، إذا (04) أربع مدة في المستحقة األداءات تتقادـ:"  08 / 08 رقـ .ؽ مف 78 .ـ- 3

 المستحقة المتأخرات المدني، تتقادـ القانكف مف 316 المادة في عمييا المنصكص األحكاـ مراعاة مع .بيا
  يطالب بيا لـ سنكات، إذا 5 خمس مدة في المينية كاألمراض العمؿ حكادث كريع كالعجز التقاعد لمعاشات
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ساعات العمؿ بالحجـ الساعي أك بنصؼ يـك ك ىي أفعاؿ مف أجؿ التيرب الضريبي الذم 
.  يككف ناتج عف عدـ فطنة المراقبيف أك انعداـ أك قمة المراقبيف مما يسمح بحدكثيا عمميا

اإلمضاء والتأشير عمى المالحقة : الفرع الثاني
بناء عمى كشؼ مستحقات مكقع عميو مف قبؿ مدير الييئة  بعمؿ إدارم تنشأ المالحقة
 نظرا ألىمية السند بؿ ك أكثر فاألمر الجديد الذم 08-08 مف قانكف 51طبقا لنص المادة 

جاء بو ىذا القانكف أنو رتب المسؤكلية الشخصية لو ، ألف عمميا لكحظ عدة أخطاء كتقادـ 
المبالغ المستحقة أك حدكث خطأ في حسابيا سكاء بالزيادة أك النقصاف، بعدىا تمحؽ بعمؿ 

 مف نفس القانكف يؤشر عمييا مف قبؿ رئيس المحكمة التي يكجد 52قضائي طبقا لممادة 
 أياـ بدكف مصاريؼ ك تصبح نافدة بنفس كيفية تنفيذ 10بدائرة اختصاصيا المديف في أجؿ 

الحكـ في مجاؿ التنفيذ الجبرم فالمشرع قد كضع حدا لإلشكاالت حكؿ الجية المختصة، 
إضافة إلى تسييؿ كالتسريع في اإلجراءات دكف حاجة لرفع دعكل قضائية التي قد تطكؿ ك 
بالتالي يككف قد كضع حدا لمتعارض الذم كاف سائدا حكؿ منح اختصاص لرئيس المحكمة 

.  الممغى15-83المكمؼ بالقضايا االجتماعية في ظؿ القانكف 
كما نجد مف أسباب رفض القضاة عمميا التأشير يرجع إلى اشتراط أف يتـ اإلعذار 

ك  (برسالة، عكف مراقبة،المحضر)عف طريؽ المحضر في حيف أف القانكف كاضح ك صريح 
بالتالي مف الضركرم تشديد الميجة عمى القضاة بكضع جزاءات في حاؿ االمتناع فال 

اجتياد مع نص أك تنظيـ ممتقيات ك ندكات تجمع بيف كؿ مف مكظفي ىيئة الضماف ك بيف 
القضاة لطرح انشغاالتيـ ك محاكلة إيجاد المقترح ك لما ال المكمفيف لتحقيؽ الكعي 

 . اإلجتماعي
تنفيذ المالحقة والطعن فيها : الفرع الثالث

بعد التأشير تبمغ مف طرؼ مصمحة المنازعات عف طريؽ عكف المراقبة أك المحضر، 
فالمشرع قد أصاب في ذلؾ لتخفيؼ الضغط عمى األعكاف كتسريعا لإلجراءات كلتنفيذىا 
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، 1يتطمب جممة مف الشركط منيا، أف تككف المالحقة نيائية حائزة قكة الشيء المقضي بو
ألنيا استمدت القكة التنفيذية بقكة القانكف إلى جانب تكافر المالحقة لصفة السند التنفيذم فيك 
عمؿ قانكني يعطي الحؽ في التنفيذ الجبرم كما يتضمف تأكيدا لمحؽ الذم يريد اقتضاءه، 

 الدائف بيد يككف أف يكفي ال أنو في حيف2كقد أعطى المشرع المالحقة صفة السند التنفيذم
نما تنفيذم سند  السند مف األصؿ طبؽ صكرة كالمقصكد بيا ،"تنفيذية صكرة"يككف أف يجب كا 

.  3التنفيذية بالصيغة مميكر التنفيذم
 بمحكمة الضبط كتاب رئيس تأكد بعد إال يتـ ذلؾ ال أنو العممية الناحية مف المالحظ

 تسكية في المديف المكمؼ رغبة كعدـ التبميغ إجراءات إتماـ مف المديف المكمؼ مكطف
كضعيتو ، كما يشترط أف يككف الماؿ المنفذ عميو قابؿ لمحجز فاألصؿ أف يتـ التنفيذ 

 يكما ك بعد فكات المدة ينفذ جبرا بالحجز عمى أمكالو المتكاجدة في 15اختياريا في ميمة 
. البنكؾ 

المشرع عالج حالة كفاة المكمؼ أك فقداف أىميتو إذا كاف قبؿ البدء في إجراءات التنفيذ 
فتتـ مباشرتيا عمى خمفو العاـ أك الكصي، أما في حالة كفاة المنفذ بعد البدء فييا فإف التنفيذ 
ذا لـ يكف لو  يستمر كال يتـ تبميغ الكرثة مف جديد إال إذا استدعى المر حضكر المنفذ عميو كا 
كرثة معركفيف أك عنكاف كرثة مجيكؿ فإف طالب التنفيذ يقدـ طمب إلى رئيس المحكمة مف 

. 4أجؿ تعييف ككيؿ لمكرثة
 في تحديده لجية المقدـ أماميا الطعف في 08-08 مف قانكف 56المشرع بمكجب المادة  -

يكما مف تاريخ استالـ التبميغ مف الجية التي أشرت إلييا، مما أثار تساؤؿ حكؿ  (30)أجؿ 

                                                             
  . بعد التأشير عمى المالحقة تصبح قابمة لمتنفيذ الجبرم رغـ طرؽ الطعف08-08 مف قانكف 55. ـ-1
 عمى المديف إقامة مكاف بيا المكجكد رئيس المحكمة تأشير بمجرد :"أنو  عمى08-08.  مف ؽ52. ـ-2

  ".نافذة تصبح أياـ 10 أجؿ في المالحقة
 . 11 ص ، 2000 مصر، الجامعية، الدار الجبرم، التنفيذ خميؿ،أصكؿ أحمد-3

.إ.ـ.إ.  ؽ618 ك617.  ـ-  4 
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اختصاص  رئيس المحكمة أك القسـ االجتماعي فالعبارة تفيد المعنييف، غير أف الفقو يرل 
المقصكد بيا الطعف في النفاذ المعجؿ يككف أماـ رئيس المحكمة لكقؼ تنفيذه فال يمكف 

لنفس الجية التي أشرت عمى المالحقة تقـك بالنظر في الطعف فيو، أما الطعف في المكضكع 
 مف قانكف 500إللغاء المالحقة كميا أك جزئيا يككف أماـ القاضي االجتماعي حسب المادة 

إجراءات المدنية كاإلدارية، كالجتناب الخمط ال بد عمى المشرع التكضيح الجيد لمقصكده، 
لكنو حسنا ما فعؿ حيف جمع بيف محضر التبميغ كاالستالـ لمسرعة، فنجد ىيئة الضماف 

االجتماعي تعترضيا جممة مف العراقيؿ لتحصيؿ ديكنيا السيما التقادـ الذم يثيره القاضي 
مف تمقاء نفسو، كالذيف ال يككنكف ذات دراية كاسعة بقانكف الضماف االجتماعي كالذم 

.  مف القانكف المدني321يتعارض مع المادة 
تحصيل ديون الضمان عن طريق المؤسسات المالية : المبحث الثاني

يتـ عف طريؽ المعارضة عمى الحسابات الجارية البريدية كالبنكية كعف طريؽ 
. االقتطاع مف القركض

المعارضة عمى الحسابات الجارية : المطمب األول
المنازعات في مجاؿ الضماف االجتماعي إلى المعارضة عمى الحسابات  أشار قانكف

 ككف ىذا اإلجراء امتياز منحو المشرع لييئة 1كتككف دكف الحصكؿ عمى إذف مف القضاء،
الضماف االجتماعي عمى اعتبار أنيا تحكز سندا تنفيذيا، فال يجكز الحجز إال عمى الحساب 
الجارم الصافي بمعنى رصيد الحساب فقط ىك الذم يستحؽ الدفع أما رصيد الحساب الذم 
ىك في البنؾ ال يجكز الحجز عميو إال بعد إقفاؿ المحاسبة طبقا لمشركط المحددة في العقد 

 كضع مف فيو بما الجارم الحساب عمى يصح ال الغير لدل ما حجز كيترتب عمى ذلؾ أف
ذا بو يغطي الذم بالضماف ممزكج عميو متفؽ  خطأ الحجز كقع ما ذمة المديف عند الحاجة كا 

                                                             
 منقكؿ ماؿ تجميد منو يقصد تحفظي إجراء عف ىي عبارة المعارضة 08-08.  مف ؽ60 إلى 57. ـ-  1
 في ىذا التصرؼ مف المكمؼ لمنع محددة مالية مؤسسة لدل الدائنة االجتماعي الضماف ىيئة طرؼ مف

      .كتنفيذه الحجز تثبيت حيف إلى مؤقتة بصفة الماؿ عمى حائزة المالية المؤسسة كتظؿ المنقكؿ، الماؿ
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 شركة أك إدارة أك مؤسسة أك ىيئة أك شخص ماؿ عمى كقع قد ألنو لو قيمة كال باطال فيعتبر
كىك ما أدل إلى ضياع حقكؽ الدائنيف السيما إذا كاف مدينا سيء النية . 1لممديف مدينة غير

 لحجز تحفظي إجراء ىي المعارضة أف مف الذم يسحب أمكالو قبؿ إقفاؿ الحساب، فبالرغـ
 النقكد عمى إال تنصب ال أنيا إال كالمصرفية، المالية المؤسسات لدل أمكاؿ مف لممديف ما

 أك منقكالت أك نقكدا) المديف أمكاؿ جميع عمى يتـ الذم فقط عكس الحجز التحفظي
. 08-08: مف قانكف رقـ646طبقا لممادة  (عقارات

إعداد سند المعارضة  : الفرع األول
تتميز بككنيا إجراء مؤقت يراد بو كضع األمكاؿ المعترض عمييا تحت مسؤكلية 

جدكؿ الديف، استمارة المالحقة أك )البنكؾ ك المؤسسات المالية إلى غاية تقديـ السند التنفيذم
أما في حالة عدـ كجكده يتـ تثبيت المعارضة بالمجكء إلى . (أم سند يعتبره القانكف سندا

ال  القضاء، ك  يعتبر إجراء كقائي ىدفو مباغتة المكمؼ بمنعو مف التصرؼ في أمكالو كا 
يشترط فييا إعذار المكمؼ إال إذا كاف بمغ قبؿ . سيؤثر سمبا عمى الحصكؿ عمى مستحقاتيا

. االتفاؽ عمى الدفع بالتقسيط كلـ يمتـز بو فتـ الفسخ فيعتبر الفسخ بمثابة إعذار جديد
المشرع لـ يتناكؿ حالة المكمؼ المحبكس كاستحالة التبميغ، مما يرجح أىمية بتعييف 

ككيؿ خاص مف عائمتو يحؿ محمو، كما يجب أف تتـ عمى مبمغ الديف فقط أما ما زاد فيجكز 
التصرؼ فيو، تكجو المعارضة إلى مؤسسة مالية أك بنكية أك بريدية لكف الفراغ القانكني أنو 

لـ يتـ تحديد إذا كانت المعارضة تككف عمى حساب جارم فقط أـ  يجكز عمى كؿ الحسابات 
التي في البنكؾ رغـ محدكدية الديف، كالتي حسب اعتقادم إذا كاف الحساب الجارم لدل 

أما إذا كاف غير معمـك فيجكز أف تتـ . إحدل ىذه المؤسسات معمكما كيغطي الديف
المعارضة عمى أكثر مف بنؾ حماية لحؽ ىيئة الضماف االجتماعي إضافة إلى أف تبميغ 

                                                             
 أنكر ، 176ص ،2005، الجزائر، طبعة .ف.ق. د المدنية، المكاد في التنفيذ طرؽ الديف، نصر مركؾ- 1

. 213-209 ص ، 12005.مصر، ط ،.ح.ج.ـ العقدية، المسؤكلية ،2.، ج المدنية طمبة، المسؤكلية
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المعارضة بمعية محضر تسمح لو البحث عف أمكاؿ المديف أينما كجدت ليذا سبؽ القكؿ انو 
. ال يمكف االستغناء عف المحضر باالعتماد عمى المراقب فقط

أغفؿ المشرع بياف إذا كاف التجميد يخص البنكؾ أـ يطاؿ الفركع أـ أف األصؿ ممـز 
بإبالغ الفرع، لـ يحدد المشرع شكؿ محدد ليا فيي رسالة عادية تنشأ بعمؿ إدارم يكقعيا 
المدير يمتـز عمى إثرىا بحفظ األمكاؿ المستحقة تحت المسؤكلية المدنية كالجزائية لمشخص 

. 1الذم سمح بسحبيا
مف الناحية العممية ال يمجأ إلى ىذا اإلجراء ألف البنكؾ تتجاىؿ رسالة المعارضة 

خصكصا كأنيا رسالة عادية ليست محددة بمكجب مرسـك أكال ك ثانيا حفاظا عمى مصالح 
زبائنيا تسمح ليـ بالسحب خصكصا إذا لـ تبميغ المعارضة عف طريؽ المحضر الذم يككف 
قد حدد مكاف تكاجد أمكاؿ المديف في أم بنؾ كاف قبؿ تكجيو رسالة المعارضة كبالتالي ال 

.  يمكف لمبنؾ التممص مف مسؤكليتيا
  تنفيذ المعارضة: الفرع الثاني

ال تنفذ المعارضة إال بعد تثبيتيا كالتي تباشر مف ىيئة الضماف االجتماعي بناء عمى 
امتياز منحو ليا المشرع كالمتمثؿ في المعارضة عمى الحسابات الجارية، كبناءا عميو يتـ 

تكضيح كضعية الزبكف التي مف خالليا تباشر بتثبت المعارضة إذا كاف الكضع إيجابي عف 
بعدىا تقـك األخيرة مباشرة باستيفاء حقكقيا مف حساب . 2طريؽ تقديـ السند التنفيذم ليا

 مف نفس المادة مباشرة إجراءات التتبيث 2المكمؼ، أما في حالة عدـ كجكد السند طبقا لمفقرة 
 ، أماـ"  يكما مف يـك مف تاريخ المعارضة15أماـ الجية القضائية المختصة في أجؿ 

                                                             
 تقترف المسؤكلية المدنية بالمسؤكلية الجزائية ك يسأؿ العكف الذم يقـك بصرؼ 08-08.  مف ؽ59. ـ-1

  .المبالغ المعترض عمييا جزائيا ك تكيؼ الجريمة عمى أساس خيانة األمانة ك تبديد أمكاؿ محجكزة
 لمبنكؾ التنفيذم السند تقدـ أف االجتماعي الضماف ىيئة عمى يجب:" 08-08.  مف ؽ60. ـ-2

". يكما15 عشر خمسة أجؿ في المعارضة محؿ المبالغ المالية الستيفاء كالمؤسسات
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 األمكاؿ تكاجد مكاف أك المديف مكطف محكمة ىي المختصة كالمحكمة االجتماعي القاضي
.  المعارضة محؿ

 لممؤسسات المعارضة تبميغ تاريخ مف ىؿ يبدأ إجراء أم لقد أغفؿ المشرع تحديد مف
 تمعب فالمكاعيد الدائنة، االجتماعي الضماف ىيئة إلى األخيرة ىذه رد تاريخ مف أك المالية
التنفيذم يحتسب  السند  لتقديـ يـك (15) في المتمثؿ الميعاد شرط جعؿ فالمشرع ىاما دكرا

 بطالف عميو يترتب جكىرم إجراء ابتداءا مف يـك رد المؤسسات عمى رسالة المعارضة، فيك
.  المكمؼ أرصدة عمى لمحجز المكالية اإلجراءات

في اعتقادنا  يعكد االختصاص لرئيس المحكمة ألف المسألة  تتطمب السرعة  في 
الفصؿ لتفادم عدـ التصرؼ المفاجئ مف قبؿ المكمؼ، أما القاضي االجتماعي يخكؿ لو 

النظر في دعكل رفع الحجز أك إلغاء السند التنفيذم، كنستخمص أف ىذا اإلجراء رغـ 
سيكلتو كسرعتو إال أنو يطرح صعكبات عممية تكاجو المكمؼ الذم قد يتعرض ألزمات مالية 

. بسبب التجميد كبالتالي تأخر في دفع األجكر كباقي التزاماتو المينية
كما أجاز المشرع لمدير ىيئة الضماف االجتماعي تقديـ المعارضة عمى األمكاؿ 

المعارضة عمى ما  )المنقكلة أك النقدية التي يممكيا المديف في حيازتو أك لدل الحائز ليا
، كأحاؿ إلى تطبيؽ قانكف إجراءات المدنية كاإلدارية ذلؾ أف جميع أمكاؿ 1(لممديف لدل الغير

المديف ضامنة لديكنو عف طريؽ حجز تنفيذم في حالة كجكد السند أك تحفظيا في حالة عدـ 
كجكد السند بمكجب أمر عمى عريضة مف رئيس المحكمة التي تكجد بدائرة اختصاصيا 

 .2األمكاؿ
 
 
 

                                                             

  1. 08-08 مف قانكف 61. ـ- 
  2 .إ.ـ.إ. مف ؽ668 ك 667. ـ- 
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 التحصيل باالقتطاع من القروض       : المطمب الثاني
 الجبرم التحصيؿ كسائؿ مف رابعة كسيمة القركض مف االقتطاع المشرع جعؿ
االجتماعي، لممكمفيف الذيف يمتنعكف عف التسديد كالذيف قامكا  الضماف ىيئات لمستحقات

. 1باالقتراض لتغطية مشاريعيـ
شروط التحصيل عن طريق االقتطاع من القروض : الفرع األول

: لسمكؾ ىذا الطريؽ ال بد مف تكافر مجمكعة مف الشركط
 إلى المجكء فقبؿ ،08- 08القانكف مف 46 لممادة طبقا إعذاره تـ قد المكمؼ يككف أف -1

 إلى كدعكتو المديف متابعة،إعذار أك أخرل دعكل أم أعاله،أك المذككرة اإلجراءات تطبيؽ
يكما، ك إال تككف اإلجراءات المكالية باطمة لخرقيا  30 ثالثيف أجؿ في كضعيتو تسكية

. إلجراء جكىرم
. أف يككف الديف محدد المقدار، محقؽ الكجكد ك مستحؽ األداء -2
. أف يككف المقرض بنؾ أك مؤسسة مالية -3

يككف ذلؾ عف طريؽ تقديـ الطمب مكقع مف مدير ىيئة الضماف يكجيو لممؤسسة 
المقرضة ألجؿ اقتطاع مبمغ الديف مف مبمغ القرض، لكف ىذا اإلجراء قد ال يجدم ألف البنؾ 
قد ال يعمـ ىيئة الضماف بأف المكمؼ أك العميؿ بصدد الحصكؿ عمى قرض ك بالتالي أرل 

ماداـ أف البنؾ أخد عمى مسؤكليتو تقديـ القركض حتى ك لك كاف العميؿ قدـ ما يثبت 
كضعيتو اتجاه الييئة حتى في حالة عدـ استيفاء مستحقات الضماف االجتماعي فعمى البنؾ 
إعالـ ىيئة الضماف بذلؾ ك لك كانت تيز مصمحة العميؿ ك البنؾ في آف كاحد ك ىك ناذر 

الحدكث عمميا، ك يمكف حدكث ىذا مستقال إذا تـ نشر الكعي االجتماعي بأف تحقيؽ 

                                                             
 االشتراكات بعنكاف االجتماعي الضماف لييئات المستحقة المبالغ تحصيؿ يتـ:" 08-08.  مف ؽ45. ـ-1

 طريؽ اإلجراءات عف المستحقة غير المبالغ كاسترداد التأخير عمى كالغرامات كالزيادات األساسية
  ".القركض مف االقتطاع...اآلتية
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مصمحة البنؾ يمكف أف تضر بآالؼ األشخاص في ظؿ اختالؿ التكافؿ ك التضامف 
. االجتماعي في إطار ممتقيات أك أياـ دراسية يشارؾ فييا أطراؼ العالقة

 المسؤولية المدنية لمبنوك والمؤسسات المالية: الفرع الثاني
 المالية كالمؤسسات البنكؾ تككف": أنو عمى 08-08قانكف  مف 64 المادة نصت

 62 المادة إلى بالرجكع. "أعاله63 ك 62 المادتيف أحكاـ احتراـ عدـ حالة في مدنيا مسئكلة
 المكمفيف عمى تشترط أف المالية، كالمؤسسات البنكؾ عمى تفرض أنيا القانكف نجد ذات مف
 كما االجتماعي، الضماف ىيئة اتجاه اشتراكاتيـ استيفاء شيادة تقديـ لقرض طمبيـ عند

لييئة  المستحقة المبالغ تقتطع أف المقرضة الييئة عمى القانكف نفس مف63 المادة تشترط
 المالية كالمؤسسات البنكؾ التزاـ عدـ الدائنة ك تقدميا ليا، مما يعرض االجتماعي الضماف
. المدنية التي تستمـز التعكيض عمى أساس التقصير  لممسؤكلية الشرطيف بيذيف

 حيث التحصيؿ ىذا إجراءات يكضح لـ نص عمى ىذا اإلجراء لكنو المشرع أف غير
 الكطني االقتصاد عصب ىك فقط كىك ما يشكؿ فراغ قانكني، فالقرض مكاد بثالث عالجيا
 عف مسؤكلة فالمصارؼ كتكزيعو، منحو عند الحيطة اتخاذ مف بد كال التجارة كركيزة

المصرفية سكاء عف أعماؿ المديريف أك  عممياتيا ممارسة إطار في بيا تقـك التي النشاطات
.  مف القانكف المدني136التابعيف طبقا لممادة 

مف المالحظ أف االقتطاع مف القركض الذم يتـ في إطار تحصيؿ مستحقات الضماف 
، 08-08االجتماعي يخص المؤسسات المصرفية العامة كالخاصة كىك ما استجد في قانكف 

.  1عمى خالؼ القانكف القديـ
 

                                                             
 قركضا، يطمبكف الذيف المكمفيف عمى تشترط أف العمكمية الييئات عمى يجب:" 15-83. ؽ73. ـ- 1

 يككف المختصة، كعندما االجتماعي الضماف ىيئة قبؿ مف يسمـ اشتراكاتيـ، استيفاء بتصريح االستظيار
 لممبالغ المناسب باالقتطاع تقـك المقترضة أف الييئة عمى يجب الضماف االجتماعي لييئة مدينا المكمؼ

  ."الضماف االجتماعي لييئة كدفعيا المستحقة
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  :الخاتمة
 لعدـ نجاعتو مف الناحية العممية ك قاـ 15-83بالرغـ مف أف المشرع ألغى القانكف 

 لتحقيؽ التكازف المالي لييئات الضماف االجتماعي خاصة أف 08-08بإصدار قانكف جديد 
الدكلة تعتمد عمى ذلؾ لما تمعبو مف الدكر االقتصادم االجتماعي ك السياسي ك ىذا ما 
جعميا في المرتبة الثالثة بعد أجكر العماؿ ك الخزينة العمكمية ىك اآلخر انجر عنو عدة 

صعكبات في التطبيؽ ك انطكل عمى الكثير مف النقائص ك األمر راجع لعدـ صدكر مراسيـ 
تنظيمية تكفؿ عممية التحصيؿ إلى جانب أف المشرع أنشأ الصندكؽ الكطني لتحصيؿ 

 ك 2006-10-19 المؤرخ في 370-06 بمكجب القانكف رقـ 2006االشتراكات في سنة 
 عف كزارة العمؿ كالتشغيؿ كالضماف االجتماعي 2011-3-8الذم تكج بقرار مؤرخ في 

يتضمف التنظيـ الداخمي لمصندكؽ، الذم تحّكؿ بمكجبو كؿ المياـ الخاصة بالتحصيؿ إليو 
كعدـ إسنادىا لييئة الضرائب التي أعطي ليا امتياز األكلكية في تحصيؿ ديكنيا أك الذم 
كاف يتـ بالمجكء إلى القضاء أك إلى أم جية كانت بمكجب اإلجراءات السابؽ تفصيميا 

باعتبارىا ىيئة أك منظكمة قانكنية مستقمة بذاتيا، ك ليذا مف األنجع إضفاء الصبغة العمكمية 
اإلدارية لقراراتيا، كبيذا تحؿ معظـ المشكالت التي تعترض التحصيؿ، ىذا األخير الذم لـ 
يتـ تنصيبو إلى يكمنا ىذا، لذا ندعك إلى ضركرة خمؽ رغبة حقيقية في ذلؾ ألنيا تسييرىا 
سيككف مستقؿ كيككف ضمف إجراءات خاصة بالضماف االجتماعي كليس كفقا لإلجراءات 

 (..محاضرات، ممتقيات، أياـ دراسية )الجبائية، إلى جانب ضركرة نشر الكعي بشتى الطرؽ
في أكساط المكمفيف مف جية، كالجيات التي حددت بمكجب اإلجراءات كخكؿ ليا القانكف 

.  ميمة التأشير أك التنفيذ حتى تتـ عممية التحصيؿ دكف صعكبات عممية
مف المفيد سد بعض الثغرات التشريعية كالتنظيمية التي غفؿ عنيا المشرع السيما كيفية - 

جراءات ذلؾ .  تبميغ  المكمؼ المحبكس كا 
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عدـ االستغناء عف المحضريف القضائييف بؿ ضركرة أف يتـ العمؿ بالتعاكف مع المراقبيف -
الذيف ليـ الدراية بقانكف الضماف االجتماعي مف جية، ألف غالبا ما يتـ رفض التأشير عمى 

أساس أف اإلعذار لـ يحرر مف طرؼ المحضر القضائي، مع ضركرة تحديد الطبيعة 
القانكنية لرفض الكالي التأشير كالعمؿ عمى أف يككف القرار مكتكبا إلمكانية الطعف فيو 

.  بالتظمـ كتحديد الجية القضائية المختصة
تضييؽ مف مجاؿ الطعف في المالحقة باعتبارىا سند تنفيذم السيما لألشخاص سيئي  -

النية، بينما األشخاص حسنكا النية يككف في حدكد معينة كحالة إعساره، أك تقادـ الديف أك 
. حالة كجكد ديف مقرر خطئا

تحسيس المؤسسات المالية كالبنكؾ السيما بخطكرة عدـ التزاميا برسائؿ المعارضة، ك  -
رفض الممفات التي ال تحتكم عمى شيادة استيفاء اشتراكات الضماف ألجؿ منح القركض مع 
ضركرة إصدار مراسيـ تنظيمية تسد النقص الذم يعترم أحكامو خصكصا أنو شممو بثالث 

. مكاد فقط
عصرنة مصمحة الضماف االجتماعي كالسجؿ التجارم كالبنكؾ ك الضرائب ككؿ المصالح  -

.   التي يمكف أف يتعامؿ معيا المكمؼ بشبكة االنترنت
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جرمية الغش املعلوماتي يف جمال العنل 
 بن قارة مصطفى عائشة/ د

" ب"أستاذة حماضرة 
. جامعة عبد احلنيد بن باديس، مستغامن  كلية احلقوق والعلوم السياسية

: الممخص
أصبح ميداف العمؿ رىيف استخداـ المعموماتية في كؿ جوانب المؤسسة، التي تضـ 

طرفا العالقة االنتاجية، بدءا مف التنظيـ االداري والمحاسبي لممؤسسة، وتعامالتيا، 
، ىذا التطور عمى مستوى تنظيـ المؤسسة بصفة عامة، ...وزبنائميا، وأسرار الصنع

وعالقات العمؿ بصفة خاصة، قد رافقو تطور عمى مستوى الجريمة المرتبطة بميداف العمؿ، 
لعؿ أىميا ما يعرؼ بالغش المعموماتي الذي اقتضى تدخؿ القانوف الجنائي ألجؿ توفير 

. حماية لممجاؿ المعموماتي لممؤسسة
  . العمؿ، النظاـ المعموماتي، المؤسسة:الكممات المفتاحية

   émuseR     

      Le domaine de travail est devenu dépendant de l'utilisation de l'informatique 

dans tous les aspects de l'institution, à commencer par l'organisation 

administrative et comptable de l'institution, ses transactions, ses empreintes et les 

secrets de fabrication ... Cette évolution au niveau de l'organisation de l'institution 

en général Une évolution du niveau de criminalité associé au domaine de travail, 

dont la plus importante est la fraude à l'information, qui a nécessité l'intervention 

du droit pénal pour assurer la protection du champ d'information de l'institution.   
Mots-clés:  travail, système d'information, organisation . 

  :  المقدمة        
 إّف التطور الكبير الحاصؿ في مجاؿ تكنولوجيا اإلعالـ واإلتصاؿ، والذي امتد تأثيره 

إلى كافة جوانب الحياة العامة، عمى المستوى السياسي، أصبحنا نتحدث عف الحكومة 
، وعمى المستوى االقتصادي، ..االلكترونية والمراقبة االلكترونية، الديموقراطية االلكترونية

أصبحنا نتعامؿ بالتجارة االلكترونية، والتعاقد االلكتروني، وعمى المستوى االجتماعي الذي 
أضحى يطغى عميو التواصؿ االجتماعي، والمقاءات االلكترونية، وبذلؾ لـ يسمـ مجاؿ العمؿ 

مف ىذا االكتساح المعموماتي، وبالتالي عالقات الشغؿ ككؿ، ورغـ آثار االكتساح كانت 
مجمميا تحمؿ طابعا إيجابيا بالنسبة لميداف العمؿ، إال أف ىذا التطور قد حمؿ سمبيات كثيرة 
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لعؿ أىميا  ما يعرؼ بالغش المعموماتي الذي اقتضى تدخؿ القانوف الجنائي ألجؿ توفير 
. حماية لممجاؿ المعموماتي لممؤسسة

وما ييمنا في جرائـ الغش المعموماتي تمؾ الجرائـ التي ترتكب بارتباط مع ميداف 
العمؿ، والتي يكوف فييا المتضرر المؤسسة سواء كاف مديرا أو رئيس مؤسسة، لمؤسسة في 

حد ذاتيا، ويكوف الفاعؿ في ىاتو الجريمة إما العامؿ أو األجير أو شخص أجنبي خارج عف 
. (الضحية)المؤسسة وليس لو أي عالقة عمؿ بالمؤسسة المتضررة

إف بحث الحماية التي يوفرىا القانوف الجنائي لممجاؿ المعموماتي لممؤسسة عف طريؽ 
ىل كفل : في تجريـ ظاىرة الغش المعموماتي، يقتضي االجابة عمى إشكاؿ محوري يتمثؿ

ن وجدت ىذه  المشرع الجزائري حماية جزائية خاصة لمنظام المعموماتي لممؤسسة؟ وا 
الحماية فما مدى كفايتيا مقارنة مع التشريعات المنظمة ليذا المجال، ومع تطور 

استخدامات االنترنت؟  

  لإلجابة عمى ىذه االشكاليات، ارتأينا تقسيـ البحث إلى مبحثيف، يتناوؿ المبحث 
األّوؿ دراسة ماىية جريمة الغش المعموماتي في مجاؿ العمؿ، وذلؾ في مطمبيف، خصصنا 
األّوؿ منو لمحديث عف مبررات تجريـ فعؿ الغش المعموماتي في مجاؿ العمؿ، وأفردنا الثاني 

.  منو لدراسة خصوصية جريمة الغش المعموماتي في مجاؿ العمؿ

أّما المبحث الثاني فسيخصص لدراسة المسؤولية الجنائية عف جريمة الغش المعموماتي 
في مجاؿ العمؿ، نتعرض لدراسة المسؤولية الجنائية لمشخص الطبيعي عف الغش المعموماتي 

.        في مجاؿ العمؿ في مطمب أّوؿ، ثـ المسؤولية الجنائية لمشخص المعنوي في مطمب ثاف

    ماىية جريمة الغش المعموماتي في مجال العمل: المبحث األول

 سنحاوؿ مف خالؿ ىذا المبحث بياف مبررات تجريـ فعؿ الغش المعموماتي في ميداف 
العمؿ، وكذا تحديد ىذه الظاىرة االجرامية المستحدثة مف خالؿ بياف خصائصيا والنظاـ 

:  القانوني الخاص بيا في التشريع الجزائري مف خالؿ مطمبيف عمى النحو التالي
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مبررات تجريم فعل الغش المعموماتي في مجال العمل   : لمطمب األولا

لقد تعاظـ الدور الذي يؤديو الحاسب اآللي وانظمة المعالجة اآللية لممعطيات في حياة  
اإلنساف، لكف ىذا الدور قد استغؿ في اغراض غير مشروعة، وأصبح ىذا الحاسب وأنظمتو 

ومعطياتو محال لمعديد مف االعتداءات التي تيدر الكثير مف مصالح اإلنساف أو تيددىا 
بالخطر، السيما وأف العالـ مقبؿ عمى تطبيؽ الحكومة االلكترونية وتطبيقاتيا المختمفة، لذا 
كاف ىذا المجاؿ خصبا الرتكاب الجرائـ المعموماتية بصفة عامة وجريمة الغش المعموماتي 

                                         .   بصفة خاصة السيما في مجاؿ العمؿ
مبررات متعمقة بالتقنية ذاتيا : الفرع األول

عمى الرغـ ما تجمبو التطورات في مجاؿ المعموماتية واالتصاؿ مف منافع إال أف الواقع 
يشير أف ىذه التقنية يشوبيا قصور سواء فيما يتعمؽ بضعؼ جياز الحاسب اآللي أو حتى 

.  قصور في الحماية الفنية لممعطيات المعموماتية
: والـ ضعف جياز الحاسب اآلليأ
جياز إلكتروني يقـو بأداء العمميات الحسابية ومنطقية "الحاسب اآللي عبارة عف     

لمتعميمات المعطاة لو بسرعة كبيرة تصؿ إلى عشرات المالييف مف العمميات الحسابية في 
الثانية الواحدة، كما لو القدرة عمى التعامؿ مع مجموعة كبيرة مف البيانات مع إمكانية تخزيف 

 ( 1). ىذه البيانات واسترجاعيا عند الحاجة إلييا

مجموعة مف األجيزة المترابطة والتي تعمؿ معا مف : "ونظاـ الحاسوب يمكف تعريفو أنو
ويتكوف ىذا النظاـ مف ". خالؿ مجموعة مف األوامر والبيانات لتحقيؽ حؿ لمسألة معينة

: قسميف رئيسييف ىما

التي تشكؿ الييكؿ المادي لنظاـ الحاسوب  و: المكونات المادية لجياز الحاسب اآللي -
ويتكوف ىذا الييكؿ مف عدة وحدات رئيسية كثؿ وحدات االدخاؿ، وحدة المعالجة المركزية، 

.   وحدة الذاكرة ووحدات االخراج كالشاشة والطابعة

                                                             

 .   1، ص 1991 ػ طاىر الشيخ، نظـ تشغيؿ الكمبيوتر، معيد إدارة الحاسب، القاىرة، 1
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تشمؿ المعطيات وبرمجيات الحاسوب، وىي : المكونات المنطقية لجياز الحاسب اآللي- 
بمثابة الروح لمجياز، اليستطيع أف يقـو بالعمميات الثالث األساسية بدونو وىي استقباؿ 

البيانات المدخمة، ومعالجتيا كإجراء الحسابات والمقارنات ومعالجة المدخالت، وأخيرا إظيار 
 ( 1). المعمومات المخرجة وذلؾ في شكؿ نتائج

: ويمتاز جياز الحاسوب بعدة خصائص جعمت منو مادة رئيسية في حياتنا، وىي

 ػ السرعة، إذ إنو يقـو بوظائفو بسرعة مذىمة مقارنة بالبشر في معالجة البيانات وأداء 1
. الوظائؼ والقياـ بالعمميات الحسابية

 ػ تخزيف المعمومات واستعادتيا حيث يتمتع الحاسوب بالقابمية لتخزيف كمية ىائمة مف 2
. المعمومات والبيانات، ويمكف الرجوع إلييا واستعادتيا

.  ػ الدقة المتناىية في النتائج التي يخرجيا الحاسوب3
 ػ إمكانية التعامؿ مع الحاسبات االلكترونية عف بعد، ومف أي مكاف في العالـ عف 4

 (2).طريؽ شبكات الحاسوب المعموماتية، والتي مف أشيرىا شبكة االنترنت

انطالقا مف ذلؾ أصبح استخداـ الحواسيب مف قبؿ المؤسسات والدوائر والوكاالت 
الحكومية ومف قبؿ الشركات الخاصة في مجاؿ جمع ومعالجة البيانات وذلؾ بفضؿ مقدرة 

:  الحوسبة الرخيصة، إال أف ىذا الدور االيجابي لمحواسيب خمؼ آثارا سمبية تتمثؿ في
امكانية جعؿ فرص الوصوؿ إلى ىذه البيانات عمى نحو غير مأذوف بو بطريؽ  :  أوال

التحايؿ أكثر مف ذي قبؿ، ويفتح مجاال أوسع إلساءة استخداميا  أو توجيييا توجييا 
.  (3)منحرفا

                                                             

 .20، ص 2008 ػ نيال عبد القادر مومني، الجرائـ المعموماتية، دار الثقافة، االردف، 1

شبكة تتكوف مف العديد مف الحاسبات المرتبطة ببعضيا البعض إما عف طريؽ االتصاالت " ػ تعرؼ االنترنت بأنيا 2
جميؿ عبد الباقي، القانوف الجنائي واالنترنت، ". السمكية أو الالسمكية وتمتد لتشمؿ مساحات كبيرة مف الكرة األرضية

 .04، ص 2001دار الفكر العربي، 
 ػ محمد عبد المحسف المقاطع، حماية الحياة الخاصة لألفراد وضماناتيا في مواجية الحاسوب اآللي، مطبوعات 3

 .   40، ص 1992جامعة الكويت، 
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 جياز الحاسب االلي جياز ضعيؼ أماـ االنساف، ألنو مصمـ لتمقي اآلوامر، وال :ثانيا- 
يمكنو التمييز بيف أمر وأخر، وال يمكنو إدراؾ الغايات التي يصبوا إلى نحقيقيا االنساف مف 

خالؿ استعمالو ليذا الحاسب، فاالنساف الذي ضنع الحاسب قد يستعممو في أغراض 
مشروعة  أو غير مشروعة وخطيرة، فيو تحت سمطة وأمر مف يجمس أمامو ويقـو 

 1.باستخدامو حتى ولو كاف مجرما
: ثانيا ـ قصور الحماية الفنية لمعطيات الحاسب اآللي

 الحماية الفنية ىي حماية وقاية تؤوؿ دوف وقوع االعتداء عمى النظاـ المعموماتي 
لممؤسسة، وذلؾ عف طريؽ استخداـ وسائؿ تأميف لتجنب االختراؽ المعموماتي كإخفاء 

غالقيا بكممة السر، وعدـ ترؾ أي ممفات ميمة عمى الجياز . الممفات، وا 
وبالرغـ مف توافر أجيزة األماف والمتطورة لحماية النظاـ المعموماتي، إال أف الواقع يثبث 

عكس ذلؾ بدليؿ ازياد ارتكاب الجرائـ المعموماتية حيث قدرت حجـ خسائر االنترنت في 
 مميار 500بػ  "  eefacM"دارسة قاـ بيا المركز االستراتيجي والدراسات الدولية وشركة

، وىذا ما يدؿ عمى قصور الحماية الفنية لمنظاـ المعموماتي، مما 2012دوالر في نياية عاـ 
 ( 2).يتطمب ضرورة توفير حماية قانونية بصفة عامة وحماية جزائية بصفة خاصة

 مبررات متعمقة بإدخال المعموماتية في عمل المؤسسة: لفرع الثانيا
لقد أدى االستخداـ الواسع لتقنيات المعمومات واالتصاؿ ودخوليما مجاؿ اإلدارة في      

المؤسسات والشركات إلى تحسيف أدائيا وتطوير جميع عناصرىا مف ىياكؿ وأساليب وأفراد 
وتقنيات إدارية، وىذا ما أدى إلى ظيور عدة مصطمحات منيا مصطمح الحكومة 

االلكترونية، اإلدارة االلكترونية، العمؿ عف بعد، وعميو تعد ىذه الحاالت مف أىـ المبررات 
                                                             

 ػ محمد خميفة ، الحماية الجناية لمعطيات الحاسب اآللي في التشريع الجزائري، رسالة ماجسنير، كمية الحقوؽ، 1
 .7، ص2008جامعة االسكندرية، 

ػ أعمنت شركة أمريكية عف توصميا إلى برنامج غير قابؿ لمنسخ بقضؿ ما استخدمت فيو مف تقنية متقدمة في  2
تحصينو مف السرقة، إال أف ىذه الشركة فوجئت بخطاب مرفؽ بو نسخة مف برنامجيا الحصيف، وقد أعمف صاحب 

صاح شنيف، الحماية الجزائية لبرامج الحاسب اآللي، .  ساعات فقط6الخطاب أف عممية النسخ لـ تستغرؽ أكثر مف 
 .24، ص 2007ػ 2006كمية الحقوؽ والعمـو السياسية، قسـ الحقوؽ، جامعة محمد خيضر بسكرة، 
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الدافعة لتجريـ فعؿ الغش المعموماتي، باعتبار ىذا الفعؿ جاء كنتاج لتطبيؽ مشاريع 
 .الحكومة االلكترونية وما نتج عنيا مف أنماط جديدة لمعمؿ كالظاىرة العمؿ عف بعد

:  أوال ـ التوجو نحو الحكومة االلكترونية
      مع بروز فجر العصر الرقمي والتحوالت المجتمعة بو، أمست الحكومات تحت ضغط 

متواصؿ لمدخوؿ في العصر الرقمي لتكوف أكثر استجابة لحاجات المواطنيف في إطار 
الشفافية والمحاسبة، فارتبط استخداـ تكنولوجيا المعمومات في األجيزة الحكومية بظيور 

" .                                      الحكومة االلكترونية أو اإلدارة العامة االلكترونية"مفيـو حديث أطمؽ عميو 
.                           وعميو يتطمب فيما يمي تحديد تعريؼ الحكومة االلكترونية، أىميتيا وأقساميا

                     :   ـ تعريف الحكومة االلكترونية1
:     لقد وردت عدة تعريفات لمحكومة االلكترونية فيما يأتي عينة منيا  

عاـ  (OECED)       فعمى المستوى الدولي عرفت منظمة التعاوف اإلقتصادي والتنمية 
استخداـ تكنولوجيا المعمومات واإلتصاالت وخصوصا " الحكومة االلكترونية بأنيا 2003

 بأنيا 2002، كما عرفتيا األمـ المتحدة عاـ (1)"األنترنت لموصوؿ إلى حكومات أفضؿ
استخداـ األنترنت والشبكة العالمية العريضة إلرساؿ معمومات وخدمات الحكومة "

.                                                         (2)"لممواطنيف
       أما عمى المستوى الوطني فإف أغمب التشريعات لـ تتضمف تعريفا لمحكومة 

اإللكترونية مكتفية فقط بتبياف الخطط التنموية لمشاريع الحكومة اإللكترونية، مما فتح 
وتتمحور مختمؼ التعاريؼ حوؿ . المجاؿ لمفقو القانوني لبياف مدلوؿ الحكومة اإللكترونية

أتمتة وتحويؿ العمميات واألنشطة الحكومية إلى شكؿ الكتروني، يمكف مف خاللو تقديـ 
الخدمة عف بعد لممواطف وقطاع األعماؿ باستخداـ وسائؿ وشبكات االتصاؿ الحديثة 

                                                             

أمف “  ػ يوسؼ أبو فارة، دور إدارة أمف المعمومات في فاعمية الحكومة اإللكترونية، ورقة عمؿ مقدمة إلى مؤتمر 1
، منشورات المنظمة العربية لمتنمية 2009المنعقد بكوااللمبور ػ ماليزيا، أبريؿ ” المعمومات والحكومة اإللكترونية

 .106،  ص 2010اإلدارية، القاىرة، 
 .107 نفس المرجع، ص ـ 2
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كاالنترنت واليواتؼ وغيرىا، مع ضماف السرية واألمف لممعمومات، مما يكفؿ فعالية الخدمة 
.                                                                                                               وأدائيا

    وأصبح التحّوؿ إذف إلى الحكومة اإللكترونية مطمب ممح لمختمؼ الدوؿ، نظرا ألىميتو 
، مف خالؿ ما توفره مف مزاياوالجزائر كغيرىا مف الدوؿ حاولت تحقيؽ مفيـو  في عالـ اليـو
الحكومة االلكترونية في الواقع فعال وتطبيقا، فأولت إىتماما خاصا بتكنولوجيات اإلعالـ 

واإلتصاؿ ودمجيا في المؤسسات العمومية بيدؼ تطوير اإلدارة، وتحسيف الخدمات المقّدمة 
الجزائر "لممواطنيف، لُتطمؽ بعد ذلؾ وزارة البريد وتكنولوجيا اإلعالـ واالتصاؿ برنامج 

                              (1)". 2013 ػ 2009اإللكترونية 

 ـ  أقسام الحكومة االلكترونية 2   

لتسييؿ متطمبات التحوؿ إلى النموذج االلكتروػ حكومي سوؼ نقـو بتقسيـ عمميات 
الحكومة االلكترونية إلى أربعة أقساـ رئيسّية، حيث تصب معظـ أعماؿ تمؾ الحكومة في 

: أحد تمؾ األقساـ ، وىي
 (les télservices publics a distance )أ ـ الخدمات االلكترونّية 

بمعنى انجاز المعامالت وتقديـ الخدمات بيف القطاعات الحكومّية أو المتعامميف معيا 
سواء مف قبؿ المواطف أو المقيـ أو القطاع االقتصادي باستخداـ تكنولوجيا المعمومات 

واالتصاالت، مثؿ تجديد رخصة القيادة، إصدار شيادات الميالد، التصريح عف الدخؿ، 
. إلخ..التعميـ االلكتروني وغيرىا

 ساعة في 24ونظرا لطبيعة الحكومة االلكترونية فإنيا مف الممكف أف تقدـ تمؾ الخدمة 
اليـو وعمى مدار السنة، وعادة ما يتـ بناء بوابة إلكترونية موحدة لمدخوؿ لتمؾ الخدمات التي 

 (2).يتـ تنظيميا وتجميعيا ضمف باقات خدمية

                                                             

، رسالة دكتوراه جامعة ابي بكر (دراسة مقارنة) ػ بف قارة مصطفى عائشة، الحماية الجنائية لمحكومة االلكترونية 1
 . 1، ص 2018ػ 2017بمقايد، تممساف، 

، ص 2010، 1 ػ محمود القدوة، الحكومة اإللكترونية واإلدارة المعاصرة، دار أسامة لمنشر والتوزيع، األردف، ط 2
96. 



  2018جوان / مجلة قانون العمل و التشغيل                                                                                        العدد السادس 

360 
 

ب ـ الديمقراطّية االلكترونية   

لمحكومة االلكترونّية آثار إيجابّية عمى الممارسة الديمقراطّية، حيث تمثؿ الجانب 
السياسي لمثورة الرقمّية، وىي ال تمثؿ نوعا جديدا مف الديمقراطيات يضاؼ إلى الديمقراطيات 

ويقصد بالديمقراطّية االلكترونّية عممّية . القديمة، بؿ ىي وسيمة جديدة لممارسة الديمقراطّية
توظيؼ أدوات تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت الرقمّية في توليد وجمع وتصنيؼ وتحميؿ 
ومعالجة ونقؿ وتداوؿ كؿ البيانات والمعمومات والمعارؼ المتعمقة بممارسة قيـ الديمقراطّية 

وآلياتيا المختمفة، بغض النظر عف نوع ىذه الديمقراطّية وقالبيا الفكري ومدى انتشارىا 
.  (1)وسالمة مقصدىا وفعاليتيا في تحقيؽ أىداؼ مجتمعيا 

االطالع عمى المعمومات الحكومّية بطريقة شفافة عبر :   ومف قبيؿ ىذه الخدمات نذكر
حصاء األصوات بسرعة  نشرىا بطريقة مدروسة عمى االنترنت، ويمكف إجراء االقتراعات وا 

ودّقة ،كما يمكف لممواطنوف دخوؿ االجتماعات العامة واالطالع عمى جداوؿ أعماليا 
. ومحاضر جمساتيا

ج ـ التجارة الحكومية االلكترونّية   
تتضّمف عممّيات الحكومة االلكترونّية عّدة معامالت، مف الممكف أف تكوف فييا 
الحكومة طرفا تجارّيا إّما دائنا أو مديف، حيث تستطيع اإلدارة مثال إجراء المناقصات 

والمزايدات، وذلؾ مف خالؿ اإلعالف عنيا عبر شبكة االنترنت عمى موقع جية اإلدارة، 
ـّ تفحص ويتـ اختيار المتعاقد، فتعمف صاحب العطاء  ـّ التقّدـ بالعطاءات إلكترونّيا، ث حيث يت

  ( 2).األفضؿ إلكترونّيا وتّوقع معو عقدا إلكترونّيا

د ـ اإلدارة االلكترونّية   
تمثؿ اإلدارة االلكترونّية العمود الفقري لمحكومة االلكترونية، وىي تشكؿ العمميات 
الداخمية التي يتـ مف خالليا تحويؿ جميع العمميات اإلدارية ذات الطبيعة الورقية إلى 

                                                             

 .  45، ص 2009 ػ جماؿ محمد غيطاس ، الديمقراطية الرقمّية، مكتبة األسرة، القاىرة ، 1
 . 97 ػ محمود القدوة، مرجع سابؽ، ص 2
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عمميات ذات طبيعة إلكترونية باستخداـ التطورات التقنية الحديثة، وذلؾ في حدود 
 ( 1).المؤسسة

:   ثانيا ـ انتشارة ظاىرة العمل عن بعد
يعد العمؿ عف بعد مف األنماط الجديدة لمعمؿ، ظير في أواخر القرف العشريف في 

الواليات المتحدة األمريكية، وأصبح ينمو باطراد في معظـ الدوؿ المتقدمة والعربية، ولتحديد 
ظاىرت العمؿ عف بعد ػ كظاىرة إجتماعيةػ  ذات آثار شاممة عمى مختمؼ مناحي الحياة 
خاصة منيا جانب العمؿ، يتطمب األمر  بياف مفيـو العمؿ عف بعد وخصائصو، ذكر 

أنواعو ومف تـ أىـ االنعكاسات االقتصادية واالجتماعية ليذا النمط الجديد مف العمؿ وذلؾ 
 (2):في التالي

:  ـ مفيوم العمل عن بعد1
وىي مكونة مف شقيف "  TELEWORK "العمؿ عف بعد ىو ترجمة لمكممة االنجميزية 

العمؿ، وعند جمعيما " WORK "وىي تعني عف بعد، والشؽ الثاني " TELE "الشؽ األوؿ 
وقد  ". TÉLÉTRAVAIL"، ويطمؽ عمى المصطمح بالفرنسية " العمؿ عف بعد" يصبح المعنى 

عرفت منظمة العمؿ الدولية العمؿ عف بعد بأنو نظاـ عمؿ قائـ في مكاف يعيد عف المقر 
الرئيسي  أو مواقع االنتاج، إذ يكوف األجير في معزؿ عف االتصاؿ الشخصي مع باقي 

. األجراء اآلخريف، وتقـو التكنولوجيا الحديثة مف خاللو تسييؿ عممية االتصاؿ
ذلؾ العمؿ الذي يتـ إنجازه بواسطة استغالؿ تقنيات االتصاالت "وقد عرفو البعض بأنو 

 (3)". والمعمومات مف قبؿ األجير  أو مجموعة مف األجراء بعيدا عف مشغمو

                                                             

 .2 ػ بف قارة مصطفى عائشة، مرجع سابؽ، ص 1
وصؿ عدد . 16، ص 1428عصاب بف يحي الفياللي، العمؿ عف بعد، مركز االنتاج اإلعالمي ،جدة،  ػ 2

 مميوف موظؼ، في حيف كاف يبمغ عددعـ 45 إلى 2006الموظفيف األمريكيف الذيف يمارسوف العمؿ عف بيدفي عاـ 
، ص 2001جري وأخروف، دليؿ العمؿ عف بعد، بريطانيا، دوف دار نشر،  .  مميوف مميوف موظؼ41 2003سنة 
63 . 

3 - Isabelle de Benallazar, droit de travail et de nouvelles technologies, gaulind 

éditeur, EJA, Paris, p 50.     
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في حيف عرفو البعض اآلخر بأنو عمؿ األجير مف المنزؿ باستخداـ تكنولوجيا 
 ( 1).المعمومات واالتصاالت الحديثة

بصفة عامة العمؿ عف بعد ىو أسموب بالعمؿ يتـ بعيدا عف العمؿ التقميدي المعتاد 
والذي يتواجد بو صاحب العمؿ، ويتمثؿ في إنجاز جزء مف العممية اإلنتاجية العادية أو كمو، 
أو في تقديـ بعض الخدمات كمعالجة النصوص اإلعالمية أو مسؾ دفاتر محاسبة بالمنزؿ، 

. كما أف ىذا العمؿ قد يكوف في صورة دواـ كامؿ أو جزئي( 2)
ولتحديد ىذا المفيـو أكثر يتعيف ذكر خصائص العمؿ عف بعد باعتبار ىذا الذنمط مف 
العمؿ يقـو عمى ضوابط تختمؼ عما ىو معموؿ بو في األحواؿ العادية السيما عمى مستوى 

وبالتالي يتميز العمؿ عف بعد بثالث خصائص . مكاف تنفيذ العمؿ ومراقبة ىذا األجير
:  أساسية
  البعد الذي يفرؽ بيف مكاف تواجد المؤسسة المشرفة ومكاف تنفيذ العمؿ
  إستحالة المراقبة المادية المباشرة لنشاط األجير مف طرؼ المؤسسة
  اعتماد وسائؿ االتصاؿ الحديثة في انجاز العمؿ 
 :يتخذ العمؿ عف بعد عدة أنواع  وصور تتمثؿ في ما يأتي:  ـ أنواع العمل عن بعد2
 مكف التطور التكنولوجي في مجاؿ المعموماتية واالتصاؿ مف :  العمؿ مف المنزؿ

 ( 3). إنشاء مكاتب عمؿ في أي مكاف، ويعد المنزؿ أكثر التطبيقات لمعمؿ عف بعد
  يتجسد العمؿ في المكتب التابع في تشييد مراكز  : (مراكز االتصاؿ)المكتب التابع

أو مكاتب لمعمؿ مجيزة بوسائؿ اإلتصاؿ الحديثة مف قبؿ المؤسسة أو عدة مؤسسات، إذ 
كما يمكف . يعمؿ األجراء عف بعد في ىذه المراكز بعيدا عف مقرات المؤسسة التابعيف ليا

                                                             

دراسة تطبيقية "  ػ تسنيـ كامؿ أحمد أبو ماضي، تقييـ تجربة العمؿ عف بعد في قطاع غزة، التحديات والمستقبؿ1
، 2015، ريالة ماجستير في إدارة األعماؿ، الجامعة اإلسالمية، غزة، "عمى الشركات التجارية العاممة في قطاع غزة

 .11ص 
، مجمة القضاء (تعريفيا وخصائصيا ومكانتيا في سوؽ العمؿ)ػ محمد صالح الشطي، األنماط الجديدة لمعمؿ 2

 .64، ص2005أفريؿ /1426، صفر ربيع األوؿ 47والشريع، الجميورية التونسية، العدد 
 . 16 ػ عصاب بف يحي الفياللي، مرجع سابؽ، ص 3
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ويتـ إحدات . ليذه المراكز أف تضـ مجموعة مف األجراء يشتغموف لحساب مؤسسات مختمفة
ىذه المراكز في الغالب مف قرب مقرات سكف األجراء، وذلؾ لتفادي تنقالتيـ اليومية، مما 

  (1).يقمؿ تكاليؼ التنقؿ وضياع أوقات العمؿ بسبب زحمة الطرقات
 يقـو األجير في العمؿ المتنقؿ بإتماـ عممو في المنزؿ، السيارة، : العمؿ المتنقؿ

القطار، الطائرة، أو الفندؽ، حيث يكوف المتنقؿ في ارتباط مباشر بمقر شركتو أو عف طريؽ 
مدراء التسويؽ، رجاؿ البيع، : البريد االلكتروني، ومف أمثمة ىذا النوع مف العمؿ عف بعد

 ( 2).ومستثمري البنوؾ
ـ مظاىر األىمية االقتصادية واإلجتماعية لمعمل عن بعد  3

 كاف لمتطور التكنولوجي أىمية إقتصادية خاصة عمى المؤسسات المتبنية ليذه التقنية، 
: حيث يوفر أسموب العمؿ عف بعد العديد مف المزايا لممؤسسات وحتى لمعماؿ مف ذلؾ نجد

ػ تخفيض النفقات المرتبطة بالتنقؿ، وتوفير مساحات كبيرة بسبب عدـ قياـ المؤسسة 
. بنجييز مكاتب لمعماؿ

ػ زيادة االنتاجية، حيث أف تكمفة العامؿ عف بعد أقؿ بكثير مف تكمفة العامؿ التقميدي، 
. مما يساعد عمى زيادة االنتاجية وتقميؿ التكاليؼ

ػ زيادة ثقة العامؿ بنفسو بسبب عدـ وجود مراقبة مستمرة لو، وىذه الحركية واالستقاللية 
 ( 3). تعد مصدرا لمربح وتحسيف االنتاجية

، فيي تجنبيـ العديد مف (ذوي اإلحتياجات الخاصة)ػ  فتح فرص عمؿ لألفراد المعاقيف 
العوائؽ خاصة مشاكؿ التنقؿ والعياء أو الذيف يتمقوف عالجات بالمنزؿ، فيسيؿ ىذا النمط 

مكانية إدماجيـ في عالـ الشغؿ  (1).ليـ  العمؿ  وا 

                                                             

 .18ػ تسنيـ كامؿ أحمد أبو ماضي، مرجع سابؽ ص 1
 ػ رندة اليافي، محمد العمري، االتجاىات النفسية لممارسة العمؿ عف بعد، مجمة جامعة دمشؽ لمعمـو االقتصادية 2

 . 66، ص 2013ػ العدد الثاني ػ 29والقانونية، المجمد 
، ماي 16 ػ ليمى حالمي، ظاىرة الخدمات عف بعد وقانوف الشغؿ، المجمة المغربية لقانوف األعماؿ والمقاوالت، عدد3

 .113، ص 2009
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. ػ إتاحة الفرصة لتشغيؿ النساء بعيدَا عف االختالط
  خصوصية جريمة الغش المعموماتي في مجال العمل: لمطمب الثانيا

بالرغـ مف المنافع الكبيرة التي أفرزتيا تكنولوجيا المعمومات وشبكات المعمومات     
العالمية وانعكاساتيا المتعددة حتى عمى مستوى عالـ الشغؿ مف حيث تحديث وعصرنة 

قطاع االنتاج، وتسريع وثيرتو مف خالؿ إحالؿ النظاـ االلكتروني محؿ اليد العاممة، وتسييؿ 
إلخ، فإنيا أيضا أوجدت سمبيات عديدة لعؿ أىميا ما يعرؼ ..العمؿ عف بعد بالنسبة لمعماؿ 

وعميو البحث عف حماية لممؤسسة مف ىذه الجريمة يقتضي بياف مفيوميا . بالغش المعموماتي
مف خالؿ بياف خصائصيا وذلؾ في فرع أوؿ، ومف تـ إعطاء تحديد ليا مف خالؿ بياف 

 . موقؼ المشرع الجزائري مف ىذه الظاىرة االجرامية المستحدثة في فرع ثاف

خصائص جريمة الغش المعموماتي : الفرع األول
       إّف الغش المعموماتي ىو ظاىرة إجرامية ذات طبيعة خاصة، وىي تتعمؽ بكؿ سموؾ 

، وتعد ىذه الجريمة (2)غير شرعي يتعمؽ بالمعالجة اآللية لمبيانات، أو نقؿ ىذه البيانات
إحدى صور الجريمة المعموماتية التي أطمؽ عمييا المشرع الجزائري جرائـ المساس بأنظمة 

( 04ػ09)مف الفصؿ األوؿ مف القانوف رقـ  (2)المعالجة اآللية، وقد عرفيا مف خالؿ المادة 
المتضمف القواعد الخاصة لموقاية مف الجرائـ المتصمة بتكنولوجيات اإلعالـ واإلتصاؿ 

جرائـ المساس بأنظمة المعمجة اآللية لممعطيات المحددة في قانوف : "ومكافحتيا بأنيا
العقوبات وأي جريمة أخرى ترتكب أو يسيؿ ارتكابيا عف طريؽ منظومة معموماتية    أو 

وىو تعريؼ حاوؿ اإلحاطة قدر اإلمكاف بجميع الجرائـ ". نظاـ اإلتصاالت اإللكترونية
.                     الواقعة في البيئة التقنية سواء كاف نظاـ المعالجة اآللية أداة أو محال لمجريمة

ىكذا فعمى الرغـ مف أىمية وقدرة الحاسب، إال أنو جياز ضعيؼ يسيؿ التأثير  و        
 . عميو والتالعب فيو، واستغاللو الرتكاب جرائـ متطورة

                                                                                                                                                                                              

 . 67 ػ نفس المرجع السابؽ، ص 1
 .239 ػ سميرة كميمي، القانوف الجنائي لمشغؿ، الجزء األوؿ، دار نشر الماليؼ، المغرب، دوف سنة نشر، ص 2
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     قد ارتبط ظيور ىذا النوع مف الجرتئـ بالمجاؿ المصرفي والشركات والبنوؾ، وأصبح 
ميداف العمؿ أيضا رىيف استخداـ المعموماتية في كؿ جوانب المؤسسة، التي تضـ طرفا 

، ...العالقة االنتاجية، بدا مف التنظيـ االداري والمحاسبي لممؤسسة، وتعامالتيا، وزبائميا
وىذا التطور عمى مستوى تنظيـ المؤسسة بصفة عامة، وعالقات العمؿ بصفة خاصة، قد 
رافقو تطور عمى مستوى الجريمة المرتبطة بميداف العمؿ، فياتو األخيرة بعدما إف كانت 

أصبحت في ظؿ ىذا التطور تنصب عمى الماؿ المعنوي ..تتمثؿ في السرقة أو النصب
لممؤسسة، وأف ىذا النوع مف االجراـ يرتكب مف قبؿ قراصنة مختصوف في المعموماتية قد ال 

يتركوف ورائيـ أي آثار عف الجريمة مما يصعب متابعيا  وقبض مقترفييا، وأنيا تتعدى 
الحدود الجغرافية لمدوؿ، خاصة بعد انتشار الشبكة االتصاالت العالمية أمكف ربط أعداد 

ىائمة مف الحواسيب عبر العالـ بيذه الشبكة حيث يمكف أف يكوف الجاني في بمد والمجني 
في قضية : وكمثاؿ عف جرائـ الغش المعموماتي المرتبط بميداف العمؿ. عميو في بمد آخر

عرضت عمى أنظار القضاء األلماني أنو تمت متابعة عامؿ بوكالة مكمفة بمنح تعويضات 
عف األطفاؿ، الذي قاـ بإدخاؿ بيانات مزيفة لبرنامج المؤيية المعموماتي، خولتو تعويضات 

 (1).لو وألفراد عائمتو مستغال في ذلؾ عدة حسابات تعود آلشخاص آخريف

تحديد جريمة الغش المعموماتي   : الفرع الثاني  
 لقد أدى ظيور المعموماتية وتطبيقانيا المتعددة إلى بروز مشاكؿ قانونية جديدة في 
نطاؽ القانوف الجنائي، فرض حميا البحث في األوضاع القانونية القائمة، ومدى مالئمتيا 

لمواجية ىذه المشاكؿ منيا استفحاؿ ظاىرة الغش المعموماتي، ونظرا لخصوصية ىذه 
الجريمة وطبيعة الكياف المعنوي محؿ االعتداء، دفع بالمشرع الجزائري إلى السعي نحو سد 

( 15 ػ 04)الفراغ التشريعي، وذلؾ مف خالؿ تعديؿ قانوف العقوبات  بموجب القانوف رقـ 
المتضمف قانوف  (156 ػ 66) المتمـ لألمر رقـ 2004المؤرخ في العاشر مف نوفمبر عاـ 

المساس بأنظمة المعالجة : " منو تحت عنواف" السابع مكرر" العقوبات، والذي أفرد القسـ 

                                                             
  .241ػ نفس المرجع، ص  1
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، وقد نص عمى جريمة الغش 7 مكرر 394  مكرر إلى 394، مف المواد " اآللية لممعطيات
األولى .  مف قانوف العقوبات1 مكرر 394 مكررػ 394المعموماتي بالتحديد في المادتيف 

ىي جريمة الدخوؿ أو البقاء عف طريؽ الغش في كؿ أو جزء مف المنظومة لممعالجة اآللية 
يعافب بالحبس مف ثالثة أشير : "  مكرر 394لممعطيات أو يحاوؿ ذلؾ، فنصت المادة 

 دج كؿ مف يدخؿ أو يبقى عف طريؽ 100.000 دج إلى 50.000إلى سنة وبغرامة مف 
تضاعؼ . الغش في كؿ أو جزء مف منظومة لممعالجة اآللية لممعطيات أو يحاوؿ ذلؾ

.  العقوبة إذا ترتب عبى ذلؾ حذؼ أو تغيير لمعطيات المنظومة

والثانية تتمثؿ في عممية إدخاؿ وبطريقة الغش معطيات في نظاـ المعالجة اآللية أو 
فنص . إزالة أو تعديؿ بطريقة الغش المعطيات وىو ما يصطمح عمييا التالعب بالمعطيات

بعاقب بالحبس مف سنة أشير إلى ثالث سنوات : 1 مكرر 394عمييا المشرع  في المادة 
 ألؼ إلى مميونيف كؿ مف أدخؿ بطريؽ الغش معطيات في نظاـ المعالجة 500وبغرامة مف 

". اآللية أو أزؿ أو عدؿ بطريؽ الغش المعطيات التي تتضمنيا

فبالنسبة لمصورة األولى والتي يصطمح عمييا بجريمة الدخوؿ أو البقاء غير المصرح 
بيما في أنظمة المعالجة األلية لممعطيات تعتبر مف أىـ صور الغش المعموماتي، ذلؾ أف 
أغمب جرائـ المعطيات ال يمكف ارتكابيا إال بعد دخوؿ النظاـ، والركف المادي ليا يتحدد 
بالرجوع إلى الفعؿ المرتكب بغض النظر عف النتيجة، ماداـ تحقؽ الضرر ال يقـو كشرط 

.  بؿ يعتبر أثار الدخوؿ أو البقاء ضرؼ تشديد لمعقوبة.الكتماؿ الجريمة

ج وىي .ع.  مف ؽ1 مكرر 394أّما الصورة الثانية التي وردت في إطار نص المادة 
جريمة التالعب بالمعطيات سواء باالدخاؿ أو إزالة أو تعديؿ ىذه المعطيات ميما كانت 

الوسيمة المستعمؿ في ذلؾ كالبرامج الخبيثة مثال أو الفيروسات، كما أنو ال يشترط لقياـ ىذه 
الجريمة أف يكوف التالعب قد تـ بعد عممية الدخوؿ غير المشروع إلى نظاـ الحاسب اآللي، 

وأف النص جاء شامال لكؿ أنواع المعطيات سواء كانت تابعة لمؤسسة عامة أو خاصة 
.  وحتى إف كانت معطيات شخصية 
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وما تجدر االشارة إليو أف المشرع الجزائري لـ يدرج صفة المستخدـ في حالة ارتكابو 
لجرائـ معموماتية كظرؼ تشديد وذلؾ لما يحصمو مف تسييالت حوؿ عمميات الدخوؿ 

لمنظومة المؤسسة قد يصعب غيره الحصوؿ عمييا أو معرفتيا بحكـ عممو داخؿ المؤسسة، 
وذلؾ بخالؼ بعض التشريعات كالمشرع المغربي حيث أدرج صفة المستخدـ في جريمة 

: "  مف القانوف الجنائي المغربي بقولو4 ػ 607الغش المعموماتي وذلؾ في نص المادة 
 درىـ مؿ مف دخؿ 10.000 إلى 2000 أشير وغرامة مف 3يعاقب بالحبس مف شير إلى 

 سنوات ، أو 5، وتشدد ىذه العقوبة لتصؿ إلى حبس مف سنتيف إلى ....بصفة احتيالية
أو إذا ارتكبت .... درىـ عندما يترتب عمى ذلؾ200.000 إلى 100.000غرامة مف 

، وبذلؾ أحسف .." األفعاؿ مف طرؼ موظؼ  أو مستخدـ أثناء مزاولة ميامو أو بسببيا
المشرع المغربي في ذلؾ سعيا مف وراء ذلؾ تدعيـ جو الثقة و األمانة المفترضة في عالقة 

 . العمؿ بيف العامؿ والمؤسسة
 المسؤولية الجنائية عن جريمة الغش المعموماتي في مجال العمل:  المبحث الثاني

المسؤولية الجنائية ىي تحمؿ الشخص نتائج فعمو اإلجرامي، فيي ليست ركنا مف 
نما ىي أثرىا ونتيجتيا القانونية  ومف المبادئ األساسية المستقر عمييا (1).أركاف الجريمة وا 

في التشريعات الجنائية أف المسؤولية شخصية بمعنى عدـ تقرير المسؤولية الجنائية إال 
لمشخص الذي تتوافر فيو صفة الفاعؿ األصمي أو الشريؾ، ومع ذلؾ أسند المشرع الجنائي 

. المسؤولية لمشخص المعنوي نظرا لوجود مستجدات في أنماط ارتكاب الجرائـ

وبناء عمى ما سبؽ سنحاوؿ فيما يمي بياف مسؤولية الشخص الطبيعي الجنائية عف 
الغش المعموماتي في مجاؿ العمؿ وذلؾ في مطمب أوؿ، تـ مسؤولية الشخص المعنوي 

 .       الجنائية عف الغش المعموماتي وذلؾ في مطمب ثاف
 

                                                             
 ػ أحسف بوسقيعة، الوجيز في القانوف الجزائي  العاـ، الطبعة التاسعة، دار ىومة لمطباعة والنشر والتوزيع، 1

 .207، ص 2006الجزائر، 
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المسؤولية الجنائية لمشخص الطبيعي عن الغش المعموماتي في مجال : المطمب األول
 العمل

سنبيف مف خالؿ ىذا المطمب تحديد مسؤولية الشخص الطبيعي، ومف تـ إقرار الجزاء 
الجنائي الموقع عمى ىذا الشخص في حالة ارتكابو إحدى صور الغش المعموماتي الواقعة 

.   عمى المؤسسات

تحديد صفة الشخص الطبيعي محل المساءلة الجنائية عن الغش المعموماتي  : الفرع األول

 ينبغي بداية التمييز بيف المسؤولية الجنائية لمشخص الطبيعي لكؿ مف المستخدـ 
 :ومقدمي خدمات االنترنت وذلؾ عمى النحو التالي

المسؤولية الجنائية لممستخدم عن الغش المعموماتي  :  أوال

يقصد بمستخدمي االنترنت كؿ مف يتصؿ يواسطة مورد خدمة االتصاالت باالنترنت 
وتثير مسألة تحديد المسؤولية الجنائية  (1).إما لمحصوؿ عمى معمومات أو إلرساؿ المعمومات

لممستخدـ العديد مف الصعوبات مف أىميا وجود الوسيط المادي الذي ىو الحاسوب، حيث 
أف ما يتـ رصده ىو الحاسوب اآللي الذي ارتكبت مف خاللو الجريمة، خاصة إذا كاف 

الفاعؿ قد دخؿ النظاـ المعموماتي باسـ مستعار  أو استخدـ تقنيات إخفاء اليوية التي تمنع 
الوصوؿ إلى مرتكب الجريمة، أو ارتكب  المجـر نشاطو االجرامي مف بمد غير البمد الذي 
يتواجد الكمبيوتر الذي بدأ انطالؽ نشاطو منو، وذلؾ بيدؼ إخفاء مكاف التواجد الحقيقي 

فمثؿ ىذا األمر يجعؿ موضوع المسؤولية في شكميا األصمي محال لمعديد مف . لممجـر 
التساؤالت، في ىذا الشأف ىناؾ مف يرى ضرورة التمييز بيف مالؾ الحاسوب وبيف المستخدـ، 

فإذا كاف مستخدـ الحاسوب مثال موظؼ في مؤسسة تممؾ ىي جياز الحاسوب ، وقاـ 
بارتكاب صورة مف صور الغش المعموماتي كالتالعب بالمعطيات، فأدى إلى البعض القوؿ 

أف االعتراؼ فقط ىو مف يحدد المسؤولية، أو أف يكوف مالؾ الحاسوب مؤجرا ليذا 

                                                             
 ػ حسيف بف سعيد الغافري، السياسة الجنائية في مواجية جرائـ االنترنت، دراسة مقارنة،  دار النيضة 1

 .21، ص2009العربية، القاىرة، 
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الحاسوب، اتجو الفقو إلى إقرار أف مصطمح المستخدـ عائد إلى الحاسوب وليس إلى غيره 
 مف القانوف 11 أما بالنسبة لممشرع الجزائري قد حسـ ىذا الخالؼ الفقيي بنص المادة (1.)

 المتضمف القواعد الخاصة لموقاية مف الجرائـ 2009 أوت 05المؤرخ في  (04ػ09)رقـ
، التي وردت في إطار الفصؿ الرابع (2)المتصمة بتكنولوجيات االعالـ واالتصاؿ ومكافحتيا

مع مرعاة طبيعة ونوىية الخدمات : "بعنواف التزامات مقدمي الخدمات، حيث نصت عمى أنو
أ ػ المعطيات التي تسمح بالتعرؼ عمى مستعممي الخدمة : يمتـز مقدموا الخدمات بحفظ

، وعميو بيذا االلتزاـ الذي ألـز بو المشرع مقدمو الخدمات يمكف التعرؼ عمى (3)...."
المستخدـ ومف تـ مساءلتو جنائيا إف كاف قد ارتكب إحدى صور الغش المعموماتي في مجاؿ 

.  العمؿ

المسؤولية الجنائية لمقدمي الخدمات عن الغش المعموماتي : ثانيا  
      يقصد بمقدمي خدمات االتصاؿ باالنترنت مف يقدموف لممشتركيف خدمة االتصاؿ 

بشبكة االنترنت بموجب عقود اشتراؾ، وليـ باالضافة إلى ذلؾ وظائؼ تقنية إضافية مكممة 
لخدمة الوصوؿ لمشبكة أبرزىا تخزيف الرسائؿ االلكترونية، إيواء  أو استضافة مواقع ويب 

مزود : مف أىميـ" الوسطاء في تقديـ خدمة االنترنت"، ويطمؽ عمييـ ...لفائدة المشتركيف
  (5)، متعيد االيواء(4)الخدمات

                                                             

 ػ عمر محمد بف يونس، الجرائـ الناشئة عف استخداـ االنترنت، األحكاـ الموضوعية والجوانب االجرائية، الطبعة 1
 .700، ص2004األولى، دار النيضة العربية، القاىرة، 

 المتضمف القواعد الخاصة لموقاية مف الجرائـ المتصمة 2009 أوت 05المؤرخ في  (04ػ09) ػ  قانوف رقـ2
 .2009 أوت 16 الصادرة بتاريخ 47بتكنولوجيات االعالـ واالتصاؿ ومكافحتيا، ج، ر، ج، عدد 

 . 07 السالؼ الذكر، ص 04 ػ 09 مف القانوف 11المادة  3 ـ 
مزود الخدمة أو مقدـ الخدمة، وىو أي  شخص طبيعي أو :   ػ يطمؽ عمى متعّيد خدمة الوصوؿ عدة تسميات منيا4

معنوي يقـو بدور فني لتوصيؿ المستخدـ إلى شبكة االنترنت، وذلؾ عف طريؽ عقود اشتراؾ تضمف توصيؿ العميؿ 
مدحت عبد الحميـ رمضاف، جرائـ االعتداء عمى األشخاص واالنترنت، دار النيضة العربية، . إلى المواقع التي يريدىا

 .    100،  ص 2000، 1القاىرة، ط 
المورد المستضيؼ ومورد اإليواء، وىو كؿ شخص طبيعي أو :  ػ يطمؽ عمى متعيد اإليواء تسميات كثيرة منيا5

 عمى حاسباتو الخادمة العمالقة، وذلؾ مقابؿ أجر، فيو بمثابة مؤجر لمكاف WEBمعنوي يعرض إيواء صفحات الػ 
عمى الشبكة لمتاجر ػ الناشرػ والذي ينشر عميو ما يريد مف نصوص، ووثائؽ، أو صور أو فيديو، أو ينشئ روابط 
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 .          (1)ومورد المعمومة  

       فمتعّيد الوصوؿ يقّدـ خدمات ذات طبيعة فنية، تتمثؿ في ربط المشتركيف بالمواقع  
أو المستخدميف األخريف بالشبكة، وذلؾ عف طريؽ وضع الحاسب الخادـ الخاص بو  تحت 

تصرؼ المشتركيف، بحيث يسمح ليـ بأف يتجولوا في ىذه الشبكة، أو يدخمو إلى المواقع 
 ، فيتّبيف أف متعيد خدمة الوصوؿ ال عالقة لو بالمادة (2)ويتبادلوف الرسائؿ االلكترونية

المعموماتية أو بمضمونيا  أو بمضموف الرسائؿ المتبادلة عمى الشبكة، ودوره يتسـ بالحياد، 
ومف ثـ ليس لو االطالع أو التعرؼ عمى مضموف الرسائؿ التي تمّر مف خاللو، وبالتالي فال 

 .                                    (3)يمكف مساءلتو عف طبيعة المادة المعموماتية المقدمة

       أما بالنسبة لمتعيد االيواء ىو الشخص المسؤوؿ عف اإليواء يقـو بخدمة تخزيف 
دارة محتواىا بشكؿ يسمح لمورد المعمومة بعرضيا عمى الجميور، بمعنى أف ىذا  المعمومة وا 
الشخص يجعؿ المعمومات التي يزوده بيا المنتج أو المورد في متناوؿ الجميور مف خالؿ 
إعداد مكاف لمجميور يمكنو مف االتصاؿ بشبكة االنترنت واالطالع عمى المواقع المتاحة، 

.             (4)والحصوؿ عمى المعمومات المطروحة
اغمب التشريعات المقارنة تعفي متعيد االيواء مف المسؤولية ما لـ يثبت عممو  و

بالمحتوى الضار، أو إذا عجز عف توفير الوسائؿ التقنية الالزمة لمنع الوصوؿ إلى ىذا 
الذي  " Teléservicesالخدمات اآللية " المحتوى كالتشريع االلماني مف خالؿ قانوف 

                                                                                                                                                                                              

محمد حسيف منصور، المسؤولية االلكترونية في مجاؿ شبكات االنترنت، دارالنيضة . معموماتية مف المواقع األخرى
 .187،، ص 2002العربية، القاىرة، 

ىو شخص طبيعي أو معنوي يقـو ببّث المعمومات  information ‘:" 'd ruessinruof eL"  ػ اّف الموّرد 1
. المتعمقة بموضوع معيف عمى االنترنت، حيث يتمكف مستخدـ ىذه الشبكة مف الحصوؿ عمييا مجانا أو بمقابؿ مادي

-Feral- Schuhl Christiane, Cyber droit, le droit à l’épreuve de l’internet, 3ém 
Edition, Dunod, Paris, 2002, p. 129.  

 .   116، ص 2001جميؿ عبد الباقي الصغير، االنترنت والقانوف الجنائي، دار النيضة العربية، القاىرة،  ػ 2
 .39 ػ محمد حسيف منصور، مرجع سابؽ، ص 3
 .  28 ػ نفس المرجع، ص 4
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وأيضا التشريع . ، وألحؽ يقانوف خدمات اإلعالـ واإلتصاؿ01/08/1997أصبح نافدا في 
 قانوف األلفية األمريكي حوؿ حؽ 1998/ 10/ 28األمريكي مف خالؿ القانوف الصادر في 

، في حيف تناوؿ المشرع الفرنسي مسوؤولية متعيد االيواء مف خالؿ "DMCA"المؤلؼ 
 المتعمؽ بتعديؿ بعض أحكاـ القانوف الخاص بحرية االتصاالت 719 ػ 2000القانوف رقـ 

 المتعمؽ بالثقة 575 ػ 2004، والقانوف رقـ 09/1986/ 30، والصادر في 1067 ػ 86رقـ 
 مف القانوف 8 ػ 43ووفقا لنص المادة . 2004/ 06/ 21في االقتصاد الرقمي الصادر في 

 فإف متعيد االيواء يكوف غير مسؤوؿ جنائيا أو مدنيا عف مضموف ىذه 719 ػ 2000رقـ 
المعمومات أو الخدمة إال إذا أصبح مختص برقابتيا بأمر مف السمطة القضائية وامتنع عمى 

 . (1)أف يوقؼ بث أو نشر ىذه المعمومات عبر مواقع االنترنت

 02أما بالنسبة لممشرع الجزائري فقد عرؼ مقدموا الخدمات مف خالؿ نص المادة 
أي كياف عاـ أو خاص يقدـ : " السالؼ الذكر بقولو (04ػ09)الفقرة د مف القانوف رقـ 

لمستعممي خدماتو القدرة عمى االتصاؿ بواسطة منظومة معموماتية أو نظاـ لإلتصاالت، وأي 
كياف آخر يقـو بمعالجة أو تخزيف معطيات معموماتية لفائدة خدمة االتصاؿ المدكورة أو 

التزامات مقدمي "كما حدد التزاماتيـ في إطار الفصؿ الرابع تحت عنواف " لمستعممييا
في ذات القانوف وحصرىا في مساعدة السمطات وحفظ المعطيات المتعمقة بحركة " الخدمات

، 10،11السير لمدة سنة وكذا االلتزامات الخاصة بمقدمي خدمة االنترنت وذلؾ في المواد 
.                              السالؼ الذكر (04ػ09) عمى التوالي مف القانوف رقـ12

    وعميو في حاؿ االخالؿ بااللتزامات الواقعة عمى عاتقيـ وأدى ذلؾ إلى عرقمة حسف سير 
التحريات القضائية تقـو المسؤولية الجزائية عمييـ، وبيذا يمكف القوؿ أف ىذه المسؤولية قائمة 

                                                             
(1)

 - « Art. 43-8.de lOI no 2000-719 du 1er août 2000 modifiant la loi no 86-1067 du 30 

septembre 1986 relative à la liberté de communication.Et ainsi rédigé  - Les personnes 

physiques ou morales qui assurent, à titre gratuit ou onéreux, le stockage direct et 

permanent pour mise à disposition du public de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de 

messages de toute nature accessibles par ces services, ne sont pénalement ou civilement 

responsables du fait du contenu de ces services que : - si, ayant été saisies par une autorité 

judiciaire, elles n'ont pas agi promptement pour empêcher l'accès à ce contenu ;”                                                                                              
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عمى أساس االخالؿ بأحد االلتزامات وىي مستقمة عف مسؤولية الشخص الذي يرنكب جريمة 
.                 الغش المعموماتي

الجزاء الجنائي لمشخص الطبيعي عن الغش المعموماتي  : الفرع الثاني       

يعاقب بالحبس مف “:  مكرر مف قانوف العقوبات الجزائري عمى أنو394تنص المادة 
 دج كؿ مف يدخؿ أو يبقى عف 100.000 إلى 50.000ثالثة أشير إلى سنة وبغرامة مف 

وتضاعؼ العقوبة إذا ترتب عمى ذلؾ حذؼ  أو تغيير لمعطيات المنظومة، ...طريؽ الغش
ذا ترتب عاى األفعاؿ المذكورة أعاله تخريب نظاـ اشتغاؿ المنظومة تكوف العقوبة الحبس  وا 

. ” دج150.000 إلى 50.000مف ستة أشير إلى سنتيف والغرامة مف 

يعاقب بالحبس مف “: ج فقد نصت عمى ما يمي. ع. مف ؽ1 مكرر 394أما المادة 
 دج كؿ مف أدخؿ 2.000.000 إلى 500.000ستة أشير إلى ثالث سنوات وبغرامة مف 

، مف خالؿ ىذه النصوص نالحظ أف المشرع الجزائري ”..بطريؽ الغش معطيات في نظاـ 
قد وضع تدرج فيما يتعمؽ بالعقوبات األصمية، وىذا ما يعكس الخطورة االجرامية ليذا التوع 

مف الجرائـ، األولى صورة الدخوؿ أو البقاء بالغش في منظومة نعموماتية الخاصة 
بالمؤسسة، أما الثانية نجد جريمة الدخوؿ أو البقاء في صورتيا المشددة، حيث قرر ليا 
عقوبة مشددة إذا ترتب عف ىذه األفعاؿ حذؼ أو تغير لمعطيات المنظومة  أما الصورة 

. األخيرة نجد العقوبة الخاصة بجريمة التالعب بالمعطيات

 394وأما عف العقوبات التكميمية المطبقة عمى الشخص الطبيعي فقد تضمنتيا المادة 
مع االحتفاظ بحقوؽ الغير حسف النية يحكـ بمصادرة األجيزة والبرامج : " بقوليا6مكرر

والوسائؿ المستخدمة مع إغالؽ المواقع التي تكزف محال لجريمة مف الجرائـ المعاقب عمييا 
وفقا ليذا القسـ، عالوة عمى إغالؽ المحؿ أو مكاف االستغالؿ إذا كانت الجريمة قد ارتكبت 

" .   بعمـ مالكيا
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مف خالؿ ىذا النص يتضح أف المشرع قد قرر عقوبتيف تطبؽ في حاؿ ارتكاب إحدى 
. صور الغش المعموماتي وىما المصادرة والغمؽ

المسؤولية الجنائية لمشخص المعنوي عن الغش المعموماتي في مجال : المطمب الثاني
العمل 

سيتـ مف خالؿ ىذا المطمب تحديد الشخص المعنوي المسؤوؿ جنائيا عف جريمة 
.  الغش المعنوي، ثـ بياف العقوبات المقررة لو في حاؿ ارتكابو لياتو الجريمة

 تحديد الشخص المعنوي المسؤول جنائيا عن الغش المعموماتي: الفرع األول

، (1) يقصد بالشخص المعنوي مجموعة أشخاص وأمواؿ تتمتع بالشخصية القانونية
والمشرع الجزائري كرس المسؤولية الجنائية لمشخص المعنوي عمى إثر تعديؿ قانوف العقوبات 

 مكرر منو 51، وذلؾ في نص المادة 10/11/2004المؤرخ في  (15 ػ04)بالقانوف رقـ 
باستثناء الدولة والجماعات المحمية واألشخاص المعنوية الخاضعة “: التي نصت عمى أنو

لمقانوف العاـ، يكوف الشخص المعنوي مسؤوؿ جزائيا عف الجرائـ التي ترتكب لحسابو مف 
إف المسؤولية لمشخص . طرؼ أجيزتو أو ممثميو الشرعييف عندما ينص القانوف عمى ذلؾ

. ”المعنوي ال تمنع مساءلة الشخص الطبيعي كفاعؿ أصمي أو كشريؾ في نفس األفعاؿ

بناء عمى ما سبؽ  يمكف القوؿ بأنو ال يمكف إنكار مساءلة األشخاص المعنوية عف 
جرائـ الحاسوب التي مف بينيا الغش المعموماتي في ميداف العمؿ، وىو ما أكده المشرع 
الجزائري في إطار تعديمو لقانوف العقوبات والنص عمى تجريـ أفعاؿ االعتداء عمى نظاـ 

، 4 مكرر 494في إطار المادتيف  (15ػ 04)المعالجة اآللية لممعطيات بموجب القانوف رقـ 
 عمى العقوبات المطبقة في حالة ارتكابو جريمة مف جرائـ المساس بأنظمة 6 مكرر 394

.  المعالجة اآللية لممعطيات المذكورة في القسـ السابع

                                                             

 .731 ػ عمر محمد بـ يونس، مرجع سابؽ، ص 1
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وفي ىذا اإلطار يجب التميز بيف مسؤولية الشخص المعنوي العاـ عف الشخص 
المعنوي الخاص، ففي األولى لـ يتـ إخضاعيا لممسؤولية الجزائية وذلؾ طبقا لنص المادة 

 مكرر مف قانوف العقوبات عمى أساس أنيا قائمة عمى تنظيـ شعبيا وحماية إقميميا 51
وتحقيؽ مصالحيا، دوف إعفاء مسؤولية الشخص الطبيعي مف تحمؿ مسؤوليتو سواء كفاعؿ 

بخالؼ الشخص المعنوي الخاص الذي ليس مف أغراضو تحقيؽ خدمة أو . أصمي أو شريؾ
 ( 1).مصمحة عامة، بؿ ىذفو تحقيؽ المصالح الخاصة لو وباألشخاص الطبيعيف أصحابو

وعميو فإف الشخص االعتباري الخاص في التشريع الجزائري يسأؿ جزائيا بموجب المادة 
 مكرر السالفة الذكر، في حاؿ ارتكابو لصورة مف صور الغش المعموماتي المنصوص 51

عمييا في التشريع الجزائري، كتالعب إحدى الشركات التجارية ببيانات ومعطيات داخؿ نظاـ 
. معموماتي لشركة تجارية أخرى منافسة مثال

 الجزاء الجنائي لمشخص المعنوي عن الغش المعموماتي: لفرع الثانيا
المؤرخ  (15 ػ 04)       أقّر المشرع الجزائري مبدأ مساءلة الشخص المعنوي في القانوف 

 مكرر مف 51 المعدؿ لقانوف العقوبات السابؽ الذكر، وذلؾ في المادة 2004/ 10/11في 
 مكرر مف نفس القانوف العقوبات المطبقة عمى 18كما حّدد في المادة . ىذا التعديؿ

 .األشخاص المعنوية والتي تتفؽ مع طبيعة ىذه األخيرة
     وبالنسبة لجريمة الغش المعموماتي النظاـ المعموماتي يالحظ أف المشرع حدد العقوبة  

 مف قانوف العقوبات الجزائري، وىي 04 مكرر 394األصمية لمشخص المعنوي في المادة 
الغرامة المضاعفة إلى خمس مرات عما ىو مقرر عمى الشخص الطبيعي، وبالتالي تكوف 

الغرامة المقررة عميو في جريمة الدخوؿ والبقاء البسيطة تتراوح بيف مائتيف وخمسيف 
. (2)(دج500.000)وخمسمائة ألؼ  (دج250.000)ألؼ

                                                             
 ػ رشدي محمد عمي عبده، الحماية الجنائية الموضوعية لممعمومات عبر االنترنت، دراسة مقارنة، دار 1

  .394ػ 393النيضة العربية، القاىرة، دوف سنة النشر، ص
 والحكمة مف مضاعفة الغرامة المقررة عمى الشخص المعنوي تتمثؿ في أنيا ال تطبؽ لوحدىا عمى 2 ـ 

نما تطبؽ عادة إلى جانب عقوبة سالبة لمحرية، كما أف المشرع راعى أيضا جانب  الشخص الطبيعي، وا 
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       في حيف تكوف عقوبة جريمة الدخوؿ أو البقاء غير المصرح بيما إذا نجـ عف ىذا 
الدخوؿ أو البقاء تخريب لنظاـ اشتغاؿ منظومة المعالجة اآللية لممعطيات أو حذؼ أو تغيير 
لمعطياتو فترفع العقوبة إلى ضعؼ تمؾ المقررة لمجريمة المجردة أو البسيطة، فتكوف قيمتيا 

وسبعمائة وخمسػػيف  (دج 250.000)في قانوف العقوبات الجزائري بيف مائتيف وخمسيف ألؼ 
. (ج . د750.000)ألؼ دينار جزائري 

أما عقوبة جريمة التالعب بالمعطيات سواء بإدخاؿ معطيات عف طريؽ الغش إلى 
نظاـ المعالجة اآللية لممعطيات، أـ بالحذؼ أـ التعديؿ لممعطيات التي يتضمنيا النظاـ مف 

.  ( دج10.000.000)إلى عشرة مالييف  ( دج2.500.000)مميونيف ونصؼ 

:   الخاتمة
مّما سبؽ يمكف أف نصؿ إلى نتيجة مفادىا أف جريمة الغش المعموماتي في مجاؿ 
العمؿ ىي آفة العصر، فيي ليست مجرد جرائـ تقميدية بثوب جديد، بؿ جرائـ جديدة في 

. طبيعتيا ومضمونيا ونطاقيا وتأثيراتيا وأدواتيا، وحتى في خصوصية مرتكبييا
والمشكمة الكبيرة تكمف في قصور أدوات الرقابة، وفرض عقوبات أكثر صرامة لمحد مف 

: وبناء عمى ىذه الورقة البحثية نالحظ ما يمي. ىذه الجرائـ عمى مستوى المؤسسات
 ػ اّف سياسة حماية المؤسسات مف جريمة الغش المعموماتي في مجاؿ العمؿ  1 

.  تطبيقيا محدود في الجزائر في الوقت الراىف
 ػ ال توجد قوانيف أو تشريعات في الجزائر تحمي المؤسسات مف االنتياؾ مف قبؿ 2
. اآلخريف

:  عمى ضوء ىذه النتائج فإف البحث قد توصؿ إلى ما يمي

                                                                                                                                                                                              

الذمة المالية فيي لدى الشخص المعنوي أكبر منيا لدى الشخص الطبيعي، مما جعمو يضاعؼ الغرامة 
 .101انظر محمد خميفة، مرجع سابؽ، ص .المفروضة عمى األوؿ
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ػ ضرورة سف قواعد قانونية جديدة في الجزائر لحماية المؤسسات العاممة في مواجية 1 
تحديات العصر الرقمي، تستمد ىذه القواعد أساسيا مف المبادئ الدولية المستقرة في مجاؿ 

.   المعموماتية

 ػ حتمية تمقي مستخدـ االنترنت والمواطنيف بشكؿ عاـ دورات تثقيفية حوؿ حماية 2
.  خصوصيتيـ المعموماتية

 ػ ضرورة جعؿ صفة العامؿ المتيـ كظرؼ مشدد لمعقوبة في جريمة الغش 3
  . المعموماتي الواقعة عمى المؤسسات
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Résumé  

Le transport maritime demeure essentiel pour le développement 

économique. La protection des gens de mer et l’amélioration des conditions de 

travail à bord des navires est nécessaire. 

Ces derniers restent cependant très vulnérables si les armateurs (leurs 

employeurs) ne s’acquittent pas de leurs responsabilités. Bien entendu,  Cette 

responsabilité, implique aussi l’Etat du pavillon du navire, l’Etat du port  pour le 

contrôle des navires étrangers  en ce qui concerne le respect de la législation en 

vigueur. 

Cette problématique des conditions de vie et de travail à bord des navires est 

d’actualité et la question qui se pose, comment  réaliser cette protection et 

comment améliorer  les conditions de vie de cette catégorie de travailleurs. 

Introduction : 

La protection sociale des gens de mer est un travail très ardu. Le 

secteur  de la marine marchande  est internationalisé caractérisé par 

une liberté d’immatriculation du navire, c’est-à-dire une mise en 

concurrence des législations sociales. L’internationalisation de la 

protection sociale est complexe. 

Le rattachement classique des gens de mer à la législation de 

l’Etat du pavillon a conduit à la création dans les Etats européens à 

des registres internationaux avec une différentiation de travail à bord , 

aux dépens des marins (internationaux ) , non européens , 

principalement en matière de protection sociale .  

Pour plus d’éclaircissements  nous verrons dans cet article : 

I – La valeur sociale et économique des gens de mer  

II -Les obligations de l’armateur  vis-à-vis des marins 

III -La position du législateur algérien 

IV- Les conventions internationales  



  2018جوان / مجلة قانون العمل و التشغيل                                                                                        العدد السادس 

378 
 

I –La valeur sociale et économique des gens de mer 

Les marins sont les personnages principaux du monde maritime, 

par leur nombre, par leur importance  dans la vie du navire, par la 

forte solidarité qui existe en principe entre eux. 

Deux traits caractérisent la vie humaine en mer : l’isolement et le 

danger. 

L’isolement : le marin est coupé des siens dans l’espace et dans le 

temps. Ces deux facteurs d’éloignement se conjuguent pour rendre sa 

vie plus difficile. L’éloignement reste cependant une donnée 

essentielle de sa vie. L’ensemble de son statut, logement, soins, 

versement du salaire, s’en trouvent affecté. A cela s’ajoute le danger : 

le marin vit dans un milieu hostile, à la merci d’une voie d’eau ou 

d’une tempête. 

Les métiers de la mer (notamment exercés sur les navires de 

commerce) sont souvent insérés  dans un système international 

complexe, ou le pavillon, l’armateur, les officiers et les équipages 

n’ont pas nécessairement la même nationalité. Comment fonctionne la 

protection de la santé, avec de telles organisations de travail ? 

II- Les Obligations de l’armateur  vis-à-vis des marins 

L’armateur est l’exploitant commercial du navire, c’est-à-dire 

l’employeur du marin
1
.Et de ce fait, il est le premier responsable de 

tout ce qui arrive au marin durant l’expédition maritime à bord du 

navire
2
. 

Les gens de mer (les marins) exercent, à bord d’un navire, une 

activité professionnel liée à son exploitation  et sont comme tous les 

salariés exposés à un certains nombre de risques au cours de leurs 

activités. Tous ces risques ne sont pas couverts de la même façon
3
. 

Les risques de terre relèvent du droit commun, par contre les 

risques à bord, les maladies et accidents du travail sont pris en charge 

par l’armateur
4
. 

                                                             
1
 Jean Pierre Beurier, Droit Maritime ,3ed, Dalloz,2015/2016,p.927 

2
 Cécile de Cet Bertin, Introduction au droit maritime, Paris, 2008, p.46. 

3
 Pierre Chaumette, Les gens de mer en perspective, DMF, 2009,9.29 

4
 Philippe Delebecque, Droit Maritime, Paris, Dalloz, 13ed, 2014, p.271. 
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L’armateur est le principal responsable de la sécurité et la santé 

des gens de mer à bord des navires .Les armateurs devraient consulter 

l’organisation de gens de mer pour la sécurité et la santé. 

Les armateurs devraient veiller à ce que la conception de leurs 

navires respecte les principes économiques et conforme à la 

législation nationale et internationale. 

Bien entendu, ils devraient assurer la fourniture et l’entretient ou 

la mise à jour des navires, équipement, instruments, afin que les gens 

de mer ne soient exposés à aucun risque d’accident ou de lésion. 

Enfin, les armateurs devraient assurer un contrôle de manière à 

permettre aux gens de mer de  remplir leurs taches dans de bonnes 

conditions de sécurité et de salubrité
1
. 

Parmi les obligations les plus importantes de l’armateur, on peut citer 

les suivants : 

1-Porter attention au marin 

2-Paiement des salaires  

3-Obligations de soins 

4-Rapatriement 

1-Porter attention au marin : 

L’armateur doit  se préoccupé du marin qu’il engage et en 

premier lieu  sa nourriture. En effet  tout marin a droit gratuitement à 

la nourriture ou à une indemnité pendant toute la durée de son 

inscription au rôle d’équipage. 

2-Paiement du salaire : 

Le marin est généralement rémunéré, soit à salaire fixe, soit à 

profits éventuels, soit par une combinaison des deux modes de 

rémunération 
2
 . 

3-Les obligations de soins : 

Lorsque le marin tombe malade, ou se blesse à bord du navire, tous les 

frais médicaux sont prises en charge par l’armateur. C’est l’originalité 

de la loi maritime. Car on ne pouvait pas agir pour le marin comme on 

                                                             
1
 Recueil de directives pratiques du bureau international du travail(BIT), 

Genève,1996,5/6. 
2
 René Rondière et Emmanuel Du Pontavice , Droit maritime ,  Paris 10 éd. ,Paris 

,1986,p.226  
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le fait pour l’ouvrier à terre. Ce dernier rentre chez lui ou il sera dirigé 

vers le plus proche hôpital.  Par contre , l’accident survenu en mer , la 

maladie déclarée en mer donne lieu à des soins à bord , au moins 

jusqu’à la prochaine escale.  

D’après la législation sociale, les ouvrier qui se blessent à terre  

reçoivent des secours et seront indemnisé  en argent, par contre, en ce 

qui concerne les marins, c’est l’assistance matérielle qu’ils ont besoin 

en premier lieu (les soins). 

4-Rapatriement : 

Le rapatriement apparait tantôt comme  une institution d’intérêt 

générale, tantôt comme une mesure de protection du marin. 

C’est l’armateur qui prend en charge les frais de rapatriement du 

marin  si certaines conditions sont réunies, à savoir : 

1-en cas de maladie, d’accident, ou, pour tout autre raison d’ordre 

médicale nécessitant un débarquement. 

2-en cas de naufrage. 

III- La position du législateur Algérien  

Le législateur Algérien a prit en charge un certains nombres de 

règles concernant le travail des gens de mer à bord des navires et ce en 

application du Code Maritime Algérien 
1
 et  il a prévue dans le 

chapitre II  cinq sections : 

Section II (obligation de l’armement, art.428 à art.432) 

Section III (approvisionnement des gens de mer à bord du navire,  

art.433 à art .438) 

Section IV  (hébergement des gens de mer à bord du navire, art.439 à 

art. 446) 

Section V (tenue vestimentaire des gens de mer,  art.447 à art.448) 

Section IV (rapatriement de gens de mer,  art.449 à 541) 

Nous citer quelques articles dont l’importante est avérée à savoir : 

 
                                                             

1
 Ordonnance n°76-80 du 23 octobre 1976 portant code maritime, modifiée et 

complétée par la loi n°98-05 du 25juin 1998 (JO n°47). 
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1- L’assurance de la navigabilité et la sécurité du navire en 

exploitation : 

Les gens de mer ont droit à un lieu de travail sûr  et sans danger 

ou les normes de sécurité sont respectées. C’est-dire, que l’armateur 

doit fournir un navire en bon état de navigabilité et conformes aux 

normes en vigueur
1
. 

2-Soins médicaux nécessaire au marin pendant son voyage en mer 

et son séjour au port étranger : 

L’armateur doit prendre toutes les mesures appropriées pour la 

protection de la santé des Marins et leur permettre d’accéder à des 

soins rapides et adéquats  durant leur service à bord
2
. 

3-L’assurance contre les accidents du travail à bord du navire : 

Les gens de mer bénéficient de la protection de santé au travail et 

des maladies professionnelles
3
. 

4-Frais funéraires et le rapatriement du corps du marin en cas de 

décès survenu à bord ou à terre  ou à l’étranger : 

Les gens de mer ont le droit d’être rapatrié aux frais de 

l’armateur  en cas de décès survenu à bord ou en cas de décès survenu 

à terre, ou à l’étranger, à condition qu’au du décès le marin était au 

service du navire
4
. 

5-Paiement d’une indemnité posthume à la famille du matin en 

cas de décès : 

                                                             
1
 -art.428/a du Ord. n°76-80. 

2
 -art.429 du Ord. n°76-80. 

3 -art.430 du Ord. n°76-80 : «L’armateur est tenu d’assurer le marin sur la vie , 

contre les accidents du travail , contre la perte de son aptitude d’exercer la 

profession de marin par suite d’un accident ou d’une maladie professionnelle et 

contre la perte de ses effets personnels par suite de naufrage , incendie à bord ou 

autres cas fortuit ou de force majeure pendant le voyage en mer , sans préjudice de 

la réglementation en vigueur ». 
4
 -art.431 du Ord. n°76-80. 
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En cas de décès du marin, l’armateur verse à sa famille à titre 

posthume, une indemnité égale au montant d’un mois de salaire de 

travail pour chaque année passée au service de l’armateur
1
. 

6-Approvisionnent des gens de mer à bord du navire : 

L’armateur a pour obligation de fournir  aux marins à bord 

pendant  la durée de leur inscription au rôle de l’équipage du navire, la 

nourriture gratuite selon le caractère et la durée du voyage
2
. 

7-S’assurer du bien-être des gens de mer à bord du navire : 

L’armateur doit s’assurer que les gens de mer disposent à bord 

d’un logement et de loisirs décents. C’es-à-dire que l’armateur  est 

tenu de mettre à la disposition des marins à bord du navire, des 

aménagements  installés convenablement, à savoir, ventilés éclairés et 

chauffés. En ce qui concerne les couchettes, elles devraient être 

aménagées de manière à assurer le plus grand confort possible au 

marin
3
.  

Il faut signaler que la protection sociale et les pensions de retraite 

des gens de mer constituent une  ‘’ priorité  majeure ‘’ dans le plan 

d’action sectoriel, a indiqué le 10 octobre 2012, le ministre algérien de 

la Pêche et Ressources halieutiques.  Il faut signaler, que les 

conditions de travail des gens s de mer sont pénibles et certaines 

préoccupations sont légitimes à savoir : 

Le système de retraite, la revalorisation des salaires et leur 

protection sociale et de médecine de travail. 

Par contre certaines questions  ne trouvent pas de réponse, à 

savoir combien sont-ils les gens de mer algériens, combien sont 

déclarés à la sécurité sociale, et combien à ce jour, bénéficient d’une 

retraite. 

 

                                                             
1
 -art.432 du Ord. n°76-80. 

2
 -art.433 du Ord. n°76-80. 

3 - art.439 du Ord. n°76-80. 
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IV- Les conventions internationales  

Les gens de mer joue un rôle vital dans l’économie mondiale, 

grâce à leurs travaillent à bord des navires qui sillonnent le globe, les 

pays reçoivent tout ce qui leur est nécessaire pour à savoir : pétrole, 

gaz, matériaux de construction, les céréales …etc. 

Mais le gros problème qu’affronte nt les gens de mer c’est les 

navires qui battent un pavillon de complaisance.  

Un navire de complaisance est un navire qui bat un pavillon d’un 

pays autre que le pays de propriété réelle de ce navire. Pour les 

travailleurs à bord, cela peut se traduire par : des salaires dérisoires, et 

des conditions médiocres à bord, un approvisionnement insuffisant en 

vivres et en eau potable, de longues périodes de travail sans repos, 

cela peut entrainer le  stress et  la fatigue des gens de mer. 

En battant un pavillon de complaisance, les armateurs peuvent 

bénéficier des avantages suivants : réglementation minime, frais 

d’immatriculation réduis, liberté  d’employer une main d’œuvre bon 

marché, et peu ou pas d’impôts. 

Sur  ce, tous les gens de mer n’ont pas la même nationalité, car 

chacun relève de la protection sociale de son pays.  

Heureusement, deux organismes internationaux vont dans le bon 

sens d’une harmonisation des pratiques : il s’agit de l’Organisation 

maritime international (OMI) et de l’organisation international de 

travail (OIT), qui dépendent toutes les deux de l’ONU. 

Elles ont permis la conclusion en 2006, d’une convention du 

travail maritime (MLC), ratifiée par 88 Etats-membres à ce jour .Elle 

fixe les normes minimales au niveau international d’environ 1.545.000 

marins 
1
. 

Celle-ci institue notamment les notions de protection sociale des gens 

de mer, d’aptitude à la navigation, d’obligation de soins à bord, de 

comité de sécurité sur les navires et salaire minima. 

 

                                                             
1
 Conseil maritime baltique et international et chambre internationale de la marine 

marchande, CNUCED, 2016, p49.. 
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Selon l’ITF (Fédération internationale des ouvriers du transport), les 

gens de mer employés sur les navires battant pavillon de 

complaisance, sont confrontés à des problèmes de salaires y compris 

des conditions de travail  non conforme à la réglementation en 

vigueur. Parmi  ces pays, on peut citer (Bahamas, Bolivie, Honduras, 

Panama, Corée du Nord). 

Les pays fournisseurs de gens de mer sont : 

 Pays Nombre de gens de mer 

Chine 243.635 

Philippines 215.500 

Indonésie 147.702 

Fédération de Russie 87.061 

Inde 86.084 

Ukraine 69.000 
Source: Conseil Maritime baltique et international et Chambre 

internationale de marine marchande 2016. 

Aujourd’hui, le droit social des gens de mer repose 

principalement sur le droit international dans le cadre duquel vient 

s’inséré le contrat d’engagement maritime conclu entre l’armateur et 

chaque membre de l’équipage
1
. 

La convention du travail maritime, également désignée par (LMC 

2006) pour Maritime –Labour convention, adoptée, par l’OIT à 

Genève en 2006, et entrée en vigueur le 20 aout 2013, a été intégrée 

au droit algérien
2
. 

 Les matières prise en charge par cette convention sont les conditions 

de travail, de protection sociale, de durée de travail ou encore de 

congés des gens de mer, l’âge minimum d’embarquement sur un 

navire, type de contrat de travail , durée du travail et la durée du repos, 

rapatriement des gens de mer
3
.  

 

                                                             
1
 Arnaud Montas, Droit Maritime, Brest, Vuibert, 2012, p.87. 

2
 Décret Présidentiel n°15-160 du 07 octobre 2015 qui porte ratification de cette 

convention (JO n°5 du 31 janvier 2016. 
3
 Les nomes sont des règles obligatoires pour tout pays qui ratifie la convention du 

travail maritime de 2006. 
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Pourquoi  la convention maritime du travail est importante? 

Elle réunit en un seul document les normes minima 

internationales portant la quasi-totalité des aspects des conditions du 

travail et de vie à bord. 

Cette convention préconise que les gens de mer ont droit à : 

- à des conditions d’emplois équitables  

-à des conditions de travail et de vie décente à bord des navires, c’est-

à-dire assurer que les gens de mer disposent à bord d’un logement et 

de lieux de loisirs décents. 

-à la protection de la santé, aux soins médicaux, à des mesures de 

bien-être  et aux autres formes de protection sociales, cela veut dire , 

faire en sorte que le milieu de travail des gens de mer à bord des 

navires contribue à leur santé et à leur sécurité au travail. 

Comme on vient de le voir, cette convention vise a assurer  une 

protection universelle de tous les gens de mer. C’est un instrument (la 

convention) unique et cohérent qui intègre autant que possible toutes 

les normes à jour contenues dans les actuelles conventions et 

recommandations internationales du travail maritime. 

Conclusion : 

Des milliers de marins dans le monde sont exposés aux risques 

de maladie et d’accidents ou traumatismes dans l’exercice de leur 

profession. Ces travailleurs sont encore insuffisamment protégés 

contre les risques d’exposition physiques, chimiques, biologiques et 

psychologiques liés à leur activité. 

La santé des marins relève de l’Organisation mondiale de la santé 

(OMS) , et de l’OIT , de l’Organisation maritime internationale (OMI) 

, de la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF) et de 

nombreuses organisations non gouvernementales telles que , par 

exemple ,l’Association internationale de médecin maritime (IMHA). 

Les conventions de l4oit ont notamment trait à la protection de la 

santé des marins. 
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Les pays industrialisés ont des services de médecine du travail 

spécialisés pour les marins et les pêcheurs. Ce n’est pas le cas dans de 

nombreux pays en développement, ou des centaines de milliers de 

marins sont employés et travail sur des navires battant pavillon 

étranger. 

Ces derniers ne sont pas liés par les conventions de l’OIT sur la 

protection de la santé des marins. 

Cette nouvelle situation appelle une action coordonnée à l’échelle 

internationale visant à renforcer les services de santé au travail à bord 

des navires, et l’OMS, l’OIT, l’OMI l’IMHA et l’ITF ont un rôle 

important à jouer. 

La convention du travail maritime de 2006, concerne la totalité 

des sujets se rapportant aux gens de mer, à savoir les conditions de 

travail, de protection sociale, de durée du travail ou encore de congés, 

l’âge minimum d’embarquement sur un navire, le type de contrat de 

travail, la durée du travail et celle relative au repos. L’Etat du pavillon 

a le devoir et l’obligation de veiller au respect de ces normes 

internationales des gens de mer. 

Enfin, comme l’Algérie a ratifiée la dite convention, nous 

espérons que les gens de mer du monde entier  et en particulier 

algériens puissent voir leurs conditions de travail, de santé et de 

sécurité  plus que meilleures. 
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Du rôle de la négociation collective dans la préservation de la 

stabilité des relations de travail 

 

Dr YACOUB Zina 

Faculté de Droit et Sciences Politiques 

Université Abd Errahmane Mira, Béjaia. 

 

Résumé : 

Tant dans les relations individuelles de travail que dans les 

relations collectives, la négociation collective est le moyen le plus 

efficace pour garantir la stabilité des relations de travail et préserver la 

paix sociale, à conditions qu’elle intervienne dans la transparence et 

qu’elle soit imprégnée par les réalités socio économiques qui 

gouvernent l’entreprise. 

  :ملخصال

في كل من العالقات الفردية و العالقات الجماعية لمعمل، تعتبر االتفاقية الجماعية 
. الوسيمة األمثل واألنجع لضمان استقرار عالقات العمل والمحافظة عمى السمم االجتماعي

ولكن لكي يتحقق ذلك يجب أن يتم التفاوض الجماعي في شفافية وأن يحتك بكل الظروف 
 .االجتماعية واالقتصادية التي تتحكم في المؤسسة

Summary : 

In both individual labor relations and in collective relations, 

collective bargaining is the most effective way to guarantee stable 

labor relations and preserve social peace, provided that it operates in a 

transparent manner and is impregnated by the socio-economic realities 

that govern the company. 
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Introduction : 

La consécration de la négociation collective est un aspect 

primordial de la participation des travailleurs à la détermination des 

règles conventionnelles applicables sur les relations de travail, 

individuelles et collectives. Elle traduit de ce fait la volonté du 

législateur de protéger les droits des salariés dans une ère où la 

transition vers l’économie de marché a remis les enjeux économiques 

des entreprises aux devants de toute stratégie de gestion 

socioéconomique, au détriment de la protection et de la stabilité de 

l’emploi.  

En effet, en un temps où la transition à l’économie de marché à 

considérablement fragilisé le rôle protecteur du droit du travail et la 

stabilité des relations qu’il organise, la négociation collective a été 

consacrée par la législation de 1990 comme étant un droit fondamental 

des salariés, afin de compenser un tant soit peu cette perte de 

protection, par la participation des salariés tant à la gestion des 

relations de travail et qu’à celle de l’entreprise. 

A travers l’implication des travailleurs dans différents domaines 

de la gestion des relations socioprofessionnelles, tel que  les conflits 

collectifs, les plans sociaux des compressions d’effectifs, l’élaboration 

des conventions collectives, ils contribuent au maintien de la paix 

sociale et de la stabilité des relations collectives de travail. Mais 

encore, et parce que la convention collective organise surtout les 

relations individuelles de travail, la stabilité de celles-ci dépend aussi 

de l’efficacité de la négociation collective qui mène à la conclusion de 

ladite convention, laquelle, conditionnée par le principe de faveur, est 
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sensée améliorer les droits des salariés. Paradoxalement, le maintien 

de la stabilité des relations de travail, exige parfois que l’on renonce 

au principe de faveur, en faveur des intérêts économiques de 

l’entreprise, seule alternative à la perte de l’emploi.  

En ce sens, il ne suffit pas de s’arrêter sur les différents aspects 

dans lesquels intervient la négociation collective pour préserver la 

stabilité des relations de travail, individuelles et collectives, il 

convient aussi de discuter l’effectivité de cette négociation dans un 

contexte économique difficilement gérable, et les moyens de la rendre 

plus rationnelle, et par conséquent, plus efficace.  

I- De la négociation collective et des relations collectives de 

travail 

La négociation collective s’inscrit dans une démarche 

participative de la gestion de l’entreprise et des relations 

socioprofessionnelles, ce qui concourt au maintient de la stabilité des 

relations collectives de travail et à la préservation de la paix sociale.  

Il faut en effet mettre l’accent sur le rôle pertinent de la 

négociation collective, et tous les outils de sa mise en œuvre, dans la 

consécration des droits collectifs des travailleurs dans les variations 

d’un environnement économiquement, socialement et politiquement 

instable. Ces droits collectifs des travailleurs, en ce qu’ils s’appuient 

sur la représentation des travailleurs par le biais de la reconnaissance 

de la liberté syndicale, du droit à la négociation collective et du droit 

de grève, jouent un rôle déterminant en période d’accroissement des 
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inégalités sociales qui pourraient justement pousser à la diminution de 

l’action collective des travailleurs
1
. 

Dans ce sens, la négociation collective intervient dans plusieurs 

situations qui engagent les droits collectifs des travailleurs, en 

fonction des circonstances économiques, sociales ou juridiques qui 

conditionnent l’entreprise, tel que le règlement des conflits de travail, 

l’élaboration des volets sociaux en cas de compressions d’effectif et 

l’élaboration des conventions et accords collectives. 

A- La négociation collective et le règlement des conflits 

collectifs de travail  

La première consécration de la négociation collective sous 

l’égide des réformes économiques entreprises depuis la fin des années 

1980, remonte à la promulgation de la loi 90-02 relative à la 

prévention, au règlement des contentieux collectifs de travail et à 

l’exercice du droit de grève
2
. 

En un temps où le passage à l’économie de marché a tant 

affaibli la protection sociale qu’elle n’a ébranlé la stabilité 

économique, et afin de maintenir un climat de paix et de sérénité dans 

l’entreprise, la loi 90-02 fera de la négociation collective, sans la 

                                                             
1
 Moreau Marie-Ange, « Le rôle du droit dans les transformations du mode de 

représentation des travailleurs. L’intérêt d’une approche comparative », In : La 

représentation collective des travailleurs, Ses transformations à la lumière du droit 

comparé, Sous la direction de Marie-Ange Moreau, Actes du colloque du 27 juin 

au 8 juillet 2011 à l’Université Lumière Lyon 2, DALLOZ, Paris, 2012, p. 05. 
2
 Loi n° 90-02 du 06- 02- 1990 relative à la prévention et au règlement des conflits 

collectifs de travail et à l’exercice du droit de grève, JORA n° 6 du 07-02-1990, 

modifiée et complétée. 
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désigner sous cette appellation, un moyen de  prévention et de 

règlement des conflits collectifs de travail, dont la grève. 

Il est des dangers des conflits collectifs de travail qu’ils 

touchent au bon fonctionnement de l’entreprise, et de surcroît, aux 

intérêts de ces mêmes salariés qui en sont partie,  ces conflits, pouvant 

aller jusqu’à la grève et geler, ou du moins affecter, l’activité de 

l’entreprise. Voilà pourquoi, outre le règlement des ces conflits qui 

peuvent se compliquer à un degré de non retour, le législateur a 

institué un régime préventif de leur survenue. 

Aussi, est-il prévu par l’article 4 de la loi 90-02 que les 

employeurs et les représentants des travailleurs tiennent des réunions 

périodiques en vue d’examiner en commun la situation des relations 

socioprofessionnelles et les conditions générales de travail et de 

l’emploi au sein de l’organisme employeur, la périodicité et les 

modalités de la tenue de ces réunions étant fixées par voie 

conventionnelle. 

Ce procédé est celui de la négociation collective qui sera reprise 

par la loi 90-11 relative aux relations de travail
1
, soit deux mois 

environs après la promulgation de la loi 90-02, comme un droit 

fondamental des travailleurs, à travers lequel ils participent à 

l’élaboration des règles conventionnelles qui organisent les relations 

de travail individuelles et collectives. 

 

 

                                                             
1
 Loi n° 90- 11 du 21- 04 - 1990  relative  aux  relations   de travail,  JORA n°  17 

du 25-04-1990. modifiée et complétée. 
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Il est de l’importance de cette négociation autour de la situation 

des relations et  conditions de travail, à travers les réunions 

périodiques, qu’elle permet, de part son rôle préventif, d’exposer les 

points de divergence entre les travailleurs et l’employeur avant qu’ils 

ne prennent l’ampleur d’un conflit collectif
1
, ce qui permet de réduire 

le taux de conflictualité dans l’entreprise. 

Aussi, est-il prévu qu’en cas de différend persistant entre les 

deux parties sur toute ou une partie des questions examinées, 

l’employeur et les représentants des travailleurs engagent la procédure 

éventuelle de conciliation conventionnelle et/ou à défaut, légale
2
. En 

cas d’échec de celle-ci, les parties peuvent recourir à la médiation qui 

est une procédure facultative, le cas échéant, ou en cas d’échec de la 

médiation, les parties pourront enfin recourir à l’arbitrage, à moins 

que les salariés ne décident de déclencher un mouvement de grève. 

Par ailleurs, et compte tenu de la périodicité de ces réunions 

périodiques, il est supposé qu’elles soient maintenues pendant toute la 

période du règlement des conflits collectifs de travail, même si le 

législateur a évoqué la poursuite des négociations, dans le processus 

du règlement des conflits, seulement à l’occasion des solutions 

prévues pour la résolution de la grève. Et effectivement, la plupart des 

                                                             
1
 L’article 02 de la loi 90-02 définit le conflit collectif de travail comme étant « … 

tout désaccord relatif aux relations socioprofessionnelles et aux conditions et aux 

conditions générales de travail, entre les travailleurs et l’employeur, parties à une 

relation de travail, et non résolu dans le cadre des dispositions prévues aux articles 

4 et 5 ci-dessous », sachant que les articles 4 et 5 de la même loi traitent des 

réunions périodiques, il ressort de cette définition qu’on ne saurait qualifier un 

différend entre les travailleurs et l’employeur, de conflit collectif, que s’il n’a pas 

été résolu dans le cadre des réunions périodiques, d’où le caractère préventif de 

ces réunions. 
2
 Voire l’article 05 de la loi 90-02 relative à la prévention et au règlement des 

conflits collectifs de travail et à l’exercice du droit de grève, Op.cit. 
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grèves sont résolues dans l’enceinte des réunions de négociations, 

surtout lorsque l’arrêt collectif de travail ne constitue pas une menace 

au bon fonctionnement d’un secteur vital pour la population.  

  

B- La négociation collective et la compression d’effectif pour 

raison économique 

La compression d’effectif pour raison économique, à laquelle a 

recours l’entreprise quand elle traverse des difficultés économiques, 

est une procédure lourde de conséquences qui engendre souvent la 

perte massive de postes d’emploi. Il est donc opportun d’y associer les 

salariés afin de garantir la transparence de la procédure et assurer que 

tous les efforts seraient fournis pour amoindrir le nombre de 

licenciements auxquels on aboutit. Voilà pourquoi, l’élaboration et la 

mise en œuvre du volet social sont soumises à négociation collective. 

Le plan social est établi par voie de négociation, en vue de 

restructurer l’élément humain face à sa pléthore. Il tend à déterminer 

le niveau exact et la structure des effectifs pléthoriques pour permettre 

de sauver des emplois et aller, de ce fait, dans le sens d’une limitation 

de la compression des effectifs. Il doit naturellement contenir deux 

ensembles de mesures : des mesures ayant pour but d’éviter les 

licenciements ou d’en limiter le nombre et d’autres ayant pour objet 

de faciliter le reclassement du personnel en cas de licenciements 

inévitables
1
. 

                                                             
1
 JEAMMAUD Antoine, PELISSIER Jean et SUPIOT Alain ; Droit du travail, 

20
ème

 édition, Dalloz Delta, Paris, 2000, p. 499. 
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En droit algérien, le volet social est conçu en deux phases 

distinctes et successives, telles qu’elles sont définies par l’article 06 

du décret législatif 94-09 portant préservation de l’emploi et 

protection des salariés susceptibles de perdre de façon involontaire 

leur emploi
1
. Les mesures de la première phase tendent à éviter la 

compression tandis que la seconde phase est conçue pour éviter le 

licenciement en cas de compression inévitable
2
. 

 La mise en œuvre du volet social est accompagnée d’une série 

de procédures qui font apparaître, au moins dans les textes, le 

caractère participatif des mesures de compression. Le comité de 

participation et les organisations syndicales, selon le décret législatif 

94-09, jouent un rôle significatif dans le parachèvement du volet 

social, et ce, par la négociation préalable de son contenu et des 

conditions de sa mise en œuvre. 

Une fois achevé, le contenu du volet social est présenté par 

l’employeur, ou son représentant, au comité de participation et aux 

organisations syndicales représentatives des travailleurs de 

l’entreprise, en les convoquant à des réunions distinctes
3
. Ces 

dernières ont pour objet, entre autres, de préparer les conditions 

                                                             
1
 Décret législatif n° 94-09 du 26-05-1994 portant préservation de l’emploi et 

protection des salariés susceptibles de perdre de façon involontaire leur emploi, 

JORA n° 34 du 01-06-1994. Modifié et complété. 
2
 YACOUB Zina, Le droit algérien du travail entre enjeux économiques et 

protection de l’emploi, Thèse pour l’obtention du diplôme de Doctorat en 

Sciences, Soutenue le 07-12-2017, Université de Tizi-Ouzou, Faculté de Droit et 

Sciences Politiques, p. 98. 
3
 Art. 10 du décret législatif n° 94-09 du 26-05-1994 portant préservation de 

l’emploi et protection des salariés susceptibles de perdre de façon involontaire 

leur emploi, Op.cit. 
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nécessaires à la concertation autour du contenu et des conditions de 

mise en œuvre du volet social
1
.   

Les réunions de concertation autour du contenu du volet social 

doivent permettre aux parties d’affirmer leur volonté de recourir à la 

conciliation, la médiation et le cas échéant, l’arbitrage pour le 

règlement de tout différend qui pourrait survenir à propos de l’objet de 

la concertation (le volet social), aux représentants de l’employeur 

d’expliquer et de présenter la situation économique et financière ainsi 

que le contenu du volet social et aux représentants des travailleurs 

d’exprimer leurs avis, suggestions, remarques, propositions et 

recommandations sur le contenu du volet social
2
. 

Les négociations entre l’employeur et les représentants des 

travailleurs donnent lieu à l’établissement d’un procès-verbal signé 

des deux parties, qui consigne les points d’accord et le cas échéant, les 

points faisant objet de réserve ou de désaccord
3
. 

Cependant, si le caractère collectif du processus des décisions 

est un puissant facteur de légitimation
4
, le comité de participation ne 

dispose que d’attributions consultatives au sein de l’organisme 

employeur et dont les interventions restent bien limitées. La 

négociation collective en matière de licenciement pour compression 

                                                             
1
 YACOUB Zina, Le droit algérien du travail entre enjeux économiques et 

protection de l’emploi, Op.cit., p. 99. 
2
 Art. 11 du décret législatif n° 94-09, modifié et complété, Op. Cit. 

3
 Art. 13, Ibid. 

4
 RAHMANI Ahmed, « La gestion du potentiel humain dans la conduite du 

changement : vers une organisation favorisant une GRH moderne et dynamique », 

Revue IDARA, numéro spécial : le changement dans l’administration, 2003, n° 

25, pp. 207, 208. 
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d’effectif, dans la pratique, marginalise la participation des travailleurs 

à travers les organisations syndicales qui les représentent, tant les 

plans de compressions sont généralement déjà établis avant même la 

tenue des réunions de concertations.  

C- La négociation collective et la conclusion des conventions 

collectives 

Après que la loi 90-02 en ait fait un moyen de prévention et de 

règlement des conflits collectifs de travail, la loi 90-11 relative aux 

relations de travail a repris le même procédé dans un cadre généralisé 

qui engage la participation des salariés non pas seulement à la gestion 

des situations conflictuelles dans l’entreprise, mais plus que cela, à la 

gestion des relations individuelles et collectives de travail à travers les 

conventions collectives. 

Le pivot de la négociation collective se trouve ainsi dans 

l’espace conventionnel sensé améliorer les règles légales et 

réglementaires à travers le principe de faveur. La convention 

collective, outre son rôle d’éclairer objectivement l’application de la 

loi, ne peut, en règle générale, apporter que des avantages 

supplémentaires aux salariés comparée à la législation et à la 

réglementation du travail. 

Il est déduit de l’article 118 de la loi 90-11 que  la convention et 

l’accord collectifs peuvent contenir des dispositions plus favorables 

aux travailleurs que celles édictées par des normes qui leur sont 

hiérarchiquement supérieure. Aussi, ce texte impose-t-il à l’organisme 

employeur de s’y soumettre dès lors qu’il a souscrit ou adhéré à ladite 

convention ou accord. En même temps, lorsque le contrat de travail 
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introduit une clause plus favorable que la règle conventionnelle, c’est 

cette clause contractuelle qui va s’imposer à l’organisme employeur
1
. 

En outre, pour assoir cette position, l’article 62 de la même loi stipule 

que le contrat de travail est modifié lorsque la loi, la réglementation, 

les conventions collectives ou les accords collectifs énoncent des 

règles plus favorables aux travailleurs que celles qui y sont stipulées. 

En tout état de cause, la convention collective est le lieu où l’on 

perçoit le mieux la participation du collectif des travailleurs à la 

gestion de leurs parcours professionnels. La négociation collective 

intervient ici comme un puissant facteur de légitimation des règles 

applicables aux salariés, lorsque celles-ci dérogent aux textes 

législatifs à travers un consensus collectif bien étudié. Elle maintient 

ainsi un climat de paix dans l’entreprise par l’implication de l’esprit 

collectif dans la gestion même de celle-ci et l’élaboration des règles 

applicables aux salariés. 

Si tels sont certains aspects dans lesquels intervient la 

négociation collective pour entretenir la stabilité des relations 

collectives de travail, ces mêmes aspects ont un impact direct sur les 

relations individuelles de travail, les deux types de relations étant 

indissociables dans la quête de leur stabilité. 

 

 

 

                                                             
1
 Article 118 de la loi n° 90- 11 du 21- 04 - 1990  relative  aux  relations   de 

travail,  JORA n°  17 du 25-04-1990. modifiée et complétée 
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II-  De la négociation collective et des relations individuelles de 

travail  

Comme les conventions collectives organisent aussi et surtout 

les relations individuelles de travail, la stabilité de celles-ci repose sur 

l’effectivité et l’efficacité de la négociation collective. Si le principe 

de faveur est considéré, au vu du droit comparé du travail, comme le 

centre de la négociation collective qui tend à sauvegarder les règles 

d’ordre public social dans un climat de mutations économiques 

socialement pesantes, il n’en demeure pas moins que les limites de ce 

principe, conjuguées au besoin de répondre aux attentes économiques 

de ces mêmes entreprises qui offrent de l’emploi, poussent à élargir 

l’espace conventionnel vers des dérogations susceptibles de préserver 

à long terme la stabilité des relations de travail même si, à court 

termes, elles réduisent certains avantages pour les salariés.  

A- Le principe de faveur et la négociation collective  

Conditionnée par le principe de faveur, la convention collective 

ne peut principalement apporter que des avantages supplémentaires 

aux salariés comparée à la législation du travail. Aussi, est-il prévu par 

la législation que toute clause conventionnelle qui réduirait les droits 

des salariés consacrés par la loi est nulle et de nul effet.  

Il est ainsi des éléments préservateurs de la stabilité des 

relations de travail, que la convention ou l’accord collectif, conclus 

par le biais de la négociation collective, ont normalement pour but et 

pour effet d’améliorer la situation des salariés, à travers le principe de 

faveur, sachant que l’ordre public en droit du travail est 

essentiellement orienté vers la protection des salariés. 
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Le principe de faveur illustre parfaitement le caractère 

protecteur du droit du travail, dans la mesure où les dispositions 

législatives et réglementaires, qui garantissent aux travailleurs des 

avantages minimaux, présentent un caractère d’ordre public, auquel il 

n’est possible de déroger que par des règles conventionnelles plus 

favorables
1
. Mais cette vocation protectrice n’est pas toujours 

synonyme de la préservation de la stabilité des relations de travail, 

dans la mesure où cette stabilité exige souvent le renoncement à 

certaines règles de protection en faveur des intérêts économiques de 

l’entreprise. 

B- Limites du principe de faveur dans le contexte socio-

économique de la gestion des entreprises 

Le but de la négociation collective est de maintenir l’ordre 

public social qui protège les salariés des excès du libéralisme 

économique en dressant un obstacle à toute exploitation abusive du 

travail
2
. Mais cette protection sociale suscitée par les réformes et les 

concessions faites par les Etats au profit des salariés, est jugée 

accablante pour les entreprises et les milieux patronaux lesquels 

accusent les règles protectrices d’entraver l’investissement et de nuire 

à la stabilité de l’emploi.  

 

                                                             
1
 SAMAR Nasreddine, « Ordre public social et principe de faveur », Revue des 

Sciences Juridiques et Administratives, Faculté de Droit, Université Abou Bekr 

BELKAID, Telemcen, n°04/2006, p. 18. 
2
 YACOUB Zina, « L’ordre public social en droit algérien du travail entre 

protection des salariés et flexibilité des relations de travail », Revue Académique 

de la Recherche Juridique, Numéro spécial-2015 : Colloque international sur les 

mutations de l’ordre public, FDSP, Université de Béjaia, p. 645. 
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Il faut noter par ailleurs que le principe de faveur ne présente un 

intérêt que dans la mesure où il est mis en œuvre par les partenaires 

sociaux, et ce en concluent des accords ou conventions collectives 

plus favorables aux salariés
1
. Dans la pratique, le principe de faveur ne 

touche pas souvent aux dispositions décisives de la relation de travail 

et desquels dépend le sort des salariés, telles les règles protectrices 

légiférées en matière de conclusion et de rupture de la relation de 

travail
2
. 

Les mutations de l’économie algérienne et la crise qui s’y 

accole ne permet que la négociation de situations précaires et de 

suppressions d’emplois, ne laissant aucun espace aux revendications 

salariales. La seule négociation possible, souvent avec l’ex syndicat 

unique qui n’est pas crédulement représentatif et manque d’assise 

sociale dans le secteur économique, est une négociation qui privilégie 

les objectifs économiques des entreprises et néglige les intérêts des 

salariés
3
.  

C’est d’ailleurs dans cette tendance de la priorisation des 

objectifs économiques que la Cour suprême a permis la négociations 

de départs volontaires
4
, alors même qu’il s’agit d’une rupture négociée 

de la relation de travail, dont la loi n’a organisé ni les conditions, ni le 

renvoi aux conventions collectives. 

                                                             
1
 SAMAR Nasreddine, « Ordre public social et principe de faveur » Op.cit., p. 19. 

2
 YACOUB Zina, « L’ordre public social…. », Op. cit., p. 646 

3
 HAMDAN Leïla, « De quelques obstacles à la négociation collective en 

Algérie », Revue internationale de Droit Comparé, n° 03/1999, pp. 650-651. 

 
، مؤرخ في 265708قرار الغرفة االجتماعية لممحكمة العميا رقم  :انظر عمى سبيل المثال-   4
عن سايس جمال، االجتهاد الجزائري في . 204. ، ص57، العدد 2006، نشرة القضاة، 09/12/2003

، الجزء الثاني، منشورات كميك، 2013المادة االجتماعية، مسرد ألفبائي لمكممات الدالة، الطبعة األولى، 
.                                                                                      991. الجزائر، ص
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C- Les perspectives d’une négociation collective plus 

rationnelle et productive 

Dans les pays économiquement avancés, tel que la France et la 

Belgique, dès lors que leurs expériences les confrontent à la nécessité 

d’adapter leurs dispositifs de gestion des relations de travail aux 

impératifs économiques des entreprises, la tendance est de plus en 

plus orientée vers l’élargissement de l’espace de la négociation 

collective jusqu’à déroger au principe de faveur si cette dérogation 

tend de près ou de loin à préserver la stabilité des relations de travail 

et à éviter la perte de l’emploi.  

Lorsque la négociation collective déroge aux minimas de 

protections garantis par la loi, ces clauses négociées entrent dans le 

cadre de ce qui est communément appelé « l’ordre public 

dérogatoire », à la différence de l’ordre public de protection qui 

préconise le respect du principe de faveur. Si la notion de l’ordre 

public dérogatoire est bien connue dans certains pays, elle ne l’est pas 

au vu du droit algérien, malgré le recours aux accords dérogatoires, 

parfois consentis par la jurisprudence. 

1/ L’expérience de la négociation dérogatoire dans certains pays 

économiquement avancés 

En France, la première intervention du concept de l’ordre public 

social dérogatoire remonte à la promulgation de l’Ordonnance Auroux 

du 16 janvier 1982 relative à la durée de travail et aux congés payé, 
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laquelle, autorise la conclusion des conventions qui réduisent les 

droits des salariés dans les domaines stipulés
1
.   

En Belgique, la loi de redressement du 22 janvier 1985 a 

introduit un mécanisme de flexibilité qui permet aux employeurs de 

mieux gérer les périodes de pointe et les périodes creuses en ayant 

comme avantage que pendant les périodes de haute activité, les limites 

normales de la durée du travail peuvent être dépassées sans qu’un 

sursalaire ne soit dû. Ce mécanisme de flexibilité est introduit dans 

l’entreprise par le biais d’une convention collective
2
. 

Mais ces dérogations ne se sont pas limité à la flexibilisation du 

temps de travail, comme l’exprime à juste titre un auteur, 

l’Ordonnance Auroux de 1982 en France a « ouvert l’appétit » tant au 

législateur qu’aux partenaires sociaux pour s’engouffrer dans cette 

brèche
3
. 

En effet, la loi Fillon I du 03 janvier 2003 relative à la relance 

de la négociation collective en matière de licenciement économique 

confère aux partenaires sociaux la possibilité de conclure des accords 

sur le déroulement de la procédure du licenciement tout en admettant 

l’éventualité que ceux-ci puissent être désormais moins favorable que 

la loi envers les salariés. Par la suite, la loi Fillon II de Mars 2004 

relative à la formation professionnelle et au dialogue social vient a 

                                                             
1
 F. SARAMITO, les accords dérogatoires, Dr ouvrier 1989, p. 347 ; in : SAMAR 

Nasreddine, « Ordre public social et principe de faveur », op. cit., p. 24. 
2
 ROULS Vincent et TRAN Michèle ; « Le temps de travail : quel outil de 

flexibilité », in : La flexibilité en droit du travail, Actes de Colloque, collection les 

Ateliers des FUCAM, Editions Anthemis, Belgique, 2012, p. 93. 
3
 SAMAR Nasreddine, « Ordre public social et principe de faveur », Op.cit., p. 

24. 
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permis que les accords d’entreprises puissent déroger dans un sens 

comme dans l’autre aux accords de branche
1
, bouleversant ainsi la 

hiérarchie des normes en droit du travail. 

Mais pour ne pas porter atteinte à l’ordre public social, la 

conclusion et l’application des accords dérogatoires en France comme 

en Belgique obéissent, jusque là, à des règles plus ou moins 

rigoureuses. Les partenaires sociaux doivent en effet se limiter dans 

leurs dérogations conventionnelles, aux domaines fixés par la loi, mais 

il est aussi permis au syndicat majoritaire dans une entreprise de 

s’opposer à l’application d’un accord dérogatoire. 

Toutefois, ces sujétions à la voix syndicale et à l’espace 

conventionnel, notamment en France, commencent à prendre du recul 

en faveur d’un interventionnisme entrepreneurial plus large. Par 

exemple, depuis la Loi n° 2015-990 du 06 août 2015
2
, les entreprises 

soumises à l’obligation d’établir un plan de sauvegarde de l’emploi 

peuvent fixer un périmètre dérogatoire pour l’application des critères 

d’ordre des licenciements non seulement lorsque le PSE  est organisé 

                                                             
1
 Les accords d’entreprises sont des accords collectifs conclus au sein d’un même 

organisme employeur, entre l’employeur et les représentants syndicaux des 

travailleurs. Les accords de branche dépassent le cadre de l’organisme employeur, 

et sont conclus entre plusieurs entreprises et leurs salariés, à travers leurs 

représentants syndicaux simultanés, par secteurs d’activités… Proche de cette 

distinction qu’opère le droit français, le droit algérien distingue les conventions et 

accords collectifs d’entreprises, des conventions et accords collectifs de rang 

supérieur (Art 114, 121, 122 de la loi n° 90-11, modifiée et complétée, Op.cit..)  
2
 Loi n° 2015-990 du 6-08-2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des 

chances économiques, JORF n°181 du 7-08-2015 p.13537 texte n°1, 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2015/8/6/EINX1426821L/jo/texte    
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par accord collectif, mais aussi lorsqu’il est défini par document 

unilatéral de l’employeur
1
 

La négociation d’accords dérogatoire prend ainsi de l’ampleur 

jusqu’à se demander s’ils ne vont pas prendre le dessus sur le principe 

de faveur. Néanmoins, ces accords prennent souvent des appellations 

susceptibles de mythifier leur posture de sorte à paraître tout à fait 

légitimes. Il en est ainsi pour ce qui est appelé en France 

« l’adaptation négociée des effectifs » qui traduit en réalité, sous une 

forme euphémistique et politiquement correcte
2
, des licenciements 

collectifs négociés, voire dans un vocabulaire plus direct, des 

dégraissages d’effectifs. La négociation des adaptations serait un 

moyen de rendre plus acceptables les compressions d’effectifs quelles 

que soient leur motivation ou leur finalité
3
.  

Mais le coup dur qui a été porté à l’ordre public social en 

France avec la loi El Khomri est de prévoir, en matière de temps de 

travail, qu'un accord d’entreprise puisse remplacer les dispositions 

d'un accord de branche même si ces dispositions sont plus favorables 

aux salariés que l’accord en question
4
. Ceci est perçu comme une 

inversion de la hiérarchie des normes et a été fortement critiqué par les 

                                                             
1
 DOUTRELEAU Alice, « Licenciement pour motif économique », Revue du 

Droit du Travail, Rubrique Actualités, n° 01- Janvier 2016, Paris, Dalloz, 2016, p. 

5. 
2
 YACOUB Zina, Le droit algérien du travail entre enjeux économiques et 

protection de l’emploi, thèse pour l’obtention du diplôme de Doctorat en Sciences, 

soutenue le 07-12-2018, Université Mouloud Mammeri Tizi-Ouzou, Faculté de 

Droit et Sciences Politiques, Année Universitaire, 2017-2018, P. 223.  
3
VERKINDT Pierre-Yves, « Conclusion : L’adaptation négociée des effectifs : 

l’œuvre palimpseste », Revue Droit Social, n° 06 Juin 2011, p. 670. 
4
 Voir les articles 02 et 08 de la loi n° 2016-1088 du 08-08-2016 relative au 

travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours 

professionnels, JORF du 09-08-2016.  
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opposants. Pour les syndicats, cette mesure risque d’attiser la 

concurrence entre les entreprises et défavoriser les salariés de petites 

entreprises peu syndiquées. 

En tout état de cause, l’évolution récente du droit du travail va 

dans le sens de la relativisation du principe de faveur dans le rapport 

entre le tissu conventionnel et la loi. Cette évolution va, aujourd’hui, 

jusqu’à poser la question de la réalité nouvelle de l’ordre public en 

droit du travail si d’exception légale, la dérogation devient la règle 

dans l’espace conventionnel
1
. 

Si tel est le cas dans ces exemples de certains pays 

économiquement avancés, cette prise de position n’est pas 

explicitement tranchée en droit algérien. 

2/ De la négociation dérogatoire en Algérie entre atteinte à la loi et 

nécessité économique 

En droit algérien, l’ordre public dérogatoire est une notion 

méconnue. La négociation collective ne peut légalement intervenir 

dans un sens qui dérogerait à l’ordre public de protection, sauf 

l’existence laconique de cas bien précis où l’accord dérogatoire est 

une nécessité imposée par le souci même de protéger les intérêts des 

salariés dans des conditions particulières. 

Les seules dérogations possibles en effet, sont celles qui 

renvoient expressément à la convention collective pour fixer, par 

rapport à une règle générale, des conditions particulières 

                                                             
1
 BARTHELEMY Jacques et CETTE Gilbert ; Refonder le droit social, mieux 

concilier protection du travailleur et efficacité économique, éditions La 

Documentation Française, Paris, 2011, p. 60. 
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d’application
1
. Il en est ainsi par exemple lorsque la loi permet à la 

convention collective de porter la période d’essai à 12 mois, au lieu de 

06, pour les postes de travail de haute qualification
2
.  

D’ailleurs, les conventions et accords collectifs qui dérogeraient 

aux mesures de licenciement dans un sens défavorables, qui 

imposeraient aux salariés de procéder systématiquement au départ 

volontaire en cas de difficultés économiques, ou qui feraient du CDD 

une alternative au licenciement abusif… seraient de nul effet dans le 

contexte algérien. Cela n’empêche pas pourtant le recours à ces 

pratiques abusives sans que cela ne se passe dans un cadre 

conventionnel. Elles prennent ainsi la notion de l’abus alors que 

certaines d’entre elles prennent le concept de l’ordre public 

dérogatoire dans le contexte français par exemple
3
.  

Par ailleurs, des négociations d’accords collectifs qui dérogent à 

la loi dans un sens défavorable pour les salariés interviennent dans la 

pratique algérienne sans que cela ne soit autorisé par la loi. Dans 

certains cas, sans forcément évoquer l’ordre public dérogatoire, c’est 

la jurisprudence qui consent la possibilité de conclure des accords 

dérogatoires lorsque la situation économique de l’entreprise le 

demande. 

                                                             
1
 YACOUB Zina, Le droit algérien du travail entre enjeux économiques et 

protection de l’emploi, Op.cit., p. 127. 
2
 Voir l’article 18 de la loi 90-11 relative aux relations de travail, Op.cit. 

3
 YACOUB Zina, Le droit algérien du travail entre enjeux économiques et 

protection de l’emploi, Op.cit.p 225.  
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Par exemple la jurisprudence a consenti le procédé du départ 

volontaire comme mode de rupture de la relation de travail à la seule 

condition qu’elle soit préalablement introduite par le biais d’une 

convention collective
1
. De telles conventions peuvent prendre le sens 

d’ordre public dérogatoire si elles étaient expressément autorisées par 

la loi. D’ailleurs, il est possible d’assimiler les accords négociés de 

départs volontaires à l’adaptation négociée des effectifs qui peut 

conduire à des ruptures conventionnelles, au sens du droit français
2
. 

Aussi, dans le cadre de la mobilité professionnelle, alors que les 

cas de suspension de la relation de travail sont énumérés par l’article 

64 de la loi 90-11, modifiée et complétée, la Cour suprême, dans l’un 

de ses arrêts, légalise la suspension de la relation de travail en cas de 

changement de lieu de travail induit par l’employeur à la condition 

que cette suspension intervienne dans le cadre d’un accords ou d’une 

conventions collective
3
.  

Mais outre ces dérogations authentifiées par la jurisprudence, 

d’autres accords  dérogatoires sont conclus dans la pratique en partant 

du seul principe de l’accord des parties
4
. Par exemple, une affaire en 

                                                             

   
1

، 2010، نشرة القضاة 05/10/2005، مؤرخ في 314065قرار الغرفة االجتماعية للمحكمة العليا رقم 

.  جمال، االجتهاد الجزائري في المادة االجتماعية، المرجع السابق، ص   عن سايس. 297. ، ص65العدد 

1115،1116.                                                                                                                                           
2
 Voir la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du  marché du 

travail (Loi Fillion 2008). Articles 1237-11 et suivants du code du travail français. 

 

 
3

، مجلة المحكمة العليا 02/06/2011، مؤرخ في 628543قرار الغرفة االجتماعية للمحكمة العليا رقم 

سايس جمال، االجتهاد الجزائري في المادة االجتماعية، المرجع السابق، : عن. 216. ، ص2، العدد 2011

                                                     .  1148، 1147. ص
4
A titre exemple, un accord collectif conclu entre les travailleurs et l’entreprise 

pour le développement de la construction Ouest prévoyait, suite aux difficultés 

financières que traversait l’entreprise, la modification de la relation de travail de 

durée indéterminée à durée déterminée moyennant paiement d’une indemnité en 

faveur du travailleur. Cet accord de 1998 qui a pourtant été appliqué sans entrave, 
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cours dans le domaine pharmaceutique illustre bien ces négociations 

dérogatoires. A l’échéance de l’agrément de son bureau de liaison en 

Algérie, et plutôt que de recourir à un accord collectif de suspension 

des relations de travail pour changement de lieu de travail, une société 

multinationale (dont le nom ne sera pas cité par convenance), a 

proposé à ses salariés affiliés au dit bureau de liaison, de déposer leurs 

démissions en contrepartie de leur recrutement dans une entreprise 

nationale complètement indépendante de la première, avec laquelle 

elle a conclu préalablement un accord de domiciliation temporaire, 

mais sans qu’ils aient droit à des indemnités de départ volontaire, ceci 

étant considéré par la société en question comme un redéploiement 

des effectifs.  

Avec la promesse de reprendre ses salariés dès qu’une filiale 

sera créée en Algérie, certains salariés ont accepté ce compromis. 

D’autres, moins confiants, sont encore en conflit avec l’organisme 

employeur et espèrent obtenir des indemnités généreuses en 

contrepartie de leurs démissions, même si cela les priverait des 

nouveaux postes d’emploi proposés.  

                                                                                                                                                                                              

n’était conforme ni du point de vue juridique ni sur le plan social. En effet, le 

décret législatif 94-09 comme la loi 90-11 fait obligation à tout employeur qui 

décide de recourir à des compressions d’effectifs pour raisons économiques 

d’inscrire sa démarche dans un dispositif de protection et de tenter toutes les 

solutions possibles en vue d’éviter ou de réduire le nombres de licenciement 

proprement dits. La modification de la relation de travail ne figure pas parmi ces 

solutions et même s’il était possible de la légitimer à travers la négociation 

collective, une telle clause n’est juridiquement possible que dans l’hypothèse 

d’une clause contractuelle plus favorable au travailleur, ce qui n’est pas le cas. 

Finalement, cet accord non seulement n’améliore pas les minimas légaux mais il 

déroge à la norme conventionnelle supérieure. Voir HAMDAN Leïla, « De 

quelques obstacles à la négociation collective en Algérie » Revue internationale 

de Droit Comparé, n° 03/1999, p. 653.  
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Or, sur le plan juridique, cette formule ne correspond ni à une 

convention de départ volontaire, telle consentie par la jurisprudence, 

puisqu’aucune indemnité ne sera versée en contrepartie de la 

démission, ni à une modification de la situation juridique de 

l’employeur avec maintien des salariés, au sens de l’article 74 de la loi 

90-11 relative aux relations de travail, puisque l’entreprise 

accueillante est complètement différente et indépendante de la 

première. Par ailleurs, au sens du décret législatif 94-09 portant 

protection des salariés susceptibles de perdre de façon involontaire 

leur emploi, le redéploiement des effectifs en cas de restructuration de 

l’entreprise, est une mesure comprise dans le volet social et qui 

désigne le reclassement des salariés dans le même organisme 

employeur, tandis que là, il s’agit de nouveaux recrutements dans une 

toute autre entreprise, après démission des salariés. 

En tout état de cause, dans toutes ces formules possibles, les 

démissions des salariés obtenues en contrepartie, s’opposent à la 

reconnaissance de la légitimité de cette démarche, la démission étant 

une décision autonome qui doit émaner du plein gré du salarié.  

Il faut reconnaître cependant que cet accord offre aux salariés la 

possibilité de retrouver un emploi, avec les mêmes avantages, en 

contrepartie de leur renoncement aux indemnités qu’ils auraient 

perçues dans le cadre de départs volontaires. Et malgré le caractère 

dérogatoire de ce genre d’accord, qui fait perdre aux salariés des 

droits, l’avantage qu’ils en tirent est bien plus intéressant si, à 

l’indemnité de rupture, ils préfèrent le maintien dans l’emploi.       
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En somme, sans même légiférer la possibilité de déroger au 

principe de faveur, les partenaires sociaux ne se privent pas de 

l’opportunité de négocier des accords dérogatoires tant que cette 

dérogation s’avère bénéfique pour l’entreprise et ses salariés en ce 

qu’elle constitue souvent une alternative à la perte de l’emploi
1
. 

D’ailleurs, il ne s’agit pas là de condamner ces agissements 

contraires à la loi, mais de mettre l’accent sur l’importance de 

promouvoir et d’élargir le climat conventionnel, même dans un sens 

dérogatoire, par un encadrement juridique plus efficace. Tel que 

l’exprime à juste titre un auteur, même en positionnant le débat sur le 

seul terrain de la fonction protectrice du droit du travail, celui-ci gagne 

en efficacité s’il est conçu pour contribuer aussi à l’optimisation du 

fonctionnement de l’entreprise
2
. 

Conclusion 

L’une des vertus essentielles de la négociation collective est de 

faire participer davantage les travailleurs à la gestion de l’entreprise. 

L’enjeu de cette démarche est important car plus les salariés ou leurs 

représentants sont associés à la gestion de l’entreprise, plus ils 

intègrent dans leur réflexion les exigences économiques qui la 

gouvernent
3
. Ceci les amène, au-delà de l’acceptabilité des risques 

engendrés par ces exigences à fournir tous les efforts possibles en vue 

de promouvoir la productivité et la compétitivité de l’entreprise, et par 

                                                             
1
 YACOUB Zina, « L’ordre public social en droit algérien… », Op.cit., p. 650. 

2
 BARTHELEMY Jacques et CETTE Gilbert ; Refonder le droit social, mieux 

concilier protection du travailleur et efficacité économique, Edition La 

Documentation Française, Paris, 2011, p. 14. 
3
 TEYSSIE Bernard, « Sur l’entreprise et le droit du travail : prolégomènes », 

Revue Droit Social, 2005, n° 2, p. 127. 
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conséquent, d’éviter la perte de l’emploi et de maintenir la stabilité 

des relations de travail. 

Il convient donc de promouvoir la négociation collective et d’en 

élargir l’espace, même au détriment des intérêts à court termes des 

salariés, s’il s’avère que leur renoncement conventionnel à ces intérêts 

est à même de préserver à long terme la stabilité des relations 

socioprofessionnelles et le maintien de leurs postes d’emplois.  

Au final, l’instauration d’un climat plus propice au processus 

conventionnel à travers la promotion de la liberté syndicale et 

l’élargissement du champ de la négociation collective vers des 

dérogations qui tendent, avant toute chose à la sauvegarde des 

entreprises et des emplois, semblent permettre une meilleure stabilité 

des relations de travail individuelles et collectives et orienter le mythe 

de l’ordre public social vers des fins plus réalistes et des résultats plus 

concrets.  
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Questions problématiques relatives au droit de la 

négociation collective 

Mahammed Nasr-Eddine Koriche 

 

Avec la réforme libérale de 1990 il y a un renouvellement 

fondamental de la doctrine et de la représentation des relations 

professionnelles, désormais communes à l’entreprise publique et 

privée. La législation du travail issue de cette réforme consacre tous 

les droits collectifs caractéristiques du droit du travail d’un système 

politique démocratique : liberté syndicale, droit de négociation et de 

conclusion de conventions collectives, participation des travailleurs et 

exercice du droit de grève. 

L’introduction du droit de la négociation et des conventions 

collectives est certainement l’innovation essentielle du législateur de 

1990. Elle crée un ordre juridique socioprofessionnel distinct de celui 

de l’État qui a été seul durant les vingt années antérieures, dans 

l’esprit du dirigisme strict de l’époque. L’intérêt du législateur pour la 

négociation et les conventions collectives répond à un besoin de 

différenciation et d’adaptation dans la fixation des normes relatives 

aux conditions d’emploi, de travail et de rémunération. Ceci apparaît 

comme une nécessité pour accompagner les mutations économiques 

en cours. L’objectif est de favoriser la recherche, par les partenaires 

sociaux eux-mêmes, des solutions les plus adéquates en rapport avec 

les difficultés et les potentialités spécifiques à chaque entreprise ; ceci 

au moment où les entreprises, singulièrement celles du secteur public, 

sont engagées dans des opérations de restructuration sans précédent, 

pour s’adapter à l’économie de marché. 

Les dispositions de la loi en rapport avec cette matière, sont 

identiques pour les entreprises publiques et privées. Elles se 

caractérisent par une conception libérale. L’intervention des autorités 
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publiques n’est prévue ni dans la négociation collective ni dans la 

conclusion de la convention.  

Il s'agit dans cette communication, présentée à l'occasion du Colloque 

national organisé par le Laboratoire du droit du travail et de l'emploi 

de l'Université Abdelhamid Benbadis (Mostaganem), sur le thème 

"Négociation collective: réalité et défis", de soumettre à la discussion 

des participants quelques unes des questions problématiques relatives 

au droit de la négociation collective: 

1- Caractéristique juridique de la négociation collective 

2- Fonction de la négociation collective 

3- Encadrement légal des procédures de négociation collective 

4- Titulaire du droit de la négociation collective 

5- Parties à la négociation collective et situation de pluralité  b    

6- d'organisations syndicales 

7- Les niveaux de la négociation collective 

8- Les sujets de la négociation collective 

1 – Caractéristique juridique de la négociation collective  

Au regard des normes internationales et nationales, la négociation 

collective est considérée comme  un "droit fondamental". 

En droit international, certaines normes sont portées par des 

Conventions de l'OIT reconnues comme "fondamentales". La 

Convention 98 sur le droit d'organisation et de négociation collective 

(1949) est l'une de ces conventions
1
. 

                                                             
1
 L'Algérie a ratifié l'ensemble des Conventions fondamentales: la Convention 29 

sur le travail forcé (1930), la Convention 87 sur la liberté syndicale et la 

protection du droit syndical (1948), la Convention 98 sur le droit d’organisation et 

de négociation collective (1949), la Convention 100 sur l’égalité de rémunération 

(1951), la Convention 105 sur l’abolition du travail forcé (1957), la Convention 

111 concernant la discrimination - emploi et profession (1958), la Convention 138 

sur l’âge minimum (1973) et la Convention 182 sur les pires formes de travail des 

enfants (1999). 
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En droit national, la loi de 1990 relative aux relations de travail 

consacre la négociation collective parmi les "droits fondamentaux des 

travailleurs" (art. 5)
1
. 

Le droit à la négociation collective (comme le droit des 

travailleurs à la participation dans l’entreprise) ne sont pas 

constitutionnalisés, mais pourraient trouver un appui dans la 

proclamation de principe de la Constitution, selon laquelle les 

institutions ont pour finalité de supprimer les obstacles qui empêchent 

 la participation effective de tous à la vie politique, économique, 

sociale et culturelle (article 34). Il peut être considéré que la 

promotion de la négociation collective est l'une des voies pour assurer 

la participation à la vie économique et sociale. 

Il n'est pas facile d'apprécier l'utilité de la qualification "droits 

fondamentaux". Même si cette notion juridique n'est pas clairement 

définie, dès lors que certains droits sont reconnus "fondamentaux", il 

convient de s'interroger sur leur fonction dans un système juridique. 

Au regard de cette caractéristique juridique particulière que le droit de 

la négociation collective tient aussi bien du droit international que du 

droit national, la question qui mérite d'être discutée est celle de savoir  

quels sont les effets qui s'attachent à la qualification "fondamental" de 

ce droit. Cette qualification a-t-elle pour effet de rendre obligatoire la 

négociation collective? Y a-t-il instauration par la voie légale de 

procédures et mécanismes pour faciliter la négociation collective? Des 

mesures sont-elles prises par les pouvoirs publics en vue de 

promouvoir la négociation collective? Que faut-il entreprendre dans ce 

domaine pour que le qualificatif "fondamental" ait un sens? 

 

                                                             
1
 La loi de 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail comporte 

en son article 5 une énumération exhaustive de droits qu'elle qualifie elle-même 

de "droits fondamentaux des travailleurs": droit syndical, négociation collective, 

participation des travailleurs, sécurité sociale et retraite, hygiène, sécurité et 

médecine du travail, repos, participation des travailleurs à la prévention et au 

règlement des conflits de travail, et le recours à la grève. 
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2 – Fonction de la négociation collective 

La question de la fonction (ou des fonctions) de la négociation 

collective est problématique en ce qu'elle peut être appréciée 

différemment selon les acteurs, le contexte et l'encadrement juridique 

dont elle est l'objet. Il n'existe pas de définition légale de la 

"négociation collective", ni de sa fonction dans le système juridique 

des relations de travail. S'il est assez facile de donner une définition 

technique et générale de la négociation collective, il est beaucoup 

moins facile de préciser sa fonction. 

La négociation collective a-t-elle pour fonction une production de 

normes adaptées aux spécificités d'un secteur d'activité, d'une 

profession ou d'une entreprise, par référence à des règles générales 

préalablement établies par la législation du travail ou par des 

conventions internationales? 

La négociation collective est-elle un instrument de gestion et 

d’adaptation des conditions d'emploi et de travail des salariés aux 

besoins des entreprises? 

La négociation collective est-elle un instrument au service de la 

représentation des travailleurs pour limiter le pouvoir individuel et 

unilatéral de l'employeur et garantir aux travailleurs une meilleure 

protection? C'est cette dernière orientation que semble suggérer les 

prescriptions de l'article 5 de la loi 90-11 qui en fait un droit 

fondamental des travailleurs, et non pas un instrument au service des 

deux partis pour réguler les relations de travail. 

La question problématique est celle de savoir si on peut concilier 

ces différentes fonctions. Y-a-t-il prédominance d'une fonction sur les 

autres, en fonction du contexte économique, des politiques publiques 

adoptées, de l'état des relations professionnelles? 

3 – Encadrement légale des procédures de négociation collective 

Selon les stipulations de l'article 4 de la Convention 98 de l'OIT " Des 

mesures appropriées aux conditions nationales doivent, si nécessaire, 

être prises pour encourager et promouvoir le développement et 

l'utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire de 

conventions collectives …". Est-ce que le législateur algérien s'est 
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intéressé à encadrement juridique de l'exercice du droit de la 

négociation collective? 

Au plan de la forme, la loi de 1990 relative aux relations de 

travail consacre un titre intitulé "Négociation collective", composé de 

21 articles. 

Au plan du contenu, seuls trois articles sont consacrés aux 

procédures de négociation collective (123, 124 et 125). Les 18 autres 

articles sont consacrés aux conventions et accords collectifs de travail. 

Les procédures de négociation collective sont l'objet d'un encadrement 

juridique des plus restreint et ne semblent pas appelées à se 

développer. En effet, l'examen de la mouture actuelle de l'avant-projet 

du Code de travail montre bien qu'il n'apporte aucune évolution dans 

cette matière. 

A titre de comparaison, il peut être observé que le Code du 

travail mauritanien comporte 35 articles sous l'intitulé "Conventions 

Collectives" et ne ne comporte pas de dispositions consacrées à 

l'encadrement de la négociation collective. De même que le Code du 

travail tunisien comporte 22 articles sous l'intitulé "conventions 

collectives", sans dispositions relatives la négociation collective. Seul 

le Code du travail marocain procède en la forme à la distinction de 

deux titres: un titre consacré à la négociation collective (12 art.) et un 

autre titre consacré à la convention collective de travail (31 art.) 

 Si la négociation collective est essentielle pour la construction 

du système de relation professionnel, elle ne s’accompagne d’aucune 

obligation de négocier. Le législateur algérien semble avoir opté pour 

le principe de la négociation volontaire. Le droit algérien n'oblige à 

aucune périodicité pour tenir des négociations collectives. A titre de 

comparaison, il en est de même pour les droits mauritaniens et 

tunisiens; seul le  droit marocain oblige à des négociations collectives 

au niveau de l'entreprise et au niveau sectoriel une fois par an. 
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4 -  Titulaire du droit de la négociation collective 

Il est assez remarquable que la loi algérienne fait de la 

négociation collective un "droit des travailleurs". Ainsi, curieusement, 

travailleurs salariés et employeurs ne sont pas également titulaires de 

ce droit. Il y a lieu de s'interroger sur les effets juridiques de cette 

disposition légale singulière. Peut-on concevoir raisonnablement que 

la négociation collective ne puisse être mise en œuvre qu'à l'initiative 

des travailleurs et au service de leur intérêt? 

Une telle disposition n'a pas son équivalent en droit international, 

ni dans les droits des pays voisins. Selon les normes internationales, la 

négociation collective doit être rendue possible pour tous les 

employeurs et pour toutes les catégories de travailleurs. Les Codes du 

travail de la Mauritanie, du Maroc et de la Tunisie contiennent en la 

matière des dispositions conformes à l'orientation des normes 

internationales.  

Lorsqu'on s'interroge sur le titulaire du droit de négociation 

collective, la question réellement problématique est celle qui se 

rapporte à la reconnaissance de ce droit pour les agents publics. En 

vertu des dispositions de l'article 3 de la loi de 1990 relative aux 

relations de travail, les agents publics (ayant ou non la qualité de 

"fonctionnaires") ne rentrent pas dans son champ d'application et ne 

sont donc pas, de ce fait, concernés par le droit de la négociation 

collective et des conventions et accords collectifs de travail. Quant au 

Statut général de la Fonction publique,  il ne consacre pas la 

reconnaissance de ce droit aux agents publics. Mais en vertu de la loi 

relative à l'exercice du droit syndical, et notamment son article 38, les 

organisations syndicales représentatives ont pour prérogative de 

participer aux négociations des conventions ou accords collectifs au 

sein de l'organisme employeur. Ces prescriptions légales ne font 

aucune distinction entre  les organisations syndicales selon qu'elles 

exercent leurs prérogatives au titre de la représentation des travailleurs  
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salariés dans les entreprises ou au titre de la représentation des agents 

publics dans les institutions et administrations publiques. La notion 

"d'organisme employeur" à laquelle il est fait référence désigne tout 

employeur, y compris celui auquel s'applique le statut de la Fonction 

publique. Pour autant, le statut général de la Fonction publique ne 

permet en aucune hypothèse de soutenir qu'il serait possible de 

conclure dans les organismes employeurs relevant de la Fonction 

publique des conventions ou accords collectifs.   Il convient alors 

d'accepter l'idée que la négociation collective n'a pas nécessairement 

pour résultat de conclure une convention ou accord collectif, comme 

le suggère les prescriptions de l'article cité. Ainsi, dans la Fonction 

publique, en cas de réussite, les résultats de la négociation collective 

seront mis en œuvre par la voie législative ou réglementaire, selon le 

cas. Il faut donc distinguer, d'une part la négociation collective qui est 

une démarche pour trouver des solutions consensuelles à des 

problèmes socioprofessionnels qui opposent les parties employeurs et 

les travailleurs salariés ou agents publics et, d'autre part, les 

instruments juridiques de mise en œuvre des résultats de la 

négociation collective qui, selon le cas, seront des documents de 

source professionnelle (conventions ou accords collectifs)  ou des 

textes de sources étatiques (loi ou règlement).   

En droit international, bien que la Convention 98 (ratifiée par 

l'Algérie) ne traite pas de la situation des agents publics (article 6), les 

instruments ultérieurs (Conventions n°151 et n°154, non ratifiées par 

l'Algérie) étendent le droit à la négociation collective entre les 

autorités publiques intéressées et  les organisations d'agents publics. 

Selon les stipulations de l'article 1.3 de la Convention 154 sur la 

négociation collective (1981), "pour ce qui concerne la fonction 

publique, des modalités particulières d'application de la présente 

convention peuvent être fixées par la législation ou la pratique 

nationales." 
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5 - Parties à la négociation collective en situation de pluralité 

d'organisations syndicales 

Même si les travailleurs sont désignés à l'article 5 de la loi de 

1990 relative aux relations de travail comme seuls titulaires du droit 

de négociation collective, l'exercice effectif de ce droit est dévolu à la 

représentation syndicale des travailleurs (loi 90-11, art. 114 et 123; loi 

90-14, art. 38). Les travailleurs ne peuvent exercer directement ce 

droit, en mandatant eux même des négociateurs, que dans l'hypothèse 

où il n'existe pas de représentation syndicale (Loi 90-14, art. 42). Il en 

résulterait que le fait pour un employeur de négocier directement avec 

les travailleurs, alors qu'il existe une représentation syndicale, 

constituerait une entrave à l'exercice du droit syndical. En même 

temps, l'employeur peut, comme la représentation syndicale des 

travailleurs, demander l'ouverture d'une négociation collective, alors 

même qu'il n'est pas le titulaire de ce droit (loi 90-11, art. 123). 

L'analyse en cette matière ne peut que révéler les incohérences du 

droit positif. 

Dans l'hypothèse du pluralisme syndical, la question peut être 

posée de savoir comment est traitée en droit la question de 

l'habilitation des organisations syndicales des travailleurs et des 

employeurs à négocier et conclure des conventions et accords 

collectifs de travail. En droit Algérien, pour être habilité à négocier il 

suffit que l'organisation syndicale soit "représentative", et ce quelque 

soit le niveau de la négociation (Entreprise ou supérieur à l'entreprise). 

Néanmoins, lorsqu'il s'agit d'Unions, de Fédérations ou de 

Confédérations syndicales de travailleurs ou d'employeurs, ce sont 

"les plus représentatives" d'entre – elles qui sont habilitées à négocier 

les conventions ou accords collectifs (Loi 90-14, art. 39). Les 

travailleurs ne sont pas encore dotés d'organisations syndicales de ce 

type. Les initiatives pour créer des Unions syndicales sont mises en 

échec par le ministère du travail.  
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Dans certains pays voisins, comme le Maroc, seules les 

organisations syndicales les plus représentatives sont habilitées à 

négocier et ce quelque soit le niveau. En Tunisie, la convention de 

branche est conclue entre les organisations syndicales et patronales les 

plus représentatives de la branche d'activité. En Mauritanie, les 

conventions collectives susceptibles d'extension et les conventions 

nationales sont négociées par les syndicats les plus représentatifs. Au 

niveau de l'entreprise ou de l'établissement, la négociation peut être 

menée avec les délégués du personnel.  

 

Il reste à observer qu'en Algérie, les quelques dispositions que la 

loi de 1990 relative aux relations de travail consacre à la procédure de 

négociation collective (commission paritaire, délégations des deux 

parties, présidence de délégation) ne sont facilement applicables que 

dans l'hypothèse d'une représentation syndicale unique au niveau de 

l'entreprise et d'organisations uniques de représentation des 

travailleurs et de représentation des employeurs au niveau supérieur à 

l'entreprise (Loi 90-11, art. 123 et 124). Alors même que la loi de 

1990 relative à l'exercice du droit syndical rend possible le pluralisme 

syndical, les quelques éléments de procédure de négociation collective 

légalement consacrés ne prennent pas en considération l'hypothèse 

d'une pluralité d'organisations syndicales de travailleurs et 

d'employeurs. 

Il en est de même pour le régime de dénonciation d'une 

convention collective et de l'ouverture obligatoire d'une négociation à 

la suite de cette dénonciation. Les dispositions légales en la matière ne 

sont facilement applicables que dans des situations où la convention 

ou accord collectif a été signé par une organisation syndicale unique 

des travailleurs, et au niveau supérieur à celui de l'entreprise par une 

organisation unique d'employeurs. En cas de pluralité d'organisations 

syndicales de travailleurs ou d'employeurs, parties à une même 

convention collective, les effets d'une dénonciation qui serait le fait 

d'une seule organisation parmi une pluralité de signataires ne sont pas 

réglés par les dispositions légales en vigueur dans cette matière.  
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Dans les droits de certains pays voisins, comme au Marocain et 

en Tunisie, la dénonciation de la convention collective de travail 

entraîne de plein droit, en toute logique contractuelle, la cessation de 

la convention uniquement pour les membres des organisations qui 

l'ont dénoncé. En droit mauritanien, la question des effets de la 

dénonciation en cas de pluralité d'organisations n'est pas réglée 

explicitement.  

6 – Les niveaux de la négociation collective 

La législation algérienne ne privilégie aucun niveau de 

négociation collective. Il ne semble pas qu'il puisse y avoir un niveau 

infra entreprise (lieu de travail, établissement, unité de production). 

Par contre, il n'est pas exclu qu'il y ait au sein de la même entreprise 

des négociations limitées à des catégories professionnelles distinctes 

(loi 90-11, art. 114). La négociation collective au niveau supérieur à 

l'entreprise peut combiner des critères d'ordre professionnel 

(profession, branche, secteur) et d'ordre territoriale (local, régional, 

national). 

Dans certains pays voisins, comme la Tunisie, la distinction est 

faite entre les conventions collectives agrées de branches et les 

conventions collectives d'établissements. Il est bien question dans le 

Code du travail "d'établissement" et non pas "d'entreprise". Il est 

cependant stipulé qu'il ne peut être conclu de convention 

d'établissement que lorsqu'une convention agréée est déjà applicable à 

cet établissement. En Mauritanie, les conventions sont négociées au 

niveau de l'entreprise, de l'établissement, de la branche ou à un niveau 

interprofessionnel national. Au Maroc, les conventions collectives 

sont négociées au niveau de l'entreprise, du secteur ou au niveau 

national. Il n'est pas fait référence à un niveau qui serait 

l'établissement. Cependant, les parties doivent stipuler que la 

convention collective de travail est applicable, soit dans l'ensemble de 

l'entreprise, soit dans un ou plusieurs établissements qui en dépendent. 
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7 – Les sujets de la négociation collective 

La législation algérienne ne limite pas la négociation collective à 

des sujets en particulier. De même qu'aucune matière n'est soumise à 

une négociation obligatoire. La seule limite est celle qu'impose le 

respect de l'ordre public, avec les deux variantes qui lui sont 

reconnues en droit du travail: ordre public absolu et ordre public 

social. Cependant, certains sujet en particulier faisant l'objet de 

dispositions légales doivent nécessairement (et non obligatoirement) 

être traités par la négociation collective pour que les dispositions 

générales de la loi soient applicables. 

Il est impératif que le pouvoir réglementaire, exercé par 

l'employeur au moyen du règlement intérieur, soit limité aux domaines 

déterminés par la loi et ne s'étende pas à celui de la négociation 

collective (loi 90-11, art. 77). Dans les faits, il est observé que des 

employeurs du secteur privé qui empêchent l'existence de toute forme 

de représentation des travailleurs, et donc de négociation collective, 

réglementent au moyen du règlement intérieur des matières dont la loi 

prévoit le traitement au moyen de la convention ou accord collectif de 

travail. Une bonne application de la loi devrait empêcher que les 

projets de règlements intérieurs qui interviennent dans le champ des 

questions légalement soumises à la négociation collective puissent 

obtenir l'approbation de conformité par l'inspection du travail.   

Dans certains pays voisins, comme la Tunisie, un contenu 

minimal obligatoire est déterminé, mais seulement pour les 

conventions de branches. En Mauritanie, le contenu des "conventions 

collectives simples" est librement déterminé; pour les conventions 

susceptibles d'extension, le Code du travail stipule des clauses 

obligatoires qui peuvent être complétées par des clauses facultatives. 

Au Maroc, le Code du travail n'impose pas un contenu obligatoire, 

même s'il semble prioriser certains sujets qu'il énonce en les faisant 

précéder de l'adverbe "notamment". 
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Conclusion 

L'évolution depuis la réforme libérale de 1990 ne permet pas de 

conclure au développement d’une véritable autonomie normative des 

partenaires sociaux. Le plus souvent, la négociation collective se 

limite à confier aux partenaires sociaux, le rôle de préciser les 

modalités d’application des normes de source légale.  

En tout état de cause, dans la pratique, le droit conventionnel a du 

mal à prendre son essor. La production de normes par la négociation 

collective reste le plus souvent limitée au secteur marchand de l’État, 

en ayant pour référence non seulement les lois en vigueur, mais aussi 

celles abrogées de l’époque du Statut général du travailleur dont le 

plus souvent, elles reproduisent les avantages que les nouvelles lois 

n’ont pas maintenus. Par contre dans le secteur privé, l’autonomie 

collective n’a connu à ce jour aucun développement. Le recul relatif 

de l’hétéronomie a surtout augmenté la marge de manœuvre de 

l’employeur et son pouvoir de décision unilatéral. Assez souvent, il 

peut être observé que le règlement intérieur déborde largement de son 

objet pour embrasser des matières qui relèvent en principe, du champ 

de la négociation collective.  

Il est certain cependant, que ce n’est pas principalement dans le 

droit lui-même qu’il faut chercher les obstacles au développement de 

l’autonomie et à la promotion de la négociation collective. En effet, si 

la liberté rendue aux acteurs sociaux participe du projet démocratique 

porté par la Constitution de 1989, cette nouvelle orientation est 

intervenue dans un contexte politique et économique qui rend la 

démarche inopérante. La constitution d’acteurs sociaux distincts de 

l’État et agissant librement, ne se réalise pas par le seul effet des 

normes juridiques. L’émergence de nouveaux acteurs apparaît comme 

un processus long et difficile. Au désengagement de l’État ne 

correspond pas une réelle capacité d’intervention des partenaires 

sociaux.  
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L’EVOLUTION DU DIALOGUE SOCIAL DE 1990 A NOS JOURS 
L. Borsali  Hamdan 

Professeure à la Faculté de Droit et des Sciences politiques, 

Université Oran2. Mohamed Ben Ahmed, Directrice du 

laboratoire de Droit Social 

Le dialogue social en Algérie est un thème sensible, de plus en 

plus aux prises avec le dilemme de la « croissance dans la stabilité et 

de la concertation dans la liberté ».  Je remercie le laboratoire de droit 

du travail et de l’emploi  pour  avoir organisé cette rencontre nationale 

créant un espace où peuvent se rencontrer  les gens du même domaine 

pour  en discuter  plus intensément de cette problématique.  

Le dialogue social, selon l’O.I.T.  inclut  « tous les types de 

négociation, de consultation ou simplement d'échange d'informations 

entre les représentants des gouvernements, des employeurs et des 

travailleurs sur des questions présentant un intérêt commun, relatives à 

la politique économique et sociale ».  Bien ancré dans la politique 

algérienne,  le dialogue social apparait dans sa forme  tripartite 

regroupant l’Etat, l’UGTA et le patronat, mettant en place des pactes 

économiques et sociaux, qui seraient exécutés sur une période 

déterminée par les partenaires sociaux.  D’ailleurs, le projet du code 

du travail en cours lui consacre un chapitre, en le développant dans six 

articles. Nôtre propos traitera  de la négociation collective dans son 

aspect évolutif, depuis  la promulgation des lois de 1990 à ce jour,  en 

ce qu’elle constitue  une « des formes de dialogue social parmi les 

plus répandues ». Nous mettrons l’accent sur le mutationnisme de la 

mise en œuvre  de cette formule qui s’est développée dans des 

entreprises publiques économiques pour pénétrer aujourd’hui les 

institutions et administrations  publiques. 

La négociation collective organisée par la loi n°90-11 relative 

aux relations de travail, s’appuie sur des mécanismes juridiques et 

contractuels à l’effet d’améliorer les conditions socio professionnelles 

des travailleurs salariés. Depuis l’adoption des lois de 1990 

libéralisant les relations de travail et contrairement aux relations 

individuelles qui connaissent un renforcement dans l’espace 
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conventionnel, les relations collectives sont  mal appréhendées dans 

les milieux économiques privés. Dans les institutions et 

administrations publiques, la détermination des détenteurs de la 

représentativité syndicale   pose  la question du statut du partenaire 

social de  la négociation / dialogue.   

En effet, la liberté syndicale a permis la floraison d’un nombre 

significatif de syndicats dits « autonomes ». De plus en plus la 

pluralité syndicale s’inscrit dans les espaces publics tant administratifs 

qu’économiques.  Les lois sur le droit syndical et sur la prévention des 

conflits collectifs appelant un dialogue et qui  s’appliquent 

indifféremment aux relations de travail et dans les institutions  et 

administrations publiques, marquent-elles une différenciation ou au 

contraire,  autorisent-elles un rapprochement ?     

Par ailleurs, le conflit collectif (grève) couvre l’action collective 

en Algérie. Si les causes en sont variées : légalité ou illégalité du 

syndicat, l’illicéité de l’exercice du droit de grève…, le champ 

d’exercice privilégié est aujourd’hui,  l’institution administrative.  

Dans cette perspective,  peut-on parler  de négociation collective –

comme forme de dialogue social -  dans les institutions et 

administrations publiques ? 

Les rapports entre travailleurs de la fonction publique et l’État 

connaissent un développement particulier au cours des crises 

conflictuelles. Les relations professionnelles marquées par de vives 

tensions contribuent à engager les institutions dans la production 

d’engagements –promesses -- en vue d’adopter les décisions pour 

l’amélioration des statuts de certaines catégories de travailleurs. 

Ce développement de la négociation/ dialogue  au sein des 

institutions publiques est relativement nouveau dans la sphère 

juridique algérienne. Ici, la participation de plusieurs syndicats 

représentatifs  est significative, elle marque une  évolution dans deux 

aspects fondamentaux : l’identification des partenaires sociaux (I) et 
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l’évolution du cadre juridique (contractuel) de la négociation/ dialogue 

social (II). 

 I/ Evolution dans l’identification des partenaires sociaux. 

La Constitution consacre le droit syndical à tous les citoyens.  En 

application de ce principe, la loi attribue à l’organisation syndicale 

représentative au sein des institutions administratives, le droit de 

représenter ses membres et de défendre leurs intérêts. Ainsi aux 

termes de l’article 38 al.2 de la loi n°90 – 14
1
 modifiée,  l’organisation 

syndicale représentative a la prérogative de  participer  aux 

négociations, à la prévention et au règlement des conflits collectifs de 

travail.   Jusqu’aux années 2000 / 2005,  la négociation/dialogue  était 

menée par un seul syndicat, malgré la consécration constitutionnelle 

de la liberté syndicale et du pluralisme syndical.  Au cours de cette 

période, ce dernier s’est imposé comme partenaire social dans la 

négociation/dialogue (A). Paradoxalement, la liberté syndicale, sensée 

défendre les intérêts des travailleurs dans l’entreprise privée,  ne s’est 

pas affirmée. Les relations collectives, l’exercice du droit syndical et 

le droit de grève sont relégués dans les administrations et institutions 

publiques ou dans l’entreprise publique économique. Du côté 

employeur, c’est l’Etat et ses représentants qui demeurent le partenaire 

privilégié  dans  la négociation/dialogue (B). Enfin le contentieux 

relatif à cette question commence à émerger (C).  

A/ Le partenaire syndical des travailleurs 

 Après la promulgation des lois de  1990, plusieurs syndicats se 

forment et s’organisent pour la défense des intérêts de leurs membres. 

Le syndicat, est aux termes de la loi, constitué de travailleurs salariés 

appartenant à la même profession. Il fait l’objet d’une déclaration de 

constitution suite à la tenue de l’assemblée générale des membres et 

est soumis à certaines formalités. C’est seulement à ce moment que le 

syndicat, après avoir satisfait d’autres formalités,  constitue un 

partenaire  social pouvant dialoguer avec l’employeur. En effet,  la 

                                                             
1
 Loi n°90-14 du 2 juin 1990, modifiée et complétée, relative aux modalités 

d’exercice du droit syndical ;J.O.R.A n°23,1990. 
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constitution du syndicat à lui seul ne suffit pas, encore faut-il prouver 

sa représentativité.  Celle-ci requiert trois conditions légales – la durée 

de vie, la couverture de 20% des effectifs, et les cotisations  -. Au sein 

des institutions et administrations publiques
1
, l’organisation syndicale 

représentative peut créer une structure syndicale au sein de « tout 

établissement .., institution ou administration publics » pour assurer 

« la représentation des  intérêts matériels et moraux de ses membres ».  

Il est intéressant de souligner que la loi n°90-14 en son titre IV  

intitulé « Dispositions particulières aux organisations syndicales de 

travailleurs salariés »  ne désigne pas  spécifiquement le bénéficiaire 

de la participation à la négociation.  La prérogative appartient aux 

travailleurs salariés agissant dans les institutions et administrations 

publiques, le terme « fonctionnaire » aurait été plus adapté, à notre 

sens.  

Or, durant plus d’une décennie l’UGTA constituait le seul 

interlocuteur pour dialoguer et négocier les questions urgentes du 

pays.  La formalité du « récépissé » constituait le prétexte juridique 

pour refuser aux autres syndicats, le droit de participer à la 

négociation. La reconnaissance de partenaire social connait une 

évolution dans son statut. 

A partir de 2005/ à nos jours : que se passe –t-il ?  Si la grève a 

toujours constitué un moyen de pression pour négocier, les syndicats 

l’utilisent pour affirmer leur participation, car non seulement, ils ont 

appris à respecter les règles des conflits collectifs (préavis, informer 

l’inspection du travail…), mais surtout par le biais de la solidarité,  ils 

se posent comme partenaires dans le dialogue.   

Ainsi, prenons l’exemple des médecins résidents, actuellement en 

conflit avec leur employeur, aucune des conditions légales relatives à 

l’exercice du droit syndical, n’existe.  Aux termes de leur statut, les 

médecins résidents « sont considérés comme des praticiens en 

formation post graduée en sciences médicales ». En effet, le résident 

n’a pas la qualité de travailleur salarié. De plus, il n’est pas lié avec 

                                                             
1
 Idem art. 40. 
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l’employeur par un contrat de travail. Tout au plus, un contrat 

pédagogique de formation. Ces médecins se sont constitués en un 

collectif, non en syndicat. La pression que ce dernier exerce par le 

biais des protestations ne s’inscrit pas dans le cadre légal de la grève. 

En effet, l’article 2 de la loi n° 90-02
1
 précise que les parties au conflit 

sont « les travailleurs et l’employeur » parties à une relation de travail. 

Pourtant ce collectif de médecins s’impose comme un acteur 

incontournable pour dialoguer avec l’employeur.  

Ancrée depuis plus d’une décennie, la négociation /dialogue,  

acquiert une place croissante dans les milieux professionnels des 

institutions et administrations  publiques. Les partenaires sociaux, 

notamment les syndicats des travailleurs font preuve de maturité face 

aux problèmes et difficultés qu’éprouvent leurs adhérents dans la 

demande de l’amélioration des conditions de travail.  

Ainsi,  dans le conflit qui oppose l’employeur (tutelle ministère) 

et les travailleurs  de l’éducation, la question de la représentativité est 

soulevée : on assiste à une négociation réunissant plusieurs syndicats  

(ce qui était impensable, il y a 20 ans) et à ces derniers de prouver leur 

représentativité, c'est-à-dire de se conformer à la loi, (récemment 

demandée par le ministre du travail). Remarquons toutefois que les 

acteurs s’organisent et se réorganisent autour de leur rôle et que la 

demande adressée à la négociation /dialogue s’accroît. 

En comparaison avec ce qui se passait il y a plus d’une décennie, 

le choix du partenaire social était vital pour la négociation. Les 

syndicats  légalement formés, autonomes de la centrale syndicale 

UGTA, se voyaient refuser  la qualité de partenaire social en vue 

d’une négociation, et ce dans les secteurs aussi importants que 

l’enseignement supérieur, la compagnie Air Algérie, les postes et 

télécommunications….La liberté syndicale est consacrée, elle est 

                                                             
1
 Loi n° 90-02 du 6 Fev. 1990, modifiée et complétée, relative à la prévention et 

au règlement des conflits collectifs de travail et à l’exercice du droit de grève, 

J.O.R.A n°6 ; 1990. 
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exercée – constitution de syndicats --, mais la qualité d’interlocuteur 

était refusée, sauf à l’UGTA. 

Aujourd’hui, nous assistons, par rapport à cette question,  à un 

renversement de  situation.  Non seulement l’employeur tente de 

négocier avec eux mais aussi, il « tend la main »  aux syndicats pour 

tenter de trouver une solution  aux problèmes ! Néanmoins, la 

représentativité des organisations syndicales de salariés se posera dans 

toute son ampleur lorsque la loi sur les relations collectives de travail 

sera effectivement appliquée et que l’appréciation de cette dernière se 

fasse en toute objectivité par l’employeur. 

B/ L’employeur 

Aux termes de la loi, l’employeur est une personne physique ou 

morale, privée ou publique.  L’entreprise privée privilégie la 

croissance interne, en s’appuyant sur le référent du gain.  Cela  

comporte des implications sur le plan de la structure et de la 

dynamique des relations  collectives de travail de même que sur le rôle  

de l’employeur privé  comme acteur dynamique de la négociation 

collective. Ce secteur utilise des formes d'emplois atypiques un milieu 

de production de petite envergure et le nombre de ces emplois est en 

croissance.  Cela induit une individualisation accrues des travailleurs 

allant à contre sens du régime de la négociation collective. Celle ci a 

toujours eu des difficultés à s'adapter et révèle l’incapacité du syndicat 

à s’y implanter et à y développer les rapports collectifs pour s’intégrer 

dans une logique collective. 

Au sein des institutions publiques et administratives, le dialogue 

social reposait sur une logique binaire – un employeur / un syndicat –

 affirmant en principe, l’absence de conflits et d’intérêts antagonistes 

mais les nouvelles conditions économiques ont remis en cause ce 

fondement. Avec les lois de 1990, les normes minimales des 

conditions de travail et de protection sociale ont été fixées, la 

négociation collective visant à l’amélioration progressive des 

conditions de travail au sein de l’entreprise.   A l’inverse, ce rôle serait 

réduit à une fonction d’ajustement dans les institutions et 
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administrations publique y laissant ainsi peu de place à l’action 

collective. Il s’agirait, selon l’O.I.T.  « d’un processus exigeant un 

engagement des parties au moyen d'un échange de vues pouvant  

déboucher sur un  dialogue plus approfondi », désigné par cette 

institution « consultation ».  Il constitue, selon elle, une partie 

essentielle du processus par lequel la négociation est établie et les 

décisions sont prises.    

 Dans ce contexte,  l’employeur algérien en qualité de décideur 

prend une forme nouvelle, car s’il est identifié, il n’est pas seul à 

pouvoir s’engager dans la résolution du conflit; le concours et l’accord 

du ministère des finances est souvent mis à l’épreuve. 

 C/ Le contentieux du conflit collectif   

Il n’existe pas à proprement parler d’un contentieux sur le 

dialogue social ou même sur la négociation collective. C’est surtout à 

l’occasion des conflits individuel et collectif que le juge est saisi de la 

question de la qualification de la grève, qui aura une incidence directe 

sur le sort de la négociation collective.  

Le différent individuel lié à la qualification de la grève était 

avant, examiné du seul point de vue du licenciement. A la question de 

la légalité de la grève, le juge ne se prononçait pas. Dans le même 

élan, le juge en décidant que le conflit collectif existe signifie une 

ouverture pour la négociation.  

Cette jurisprudence d’avant les années 2000, muette sur la 

question des relations collectives, avait les conséquences fâcheuses 

puisque le sort de la négociation collective restait incertain. En effet 

une grève exercée légalement appelle nécessairement la négociation. 

Aujourd’hui, la Cour suprême oblige les juges du fond à se 

prononcer sur la  qualification de la grève, le caractère licite ou 

illicite
1
 ; ce qui emporte des conséquences importantes : les parties 

doivent s’assoir autour de la table de négociation et  faire des efforts 

pour parvenir à  un accord. 

                                                             
1
 - C.S.Ch.soc., dossier n°400 552 arrêt du 9 avril 2008. R.C.S., n°2,2008,p.431. 
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Au regard de cette évolution, on peut en déduire que le droit 

syndical est pleinement exercé
1
. Les organisations syndicales trouvent 

une sorte d’acceptation sociale, certains après de longues décennies de 

luttes.  Liberté et pluralité syndicales sont en principe protégées pour 

permettre la défense des intérêts des membres de leur syndicat.   Le 

juge a acquis une certaine maturité dans la qualification du conflit 

collectif de travail. 

Cette évolution en appelle une autre, celle du cadre juridique de 

la négociation. 

  II/ L’évolution du cadre juridique-contractuel - du dialogue 

social  

Le cadre juridique du dialogue social (négociation collective)   

est institutionnalisé, il  est mis en œuvre  par les partenaires sociaux. 

Les normes minimales du travail inscrites dans la loi déterminent à 

contrario, l’espace d’action dans lequel les syndicats peuvent œuvrer. 

 Il est alors pertinent de se questionner sur la dynamique de la 

négociation collective  pour améliorer  les normes minimales relatives 

aux conditions de travail  et de la protection sociale établies par la loi,  

au sein des institutions et administrations publiques. Cela apparait par 

la mise en place de mécanismes juridiques comme l’existence  d’un 

calendrier de rencontres (B)  et la mise en place d’un cadre contractuel 

(A).  

A/ Mise en place d’un cadre contractuel 

En droit algérien, la négociation collective est conçue comme un 

système de détermination de certaines conditions de travail ; les  

rapports collectifs du travail comme moyen d'amélioration de la 

qualité de vie des travailleurs. 

Au sein des institutions et administrations publiques, le dialogue 

n’existe que pour éviter un conflit collectif.  A cet effet,  l’article 15 

de la loi n°90-02 prévoit des « réunions périodiques entre les 

représentants des travailleurs et les représentants habilités des 

institutions et administrations publiques concernées par le conflit » 

                                                             
1
  Le ministère du travail annonce l’existence de 66     syndicats, légalement formés 
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pour examiner  la situation des relations socio professionnelles. 

L’article 15 n’impose nullement une obligation à l’égard de 

l’administration ou même des représentants des travailleurs pour se 

rencontrer et dialoguer. Il énonce une simple faculté de « réunion »  

entre personnes concernées par les questions de l’heure. Néanmoins, 

on peut estimer que cet article ébauche un cadre contractuel de 

dialogue social.    

Le cadre contractuel est déterminé pour la résolution du conflit 

(1). La négociation collective pour conclure une convention collective 

n’est pas prévue par la loi. Néanmoins après l’échec de conciliation un 

dialogue entre administration et syndicats représentatifs des 

travailleurs peut être engagé (2). 

1/ La conciliation en vue d’un accord  

La loi spécifie une procédure de conciliation dont l’initiative 

revient à l’autorité supérieure
1
. Avant le déclenchement du conflit, la 

tentative de conciliation – discussion – entre les partenaires sociaux,  

constitue un préalable, « un entretien », duquel peut émerger un 

accord. Les parties au conflit sont convoquées « à une réunion de 

conciliation, en présence des représentants de l’autorité chargée de la 

fonction publique et de l’inspection du travail territorialement 

compétentes » (art. 17).  La conciliation se distingue de la « réunion 

périodique » prévue par l’article 15 cité plus haut.  En cas d’issue 

heureuse, la conciliation aboutit à l’établissement par l’autorité   

hiérarchique supérieure, d’un procès verbal consignant les accords 

intervenus (art.20). L’échec de la conciliation comme mode de 

prévention a pour conséquence de soumettre le conflit à d’autres 

modes de résolution, la médiation, l’arbitrage. 

Si l’administration a par le passé, privilégié ces derniers modes 

de résolution, elle s’en détourne aujourd’hui et opte pour un cadre 

contractuel de dialogue en accord avec le ou les partenaires sociaux. 

La réunion de la conciliation peut constituer un cadre de propositions 

émanant des syndicaux des travailleurs à l’égard de l’autorité   

hiérarchique supérieure (art. 20). 

                                                             
1
  Loi n°90-02 préc.  art.16 
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2/ L’émergence d’un dialogue social 

L’évolution concerne essentiellement la nature juridique du 

«droit » à l’exercice de la négociation collective par les syndicats des 

travailleurs de la fonction publique. Cet exercice constitue –t- il un 

droit ou une liberté ? Les termes utilisés par la législation de 1990 sur 

les relations de travail, tant individuelles que collectives, laissent 

apparaitre un droit « la prérogative »  de négociation pour les 

travailleurs, une obligation pour les employeurs. Ces derniers ne 

peuvent s’y refuser si l’initiative vient des organisations syndicales 

des travailleurs (art.152).     

Ces dernières peuvent-elles s’en prévaloir à l’égard de l’autorité 

hiérarchique dans les institutions et administrations publiques ?  A ce 

droit, comme à tout droit subjectif, correspond une obligation de 

négocier. La prérogative attribuée aux syndicats représentatifs des 

travailleurs emporte – t – elle le revers naturel de l’obligation de 

dialogue?  Il est indéniable qu’une tendance nouvelle apparait et 

comporte une mutation profonde de la négociation, que les autorités 

publiques nomment « dialogue ». En effet, la loi n°90-14 complétée 

en 1991, en son article 38, confère aux organisations syndicales 

représentatives de travailleurs, la « prérogative de participer aux 

négociations… ». Dans les institutions et administrations publiques ce 

droit est réciproque, l’administration appelle à la négociation 

(éducation nationale), le refus de négocier (cas des résidents), 

n’expose à aucune sanction.   

Le dialogue social constitue une des formes de  la négociation 

collective (également un procédé de règlement du conflit collectif).  

C’est pourquoi, on peut parler de l’émergence d’un cadre contractuel 

de dialogue social au sein des institutions et administrations  

publiques, caractérisé par la liberté de négocier ou de ne pas négocier 

avec l’autre.  
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  L’explication peut tenir à l’objet de la négociation/dialogue qui  

évolue avec les conditions actuelles de vie dans le monde du travail.   

Il faut rappeler que l’obligation de négocier n’existe pas dans le 

droit algérien, le droit à la négociation collective s’accompagne du 

principe de « la liberté » accordé à chacun des acteurs sociaux pour 

entreprendre ou ignorer cette négociation. Elle devient obligatoire  

dans deux situations au moins : lorsqu’elle est initiée par l’un des 

partenaires sociaux  ou lorsque le désaccord   dégénère en conflit 

collectif (grève). Aujourd’hui, le conflit collectif sert de point focal  

pour  initier  la négociation  qui porte sur des revendications précises  

Les conflits peuvent prendre de multiples  formes.  Ils peuvent porter 

sur la mise en place ou l'interprétation d'un droit existant, comme  le 

respect de la loi, de son application effective et  même  de  sa  

révision.    

Au sein des institutions et administrations publiques, l’objet de la 

négociation peut concerner « l’interprétation des dispositions 

légales… »(art.19), l’application des dispositions relatives à 

l’exécution du travail, « la non application d’une obligation 

réglementaire... »(art.18). Ainsi, la revendication principale des 

médecins résidents est justement l’application d’une disposition de la  

Constitution le principe de l’égalité  entre « étudiants en post 

graduation dans toutes les disciplines scientifiques », qu’elles soient 

médicales, juridiques ou informatiques.   Ce principe est bafoué dès 

lors que les médecins résidents sont, contrairement aux étudiants post-

gradués des autres disciplines, obligés d’effectuer le service civil. Ils 

réclament une application uniforme du principe constitutionnel   de  

non discrimination.   

La négociation n’emporte pas l’obligation de conclure.  Les 

parties ne peuvent aboutir à un accord que si elles le veulent bien, seul 

leur intérêt mutuel peut être un frein ou une motivation à la signature 

d'un accord. S’il est difficile de concevoir un accord entre 

administration et syndicat représentatif, il demeure essentiel de 

s’interroger sur la nature juridique de l’accord envisagé. Les 

institutions administratives, lors des réunions, prennent un 
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engagement envers les représentants syndic aux des travailleurs. Il 

constitue un lien contractuel basé sur une alliance entre les deux 

parties et dont l’objet porte sur des mesures de collaboration.   

Si l’engagement constitue un préalable, la décision finale 

appartient à l’administration qui doit prendre en compte la situation 

économique du pays et l’intérêt général. A titre d’exemple, les 

grévistes de l’éducation réclament entre autres l’exécution des 

engagements pris lors de rencontres antérieures et portant sur  la 

régularisation des postes de travail, la gestion des carrières en termes 

de promotion et son impact sur les salaires… C’est ainsi que le 

dialogue est limité puisque l’accord en question entraine des coûts 

devant s’inscrire dans le budget public dont l’approbation incombe à 

des organes (A.P.N., ministère des finances publiques…) qui ne sont 

pas nécessairement liés par l’engagement en question.     

On voit bien en quoi le dialogue social relatif à un conflit 

collectif, est fortement lié à la mutation des comportements des parties 

au litige, lui-même assujetti à l’évolution des rapports de force dans 

les relations professionnelles et du contexte économique général du 

pays.  

B/ Le déroulement de la négociation  

 Un deuxième point conforte le cadre juridique – contractuel - de 

la négociation/dialogue, le calendrier des rencontres en vue de 

négocier.  Les institutions et administrations publiques désignent les 

personnes habilitées à les représenter au cours des réunions 

périodiques pour discuter avec les représentants des travailleurs. La loi 

n°90-02  en son art. 15 confirme l’antériorité de la consultation par 

rapport à la négociation/ dialogue. Or, ce principe est rarement mis en 

œuvre par les institutions, c’est le conflit collectif qui déclenche les 

pourparlers  et dans ce cadre seront  proposées  les rencontres.  En 

Principe un procès verbal sanctionne la tenue de la réunion, la date, les 

parties présentes et la question, objet de discussion. Les réunions se 

déroulent selon le calendrier préétabli.  
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La question revêt un intérêt éminemment évolutif et concret pour 

les organisations syndicales concernées, la question d’un calendrier 

était du ressort de la seule administration, lorsqu’elle voulait bien le 

concevoir, ou lorsqu’elle daignait aller vers une discussion avec les 

syndicats autonomes.  

 De cette évolution, ces derniers tirent une partie de leur 

crédibilité de ces rencontres entre les institutions et administrations 

publiques et les syndicats des travailleurs, lesquelles mettent en 

évidence,  au moins sur le plan juridique, leur habilité  à promouvoir 

la négociation collective  malgré le peu de  moyens d'action propres 

dont ils disposent, de leur aptitude à défendre les intérêts de leurs 

membres. Cela conforte leur statut de négociateurs.  Ces derniers 

devraient apprendre à gérer un désaccord, des divergences de vues 

pour trouver un règlement au conflit qui les opposent à la partie 

adverse. 

Conclusion  

Les relations collectives investissent progressivement le terrain 

des relations professionnelles. Bien que sous tendu par les conflits 

collectifs, le dialogue social dans sa partie négociation gagne le 

domaine des institutions et administrations publiques.  Le dispositif  

légal donne à la négociation, la mission de régler les problèmes nés 

notamment du décalage entre la norme et la réalité, en persévérant 

dans le renforcement de la représentation collective dans le monde du 

travail algérien.   Présentant une avancée certaine tant dans le choix 

des partenaires sociaux que dans la mise en place d’un cadre 

contractuel,  la négociation incite à envisager la généralisation de cette 

formule comme un élément possible de solution aux défis nouveaux 

qui s'offrent à nous.  

En effet, les acteurs tentent de stabiliser le mécanisme de la 

négociation qui se développe depuis plus d’une décennie au sein des 

plus importants secteurs des institutions et administrations publiques 

(éducation, santé…). Dans un avenir proche, la question de la 

représentativité du syndicat peut devenir centrale dès lors que la 
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négociation n’aboutit pas.  Si la légitimité du signataire n’était guère 

interrogée, il devient nécessaire de substituer à une légitimité dite « de 

droit », une légitimité dite « prouvée ». Autrement dit et 

conformément à la loi, les syndicats de salariés doivent prouver leur 

représentativité en produisant les critères la déterminant.   

Enfin, représentant la conscience collective, l’Etat demeure le 

protecteur de l’ordre social. Il est perçu par les travailleurs salariés 

comme une force protectrice.  Il  intervient, lorsque le climat est tendu 

et que les grèves persistent sur les questions centrales relatives aux 

relations socio professionnelles. Ainsi, aux termes d’une négociation, 

il n’est pas surprenant de voir l’Etat intervenir pour adoucir les effets  

d’une négociation sans résultat (cas des enseignants licenciés),  le but 

étant de trouver un règlement pacifique aux désaccords qui opposent  

les parties, et perturber le moins possible le déroulement du travail. 
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