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 أعوذ بالّمو من الّشْيطان الّرِجيم

إنَّما الُمْؤمُنوَن ِإْخَوٌة َفَأْصِمُحوا "
َبْيَن َأَخَوْيُكم واتَّقوا المََّو َلَعمَُّكم 

 ُتْرَحُمون"
من سورة الحجرات 10اآلية     

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 شكركممة 

بعد الحمد لّمو، أتقّدـ بالشكر الجزيؿ، كاعترافي بحسف 
 نبالي فطة .معاشوالمشرفة الدكتكرة ألستاذتي  الصنيع

كلما  البحث المتكاضعالتي تفضمت باإلشراؼ عمى ىذا 
أكلتو مف اىتماـ كتكجيو كارشاد، فميا مني كؿ االحتراـ 
 كالتقدير جزاىا المَّو عنِّي كعف طمبة العمـ خير جزاء،

كما أتقدـ بالّشكر ألعضاء المجنة التي تفّضمت كقبمت 
 بمناقشة ىذا العمؿ المتكاضع

كأتقدـ بالشكر لكّؿ مف مّد لي يد العكف مف قريب اك  
لما قّدمو رشيد واضح مف بعيد كأخّص بالذكر األستاذ 

جزاىـ  فتيحةكذلؾ مف نصائح كزميمتي كأختي في الّمو 
 جزاء.اهلل خير 

نادية 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إهــــــــــــــــداء

 جزائــــــــــــرإلى ال
ًوطنــــــــــ  

ٌّــٌن  إلــى روح والدتـــً نبـــع العطـف والحنــــان فـــً عل
تغّمــدها الـــله برحمته وأسكنها فسٌح جنانه، التً غادرتنا قبل ان 

 أكمـل هذه المذكــــــــــرة 

إلـى أبــً العــزٌز سنـــــدنا فً الحٌــــــــــاة، نســــــأل اللــــــه 
ـــض مــــن فضـــله، وٌحفظــــه لنـــاعـــلى رّد بعـ اأن ٌقدرنـــ  

 هإلى زوجـــً الغالـــً محّبــًة ووفــــاًء، لٌبـــــارك اللـــــــــ
 فٌـــــه

 إلـى إخـــــوتً عزوتــــً فــً هـــــذه الحٌــــــاة وسنــــــدي

 إلـى أخواتــــً الحبٌبــــات حفظـــــهّن اللـــــه جمٌــــًعا

جمـــــــٌع أفـــــــــراد العائلــــة إلى  

 إلى األحّبــــــاء فــــــً اللــــه

بلءػػػػّؿ الزمػػي ككػػػؿ صديقاتػػى كػإل  

كؽ ػػػة الحقػػكميّ  جميػػع أساتذةى ػػإل  
ةـــــــــــادينــ 



 قائمة أىم المختصرات
 1- بالمغة العربية

المدني الجزائري القانون     ق.م.ج  

القانون المدني الفرنسي     ق.م.ف  

قانون االجراءات المدنية واالدارية      ق.ا.م.ا  

قانون تسوية نزاعات العمل الفردية    ق.ت.ن.ع.ف  

قانون العمل الجزائري     ق.ع.ج  

يدة الرسميةر الج        ج.ر  

الصفحة         ص  

دون سنة النشر     د.س.ن  

ون تاريخ د.تا         د  

 

 

 

 

 

 



 2- بالمغة الفرنسية

ABRVIATIONS  

C.C.F:      Code Civil Français. 

M.A.R.C :   Modes Alternatifs  De Règlements  Des  

                Conflits.                                                            

P :           Page 

Art :         Article 

Ed :         Edition 

Op.cit :    Opus Citatum, Une Locution Latine  qui  

              signifié  « Ouvrage précédemment cité »         
CRJJ      Centre de recherche juridique et judiciaire.                                        

ULB        UNIVERSITE LIBRE, DE BRUXELLES.       
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 مقدمـــة
كيفما كانت طبيعة  يعتبر االستقرار السياسي غاية كبرل تسعى جميع الدُّكؿ إلى تحقيقو،    

لتكفير االستقرار نظاميا السياسي كحجـ اقتصادىا الكطني، كىك مف الشركط الضركرية 
االجتماعي فالنظاـ السياسي لمدكلة، أّيا كاف نكعو شديد الحساسية ضد أّم مؤثرات اقتصادية 
كاجتماعية تصيب النسيج االقتصادم كاالجتماعي لمببلد، كتتراكح ىذه المؤثرات بيف األزمات 

سنيا الّدكؿ التي التي تتعرض ليا الدكلة، نتيجة عّدة عكامؿ كبيف القرارات كالقكانيف التي ت
تككف لو أسكأ اآلثار عمى النظاـ لمببلد، سكاء مف الناحية السياسية أك االقتصادية، فضماف 
سمـ اجتماعي يككف بتكفير مناخ تسكده الطمأنينة كالعدالة االجتماعية، بتشريعات تكجو بيا 

 عممية التغيير كتضبط بيا العبلقات القائمة بيف أفراد المجتمع.

 شؾ فيو أّف حركة الفرد ال تككف في كضعيا المبلئـ دكف تعاممو مع غيره مف ك مّما ال  
 األفراد فالمدنية بمظير المجتمع ىي المحيط المناسب لممعامبلت. 

غير أف بسبب تداكؿ التعامؿ بيف األفراد، يجعؿ النظرة القانكنية ليذه المعامبلت تككف   
مبلت باألحكاـ كالقكاعد المبلئمة ليا، كثانييما مقتصرة عمى أمريف: أكالىما تنظيـ ىذه المعا

، فالقانكف (1)كضع الحمكؿ كالمخارج المناسبة لممشاكؿ التي تفسد صفاء ىذه المعامبلت
باعتباره ضركرة اجتماعية الزمة لحياة المجتمع كتدعيـ استقرار النظـ االجتماعية، يعّد مف 

يمكف الحديث عف السمـ كاألمف، ذلؾ كال  أقكل كأىـ عكامؿ ضبط التكازف داخؿ المجتمع،
، بؿ ىي كذلؾ صراع كاختبلؼ في فحسب ألّف الحياة االجتماعية ليست تجانسا كانسجاما

 .المصالح كاألىداؼ لذلؾ ظير الخبلؼ كالنزاع بيف األفراد

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
يحي حساني، التسكية الكدية لنزاعات الشغؿ الفردية، رسالة لنيؿ دبمـك الدراسات العميا المعّمقة في قانكف العقكد  -1

 .1، ص 2007 – 2006ة كاالقتصادية كاالجتماعية، كجدة، السنة الجامعية كالعقار، كمية العمـك القانكني

www.marocdroit.comhttp/  

الطاىر برايؾ، عقذ اّلصمح، دراسة مقارنة بيف القانكف المدني كالشريعة االسبلمية، مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في -2
 .5، ص 2002كلية، كمية الحقكؽ كالعمـك االدارية، بف عكنكف، العقكد كالمسؤ 

http://www.marocdroit.com/
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فكاف الزما عميو التفكير في ايجاد حمكؿ لمّنزاعات بما يضمف تكاصؿ الحياة المشتركة   
كيحفظ حقكؽ األفراد كالمجمكعة، كذلؾ مف أجؿ تقريب  كجيات  نظر األطراؼ المختمفة 

 كاالتفاؽ بشكؿ يحفظ العبلقة الكدية بينيا. 

كُتعدُّ نزاعات العمؿ مف أىـ كأخطر النزاعات التي تنشأ بيف أفراد المجتمع في عصرنا   
الحالي فيي تكتسي أىمية بالغة في انشغاالت السياسييف كاالقتصادييف كاالجتماعييف 

 .(1)العتبارات شتى مف أىميا ككنيا تمس شريحة عريضة مف المجتمع

اس إلى النظرة المختمفة لكؿ مف طرفي عبلقات العمؿ إّف النزاعات االجتماعية ترجع باألس  
فالمستخدـ يرل في العمؿ قبؿ كؿ شيء فرصة مف فرص الربح كاالستثمار كبعدىا المساىمة 
في تحقيؽ تطكر اقتصادم كتنمية اجتماعية لمببلد، أّما بالنسبة لمعامؿ ُيعدُّ العمؿ كسيمة 

 ئمتو.أساسية لكسب مكردا يكفر لو عيشا كريما لو كلعا

الشيء الذم يفرض أف تراعي القكانيف الميتمة بيذا الميداف ىذا التكازف سكاء مف حيث   
الجكىر أك الشكؿ، خاصة كأّف أصحاب العمؿ كمف خبلؿ مركزىـ القكم كانكا يعممكف ما في 

 كسعيـ إلخضاع الطبقة العاممة لنظاـ صاـر يضمف ليـ السيطرة عمييا 

ظاـ االقتصادم مف ظركؼ اقتصادية كاجتماعية مزرية كفي ظؿ ما نجـ عف ىذا الن  
لمطبقة العاممة ظيرت المبادئ االجتماعية كاالشتراكية التي تنادم بتحرير ىذه الطبقة مف 
الظركؼ التي تعيشيا، كتنادم بضركرة تدخؿ الدكلة في عبلقات العمؿ لحماية الفئة 

بط القانكنية التي تنظـ كتحكـ الضعيفة اقتصاديا كالمحركمة اجتماعيا كذلؾ بخمؽ الضكا
 عبلقات العمؿ.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــػ

 .1يحي حساني، التسكية الكدية لنزاعات الشغؿ الفردية، المرجع الّسابؽ، ص -1
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االجتماعي دكف مبلمسة لمكاقع في غياب التطبيؽ كالتنفيذ السميـ تبقى غاية التشريع    
ذا كاف جياز القضاء ىك الذم يتحمؿ مسؤكلية السير عمى العمؿ، غير أّف الكاقع  لقكاعده كا 

يعاني مشكمة أساسية منذ أمد بعيد تتجمى في تراكـ القضايا  ،العممي أثبت بأّف ىذا األخير
تنتظر دكرىا لمفصؿ فييا بسبب البطء في الحسـ في النزاعات كالتأخير في اصدار األحكاـ 

باإلضافة إلى اتساـ اجراءات التبميغ  كتعدد أكجو الطعف عبر مختمؼ درجات التقاضي،
 ية. كالتنفيذ بالتعقيد كافتقارىا لمسرعة كالفعال

كتراكـ القضايا في المحاكـ ليس حكرا عمى الدكؿ المتخمفة فحسب، بؿ تعاني منيا أيضا    
الدكؿ المتقدمة كبدرجات متفاكتة، كمف ىنا تأتي أىمية التسكية الِكدِّية لحّؿ نزاعات العمؿ 
في ككنيا تشكؿ مجمكعة مف الكسائؿ القانكنية لحسـ الخبلفات بشكؿ متميز عما تقتضيو 

 راءات القضائية التقميدية مف البطء كالتعقيد.االج

تظير التسكية الِكدِّية بيف األطراؼ المتخاصمة، في محاكلة االتفاؽ حكؿ المسائؿ التي    
مح، الكساطة كالتحكيـ ،كانت مصدرا لمخبلؼ ، (1)كقد ظيرت عّدة آليات ككسائؿ، منيا الصُّ

ممية ِلَحّؿ النِّ  زاعات، ىدفيا تقريب كجيات النظر االطراؼ كتعتبر جميعيا مف الكسائؿ السِّ
إليجاد حّؿ يرتضكنو مف جية كمف جية أخرل، ُتعدُّ ىذه الكسائؿ مف الطرؽ البديمة لحّؿ 

 .(2)الّنزاع أماـ القضاء
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .3يحي حساني، التسكية الكدية لنزاعات الشغؿ الفردية، المرجع الّسابؽ، ص -1

 .6ك ص 5يعة االسبلمية، المرجع السابؽ، ص الطاىر برايؾ، عقذ اّلصمح، دراسة مقارنة بيف القانكف المدني كالشر  -2
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كقد تَـّ اختيار احدل ىذه الكسائؿ لدراستيا بشيء مف التفصيؿ أال كىي الّصمح اك   
ككما يقاؿ الّصمح سيد األحكاـ ألّنو ال يفصؿ بيف النزاعات فحسب، بؿ يقضي  ،الُمصالحة

 .(1)عمى كؿ أسباب الكراىية

ُيعتبر الّصمح مف أسمى المكاقؼ كالمظاىر العممية كالنظرية بيف األفراد المتخاصميف   
فالبعض يرل بأّنيا كسيمة مف كسائؿ القضاء، كمقصد كغاية كسيمتو الظركؼ التي تحققو 
فانطبلقا مف اعتباره عقدا مف العقكد يجعمو يحظى بيف سائر العقكد بأىمية بالغة تظير عمى 

م كالعممي، كاعتباره مكقفا قانكنيا كاجتماعيا، فأىمية الّصمح كافية كجديرة المستكييف النظر 
بأف تككف محؿ دراسة، لكف تنصبُّ بصفة خاصة عمى نكع ُمعيف مف الُمنازعات أال كىي 

ولمبحث عن مدى مساىمة الُمصالحة في حّل نزاعات العمل؟ ومدى اعتباره نزاعات العمؿ، 
راسة المكضكع  بالتطرؽ إلى ماىية الّصمح في التشريع الجزائرم ، تبدأ دوسيمة فعَّالة لحّميا

، ما يعني دراسة الّصمح كذلؾ بتحديد مفيكمو كتمييزه عف مختمؼ المصطمحات المشابية لو
كذلؾ مف أجؿ أف تتضح النظرة أكثر لما تتـ دراستو ، )الفصل األول(حسب القكاعد العامة

ما سبقت االشارة إلى المصالحة المطبقة عمى مع التركيز ك كذلؾ، حسب القكاعد الخاصة
ُتميزىا عف االجراءات  لحّميا،ستدعي شركط كاجراءات خاصة تي تكال نزاعات العمؿ،

 )الفصل الثاني(.الُمطبقة في نزاعات أخرل

 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .6كص 5الطاىر برايؾ، عقذ اّلصمح، دراسة مقارنة بيف القانكف المدني كالشريعة االسبلمية، المرجع السابؽ، ص  -1
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 األول الفصل

 ماىية الّصمح في التشريع الجزائري
إّف عقد الّصمح ىك مف أىـ العقكد، فيك يحتؿ مكاف الّصدارة بيف سائر العقكد، كذلؾ      

يعكد إلى الغرض مف ىذا العقد كالنتيجة التي يتمّخض عنيا، فغرضو اإلصبلح كالتكفيؽ بيف 
الّناس باإلضافة إلى ككنو يعيد الحقكؽ إلى أصحابيا برضا المتعاقديف فإّنو يُحؿُّ بيف الّناس 

نَّما في مقاصده ركابط اجتماعية األ مف كاالستقرار، فيك ليست رابطة قانكنية فحسب كا 
كتبرز أىمية عقد الّصمح مف الناحية العممية كاالجتماعية في جكانب . (8)أساسية متينة ككّدية

 :عديدة أىميا
تخفيؼ العبء عف الخصـك كذلؾ بفض الّنزاع القائـ بيف الخصكـ صمحا، يؤدم إلى    
راع في إنياء المنازعات كالخبلفات بعيدا عف إجراءات المحكمة كسير الدعكل كمف اإلس

 رناحية أخرل فإّف طمب جميع ما يستحقو اإلنساف مف خصمو قد يؤدم إلى حيث اإلنكا
مح خير  السيما عند اإلعسار كفيو فساد عظيـ، فإّف المدعي إذا أقاـ البّينة، فيبقى الصُّ
فمكانتو الكبيرة بيف العقكد يضع حّدا لمّنزاع إذا كانت الدعكل مرفكعة أماـ القضاء، كىك ما 
مح القضائي، كمف جية أخرل قد يتـ الّصمح بيف الخصـك قبؿ رفع الدعكل أماـ   يسمى بالصُّ

 .(2)ضاء فإّنو يخفؼ العبء الكاقع عمى القضاءالق
الّصمح المدني في التقنينات المدنية المقارنة، فإّف  دكنظرا لؤلىمية البالغة التي حظاىا عق   

 ،(3)التشريع الجزائرم كسائر التشريعات
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أسيد صبلح عكدة سمحاف، عقد الّصمح في المعامبلت المالية)الفقو االسبلمي(، أطركحة لنيؿ درجة الماجستير في  -1
 .28ص 2006ات العميا، جامعة الّنجاح الكطنية في نابمس، فمسطيف، الفقو كالتشريع، كمية الّدراس

أحمد محمد حيدر الجعبرم، الّصمح كتطبيقاتو في األحكاؿ الشخصية، أطركحة لنيؿ درجة الماجستير في القضاء  -2
 .9، ص2007الشرعي كمية الدراسات العميا، جامعة الخميؿ، فمسطيف، 

مدعـ  2007مايك 13ء الممارسة القضائية، النص الكامؿ لمقانكف كتعديبلتو إلى غاية القانكف المدني الجزائرم، في ضك  -3
 ، منشكرات بيرتي.   2010 -2009باالجتياد القضائي، طبعة جديدة مصححة كمنقحة، 
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قد نّظـ ىذا العقد في أحكاـ عامة عف الّصمح مف حيث أّنو عقد ينحسـ بو الّنزاع القائـ أك    
كقكعو ضمف الفصؿ الخامس تحت الباب الّسابع بعنكاف العقكد المتعمقة بالممكية بؿ  ؿالمحتم

ألّف الّصمح عقد يكشؼ عف الحقكؽ كال ينقميا فيك يتضمف نزكال عنيا فرتب القانكف المدني 
كقّسميا إلى ثبلثة أقساـ كعرض في ،(8)ؽ.ـ.ج 466إلى المادة  459نصكصو مف المادة 
 ّصمح، كفي القسـ الثاني آثار الّصمح كالقسـ الثالث بطبلف الّصمح.القسـ األكؿ أركاف ال

فانطبلقا مف اعتبار الّصمح  عقدا مف العقكد  فإّف ذلؾ يجعمو يحظى باىتماـ بالغ كىذا      
ألّنو "سيد األحكاـ بكقكعو في سائر العقكد" عمى حّد قكؿ بعض الفقياء، فيك كاقع في كّؿ 

مف العقكد -انت بيعا، أك معاكضة أك تبرعا أك إبراء أك غير ذلؾ المعامبلت المالية سكاء ك
التي يمكف أف يظير بيا عقد الّصمح كما سيأتي بيانو  كىذا التكسع يجعؿ مف عقد الّصمح 
مجاال خصبا لمعقكد كّميا كليذا سارت كؿ التشريعات القديمة كالحديثة عمى تنظيـ عقد 

مح كتناكلت أحكامو رغـ االختبلفا ت الفقيية الكاردة إزاء األحكاـ التشريعية الخاصة بيذا الصُّ
العقد خاصة أماـ األحكاـ الخاصة التي يتميز بيا ىذا العقد، كخركجيا عف القكاعد العامة 
كعدـ جكاز الطعف في الّصمح بسبب غمط في القانكف، يجعؿ ىذا العقد محؿ اىتماـ فقيي 

 .(1)كتشريعي
الّصمح اك المصالحة في التشريع الجزائرم، سيككف كلمتفصيؿ أكثر عف ماىية        

انطبلقا مف المبادئ العامة الكاردة في كّؿ مف القانكف المدني الجزائرم، ككذا قانكف 
مح في مجاؿ دراسة الطبيعة القانكنية لمصُّ  )مبحث أول(،االجراءات المدنية كاالدارية الجديد،

منازعات العمؿ انطبلقا مف القكاعد الخاصة المنصكص عمييا في قانكف العمؿ        
 )مبحث ثاني(.

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ب مكلكد محمد، بكغرارة سمير، عباد غكار، عز الديف برينيس، الّصمح في محسني محمد، بكطرفة عبد الرزاؽ، با -1

 . 5، ص2005 13القانكف الجزائرم، مذكرة لنيؿ إجازة المدرسة العميا لمقضاء، المدرسة العميا لمقضاء الدفعة 

مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في  -دراسة مقارنة بيف القانكف المدني كالشريعة اإلسبلمية –الطاىر برايؾ، عقد الّصمح  -2
 . 6، ص  2002 –بف عكنكف  –العقكد المسؤكلية، جامعة الجزائر، كمية الحقكؽ كالعمـك اإلدارية 
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 المبحث األول

 األحكام العامة لمّصمح 
في العديد  تسكية المنازعات بالطرؽ الكّديةلقد نّظمت مختمؼ التشريعات الحديثة مسألة    

معظـ مختمؼ  مف القضايا كبطرؽ إجرائية متباينة، حيث تارة تجعمو في يد القضاة عمى
كتارة تسمح بو لمقائميف عمى  ،(1)مستكيات التقاضي، كالذم يطمؽ عميو الّصمح القضائي

القانكني، حيث تفتح اإلدارية، كالذم يطمؽ عميو الّصمح  بعض المصالح أك المؤسسات
بينيا بشكؿ  لمجيات المسؤكلة مف حيف آلخر باب دفع األطراؼ المعنية إلى التصالح فيما

إلى المحاكـ، كما ىك  كّدم قبؿ إخضاعيا لمقكاعد القانكنية اآلمرة التي يتـ فييا رفع القضايا
ية منصكص عميو مثبل في بعض مقتضيات قانكف العمؿ المتعمقة بالمنازعات الجماع

غرفة التجارة كالصناعة كقكانيف أخرل بما فييا  كمقتضيات قانكف التحكيـ التجارم ككذا قانكف
 . كغيرىا مف فركع القانكف العاـ مف حدكد جد ضيقة القانكف الجزائي كالقانكف اإلدارم

التشريعات نستنتج أف الّصمح القانكني يتـ تنظيمو في الغالب  مف خبلؿ معاينة العديد مف
ّما  إّما :ستكييف اثنيفعمى م عمى مستكل األجيزة اإلدارية كغيرىا مف المؤسسات المماثمة، كا 
 عميو بالمصالحة التكافقية. كيصطمح المصالحة ك التكفيؽ لجافأماـ 
كلدراسة ماىية الّصمح يتعيف محاكلة ضبط مفيكمو، بذكر تعريفو ك أىـ الخصائص       

مح في مجاؿ منازعات العمؿ  )مطمب أول(،التي يميز بيا  كبعدىا التطرؽ إلى تمييز الصُّ
مح الكارد في قانكف االجراءات المدنية    )مطمب ثاني(.عف الصُّ

 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

فييا عمى األطراؼ  تمؾ اإلمكانية القانكنية المسمكح بيا مسبقا لقضاة المحاكـ بأف يعرضكا ىكأّما عف الّصمح القضائي  -1
 مباشرة. المتنازعة مبدأ التكافؽ الكدم قبؿ عرض القضية عمى أنظارىـ

م كالتفاىـ قبؿ إخضاعيـ الكدّ  ثمة مجاالت محددة يعرض فييا القضاة أيضا عمى المتنازعيف فرصة ىذا التصالح إذ
إجراءات قد تكمفيـ الماؿ كالكقت، اضافة إلى اعتبار االتفاؽ الّصمحي  يشّكؿ عبلجا أسرع يتطمبو ذلؾ مف  ء مع مالمقضا

 ؼ القائـ بيف األطراؼ في النزاع.كأنجع مف الطرؽ القانكنية الكبلسيكية األخرل لمقضاء عمى الخبل
 

 

http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=426
http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=426
http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=426


 
16 

 

 المطمب األول
 ماىية الّصمح وشروطو 

مح عمى أّنو مكقؼ قانكني كشرعي كأّنو يمّثؿ كظيفة اجتماعية        بالّنظر إلى عقد الصُّ
فإّف أىميتو تظير في جكانب متعددة أبرزىا تخفيؼ العبء عف القضاء، فاألطراؼ 
المتخاصمة قد تتصالح أثناء الّنظر في الدعكل، كىك ما يعرؼ بالّصمح القضائي، كقد 

مح يتصالحاف قبؿ الّمجكء لم قضاء كىك الّصمح غير القضائي، كفي كمتا الصكرتيف فإّف الصُّ
يقكد إلى تخفيؼ مف عمؿ القضاء كذلؾ بفّض الّنزاعات كالخبلفات قبؿ حكـ القاضي، كىذا 
المكقؼ يخفؼ مف عمؿ القاضي كمف عدد القضايا التي يتناكليا، كبالجية المقابمة فإّف مف 

تخفيؼ العبء كالمشقة عف المتخاصميف، فتحكؿ الجكانب التي تبيف أىمية الّصمح ىك 
المتخاصميف إلى متصالحيف، فالّصمح يكسبيـ الكقت كالجيد كالماؿ الذم يضيعكنو في 
التقاضي الذم يتميز بإجراءات معّقدة كمكّمفة بؿ إّف األمر أبعد مف ىذا إذ أّف التقاضي  قد 

ا بينما يعتبر الّصمح مرضاة يؤدم إلى ضياع الحقكؽ التي قد يخطئ القاضي في الحكـ بي
 لكبل المتصالحيف. 

ك فائدة الّصمح ال تقتصر عمى مستكل التعامؿ بيف الطرفيف، بؿ إّف األىمية عامة    
 .(8)كمكّسعة لتعميـ العدالة ك اإلنصاؼ

 الفرع األول
 مفيوم الّصمح حسب القواعد العامة

يعني الّصمح قطع الخصكمة كّديا، بناء عمى إرادة األطراؼ، كمف ثـ فاإلنياء االتفاقي    
لمّنزاع يطمؽ عميو مصطمح "الّصمح"، كيرل جانب مف الفقو الفرنسي، إف عقد لّصمح يتضمف 
مجمكعة مف األحكاـ المختمطة، حيث يتكلى القانكف المدني، بياف الّنظاـ القانكني لعقد 

و كطبيعتو القانكنية، بينما يتكلى قانكف اإلجراءات المدنية بياف االجراءات الّصمح، تعريف
 . (1)المتبعة فيو

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .7الطاىر برايؾ، عقد الّصمح، المرجع الّسابؽ، ص -1
 .55ص  ،محمد حكيـ حسيف الحكيـ، النظرية العامة لمّصمح كتطبيقاتيا في المكاد الجنائية، المرجع الّسابؽ -2
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 تعريف الّصمح –أوال 
إّف الحديث عف تعريؼ عقد الّصمح في الفقو الكضعي عرؼ اتساعا كاجتيادا كبيريف   

 .(8)خاصة عند الفقياء الفرنسييف
ىك إنياء الخصكمة فنقكؿ صالحو كصبلحا كصافاه، كنقكؿ التعريف المغوي لمّصمح: – 8

صالحو عمى الشيء أم سمؾ معو مسمؾ المسألة في االتفاؽ كصمح الشيء إذا زاؿ عنو 
 .(1)الفساد

صمح صبلحا كصمكحا، لمعنى زاؿ عنو الفساد، أصمح في عممو ام أتى بما ىك صالح   
يما مف عداكة كشقاؽ، صالحو مصالحة كنافع ك أصمح بينيما أك ذات بينيما أم زاؿ ما بين

فالّصمح اك المصالحة ىك انياء لمخصكمة، ككضع حّد لمخبلؼ كالنزاع ، (3)صبلحا أم سالمو كصافاه
 بيف األطراؼ.

مح:  -1 مح مف جية كما تعرضت التعريف االصطالحي لمصُّ عرَّؼ بعض فقياء القانكف الصُّ
 لتعريفو أيضا بعض التشريعات.

مح لدى فقياء القانون:  -أ فو الدكتكر محمكد سبلمة زناتي بأّنو اتفاؽ حكؿ تعريف الصُّ عرَّ
 حؽ متنازع فيو بيف شخصيف بمقتضاه يتنازؿ أحدىما عف اّدعائو مقابؿ أداء شيء ما.

كعرفتو األستاذة ابتساـ القراـ في مؤلفيا المصطمحات القانكنية في التشريع الجزائرم بأّف 
"عقد ينيي بو الطرفان نزاعا قائما أو محتمال وذلك من خالل التنازل صالح(، الّصمح)الم
أّما الدكتكر أحسف بكسقيعة فيرل أّنو يمكف تعريؼ المصالحة أك الّصمح بكجو عاـ المتبادل" 

 . (4)بأّنيا تسكية لّنزاع بطريقة كّدية

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .17الطاىر برايؾ، عقد الّصمح، المرجع الّسابؽ، ص  -1
 .5المرجع الّسابؽ، ص ، ّصمح في القانكف الجزائرممحسني محمد، بكطرفة عبد الرزاؽ، بابا مكلكد محمد...، ال -2
أسيد صبلح عكدة سمحاف، عقد الّصمح في المعامبلت المالية)في الفقو االسبلمي(،أطركحة الستكماؿ متطمبات درجة  -3

 . 10، ص2006الماجستير في الفقو كالتشريع بكمية الدراسات العميا في جامعة النجاح الكطنية في نابمس، فمسطيف، 
 .6محسني محمد، بكطرفة عبد الرزاؽ، الّصمح في القانكف الجزائرم، نفسو، ص  -4
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 تعريف الّصمح في التشريع  -ب

 :تناكلت تعريؼ الّصمح عّدة تشريعات كمف بينيا  
 تعريف الّصمح في التشريع الفرنسي -8
بشيء  2058إلى  2044القانكف المدني الفرنسي عقد الّصمح كأحكامو ضمف المكاد  تناكؿ  

منو عمى تعريؼ عقد  2044مف العناية في صياغة مكاده كما سيأتي، كقد نّصت المادة 
: " الّصمح عقد يحسم بو المتعاقدان نزاعا قائما أو يتوقيان بو ّنزاعا الّصمح كما يمي

 .(8)محتمال"
`La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une 

contestation née, ou préviennent une contestation à naitre
`(2)

. 
كِممَّا ُيبلحظ مف المنظكر التاريخي ليذا التعريؼ كمقارنتو بالجانب العممي كبالتحديد في     

ؿ الّصمح في زمنيف ىما ماضي الّصمح الجانب القضائي أّنو يقتصر عمى تعييف مجا
كمستقبمو كبعبارة أخرل فإّف الّصمح يتقرر في الّنزاعات الّسابقة كبحسميا كالّنزاعات 

 المستقبمية بتكقييا.
يظير في الحديث عف تعريؼ الّصمح في التشريعات األخرل السيما التشريع  كقد   

الجزائرم أّف التشريع الفرنسي في ىذا التعريؼ لـ يحدد عناصر أخرل جكىرية في تقرير 
 .(3)الّصمح كتطبيقو خاصة فيما تعمؽ بمسألة التنازؿ المتكافؽ لممتعاقديف

 

 تعريف الّصمح في التشريع الجزائري – 1
 :بأّنو 459لقد عّرؼ التقنيف المدني الجزائرم الّصمح في المادة    

"عقد ينيي بو الطرفان نزاعا قائما أو يتوقيان بو نزاعا محتمال، وذلك بأن يتنازل كل 
 منيما عمى وجو التبادل عن حقو".

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .17الطاىر برايؾ، عقد الّصمح، المرجع الّسابؽ، ص -1

 2- LUCAS André, Code civil Français, 24
éme 

édition ,Litec, Paris, 2005. 

 .18الطاىر برايؾ، عقد الّصمح، المرجع نفسو، ص  -3
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قد يستخمص المتمعف في نصكص القانكف المدني الجزائرم ميزة عدـ التغاضي عف    
"بأن يتنازل كل منيما عمى وجو عنصر الّنزكؿ المتبادؿ إاّل أّنو يبدك الغمكض في عبارة 

 عن حقو". التبادل
ّنما يتنازؿ كؿ مف الطرفيف عف جزء     مح ال يتضمف التنازؿ عف الحؽ كمِّو، كا  إذ أّف الصُّ

 :عمى النحك التالي 459مّما يدعيو في مقابؿ التصالح كلذا فينبغي أف تعاد صياغة المادة 
يتنازل "الّصمح عقد ينيي بو الطرفان ّنزاعا قائما أو يتوقيان بو نزاعا محتمال، وذلك بأن 

مع ذلؾ يجب أف يككف ىذا الجزء ، (8)كل منيما عمى وجو التبادل عن جزء من حقو"
 المتنازؿ عنو كافي إلنياء النِّزاع كأف يرضى بو الطرؼ اآلخر.

 خصائص عقد الّصمح -3
يمـز في عقد الّصمح أف تككف التضحيات متعادلة، بؿ يكفي أف يككف السبب مشركعا  ال   

ذا كاف الّنزاع محتمبل فضابطو يستمّد  محا، كا  فالتنازؿ عف االّدعاء دكف مقابؿ ال يعتبر صُّ
 .(1)مف كجكد انعداـ الحؽ في الدعكل لمطرفيف

 :فمف خصائص عقد الّصمح
 الّصمح من عقود المعاوضة –أ 
يعتبر الّصمح مف عقكد المعاكضة ألّف فيو تنازؿ طرؼ لآلخر عف جزء مف حقكقو التي    

يّدعييا مقابؿ نزكؿ المتعاقد اآلخر عف جزء مّما يّدعيو كذلؾ كبعبارة أخرل أف يناؿ كؿ مف 
 . المتعاقديف مصمحتو أك جزءا منيا بقدر ما يتنازؿ لخصمو عف مصالحو

مف ؽ.ـ.ج نّصت عمى عقكد  58فإّف المادة  (3)لمعقكدكبالرجكع إلى القكاعد العامة    
بعوض ىو الذي يمزم كّل واحد من الطرفين إعطاء أو فعل  دالعق: »المعاكضة عمى ما يمي

 شيء ما"

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .13سعيدم صالح، عقد الّصمح، المرجع الّسابؽ، ص  -1
 .56ي المكاد الجنائية، المرجع الّسابؽ، ص محمد حكيـ حسيف الحكيـ، النظرية العامة لمّصمح كتطبيقاتيا ف -2
 .  44الطاىر برايؾ، عقد الّصمح، المرجع الّسابؽ، ص  -3
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ك لؤلستاذ عمي فيبللي رأم حكؿ ىذا التعريؼ، ذلؾ أّف المشّرع الجزائرم في ىذه المادة    
قد كقع في خمط مع العقد التبادلي الممـز لجانبيف، ألّف ىذه المادة تشير إلى تبادؿ االلتزامات 

كف بيف المتعاقديف ال إلى نيؿ كؿ منيما فائدة مالية فقد يككف العقد تبادليا  لكّنو ال يك
 . (8)بعكض

 الّصمح عقد رضائي -ب
إّف الّصمح مف العقكد الرضائية التي ال يشترط فييا القانكف شكبل خاصا، بؿ إف العقد     

 يعتبر قائما بمجرد تبادؿ إرادتيف متقابمتيف متطابقتيف باإليجاب كالقبكؿ.
عقاد كىك كحكؿ مسألة الكتابة التي تشترطيا التشريعات، فيي لئلثبات كليس لصحة االن

 مكقؼ عاـ لدل الفقياء ليس فيو اختبلؼ كىك معمكؿ بو في القانكف الفرنسي.
لـ يخرج المشرع الجزائرم في مسألة الكتابة عف القاعدة باستثناء معيف كبذلؾ يرجع إلى    

: "في غير المواد مف ؽ.ـ.ج، ك التي تنص 333السيما المادة  ،القكاعد العامة في اإلثبات
دج، أو كان غير محّدد القيمة فال  8000كان التصرف تزيد من قيمتو عمى  التجارية إذا

 تجوز البينة في إثبات وجوده أو انقضائو ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك"
يستخمص مف ذلؾ أف عقد الّصمح كما داـ مف العقكد الّرضائية فإّنو يثبت بالكتابة          

ع لـ يأت باستثناء  عمى ىذه القاعدة  في أك غيرىا مف كسائؿ اإلثبات، ألّف المشرّ 
 .(1)الّصمح

 الّصمح عقد ممزم لجانبين  –ج 
إّف عقد الّصمح مف العقكد الممزمة لمطرفيف، حيث يمتـز كؿ طرؼ فيو اتجاه اآلخر    

 ،(3)بالتنازؿ عّما يّدعيو، كال يقـك عقد الّصمح بدكف التنازؿ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .44الطاىر برايؾ، عقد الّصمح، المرجع الّسابؽ، ص  -1
: "العارية عقد يمتزم بمقتضاه المعير أن يسمم المستعير شيئا غير مف ؽ.ـ.ج تنص 538فإّف المادة  :كالعارية مثبل -

" فيي عقد تبادلي لكف قابل لالستيالك ليستعممو بال عوض لمّدة معينة أو في غرض معين عمى أن يرّده بعد االستعمال
ال أصبح التصرؼ إيجا  را. المعير ال يقبض شيئا مقابؿ ىذه اإلعارة كا 

 . 45الطاىر برايؾ، عقد الّصمح، المرجع نفسو، ص  -2
 .55محمد حكيـ حسيف الحكيـ، النظرية العامة لمّصمح كتطبيقاتيا في المكاد الجنائية، المرجع الّسابؽ،  ص  -3
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كبذلؾ فيك عقد تبادلي كىك ذلؾ العقد الذم يرتب عمى عاتؽ المتعاقد التزامات متقابمة   
بعض بحيث يككف كؿ متعاقد كفي نفس الكقت دائنا كمدينا نحك المتعاقد كمرتبطة ببعضيا ال

اآلخر، إذ يمتـز كؿ مف الطرفيف بالتنازؿ عف جزء مف حقكقو المّدعى بيا في نظير تنازؿ 
اآلخر عف جزء يقابمو، كيسقط في جانب كؿ مف الطرفيف المتصالحيف االدعاء الذم تـّ 

 .نازؿ عنو ممزما لمطرؼ اآلخرالتنازؿ عنو كيبقى الجزء الذم لـ يت
كباعتبار عقد الّصمح ممزما لجانبيف فإّنو يككف حبّل لتطبيؽ كؿ األحكاـ المتعمقة بيذا    

 .النكع مف العقكد كالّدفع بعدـ التنفيذ كالفسخ كغيرىما

 الّصمح عقد محّدد واحتمالي –د
يككف عقد الّصمح محددا أك احتماليا بحسب تعييف أك عدـ تعييف العكض الذم ينالو    

المتعاقداف مف الّصمح، ك مثاؿ ذلؾ في عقد الّصمح المحدد  في شخصيف تنازعا حكؿ مقدار 
معيف مف الماؿ ثـ تصالحا بأف أعطى أحدىما لآلخر مبمغا محددا مف الماؿ فمعرفة 

 ار العكض الذم عقدا محددا.المتعاقديف بالّصمح لمقد
أّما إذا تنازع شريكاف حكؿ الحصص ثـ تصالحا عمى أف يرتب أحدىما لآلخر ربحا أك نسبة 

فإّف عدـ تعييف العكض كعدـ معرفة المتعاقديف بالّصمح  (8)غير محددة مف عممية تجارية
 . (1)لمقدار ىذا المقابؿ يجعؿ مف الّصمح غير محدد بؿ احتماليا

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .46الطاىر برايؾ، عقد الّصمح، المرجع نفسو، ص  - 1
احتمالي بحّجة  اّف الطرفيف يتنازالف عف حقكؽ مشككؾ فييا ألّف عقد الّصمح كلقد انتقد الرأم القائؿ بأّف الّصمح عقد  -2

ّنو ال محؿ لمبحث في كجكد أك انعداـ الحقكؽ المتنازع فييا، ماداـ   يحدد بشكؿ نيائي منذ ابرامو التزامات كؿ مف الطرفيف كا 
مف المنازعات التي يحسميا الّصمح ال يكجد الّصمح ييدؼ إلى حسـ النزاع. ك مف جية اخرل انتقد ىذا الرأم ألّف كثيرا 

 عنصر الشؾ كاالحتماؿ  الذم يفترض أصحاب ىذا الرأم تكاجده في كّؿ نزاع يحسمو الّصمح.
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مح عن التصرفات القانونية المشابية األخرى  -4  تمييز الصُّ
يتقارب عقد الّصمح في تعريفو مع جممة مف التصرفات القانكنية العديدة خاصة مف     

لككنيا تيدؼ إلى إنياء الّنزاعات كالخصكمات، كمف أىـ ىذه التصرفات  ،الناحية العممية
 : مايمي

 الّصمح وترك الخصومة -أ
تنازؿ متبادؿ بيف يعّدُ كؿ مف الّصمح كترؾ الخصكمة كسيمة منيية لمنزاع...فالّصمح ىك   

الطرفيف عف جزء مف حقكقيما، غير أف ترؾ الخصكمة معناه التنازؿ عنيا كبدييي أّف ىذا 
التنازؿ ال يصدر إال مف المّدعي الذم رفع الّدعكل فأقاـ بذلؾ الخصكمة، كال يعقؿ أف يككف 

ذا لـ يمتـز المّدعي في المضي في الدعكل التي رفعيا   ذلؾ مف إمكانيات المدعى عميو. كا 
كال تممؾ المحكمة ميما كانت المصمحة، إلزامو بذلؾ كىذا أثر مف آثار الصفة الخاصة 
لمدعكل المدنية كبيذا كاف ترؾ الخصكمة جائزا أماـ جميع طبقات المحاكـ بما في ذلؾ 

 محكمة النقض حتى ك لك كاف القصد مف ذلؾ إعادة الطعف بالنقض.
ظاىر تعريؼ ترؾ الخصكمة كتعريؼ الّصمح يتبيف الفرؽ الجكىرم بيف األمريف  مفو     

 ففي الّصمح تنازؿ متبادؿ بيف الطرفيف عف جزء مف حقكقيما.
أّما في ترؾ الخصكمة فإّف التنازؿ عف الحقكؽ كعف االّدعاءات يككف مف طرؼ كاحد ك   

اكدة االّدعاء كتجديد الّنزاع، بينما ال مف الّناحية اإلجرائية فإّف الذم ترؾ الخصكمة يمكنو مع
كمّما يكّضح كذلؾ تبايف  يمكف لممتصالح العكدة إلى الّنزاع الذم أنيي بمكجب الّصمح،

مح عقد تبادلي  مح عف ترؾ الخصكمة مف ناحية سبلمة اإلرادة كرضا المتنازؿ أّف الصُّ الصُّ
مبات خصمو نسبيا مقابؿ نفس يتـ فيو التنازؿ برضا الطرفيف، أم أّف كؿ متعاقد يرضى بط

التنازؿ بينما ال يشترط رضا المّدعى عميو في غالب األحكاؿ العممية، في ترؾ المّدعي 
 .(1)لمخصكمة

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .32عقد الّصمح، المرجع الّسابؽ، ص الطاىر برايؾ،  - 1
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 إجازة العقد القابل لإلبطال -ب

القانكف مف  100بناءا عمى المادة  ،فاإلجازة تتضمف نزكال عف الحؽ في إبطاؿ العقد   
دكف انتظار مّدة تقادـ ىذا العقد كيستقر بعدىا كال يككف ميددا ، (1)المدني الجزائرم

فْ ، جزئي مف كؿ مف الجانبيف ؿفتناز مح ا الصُّ أمَّ  بالبطبلف،  كاف كؿ منيما يحسـ النزاع كا 
كال يتقيد في ذلؾ بتكييؼ   ،مح أك بأنو عقد آخرو صّ بأنّ  االتفاؽ القاضيكيكيؼ 

...كال معقب عميو في ذلؾ مف محكمة النقض أما مدل تكافر العناصر جميعا ليككف  الخصـك
 .مة النقض..تخضع لرقابة محكقانكف.لحا فيذه مسألة  العقد صُّ 

مح وحوالة الحق -ج  الصُّ

يجوز لمدائن ان يحول حقو مف القانكف المدني الجزائرم عمى أّنو: " 239تنص المادة     
إلى شخص آخر، إال إذا منع ذلك نص القانون أو اتفاق المتعاقدين أو طبيعة االلتزام وتتم 

 الحوالة دون حاجة  إلى رضا المدين". 

ففي حكالة الحؽ فإّف المتعاقد الدائف يحكؿ حقو كيستفيد منو شخص ثالث غير طرفي     
العقد بغض النظر عف طبيعة العبلقة التي تربطو بو فيصبح ىذا الشخص ىك الدائف 

مح فيحدث بيف طرفي العقد دكف أف يتدخؿ طرفا أجنبيا عنيما.  الجديد، أّما الصُّ

 ثانيا: شروط  صحة الّصمح 

الكاجب تكفرىا حتى نككف أماـ ّصمح، ك باالطبلع       عمى الشركط  الجزائرم المشرع نّص    
مف القانكف المدني نجدىا تتضمف شركط عامة يمكف  461، 460، 459عمى أحكاـ المكاد 

 .(2)تطبيقيا عمى الّصمح بصفة عامة سكاء في المكاد المدنية أك الجزائية

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ق.م.ج عمى "يزول حق ابطال العقد باإلجازة  الصريحة او الضمنية وتستند االجازة إلى مف  111تنص المادة  – 1
 بحقوق الغير" التاريخ الذي تّم فيو العقد دون اخالل

 . 8كص 7الّصمح في القانكف الجزائرم، المرجع الّسابؽ، ص  ،بكغرارة سمير، مدحمحسني م -2
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مح مقكمات ثبلثة كىي مف القانكف المدني نخمص إلى أف لمصّ  459كمف نص المادة    
 في:مح صحيحا كتتمثؿ شركط أساسية لكي يككف الصّ  بمثابة
 وجود نزاع قائم أو محتمل -1

إّنو مف العناصر الجكىرية لعقد الّصمح، أف يككف ىناؾ نزاع بيف المتصالحيف، كىذا      
أمر بدييي يتبلءـ مع طبيعة األشياء، كىذا الّنزاع إّما قائما أك يحتمؿ قيامو، أم يخشى 

 حدكثو في المستقبؿ. 
ا مشكككا كيعبر الفقياء الفرنسيكف عف ىذا بقكليـ أف فحكل الّصمح يجب أف يككف حقّ     

مح  .(1)فيو  فإذا انعدـ الّنزاع القائـ أك عمى األقؿ الّنزاع المحتمؿ، فبل نككف بصدد عقد صُّ
محا، فإّما أف تككف المطالبة  إذا لـ يكف ىناؾ نزاع قائـ أك نزاع محتمؿ، لـ يكف العقد صُّ

جرد مصالح القضائية قائمة كمحاكلة الّصمح يككف كإجراء أثناء سير الخصكمة أك قد يككف م
 متعارضة مع إمكانية المطالبة القضائية أم مجرد احتماؿ الّنزاع يكفي.

فالميـ أف يككف ىناؾ نزاع جدم قائـ أك محتمؿ كلك كاف أحد الطرفيف ىك المحؽ دكف    
اآلخر ككاف حقو كاضحا ماداـ ىك غير متأكد مف حقو، فالمعيار ىك معيار ذاتي محض 

 كالعبرة بما يقـك في ذىف كؿ مف الطرفيف ال بكضكح الحؽ في ذاتو.
 نية إنياء الّنزاع  -2

نيكرم أّف لمّصمح ثبلثة مقكمات ىي كجكد نزاع كتنازؿ متبادؿ كنية حسـ يرل األستاذ الس    
الّنزاع، كيؤسس رأيو عمى أّف الطرفيف قد يتفقاف عمى أمر ما يظير كأّنو ّصمح كنية حسـ 

كليس مف الضركرم أف ينيي الّصمح جميع  ،(2)الّنزاع ىي التي تبيف كجكد الّصمح مف عدمو
المسائؿ المتنازع فييا، فقد ينيي بعضيا لتبت المحكمة في الباقي، كما يجكز لمطرفيف أف 

 .يتصالحا عميو فيككف ىذا صمحا بالرغـ مف صدكر الحكـ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .17سعيدم صالح، عقد الّصمح، المرجع الّسابؽ، ص  -1
عبد الرزاؽ السنيكرم، الكسيط في شرح القانكف المدني، العقكد التي تقع عمى الممكية، المجمد الخامس، اليبة كالشركة  -2

 .511ك  517، ص 1998التراث العربي بيركت، لبناف، سنة كالقرض ك الّصمح، دار احياء 
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 النزول المتبادل عن االّدعاءات -3
فإذا لـ ينزؿ أحدىما عف شيء مّما يزعمو كترؾ الطرؼ األخر كؿ ما يّدعيو، فبل نككف     

بصدد الّصمح بؿ مجرد نزكؿ عف االّدعاءات، إذ يجب أف يككف التنازؿ عمى كجو التقابؿ 
االّدعاءات كليس مف الضركرم أف تككف التضحية مف الجانبيف متعادلة كما  كعف جزء مف 

ال يشترط أف يككف التنازؿ عف جزء مف أصؿ الحؽ فقد يككف حتى عمى المصاريؼ 
القضائية أك جزء منيا فيككف ّصمحا ميما كانت تضحية الطرؼ األخر قميمة بالنسبة إلى 

 .(1)تضحية الطرؼ األكؿ
 الفر ع الثاني

 بطالن عقد الّصمح
بعد دراسة شركط بطبلف عقد الّصمح بما فييا مف الشركط العامة كالشركط الخاصة     

 يستكجب  التطرؽ لؤلثار المترتبة عف البطبلف
 أوال _ شروط بطالن عقد الّصمح

تقسيـ القكاعد المطبقة بشأف بطبلف الّصمح إلى نكعيف، قكاعد عامة يرجع فييا  يمكف  
ألحكاـ بطبلف العقد بصفة عامة، كقكاعد خاصة كاردة بصدد أحكاـ عقد الّصمح في القانكف 

 المدني الجزائرم.
 
 الشروط العامة -8  
لعقد الّصمح يقـك عند  بالرجكع إلى أحكاـ العقد في القكاعد العامة فإّف البطبلف المطمؽ    

انعداـ أحد أركانو أك كاف سببو أك محمو غير مشركع أك غير صحيح الشركط، كعمى ضكء 
النظرية العامة لبطبلف العقكد فإّف الّصمح الباطؿ مطمقا ال ينتج أثره كيجكز لكؿ ذم مصمحة 

 ( 1)أف يتمّسؾ بو كتقضي بو المحكمة مف تمقاء نفسيا، كال تجكز فيو اإلجازة
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .9ك ص 8...، الّصمح في القانكف الجزائرم، المرجع الّسابؽ صبكطرفة عبد الرزاؽ ،بكغرارة سمير ،محسني محمد -1
 .135الطاىر برايؾ، عقد الّصمح، المرجع الّسابؽ، ص  -2
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 الشروط الخاصة - 2
: "الصمح ال يتجزأ فبطالن جزء منو مف القانكف المدني عمى أنو 466المادة  تنص   

يقتضي بطالن العقد كمو عمى أن ىذا الحكم ال يسري إذا تبين من عبارات العقد أو من 
 .عمى أن أجزاء العقد مستقمة بعضيا عن بعض" اتفقاأن المتعاقدين قد  األحوالقرائن 
 :كالمتمثمة في ىذه المادة ببعض المبادئ اليامة تقرّ 
 .تجزأ فبطبلف جزء منو يقتضي بطبلف العقد كموي مح الأف الصُّ  -
 أجزاء العقد مستقمة عف بعضيا البعض أفّ  ،يسرم ىذا الحكـ إذا تبيف مف عبارات العقد ال  

كبالنسبة لجميع  ،كىذه الكحدة تككف في كؿ بنكده كشركطو ،مح كحدة ال تتجزأفيككف الصّ 
كبالنسبة لجميع  ،بأكممو كفي كؿ أجزائوطرؼ منو يقضي عميو  أطرافو فبطبلف جزء منو أكؿ

مح عدة متصالحيف ككاف منيـ قاصر إلى جانب البالغيف فيككف بطبلنو أطرافو فإف جمع الصّ 
ذا تضمف الصّ  مح مسألة متعمقة بالحالة الشخصية إلى بالنسبة لمقاصر كلغير القاصر كا 

لكارث كالحقكؽ التي ا كما ىك الشأف بالنسبة لصفة ،جانب ما ينجر عنيا مف حقكؽ مالية
كتستند ىذه  ،تومح في ىذه الحالة يقع باطبل برمّ فإف الصّ  ،إليو عف طريؽ اإلرث انتقمت

ا مح عبارة عف تنازؿ كؿ طرؼ عف جزء ممّ المتصالحيف الضمنية فالصّ القاعدة إلى إرادة 
 .(1)في مقابؿ نزكؿ الطرؼ اآلخر عف بعض ما يّدعيو يدعيو مف حقكؽ

شركط كأحكاـ العقد مترابطة ببعضيا مشكمة لكحدة متكاممة، فالخمؿ الذم يصيب أحد  فإفّ    
 جكانبو يقكد إلى بطبلف العقد كمو.

كمّما يجب تكضيحو في ىذا الصدد أّف ىذا المبدأ متكقؼ عمى إرادة الطرفيف كليس مف   
 .(1)النظاـ العاـ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .19...، الّصمح في القانكف الجزائرم، المرجع السابؽ، ص بكطرفة عبد الرزاؽ ،بكغرارة سمير ،مدحمحسني م -1
 .136الطاىر برايؾ، عقد الّصمح، المرجع الّسابؽ، ص  -2
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السالفة الذكر قد أكردت استثناءا ليذا المبدأ كىك إمكانية اتفاؽ  466كلذا فإّف المادة     
المتصالحيف عمى تجزئة البطبلف، كاستقبلؿ أجزائو عف بعضيا البعض بمنظكر عبارات 

 العقد أك ظركفو، أم أف بطبلف جزء مف العقد ال يؤدم إلى بطبلف األجزاء األخرل.
يككف في سياؽ ىذا الحديث ىك مقارنة ىذا المبدأ كمركنتو حسب إرادة المتصالحيف مع  كمّما

مف القانكف المدني الجزائرم، التي  104قاعدة إنقاص العقد المنصكص عمييا في المادة 
 :تنص

"إذا كان العقد في شق منو باطال أو قابال لإلبطال، فيذا الشق وحده ىو الذي يبطل، إال   
ّن العقد ما كان ليتم بغير الشق الذي وقع باطال أو قابال لإلبطال فيبطل العقد إذا تبين أ

 كّمو".
مف القانكف المدني، ىك تكافقيما مف حيث المبدأ  466ك  104بمقارنة المادتيف  ظكالمبلح   

كاالستثناء، فعقد الّصمح ال يتجزأ في بطبلنو نظرا لطبيعتو، كلتقابؿ االلتزامات فيو مما 
قياـ كؿ ركف بقياـ اآلخر مما يقتضي بطبلنيا بتبعيتيا لبعضيا البعض، كىذا ىك يقتضي 

مف القانكف المدني الجزائرم، كمركنة ىذا المبدأ بإمكانية  104االستناد الكارد في المادة 
مف القانكف المدني الجزائرم في  104االتفاؽ عمى تجزئة بطبلف الّصمح تظير في المادة 

 .ىالفقرة األكل
يفسر سبلمة مبدأ عدـ تجزئة البطبلف في  -كلك كاف عكسيا لطبيعة األحكاـ -كىذا التكافؽ  

الّصمح  كمكافقتو لطبيعة العقد كالجانب العممي في حفظ المراكز القانكنية، كجعميا ضمف 
قاعدة مكممة خاضعة إلرادة المتصالحيف كىذا يتكافؽ كذلؾ مع الغرض ف الّصمح، فيك مغنـ 

كسائر –كجب الحفاظ عميو بحفظ أجزائو كترابطيا، كأحسف صنعا المشرع  لممتخاصميف
 .(8)بتعميقو المبدأ عمى إرادة المتصالحيف -التشريعات

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .136الطاىر برايؾ، عقد الّصمح، المرجع الّسابؽ، ص  -1
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 المطمب الثاني
 الطبيعة القانونية لممصالحة الواردة في قانون االجراءات المدنية واالدارية 

 
لمسايرة التطكرات السريعة التي تستيدفيا الجزائر في جميع المجاالت كمسايرة المنظكمة      

، استحدث المشرع الجزائرم في قانكف االجراءات المدنية كاالدارية (1)التشريعية الدكلية
طرؽ بديمة لحّؿ  2118-12-25المؤرخ في  18/19الصادر بمكجب القانكف رقـ 

 الّصمح كالكساطة كالتحكيـ مستيدفا منيا:الّنزاعات تتمثؿ في 
القضاء عمى بطء العمؿ القضائي، كطكؿ مدة الفصؿ في القضايا نتيجة كثرة الطعكف كعدـ 

 رضا المتقاضيف مف جية، كالمساىمة في ترقية ثقافة التصالح بيف المتخاصميف.
ؽ البديمة لحّؿ لكّف منذ صدكر ىذا القانكف اختمفت قراءة نصكص المكاد المتعمقة بالطر   

النِّزاعات، السيما المتعمقة منيا بالّصمح، فما استحدثو المشرع الجزائرم في ىذ الصدد 
مف نفس القانكف السالؼ الذكر، يستدعي البحث كالدراسة  4كباألخص ما يتعمؽ بالمادة 

حكؿ ىدؼ المشرع مف ذلؾ، خاصة كأف يظير االختبلؼ كاضحا بيف الّصمح الكارد في 
خاصة كبيف الّصمح الكارد في ؽ.إ.ـ.إ، فمف جية  إلجراءاتعمؿ كالذم يخضع قانكف ال

ىناؾ اختبلؼ في دكر المصالحة في حّؿ الّنزاع بيف ما ىك كارد في ؽ.إ.ـ.إ                
كمف جية أخرل يبرز االختبلؼ أيضا في  ) فرع أول(،كبيف ما ىك كارد في قانكف العمؿ

كبيف ما ىك كارد في  ىك كارد في قانكف العمؿ ة بيف ماالنتائج المترتبة عف المصالح
 )فرع ثاني(.ؽ.إ.ـ.إ

 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 16/16/2119ك  15الكساطة، الجزائر يكمي  بف صاكلة شفيقة، مداخمة بمناسبة الممتقى الدكلي حكؿ مدمارسات -1

 CENTRE DE RECHERCHE JURIDIQUE ET JUDICIAIRE.مركز البحكث القانكنية كالقضائية ، 
 "يمكن لمقاضي إجراء الّصمح بين األطراف أثناء سير الخصومة في أي مادة كانت"عمى  4تنص المادة 
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 الفرع األول

وارد في قانون االجراءات المدنية واالدارية وقانون دور المصالحة بين ما ىو اختالف 
 العمل

إّف أغمب التشريعات أخذت بالطرؽ البديمة لحّؿ المنازعات منذ أمد، كالمشرع الجزائرم   
 بعيد  حدِّ إلى قانكف االجراءات المدنية كاالدارية الجزائرم الجديد بيذه القكانيف في الذم تأثر 
لحّؿ المنازعات القضائية، ك استحدث ىذه البدائؿ سعيا منو قانكنية بديمة  آلياتاستحدث 

مف حجـ المنازعات التي باتت تثقؿ كاىؿ القضاء كتؤثر عمى  مردكد األحكاـ النكعي  لمحدّ 
كما كاف ييدؼ إلى سرعة الفصؿ في النزاعات بالتقميص منيا كحّميا بيذه البدائؿ، ما أمكف  

ّف نية المشرع الجزائرم مف ىذه البدائؿ ىي المحافظة عمى  كاجتناب إطالة أمدىا باألخذ كا 
 .كياف المجتمع بتجنيبو األحقاد التي قد تنشأ عف المنازعة القضائية

المتضمف قانكف  08/09مف القانكف  994إلى  990نّصت عمى الّصمح المكاد     
ف يجكز دراية، كىك اجراء جكازم يمكف أف يعرض عمى الخصـك الذياالجراءات المدنية ك اال

كقد يتـ إبراـ ىذا الّصمح بعد رفع الدعكل إلى القضاء سكاء دكف تدخؿ (1)ليـ التصالح تمقائيا
 .(2)أك بعد مساعي تبذليا المحكمة لمتكفيؽ بينيـ

ىذا النص يعطي القاضي صبلحية  مف ؽ.إ.ـ.إ 4كبناء عمى ما نّصت عميو المادة    
مح بيف أطراؼ الدعكل، كفي أم نزاع مدنيا كاف أـ اداريا، كالمقصكد بالمدني كؿ  اجراء الصُّ

.  الفركع  أك األقساـ التي تدخؿ تحت ىذا المفيـك

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(،  محاضرة في الّصمح في قانكف االجراءات المدنية كاالدارية القضائي بقسنطينة نقناؽ حفيظة، )رئيسة غرفة بالمجمس– 1

 .2، ص11/05/2009الجديد، ألقيت في 

 2-  ، مح كالتكفيؽ بيف الخصـك مح القضائي، دكر المحكمة في الصُّ دراسة تأصيمية كتحميمية األنصارم حسف النيداني، الصُّ
 .2009كمية الحقكؽ جامعة بنيا، دار الجامعة الجديدة لمنشر، االسكندرية، 
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كما أّف ىذا الّصمح جاء عمى سبيؿ الجكاز، بمعنى أّف ذلؾ يدخؿ ضمف السمطة     
التقديرية لمقاضي، متى رأل أّف ذلؾ منتجا في الدعكل ىذا مف جية، كمف جية اخرل فإّف 

 .(1)ممكف في أية مرحمة كانت عمييا الدعكل ىذا الّصمح

 المقارنة بين المصالحة الواردة في قانون االجراءات المدنية واالدارية وقانون العمل –أوال 

يعتبر الّصمح المطبؽ في قانكف االجراءات المدنية كاالدارية كالمنصكص عميو في المادة     
عاـ، كيشمؿ جميع المكاد فيدخؿ في إطاره جميع المنازعات، سكاء الفركع التابعة لمقانكف  4

 المدني اك المنازعات االدارية، أك حتى المكاد الجزائية.

ي قكاعد عامة، بينما الّصمح المنصكص عميو في قانكف كالقكاعد المنظمة ليذا الّصمح ى   
العمؿ فيك قانكف خاص كقكاعده خاصة تنظـ فقط المنازعات العّمالية ال غير،  كيمكف اف 

 يتـ التمييز مف عّدة نقاط:

 من حيث االجراءات   -1

كيتـ ، يباعتبار أّف الّصمح الكارد في قانكف االجراءات المدنية كاالدارية، ىك ّصمح قضائ   
عمى مستكل المحاكـ، كما يككف النزاع قائما كليس محتمبل، ما يؤّكد أّف النزاع قد كصؿ 
لمرحمتو األخيرة، فالقضاء يعّد آخر إجراء بعد استنفاذ الطرؽ الخارجية أك الّسممية، كما عمى 

 .(2)األطراؼ المركر بجميع مراحؿ الدعكل في انتظار صدكر حكـ نيائي في الّنزاع

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
المؤرخ في  08/09تطبيقا( القانكف رقـ  –تعميقا  -شرحا -سانح سنقكقة، شرح قانكف االجراءات المدنية كاالدارية، )نصا-1

ـ، المتضمف قانكف االجراءات المدنية كاالدارية، الجزء األكؿ  2008فبراير سنة  25ؽ ؿ ق، المكاف 1429صفر سنة  18
 .31الجزائر، ص  –دار اليدل، عيف مميمة 

 

 



 
31 

 

بينما في الّصمح المنصكص عميو في قانكف العمؿ فإجراءاتو أكلية ككقائية ىذا بالنسبة   
لمنِّزاعات الفردية، أّما النِّزاعات الجماعية فإجراءاتيا عبلجية، فقد يككف الّنزاع محتمبل لك لـ 
يقع بعد، بؿ مجرد خبلؼ حكؿ مسألة ما تتعمؽ بالحقكؽ كالكاجبات اك إخبلؿ أحد األطراؼ 

اللتزامات، ليذا كصؼ بالكقائي،  يعني اتقاء الّنزاع قبؿ تفاقـ الكضع ك تأـز الخبلؼ با
يحاكؿ األطراؼ إيجاد حّؿ كّدم مف خبللو قد يتـ التكفيؽ بينيـ  كال حاجة ليـ لمجكء إلى 

 القضاء. 

 من حيث االختصاص  -2

محيف كذلؾ مف حيث:    ىناؾ فرؽ في االختصاص فيما يخص الصُّ

 اص النوعياالختص -أ

مح القضائي )قانكف االجراءات المدنية كاالدارية(، يشمؿ جميع انكاع المنازعات بما    الصُّ
فييا التجارية كالجزائية كاالدارية، بينما الّصمح الخاص بنزاعات العمؿ فيشمؿ النِّزاعات 

 الُعمَّالية فقط سكاء كانت الفردية أك الجماعية.

 االختصاص المحمي  -ب

مح القضائي يختص بإجرائو القضاة كيتـ عمى مستكل المحاكـ الدرجة األكلى  إّف ا     لصُّ
المتعمؽ  (1)كالمجالس القضائية حالة االستئناؼ كدرجة ثانية، بينما الّصمح أك المصالحة

بنزاعات العمؿ فيك يتـ خارج القضاء كاألشخاص القائميف بإجرائو ليسكا قضاة بؿ أشخاص 
لعمؿ مثبل كيتـ عمى مستكل الييئات المستخدمة كإجراءات أكلية آخريف مختصيف كمفتشي ا

 أك عمى مستكل مفتشية العمؿ كمكاتب المصالحة.

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
مؿ، تنظمو قكاعد خاصة بقانكف العمؿ، أّما الّصمح القضائي فيك خاص بحؿ إّف الّصمح الخاص بحّؿ نزاعات الع -1

 أغمب المنازعات ، كتنظمو قكاعد عامة كىي قكاعد قانكف االجراءات المدنية كاالدارية.
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 مدى إمكانية تطبيق الّصمح القضائي عمى نزاعات العّمال -ثانيا

إّف المتمعف في ىذا النص يجده في قمة األىمية، نظرا لمدكر الذم يمعبو في حؿِّ      
النِّزاعات بأسمكب يحفظ العبلقة الِكدِّية بيف األطراؼ حيث يعكد بالفائدة عمى الفرد كالمجتمع 

   لكف بالعكدة إلى المادة نفسيا نجد بأّف الّصمح القضائي يجكز القياـ بو بطمب مف الخصكـ    
"...في أي مادة اك بطمب مف القاضي تمقائيا متى رأل الحاجة لذلؾ، لكف المتمعف في عبارة 

يفيـ أّنيا تشمؿ كذلؾ النزاعات العّمالية، كبالعكدة لمميداف التطبيقي نجد المعمكؿ كانت..." 
لية  بو ىك تطبيؽ القكاعد الخاصة لحؿِّ النِّزاعات العّمالية، بمعنى تسكية النزاعات العّما

دِّية خارجة عف دائرة القضاء، كذلؾ عمى مستكل الييئة المستخدمة كعمى مستكل  بكسائؿ كِّ
مفتشية العمؿ، كمكاتب المصالحة، كفي حالة فشؿ المصالحة عمى جميع ىذه 

، يبقى القضاء كآخر كسيمة لحؿِّ النِّزاع، كقد ثار الكثير مف الجدؿ حكؿ ىذه (1)المستكيات
ي عدـ امكانية تطبيؽ الّصمح القضائي عمى النزاعات الُعمَّالية، خاصة كأّف النقطة كالمتمثمة ف

مح اجراء جكىرم لقبكؿ الدعكل شكبل كبالتالي فإّف القاضي االجتماعي ال يدخؿ أبدا في  الصُّ
المكضكع ما لـ يحتك الممؼ عؿ محضر عدـ المصالحة، الذم يبرر مركر األطراؼ عمى 

مح عمى مستكاىا.  مكاتب المصالحة كتمت محاكلة  الصُّ

لكف المشرع لّما ذكر امكانية الّصمح القضائي في جميع المكاد المدنية يعني قد قصد مف     
ذلؾ امكانية تطبيؽ الّصمح القضائي في المسائؿ االجتماعية أيضا، كأكيد قبؿ أف َتُمرُّ عمى 
القضاء يبقى االختصاص األكؿ لمكاتب المصالحة في حالة فشميا في تسكية النِّزاع يحاكؿ 

اء تطبيؽ الّصمح القضائي كالسمطة التقديرية لو متى رأل امكانية عرض الّصمح عمى القض
 األطراؼ في الجمسة كفي ام مرحمة كانت عمييا الدعكل.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كىك حالة اتفاؽ الطرفيف كتـ تحرير محضر الّصمح لكف أحد األطراؼ قد تراجع عف التنفيذ )كعادة ما احتماؿ آخر  -1
يككف رب العمؿ(، في ىذه الحالة يمكف المجكء الى القضاء مف أجؿ استصدار أمر بالنفاذ المعجؿ مع تكقيع غرامة تيديدية 

 لمطرؼ الممتنع عف التنفيذ.
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ع ذلؾ، ال في القكاعد العامة كال في القكاعد الخاصة، مع أّنو كذلؾ ألّنو ال يكجد ما يمن   
تطبيقيا يتفادل القضاء القياـ بيذا االجراء، رغـ احتماؿ الكصكؿ لنتائج مرضية، خاصة كأّف 
مثؿ ىذا االجراء لما يتـ أماـ القاضي يخمؽ نكعا مف الطمأنينة في نفسية المتقاض، كبالتالي 

مكتب المصالحة في حمِّيا، كخاصة كأّف نجد أغمب  تنقص نسبة القضايا التي فشؿ
التشريعات قد أخذت بالّصمح القضائي، مثؿ المغرب، تكنس كاالردف، كالمعركؼ عف القانكف 
الجزائرم مقتبس مف القانكف الفرنسي، كنجد فرنسا مف الدكؿ التي اعتمدت أسمكب الّصمح 

. كلنؤكد مسألة الّصمح القضائي لحّؿ القضائي كيتـ عمى مستكل ما يسمى بالمجالس العّمالية
 نزاعات العمؿ كألّنيا كانت محؿ جدؿ. 

كبالعكدة إلى الميداف كتطبيقيا نبلحظ أّنو إلى حّد األف لـ تسجؿ أية قضية في القسـ     
مف ؽ.إ.ـ.إ، كىذا ما أّكده المختصكف في مسائؿ  4االجتماعي تـ تطبيؽ عمييا المادة 

 .(1)االجتماعية

أفَّ المادة صريحة خّكلت لمقاضي سمطة عرض محاكلة أخرل لمّصمح بيف األطراؼ قد مع    
لكف ما يؤسؼ  تجدم نفعا كتعكد بالفائدة عمى العامؿ كرب العمؿ ككذا عمى المجتمع ككؿ،

لو أّف الكاقع يثبت أّف القضاة يتفادكف مثؿ ىذا االجراء، ما يتطمب إعادة دراسة المسألة 
 ر جدية.بطريقة فّعالة كأكث

ما يعني  يجكز لمقاضي عرض الّصمح عمى "يمكن"، لكف باستعماؿ المشرع عبارة    
  (1)األطراؼ، لك كاف  العبارة عمى سبيؿ االلزاـ أم اعتبار الّصمح القضائي اجراء اجبارم

لما حضيت ىذه المادة باالىتماـ أكثر لسيما في المكاد االجتماعية، كما ىك معمكؿ بو في 
كلك اختمفت طرؽ اجراء  خرل حيث يتـ اجراء الّصمح عمى مستكل القضاء،الدكؿ األ
 المصالحة.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العميا مؤيدا ليذا المكقؼ كمؤكدا أّف القانكف رئيس قسـ الغرفة االجتماعية بالمحكمة ذلؾ ما أكّده ذكم االختصاص  -1
صريح في تخكيمو ميمة عرض الّصمح لمقاضي االجتماعي في الجمسة كفي أية مرحمة تككف فييا الخصكمة في الكقت 

 الذم يراه القاضي مناسبا.
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، فالكاقع العممي يثبت أفَّ المعمكؿ    ما يمكف استخبلصو أّف المادة جاءت عمى سبيؿ العمـك
مح يتـ عمى مستكل جيات خارجة عف القضاء  كالمبدأ اف بو  ىك القكاعد الخاصة، كالصُّ

مح القضائي فاألجدر إعادة  الخاص يقيِّد العاـ، ك إذا كانت نية الُمشرع ىك األخذ بالصُّ
 صياغة المادة عمى سبيؿ االلزاـ كليس الجكاز ألخذ بالمسألة بأكثر جدية.

 الفرع الثاني

 القانونية المترتبة عن المصالحة الواردة قانون العمل والواردة في ق.إ.م.إ اختالف االنتائج

سبؽ الحديث عف تقارب الّصمح مع بعض العقكد تشابيا كاختبلفا، ككاف األمر الذم     
نياؤه لمّنزاع بيف األطراؼ كىذه النتيجة التي  يميزه عف ىذه التصرفات ىك حسـ الّصمح كا 

مة مف الحقكؽ كااللتزامات يتضمنيا الّصمح أك تككف خارجة يتميز بيا الّصمح ترتب جم
 .(1)عنو
 النتائج المترتبة عن الّصمح القضائي –أوال 
إّف األثر الجكىرم لعقد الّصمح يتمّثؿ في إنيائو لمّنزاع يستتبع عدـ إمكانية تجديده كىك     

الكجو الذم يتقارب فيو مع حكـ القضاء، لكف ما يجب تبيانو اتجاه ىذا األثر ىك تراكح القكؿ 
يككف بيف نقؿ ككشؼ الّصمح لمحقكؽ كااللتزامات الكاردة فيو عند الفقياء كالمكقؼ الذم يكاد 

 .(1)مكحدا بيف التشريعات حكؿ ىذه المسألة
 إنياء الّنزاع  -1
فإّف ىذا األمر (2)انطبلقا مف األثر الرئيسي لمّصمح كىك إنياء الّنزاع بيف المتخاصميف   

يقتضي تبياف مدلكؿ إنياء كقطع الّنزاع بطريؽ الّصمح كمدل تقارب ذلؾ مع حكـ القاضي 
 .(2)مف ىذه الزاكية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                                                    -.94الطاىر برايؾ، عقد الّصمح، المرجع الّسابؽ، ص  -1
يترتب عمى الّصمح، انقضاء ما تنازؿ عنو كؿ مف المتصالحيف مف اّدعاءات، كيعتبر اليدؼ األسمى لمّصمح ىك إنياء  -2

الّنزاع بيف أطرافو، كذلؾ بتسكيتو بصكرة كدية، كالّصمح في األصؿ يكشؼ عف الحقكؽ كال ينشؤىا كأثره نسبي بالنسبة إلى 
 . األشخاص كبالنسبة إلى السبب
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تميز الّصمح بيذا األثر يقكد إلى تميزه بنتائج ىذا األثر التي تستكجب تكضيحو كما أف   
الحقكؽ كاالدعاءات التي نزؿ عنيا كؿ مف الطرفيف، يستطيع كؿ منيما أف يمـز  ءفبانقضا

اآلخر بما تـ عميو الّصمح أك يطمب فسخ الّصمح إذا لـ يقـ الطرؼ اآلخر بما التـز بو 
: "ينيي الّصمح الّنزاعات التي يتناوليا القانكف المدني عمى أّنو مف 462المادة فنصت 

 .(1)ويترتب عميو إسقاط الحقوق واالّدعاءات التي تنازل عنيا أحد الطرفين بصفة نيائية" 
 : ك مف خبلؿ ىذا النص نجد أّف لمّصمح أثر انقضاء كأثر تثبيت

 
 انقضاء االّدعاءات بين أطراف الّنزاع -أ

الدعكل الذم تنازؿ عنو الطرفاف المتصالحاف، إّنما  اف انقضاء االّدعاء ام انقضاء حؽ   
مح  يعني أّنو ال يمكف لممصالح أف يتحمؿ مف التزاـ قانكني تقرر في ذمتو بمكجب عقد الصُّ

ما تـّ مف جيتو، بأف يمجأ إلى القضاء لممطالبة بحقو في حسـ النِّزاع عف طريؽ  كال ينقض
مح عقد ممـز لمجانبيف إذ ال يجكز ألّم منيما الرجكع فيو بإرادتو  الدعكل، كألّف عقد الصُّ
 المنفردة.

 
 ويكون تثبيت  - ب
يترتب عمى النتيجة األكلى المتمثِّمة بانقضاء الحقكؽ كاالّدعاءات التي تنازؿ عنيا    

 ر، بالرغـ مفالمتصالحاف تثبيت ما نزؿ عنو أحد الطرفيف مف حقكؽ كاّدعاءات لمطرؼ اآلخ
 .(2)ءأّف ىذا المعنى ىك نتيجة حتمية لممعنى األكؿ كىك أثر االنقضا

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 . 94الطاىر برايؾ، عقد الّصمح، المرجع الّسابؽ، ص  -1
مح، دراسة مقارنة بيف القانكف كالشريعة االسبلمية، دار الثقافة  -2 شيماء محمد سعيد خضر البدراني، أحكاـ عقد الصُّ

، عّماف ك ص  114األردف، د.س.ف، ص  -لمنشر كالتكزيع، فرع الجامعة، شارع الجامعة األردنية، مقابؿ كمية العمـك
116. 
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ذا تـّ حسـ الّنزاع بالّصمح، ىذا بأف تنقضي الحقكؽ ك االّدعاءات التي نزؿ عنيا كؿ     كا 
مف الطرفيف فإّنو يثكر التساؤؿ عف كيفية تفسير ىذا التنازؿ؟ ثـ عف طرؽ إلزاـ كؿ طرؼ 

 : (1)بما تَـّ عميو الّصمح؟
 
 التفسير الضيق لمّصمح لدى المشرع الجزائري -1

يقكـ عقد الّصمح عمى أساس مبدأ التفسير الضيؽ، فإذا كانت الحالة تستمـز تفسير العقد     
مف اجؿ تحديد مكضكعو، فإّف عمى القاضي صاحب الّسمطة في تفسير العقد اف يستخمص 
مف عبارات العقد كمف الظركؼ المحيطة باألطراؼ المتصالحة إرادة  المتصالحيف كنيتيما 

تحقيقيا، كيعتبر ىذا المبدأ تطبيقا لمقكاعد العامة التي تقضي أّف العقكد ال كالنتائج المراد 
يصح التكسُّع في معنى عباراتيا، كال يجكز ميما كانت عباراتيا عامة أف تتناكؿ غير 

 المكضكع الذم كاف ىك الغرض مف انشائيا.
 
التنازل التي  : " يجب أن تفسر عباراتمف القانكف المدني عمى أّنو 464نّصت المادة   

يتضمنيا الّصمح تفسيرا ضيقا أيا كانت تمك العبارات فإّن التنازل ال يشمل إال الحقوق التي 
 .(2)كانت بصفة جمية محال لمّنزاع الذي حسمو الّصمح"

يظير جميا مف نص ىذه المادة كجكب التفسير الضيؽ لعبارات الّصمح، غير أّف المشرع    
سير الضيؽ، بؿ بيف تبرير ذلؾ في الجممة الثانية مف المادة في الجزائرم لـ يكتؼ بذكر التف

في حصر التنازؿ الذم يتناكلو التفسير عمى الحقكؽ المتنازع فييا بصفة جمية، كالتي أنياىا 
الّصمح، كبعد ىذا التبرير، الذم يكافؽ تبرير إجماع الفقو، في رأينا تشديدا عمى تطبيؽ المبدأ 

 .(3) ضي إلى عدـ تكسعة التفسير لمحقكؽ المتنازع عمييا.مف القاضي أم تكجيو القا
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .15،...الّصمح في القانكف الجزائرم، المرجع السابؽ، ص مدحمحسني م -1
مح، المرجع الّسابؽ، ص شيماء محمد سعيد خضر  -2  كما يمييا. 112البدراني، أحكاـ عقد الصُّ
 .109الطاىر برايؾ، عقد الّصمح، المرجع الّسابؽ، ص  -3
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فإذا تصالح الشريؾ مع شركائو عمى ما يستحؽ مف أرباح الشركة يفسر تفسيرا ضيقا:  -   
مح ال يشتمؿ إال عمى ما اشتممو فعبل مف أرباح، ال  ما قد يستحقو في المستقبؿ. فإّف ىذا الصُّ

ك ىذا ما يعرؼ باألثر النسبي أن يكون أثر الّصمح مقتصرا عمى الّنزاع الذي تناولو:  -   
مح فيما يتعمؽ بالمحؿ، أم دكف أف يمتد إلى أم شيء آلخر، فالعقد يقتصر أثره عمى ما  لمصُّ

ة الكرثة عمى ميراث مف كاف طرؼ فيو كعمى المحؿ الذم تناكلو، فإذا تصالح كارث مع بقي
اقتصر األثر عمى الميراث الذم تناكلو الّصمح، كال تناكؿ ميراثا آخر يشترؾ فيو أيضا بقية 

 .(8)الكرثة
 
 طرق اإللزام بالّصمح -2
فإذا أبـر الّصمح بيف طرفيف، استطاع كؿ طرؼ أف يمـز اآلخر بيذا الّصمح فيمنعو مف   

 : (1)تجديد الّنزاع كىذا عف طريؽ
فإذا انحسـ الّنزاع بالّصمح، لـ يجز ألّم مف المتصالحيف أف يجدد  الدفع بالّصمح: -   

الّنزاع كيستطيع المتصالح اآلخر أف يدفع بالّصمح الدعكل المقامة أك المطمكب المضي فيو 
 أك المجددة.

يكقع عؿ مف يخّؿ بالتزامو بمقتضى عقد الّصمح أك  وضع شرط جزائي في العقد: -   
إلى الّنزاع الذم انحسـ، فنتبع في ذلؾ القكاعد العامة المقررة في الشرط الجزائي، كىذا  يرجع

 كأف يككف مقررا لمتأخر في تنفيذ الّصمح أك كجزاء عمى الطعف فيو.

فإذا أخّؿ أحد المتصالحيف بالتزاماتو في الّصمح، يجكز لآلخر طمب فسخ  فسخ العقد: -   
 .(3)العقد ألّف الّصمح عقد ممـز لمجانبيف

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

مح، المرجع الّسابؽ، ص  شيماء محمد سعيد خضر البدراني، -1  كما يمييا. 112أحكاـ عقد الصُّ
 .572عبد الرزاؽ السنيكرم، الكسيط في شرح القانكف المدني، المرجع السابؽ، ص  -2
 .16...، الّصمح في القانكف الجزائرم، المرجع السابؽ، صمدحمحسني م -3
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 األثر الكاشف واألثر النسبي لمّصمح  -1
األثر الجكىرم لعقد الّصمح يتمثؿ في إنيائو لمّنزاع يستتبع عدـ إمكانية تجديده، كىك  إفّ     

مح أثرا كاشفا بالنسبة لمحقكؽ المتنازع فييا أف الحؽ الذم يخمص لمصّ  أفكمعنى الكجو 
 .(1)محؿ ال إلى الصّ مح يستند إلى مصدره األكّ لممتصالح بالصُّ 

 األثر الكاشف لمّصمح  -أ
: "لمصمح اثر كاشف بالنسبة لما مف القانكف المدني عمى أنو  463تنص المادة     

يفيـ  ويقتصر ىذا األثر عمى الحقوق المتنازع فييا دون غيرىا" ،اشتمل عميو من الحقوق
كىك ما يسمى بدؿ  ،مح عمى حقكؽ غير متنازع فييامف ىذا النص أنو إذا اشتمؿ الصّ 

 . كاشفامح كاف األثر ناقبل ال الصّ 
 األثر النسبي لمّصمح -ب

الذم  كضكعفيك مقصكر عمى الم ،مح شأنو في ذلؾ شأف سائر العقكد لو أثر نسبيالصّ    
 .كعمى السبب الذم كقع مف أجمو، كقع عميو كعمى الطرفيف الذيف كقع بينيما

فإذا تصالح  ،زاع الذم تناكلونَ ر عمى الّ تصمح مقفالصِّ  :األثر النسبي في المحل -1
فبل  بشأنيا الكصية التي كقع النزاع مح إالالصّ  لـ يتناكؿ ،عمى كصية الكرثة المكصى ليـ

 .ذلؾ بعد كصية أخرل لممكصى لو تظير يشمؿ

فإف الكصية  لو عمى المكصىفإذا تصالح أحد الكرثة مع  :األثر النسبي في األشخاص-1
مح نفعال يحتجكف بيذا الّصمح كال يحتج بو عمييـ،  الكرثة اآلخريف     فبل يترتب عمى الصُّ

 عاقديو.            ر ضرر لغي أك
: فمف تصالح عمى حؽ لو أك عمى حؽ تمقاه بناء عمى سبب األثر النسبي في السبب -3

معيف  ثـ تمقى ىذا الحؽ ذاتو  مف شخص آخر أك  بناء  عمى  سبب آخر، ال يككف  ىذا 
 .(2)ؽالحؽ الذم كسبو مف جديد مرتبطا بالّصمح الساب

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .94الطاىر برايؾ، عقد الّصمح، المرجع الّسابؽ، ص  -1
 . 17كص 16، ص القانكف الجزائرم، المرجع السابؽالّصمح ، في مدحمحسني م-2
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 النتائج المترتبة عن المصالحة في مجال منازعات العمل -ثانيا

أّماـ محضر المصالحة أك عدـ المصالحة تسمـ نسخة لكؿ طرؼ ففي حالة االتفاؽ     
كتحرير محضر الّصمح، يككف لو نفس القيمة القانكنية لبلتفاقيات الجماعية كبذلؾ يككف 

 :ىناؾ احتماليف

أك جزء مف الخبلؼ، كفي ىذه الحالة يعد مكتب حصكؿ اتفاؽ بيف الطرفيف عمى كؿ  -   
المصالحة محضرا بالمصالحة الكمية أك الجزئية، كيسجؿ في محضر عدـ المصالحة الجزئية 
النقاط المتفؽ عمييا مف الخبلؼ، كفي حيف تككف النقاط غير المتفؽ عمييا محؿ عدـ 

السارية المفعكؿ كيجب أال يتضمف ىذا المحضر شركط تتنافى كالنصكص ، (8)المصالحة
خاصة األحكاـ التشريعية كالتنظيمية التي تنّظـ عبلقات العمؿ، كيعّد ىذا المحضر حجة 

 .(1)إثبات ما لف يطعف فيو بالتزكير
ىؿ مكتب المصالحة يعد محضرا كاحدا يشير والسؤال الذي يطرح في ىذا المجال:    

انب الثاني منو إلى عدـ جانب منو إلى حصكؿ المصالحة حكؿ نقاط معينة، كيشير الج
حصكؿ المصالحة حكؿ بقية نقاط الخبلؼ أـ أّنو يحرر محضريف منفصميف، األكؿ يضمنو 

 .ما تـّ االتفاؽ عميو كيسميو محضر المصالحة
يضمنو النقاط غير المتفؽ عميو كيسميو محضر عدـ المصالحة، بمعنى أّف  كالثاني   

العامؿ يحصؿ مف مكتب المصالحة عمى محضريف بشأف الخبلؼ القائـ بينو كبيف المدعى 
 (3)عمييا)المؤّسسة(؟

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .30رسة نجاة، الّنزاعات الفردية في العمؿ بيف القانكف كاالجتياد القضائي، المرجع السابؽ  ص -1
 .81قكريش بف شرقي، منازعات العمؿ في نطاؽ المؤّسسة العمكمية االقتصادية، المرجع السابؽ،  ص  -2

: "يعتبر محضر المصالحة حّجة اثبات ما يمكن ، عمى ما يمي90/04مف الفقرة األكلى مف القانكف رقـ  32* تنص المادة 
 أن يطعن فيو بالتزوير"

 .31رسة نجاة، المرجع نفسو، ص  -3
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نتج عف الصياغة غير  90/04مف القانكف رقـ  31إّف ىذا الغمكض الذم تضمنتو المادة    
الدقيقة لفقرتيا األكلى، التي اكتفت باإلشارة إلى تحرير محضر بالمصالحة حكؿ النقاط 
المتفؽ عمييا كميا أك جزئيا، كىك ما أدل بنا إلى التساؤؿ عف مصير النقاط غير المتفؽ 

بقراءتنا لمفقرة الثانية مف ىذه المادة، نجدىا تنص عمى أّنو في حالة عدـ  بشأنيا إالَّ أّنو
 االتفاؽ بيف األطراؼ يعد المكتب محضرا بعدـ المصالحة.

إّف الربط بيف الفقرتيف األكلى كالثانية، يزيؿ الغمكض المشار إليو، إذ نجده يحمؿ ضمنيا     
حكؿ الخبلؼ المعركض أماـ مكتب  اإلجابة، كمفادىا أّنو في حالة حصكؿ اتفاؽ جزئي

المصالحة، يحرر ىذا األخير بشأنو محضرا مستقبل لمصمح، كتككف النقاط غير المتفؽ 
عمييا بيف الطرفيف محؿ محضر عدـ الصمح كتكمف أىمية منح محضريف مستقميف في 

حؿ المرحمة التي تمي عرض الّنزاع عمى مكتب بالمصالحة، إذ تككف الجزئية المتفؽ عمييا م
 .(8)تنفيذ، أّما الجزئية غير المتفؽ بشأنو فتككف مكضكع دعكل قضائية

عدـ حصكؿ اتفاؽ بيف الطرفيف حكؿ مكضكع الّنزاع، في ىده الحالة يحرر مكتب  -   
المصالحة محضرا بعدـ المصالحة، كتقدـ نسخة منو إلى العامؿ لمكاصمة المطالبة بحقكقو 

 .(1)أماـ الجية القضائية المختصة
بأف تقديـ محضر عدـ المصالحة أماـ القضاء كجكبي لقبكؿ  ترى المحكمة العميا -   

، كتعتبر إجراء محاكلة الّصمح 90/04مف القانكف رقـ  19الدعكل شكبل طبقا لنص المادة 
مف النظاـ العاـ كيمكف إثارة الدفع بشأنيا في أية مرحمة مف مراحؿ سير الدعكل، كتأكيدا 

قرار، كاف قد فصؿ في الّنزاع دكف التحقؽ مف كجكد محضر عدـ لدلؾ ذىبت إلى نقض 
الصادر عف الغرفة االجتماعية بتاريخ  206872المصالحة، كذلؾ بمكجب قرارىا رقـ 

15/11/2000
(3). 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 31رسة نجاة، الّنزاعات الفردية في العمؿ بيف القانكف كاالجتياد القضائي، المرجع السابؽ، ص  -1
 .81قكريش بف شرقي، منازعات العمؿ في نطاؽ المؤّسسة العمكمية االقتصادية، المرجع السابؽ،  ص  -2
مف ىذه القاعدة، ترل المحكمة العميا أف الحالة الكحيدة التي يمكف فييا قبكؿ الدعكل االجتماعية شكبل دكف  كاستثناءا -3

أف يقدـ المدعي محضرا بعدـ المصالحة، ىي عندما يثبت ىذا األخير بأّنو لجأ إلى مكتب المصالحة، كلـ يتحصؿ عمى 
الصادر عف الغرفة االجتماعية بتاريخ  178321نسخة مف المحضر لسبب ما كىك ما تجسد في القرار رقـ 

13/07/1990. 
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 المبحث الثاني
 الطبيعة القانونية لممصالحة في مجال منازعات العمل 

كما سبؽ االشارة اليو تعدُّ المصالحة مف االجراءات حّؿ النِّزاعات القائمة في مجاؿ تنفيذ     
عبلقة العمؿ، أك إنيائيا التي قد تككف نزاعات فردية أك جماعية، كُتعدُّ تسكية ِكّدية ىادفة 

قبؿ  إلى التكصؿ إلى حّؿ سممي ُيرضي الطرفيف بيدؼ كضع حدِّ نيائي لمنزاع القائـ بينيما
عرض النِّزاع أماـ القضاء المختص بالفصؿ في منازعات العمؿ كفؽ ما تقرره قكانيف العمؿ 

 . (8)كالقكانيف اإلجرائية الخاصة بالفصؿ في منازعات العمؿ
كلعؿ اعتبار قانكف العمؿ قانكف حمائي يتجمى دليمو في عدـ إغفاؿ المشرع عف تنظيـ     

ر الضمانات البلزمة لحماية حقكؽ العامؿ مف جية كبإنشاء القكاعد الشكمية كاإلجرائية، ليكف
 .(1)جيات مختصة لفض منازعات الُعمَّالية

 
إّف الّصمح في مجاؿ منازعات العمؿ ينفرد بتعريؼ يميزه عف الّصمح المنصكص عميو     

في القكاعد العامة، خاصة بعد عرض األساس القانكني لممصالحة في مجاؿ منازعات العمؿ 
، بعدىا التطرؽ إلى مضمكف )مطمب اول(يستدعي أيضا تكضيح أنكاعيا كأىدافيا كالذم

 )مطمب ثاني(.منازعات العمؿ سكاء المتعمؽ بمنازعات العمؿ الفردية أك الجماعية
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فرع  –عيساني محمد، آليات تسكية نزاعات العمؿ الفردية في القانكف الجزائرم كالمقارف، بحث لنيؿ درجة الماجستير  -1

 .61، ص1999 –تيزم كزك–لقانكنية كاإلدارية العقكد كالمسؤكلية، معيد العمـك ا
العمالية بيف الرفض كالقبكؿ، كمية الحقكؽ، جامعة العمـك التطبيقية، دار  تىيثـ حامد المصاكرة، أصكؿ المحاكما -2

 كما يمييا. 11، ص2010الطبعة األكلى،  –عماف  –الحامد لمنشر 
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 المطمب األول
 ماىية الّصمح في مجال نزاعات العمل 

 
إّف الطبيعة المميزة لنزاعات العمؿ، يتطمب إتباع نظاـ تدرجي في محاكلة عبلجيا     

كتسكيتيا كتعتبر المصالحة أكؿ إجراء يمجا إليو الطرفاف لتسكية نزاعيما، حيث نجده في 
ظاـ السياسي كاالقتصادم أغمب التشريعات الُعمَّالية في العالـ، بغض النظر عف طبيعة الن

 .(8)كاالجتماعي المتبع
كما سبقت االشارة إلى أّف الكثير مف التشريعات الُعمَّالية المنظمة لقضاء العمؿ قد قيدت    

أطراؼ الّنزاع بشرط المركر عمى إجراءات التسكية الكدية لمّنزاع قبؿ عرضو عمى القضاء 
المختص، كذلؾ لما تتميز بو تمؾ المحاكالت التكفيقية الكّدية مف سرعة إيجاد الحمكؿ لمّنزاع 
القائـ كبالتالي االبقاء عمى االستقرار كالمحافظة عمى العبلقات الكدية بيف العامؿ كصاحب 
العمؿ، كتفادم ما قد ينجر عف تمؾ المنازعات مف مضاعفات كنتائج سمبية تؤدم باإلضرار 

 بمصالحيما.
سعى المشرع الجزائرم مثؿ بقية التشريعات األخرل إلى فرض نظاـ المصالحة في ميداف    

 . (1)تشريع العمؿ لممحافظة عمى العبلقة الكّدية بيف الُعمَّاؿ كأصحاب العمؿ
 

كقبؿ التعرض إلى أم تفصيؿ يتكجب في البداية التطرؽ إلى مفيكـ المصالحة في قانكف    
 )الفرع الثاني(.كبعدىا إلى أنكاعيا كأىدافيا)الفرع األول( العمؿ 

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير  -في القانكف الجزائرم كالمقارف –مخمكؼ كماؿ، آليات تسكية نزاعات العمؿ الجماعية  -1

 57في القانكف، فرع: قانكف التنمية الكطنية، جامعة مكلكد معمرم بتيزم كزك، كمية الحقكؽ )د س ف(، ص
 .82ك   81ص  عمار بكضياؼ، المصالحة في نزاعات العمؿ الفردية كدكر مفتشية العمؿ، المرجع السابؽ،  -2
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 األول الفرع
 مفيوم المصالحة في مجال نزاعات العمل 

 
كتعتبر المصالحة اإلجراء األكثر سيكلة مف بيف اإلجراءات العبلجية األخرل، كىي     

تتمثؿ في قياـ األطراؼ كىما صاحب العمؿ كممثمي العماؿ بالدراسة كالتشاكر لتقريب 
كجيات النظر المتعارضة حكؿ نقاط الخبلؼ إلى غاية الكصكؿ إلى حؿ معيف يتفؽ عميو 

 .(8)الطرفاف
يستكجب اجراء المصالحة تدخؿ الغير، أم طرؼ ثالث غير طرفي عبلقة العمؿ  كما أّنو    

بشأف نزاع  قائـ بينيما نتيجة إخبلؿ  (1)لمحاكلة التقريب  كالتكفيؽ بيف كجيات نظر مختمفة
، بغرض الكصكؿ إلى (3)أحدىما بالتزاـ مف االلتزامات الناشئة عف عقد العمؿ  الذم يربطيما

طرفي  الخبلؼ، سكاء كاف  ىذا الطرؼ  المكّمؼ  بإجراء  المصالحة حّؿ أك تسكية  ترضي 
ىك مفتش العمؿ نفسو كما كاف معمكال  بو في النظاـ السابؽ، اك ىيئات مصالحة تشّكؿ 

 .(4)مكاتب المصالحة
 

األصؿ في المصالحة أف يترؾ لطرفي العبلقة المينية الحرية في تحديدىا مف خبلؿ     
، مع ذلؾ جعؿ ليا مفيكما خاصا بيا سكاء مف حيث  تعريفيا ك أنكاعيا االتفاقيات الجماعية

كما جعؿ ليا اساسا قانكنيا خاصا يختمؼ فيو الّنزاع الفردم عف الّنزاع  )أوال(،كأىدافيا 
 )ثانيا(.الجماعي 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .57المرجع السابؽ، ص -في القانكف الجزائرم كالمقارف –مخمكؼ كماؿ، آليات تسكية نزاعات العمؿ الجماعية  -1
 .27ة، المرجع السابؽ، ص كاضح رشيد، منازعات العمؿ الفردية كالجماعي -2
 ك مايمييا. 148كريـ غانية، النظاـ القانكني لعقد العمؿ غي المحدد الُمدَّة، المرجع السابؽ، ص  -3
 .27كاضح رشيد، المرجع نفسو، ص -4
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 تعريف المصالحة –أوال 
 "تسوية النِّزاع بطريقةيمكف تعريؼ الّصمح بكجو عاـ كالمصالحة بكجو خاص عمى أّنيا    

 وّدية"
في المسائؿ  "الّصمح"كعمى خبلؼ التشريعات المقارنة استعمؿ المشّرع الجزائرم عبارة    

مف القانكف المدني الجزائرم، السالؼ ذكرىا  459المدنية بناءا عمى ما نّصت عميو المادة 
زل "الّصمح عقد ينيي بو الطرفان نزاعا قائما أو يتوقان بو نزاعا محتمال وذلك بتناعمى أّف 

في مسائؿ أخرل ،(8)"المصالحة" كما استعمؿ عبارةكل منيما عمى الوجو التبادل عن حقو"، 
مح  كالمتعمقة بنزاعات العمؿ مثبل، اك المنازعات الجمركية...إلخ، كلتعريؼ كؿ مف الصُّ
كالمصالحة التي أثارت جدال فيما إذا كاف مصطمحيف مختمفيف أك متردافيف، لذا ال بدَّ مف 

 تكضيح: 
 التعريف المغوي -8 

بمعنى انياء الخصكمة، يقاؿ صمح صبلحا صمكحا، بمعنى زاؿ عنو الفساد، كأصمح     
بينيما أك ذات بينيما، أم أزاؿ ما بينيما مف عداكة كشقاؽ. عّرفت األستاذة ابتساـ القراـ 

      "عقد ينيي بو الطرفان نزاعا قائما الّصمح في مؤّلفيا مصطمحات القانكنية عمى انو 
 .(1)او محتمال و ذلك من خالل التنازل المتبادل"

 التعريف االصطالحي -2
مح كالمصالحة جدال حكؿ تكحيد التعاريؼ كىناؾ مف يرل أّف     لقد أثار مصطمحي الصُّ

الّصمح عبارة عف عقد ينيي النِّزاع يتنازؿ كؿ طرؼ عف جزء مف ادعاءاتو بينما المصالحة 
خاصة بالنظر لممصطمحات ، ثالث يقرب كجيات الّنظر الطرفيفىك اجراء يقكـ بو شخص 

كالذم يعني   Transactionالمستعممة مف طرؼ المشّرع الفرنسي فيك يستخدـ مصطمح
 .(3)كالذم يعني المصالحة Conciliationالّصمح كيستخدـ مصطمح 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عبيدات اهلل، المصالحة في المادة الجمركية، عمى ضكء النصكص القانكنية كالتنظيمية في التشريع الجمركي  بكناب -1

 ك ما يمييا. 23، ص 2006الجزائرم، مذكرة لنيؿ إجازة التخرج مف المدرسة العميا لمقضاء، 

 البميدة-ة كالفرنسية، قصر الكنابلعربيابتساـ القراـ، المصطمحات القانكنية في التشريع الجزائرم، قامكس بالمغتيف ا -2
 د.س.ف.
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لكف ال ُبدَّ مف االعتماد في التحميؿ عمى المصطمحات التي استخدميا المشرع الجزائرم    
كبالعكدة إلى الجانب النظرم ككذا التطبيقي نجد أّنو ال يكجد ما يثبت بأّف ىناؾ فرؽ بيف 

في  "الّصمح"البا ما يستعمؿ مصطمح المصطمحيف في المعنى لكف ما يمكف مبلحظتو أّف غ
الّنزاعات التي يتـ حّميا عمى مستكل القضاء، يعني تقريبا ما يسمى بالّصمح القضائي 

في النّزاعات التي  "المصالحة"كالمطبؽ عمى مسائؿ شؤكف األسرة مثبل، كيستعمؿ مصطمح 
نِّزاعات العّمالية  يتـ حّميا خارج القضاء عمى مستكل االدارات، كالييئة المستخدمة في ال

كفي كمييما طرؼ ثالث يتكلى ميمة التكفيؽ كايجاد حّؿ يرضي األطراؼ، كلك عدنا 
لممصطمحات نجد األستاذة ابتساـ القراـ في قامكس المصطمحات استعممت بالمغة الفرنسيىة 

 .(1)بمعنى الّصمح  Conciliationبمعنى المصالحة كمصطمح  Transactionمصطمح
ما يجعمو مختمفا عف المصطمحات المستعممة في القانكف الفرنسي، باإلضافة إلى  كىذا

كفقا لما كرد في المادة "المصالحة"، استعماؿ المشرع الجزائرم في قانكف الجمارؾ مصطمح 
 عمى النحك اآلتي: (2)مف ىذا األخير الذم جاء نّصو بالمغة الفرنسية 265

contrat par lequel l'administration  douanière est un La transaction «
des douanes d'un part est une personne poursuivie pour l'infraction 
douanière… » 

لدليؿ كاضح أّنو اعتبر كّؿ مف  "المصالحة الجمركية"،افَّ استعماؿ المشّرع عبارة      
مت دراسة معمَّقة حكؿ ىذيف مصطمحيف مترادفيف، ألّنو لـ يسبؽ كأف ت "الّصمح والمصالحة"

المصطمحيف فكانت  كؿ دراسة حكؿ الّصمح يككف مف خبلؿ التعاريؼ الكاردة فييا نجد مف  
 مرادفاتيا عبارة المصالحة.
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .49ك  10القراـ، المصطمحات القانكنية في التشريع الجزائرم، المرجع السابؽ، ص ابتساـ  -1
 المتضمف قانكف الجمارؾ . 98/10المعدؿ كالمتمـ بمكجب القانكف رقـ  79/07قانكف رقـ مف  265المادة  -2

''La transaction douanière est un contrat par lequel l'administration des douanes d'un 

part est une personne poursuivie pour l'infraction douanière d'autre part, terminent un litige 

dans des conditions convenues entre elle moyennant des concessions réciproque et dans la 

limite des pénalités fixées par la loi pour sanctionner l'infraction considérée'' 
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 تعريف المصالحة في قانون العمل -3
إجراء كجكبي يقـك بو طرؼ ثالث ييدؼ إلى التقريب كالتكفيؽ بيف كجيات نظر  ىي   

أطراؼ النِّزاع قصد الكصكؿ إلى تسكية ترضي الطرفيف، كبالتالي اختصار الطريؽ ككسب 
 الكقت كالمحافظة عمى العبلقة الِكدِّية بيف الُعمَّاؿ كأصحاب العمؿ.

كجكبي فإّف الدعكل العّمالية ال تقبؿ شكبل إذا  إذا كصفنا إجراء المصالحة عمى أّنو إجراء   
 لـ يبادر العامؿ إلى رفع شككاه لمكتب المصالحة عمى مستكل دائرة االختصاص.

يقـك بو  ،(1)الزامي ك مرحمة أكلية قبؿ المجكء أماـ الجيات القضائيةإّف المصالحة إجراء   
بيدؼ التقريب بيف كجيات نظر األطراؼ المتنازعة قصد الكصكؿ إلى تسكية  ثالثطرؼ 

ترضي الطرفيف، كبيدؼ أيضا إرساء دعائـ الكفاؽ، بشأف نزاع قائـ بينيما نتيجة إخبلؿ 
أحدىما بالتزاـ مف االلتزامات الناشئة عف عقد العمؿ الذم يربطيما كذلؾ لغرض استمرار 

 عبلقة الِكدِّية بيف الطرفيف أكثر.كلمحفاظ عمى ال (1)عبلقة العمؿ
 األساس القانوني لممصالحة  -ثانيا 

ذا اعتبرنا المصالحة إجراء كجكبي فإف ليا كثيؽ الصمة كالعبلقة بفكرة النظاـ العاـ     كا 
كيجكز لمقاضي إثارتيا مف تمقاء نفسو، كما يجكز الدفع بيا في أم مرحمة مف مراحؿ سير 

مح مكرسا كمعمكال بو في مياديف كثيرة الدعكل كالدارس لمتشريع  الجزائرم يجد نظاـ الصُّ
 .(3)كيشرؼ عميو أحيانا قضاة كأحيانا أخرل جية إدارية

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
      1- Yoan Garot , Les Modes Alternatifs De Règlement, Université 
dessciences  sociales de Toulouse - Master II Mention Droit Privé et Sciences 
Criminelles, Spécialité Droit privé recherche 2005, P26.                                     

    
www.memoireonlineDroit Privé›  Droit et Sciences Politiques. com ›  

ادة الماجستير في القانكف  فرع: قانكف كريـ غانية، النظاـ القانكني لعقد العمؿ غير المحدد المدة، مذكرة لنيؿ شي -2
 .148)د ت( ص-األعماؿ كمية الحقكؽ ، جامعة مكلكد معمرم تيزم كزك

عمار بكضياؼ، المصالحة كدكرىا في حؿ نزاعات العمؿ الفردية، الفكر البرلماني، مجمة متخصصة في القضايا  -3
 .82، ص2005فيفرم  – 15العدد  -كالكثائؽ البرلمانية، يصدرىا مجمس األمة، الجزائر

 

http://www.memoireonline/
http://www.memoireonline/
http://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=Yoann+Garot++Universit%C3%A9+des+sciences+sociales+de+Toulouse+-+Master+II+Mention+Droit+&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC4Q6QUoATAA&url=http%3A%2F%2Fwww.memoireonline.com%2Fsommaires%2Fdroit-prive.html&ei=GLpiUeqtIMiB4gSNm4GIBg&usg=AFQjCNH6x3upYme7WOmsZtgdrbJ0m65BXg
http://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=Yoann+Garot++Universit%C3%A9+des+sciences+sociales+de+Toulouse+-+Master+II+Mention+Droit+&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC0Q6QUoADAA&url=http%3A%2F%2Fwww.memoireonline.com%2Fsommaires%2Fdroit-science-politique.html&ei=GLpiUeqtIMiB4gSNm4GIBg&usg=AFQjCNFmOhNSIk5rSDed4IJt7Qmk6QAS8g
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مح إجراء يباشره القاضي الشخصي طبقا لممادة      مف قانكف األسرة، فبل يستطيع  49كالصُّ
أف ينطبؽ بحكـ فؾ الرابطة الزكجية بيف الزكج كالزكجة كدكف أف تتجاكز مدة الصمح ثبلثة 

أشير كالصمح ثابت مقنف في المنظكمة التجارية التي أجازت إبراـ عقد الصمح بيف المديف    
 .(8)دؼ منحو أجاؿ لمدفع كالكفاء أك تخفيؼ جزء مف الديكفك دائنيو بي

          تتكفؿ مفتشية العمؿ بميمة الّصمح  ففي مجال المنازعات الفردية في العمل -أ 
إلى جياز متساكم األعضاء منتخب  90/03أك المصالحة التي أسندت بعد صدكر القانكف 

 يسمى مكتب المصالحة.
كيقـك مكتب المصالحة بالدكر المنكط لو  في السابؽ بمفتش العمؿ تطبيقا لؤلمر المؤرخ    
المتعمؽ بالعدالة في العمؿ، غير أف ىناؾ تجديدا خاصة فيما يتصؿ  1975افريؿ  29في 

 .(1)بتشكيمة المكتب التي أصبحت تضـ عددا مساكيا مف العماؿ كالمستخدميف
إجراءات محاكلة الصمح كرفع الغمكض الذم كاف سائدا في  في 90/04كلقد دقؽ القانكف   

المتعمؽ باختصاصات مفتشية العمؿ كالشؤكف  75/33التشريع القديـ السيما في ظؿ األمر 
 .(3)االجتماعية

فبعد إجراءات المعالجة الداخمية بغرض تسكية ِكدِّية لنِّزاعات الفردية داخؿ الييئة     
إخطار مفتش العمؿ كفؽ اإلجراءات التي يحدُِّدىا القانكف، كنجد المستخدمة يمكف لمعامؿ 

المشرع قمص مف صبلحيات مفتشية العمؿ في مجاؿ الصمح بخبلؼ القانكف السابؽ كأسند 
90/04ىاتو الميمة إلى مكاتب المصالحة المنشأ بمكجب القانكف 

(4). 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عمار بكضياؼ، المصالحة كدكرىا في حؿ نزاعات العمؿ الفردية، الفكر البرلماني، مجمة متخصصة في القضايا  -1
 .82، ص2005فيفرم  – 15العدد  -كالكثائؽ البرلمانية، يصدرىا مجمس األمة، الجزائر

 .137، ص2007انقطاع عبلقة العمؿ، الجزائر، –الطيب بمكلة -2

أطركحة مقدمة لنيؿ شيادة الدكتكراه في  –دراسة مقارنة  –خميفي عبد الرحماف، القضاء االجتماعي في الجزائر -3
 .133)د تا(، ص  –عنابة  –القانكف كمية الحقكؽ، قسـ القانكف العاـ، جامعة باجي مختار 

 39، المتعمؽ باختصاصات مفتشية العمؿ كالشؤكف االجتماعية ج.ر، عدد 1975أفريؿ  29المؤرخ في  75/33األمر  -
 .1975مام  
 كما يمييا. 133خميفي عبد الرحماف، القضاء االجتماعي في الجزائر، المرجع نفسو، ص -4
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كمّما ال شؾ فيو أف إجراء المصالحة إجراء كجكبي في مجاؿ منازعات العمؿ الفردية    
 ب المصالحة، بيدؼ التكفيؽ بيف الطرفيف المتنازعيف العامؿ كاإلدارة المستخدمة. تباشره مكات

كلقد سعى المشرع الجزائرم بفرض نظاـ المصالحة في ميداف تشريع العمؿ لممحافظة    
عمى العبلقة الكدية بيف طرفي العبلقة المينية أكال المجكء لمكتب المصالحة بحثا عف حّؿ 

 .ِكدِّم لمنزاع
 1ُتعتبر المصالحة في المكاد االجتماعية باإلجراء القديـ كيجد أساسو القانكني في المادة     

المتعمؽ بالعدالة في العمؿ كالتي أقرت مبدأ رفض الدعكل العمالية إذا  75/32مف األمر 
 75/33مف األمر  3المادة  –الّصمح  –أغفؿ إجراء المصالحة، كما أكدت عمى ىذا اإلجراء 

 .(8)مؽ باختصاصات مفتشية العمؿالمتع
عمى  90/04مف القانكف  19في المادة  1990كيجد إجراء المصالحة أساسو بعد سنة    

أنو تـّ إسناده لمكتب منتخب يسمى مكتب المصالحة
(1). 

عطائيا لمكتب المصالحة يرل فيو البعض  فإفَّ سمب ىاتو الصبلحية م    مفتشية العمؿ كا 
إجحاؼ في حؽ مفتش العمؿ كىك ما يجب معو أف يتدخؿ المشرع إلعطاء مفتش العمؿ 
صبلحيات أكبر كذلؾ قصد تسكية النزاعات التي تقع عمى مستكل المؤسسات كالتي يمكف 

ى مكتب المصالحة         في أغمب األحياف أف تفصؿ عمى مستكل المؤسسات دكف المجكء إل
 .أك المحاكمة

فبخبلؼ المنازعات الفردية في العمؿ بحيث يتمتع مفتش العمؿ بسمطة أكسع رغـ جعمو    
حالتيا مما قمؿ مف دكر  كسيط بيف األطراؼ المتنازعة كمكتب المصالحة بتمقيو الشككل كا 

 .(3)ىذا الييكؿ اإلدارم المتميز
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 كما يمييا. 133خميفي عبد الرحماف، القضاء االجتماعي في الجزائر، المرجع السابؽ، ص -1
، المجمة القضائية 05/1984/ 07، بتاريخ 34024القرار الصادر عف الغرفة االجتماعية  المحكمة العميا، ممؼ رقـ  -2

 .162، ص 1989، سنة  3لممحكمة العميا، الغرفة االجتماعية، عدد 
 كما يمييا. 134خميفي عبد الرحماف، القضاء االجتماعي في الجزائر، المرجع نفسو، ص -3
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المتعمؽ باتقاء الخبلفات  13/02/1982المؤرخ في  81/05فبخالف القانون  –ب 
 90/02، كالذم خكؿ مفتش العمؿ صبلحيات أكسع كأدؽ فإف القانكف (8)الجماعية كتسكيتيا

 . (1)قيد تدخمو إال في إجراءات المصالحة أك عندما يتعمؽ األمر بإجراء التحكيـ
فالتشريع الحالي لـ يعط مفتش العمؿ الكسائؿ القانكنية الكفيمة ليتمكف مف التدخؿ بؿ   

تسكية النزاعات الجماعية عف طريؽ إجراء اكتفى المشرع بصبلحية مفتشية العمؿ في 
 المصالحة.

كيرل البعض أف جياز مفتشية العمؿ يتطمب تحميؿ كاسع كتبقى محؿ المناقشة الدائرة    
 . بخصكص تدخؿ الدكلة في العبلقات المينية

كميما يكف مف الحاؿ فبات جميا أف المرحمة الثانية الكجكبية في مكاجية ِحدَّة الُمنازعات  
لتفاصيؿ أكثر حكؿ مكتب المصالحة تشكيمتو ك . (3)لمكتب المصالحة ُمنحردية في العمؿ الف

كماىي الصبلحيات المخكلة لو كمدل فعاليتو كدكره في تسكية منازعات العمؿ ككذا طبيعة 
 .(4)إجراءاتو، سيتـ التطرؽ لذلؾ في الفصؿ الثاني مف ىذه المذكرة

 أنواع المصالحة  -ثالثا 
 عمى ما يمي:  02/  90مف القانكف رقـ  5تنص المادة  

"إذا اختمف الطرفان في كل المسائل المدروسة أو في بعضيا يباشر المستخدم وممثمو    
الُعّمال إجراءات المصالحة المنصوص عمييا في االتفاقيات أو العقود التي يكون كّل من 

 .الجانبين طرفا فييا"
ذا لم تكن ىناك إجراءات  اتفاقية لممصالحة أو في حالة فشميا يرفع المستخدم         وا 

 أو ممثمو الُعمَّال الخالف الجماعي في العمل إلى مفتشية العمل المختصة إقميميا".
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 7، المتعمؽ باتقاء الخبلفات الجماعية في العمؿ كتسكيتيا، ج ر، عدد 1982فبراير 13المؤرخ في  82/05القانكف رقـ  -1
، المتعمؽ بالكقاية مف 1990فبراير 6المؤرخ في  90/02، الممغى بمكجب القانكف رقـ 1982فبراير 16المؤرخة في 

 االضراب.  النزاعات الجماعية في العمؿ كتسكيتيا كممارسة حؽ

خميفي عبد الرحماف، ممارسة حؽ اإلضراب في القطاع اإلدارم، مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير، قسـ القانكف العاـ   -2
 .60، ص 2005  –عنابة  –جامعة باجي مختار 

 .135خميفي عبد الرحماف، القضاء االجتماعي في الجزائر، المرجع السابؽ، ص  -3
 .131، المرجع السابؽ، ص90/11التفاقيات الجماعية لمعمؿ في ظؿ القانكف مختارم فاطمة الزىراء، ا -4
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حسب ىذه المادة يكجد نكعيف مف المصالحة، كىما المصالحة االتفاقية كالمصالحة   
القانكنية كسيتـ تكضيحو عمى النحك اآلتي دكف اإلغفاؿ عف إبراز أىـ ما ييدؼ إليو ىذا 

 اإلجراء.
 المصالحة االتفاقية  -8
ىي تمؾ اإلجراءات التي تقررىا االتفاقيات الجماعية سكاء بيدؼ تسكية الخبلفات التي قد    

تنشأ عف تنفيذ االتفاقية أك سرياف عبلقة العمؿ أك بيدؼ تفسير أحكاـ االتفاقية الجماعية 
عند ظيكر ىذا النكع مف الخبلؼ في التفسير بيف الطرفيف، ليـ المجكء ليذا النكع مف 

التي ال يفرض فييا أم التزامات عمى طرفي النزاع  مف ناحية اإلجراءات الشكمية المصالحة 
 أك مف الناحية المكضكعية.

ألف المشرِّع ترؾ لممستخدـ كالُعمَّاؿ كّؿ الحرية في االتفاؽ عمى كيفية تشكيؿ لجاف    
جيكم     المصالحة ككيفية عمميا كتكاريخ انعقاد دكراتيا كنطاؽ اختصاصاتيا الذم قد يككف

 .أك كطني كذلؾ كفؽ النطاؽ القانكني الذم تشممو االتفاقية الجماعية لمعمؿ

كما يفيـ منيا كذلؾ تمؾ اإلجراءات التي تقررىا االتفاقيات الجماعية، سكاء بقصد إيجاد    
الحمكؿ المناسبة لممنازعات التي قد تنشأ أثناء تنفيذ عبلقة العمؿ، أك بقصد تفسير أحكاـ 

 .(8)االتفاقية الجماعية، التي قد يحدث بشأف تفسير بعض أحكاميا اختبلؼ بيف الطرفيف
 لحة القانىنيةالمصـا -1

يذىب الطرفاف إلى المصالحة القانكنية عند عدـ النص عمى النكع األكؿ مف المصالحة           
 06المؤرخ في  02/  90مف القانكف  05مف المادة  2أك عند فشمو كما يتبيف ذلؾ في الفقرة 

عمى  ، كتسمى بالمصالحة القانكنية ألف مصدرىا تشريعي يفرض التزاما1990فيفرم سنة 
كقد يأخذ األطراؼ كيعتمدكف   الطرفيف مضمكنو اجتماع الطرفيف المتنازعيف كالتقريب بينيما

عمى طريقة تشكيؿ عدة لجاف متفاكتة الدرجة أم قد يككف ىناؾ تدرج في نظاـ  المصالحة  
 .(1)يبدأ بالمستكل المحمي كذلؾ عمى مستكل المؤسسة نفسيا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أحمية سميماف، آليات تسكية منازعات العمؿ كالضماف االجتماعي في القانكف الجزائرم، ديكاف المطبكعات الجامعية  -1

 .99، ص 2003الجزائر، الطبعة الثانية  –بف عكنكف  -الساحة المركزية 
 .132مختارم فاطمة الزىراء، المرجع السابؽ،  ص -2
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فشؿ المصالحة عمى ىذا المستكل ينتقؿ النِّزاع إلى المستكل عمى حسب المستكيات  كعند   
المكجكدة كيككف ىذا النكع مف المصالحة إجبارم المجكء إليو إذ نّصت عميو االتفاقيات 

 .(8)الجماعية لمعمؿ صراحة كما ذكر أعبله
 أىـداف المصـالحة  -رابعا
الشك اٌ انًشرع انجسائري بفرضه َظاو انًصانحة في يجال يُازػات انؼًم يكىٌ قد      

 : رسى جًهة يٍ األهداف، ونؼمَّ يٍ أهًها يا يأتي

 

 التقليل من المنازعات العّمالية والتيسير على األطراف المتنازعة -أ

النزاعات الفردية إذا كاف المشرع الجزائرم قد بيف مف حيث األصؿ مبدأ الكقاية مف     
كالجماعية فيك إلى جانب ذلؾ قنف مف القكاعد ما يحكـ سير النِّزاع الُعمَّالي في مختمؼ 
مراحمو كأطكاره ففرض أكال عرض األمر عمى المسؤكؿ المباشر إذ ال يجكز مباغتة إدارة 
بطمب قضائي دكف تكجيو الطمب إلييا أكال، كلعميا تستجيب لمضمكف الطمب كىي بذلؾ 

فؼ العبء عمى العامؿ في رفع طمبو لجيات خارجية أخرل بما يكمفو ذلؾ مف مراحؿ تخ
ذا قررت االتفاقية الجماعية لمعمؿ إطارا لحسـ النزاعات  ،(1)إجرائية طكيمة كبذؿ جيد  كا 

 .(3)الفردية كجب تطبيقو.
عرضو عمى غير أنو إذا لـ يجد النِّزاع الُعمَّالي حبلِّ لو عمى المستكل الداخمي  كجب    

جيات خارجية حصرىا المشرع أكال في مفتشية العمؿ، فتعرض الشككل عمى مفتشية العمؿ 
ليعرضيا بدكره عمى مكتب المصالحة الذم يستدعي األطراؼ المعنية كيحاكؿ مباشرة إجراء 
المصالحة، فإف كفؽ في تقريب كجيات نظر األطراؼ المتنازعة كنجح في أداء ميمتو 

دارة المستخدمة لمضمكف الشككل، فإف النتيجة الطبيعية أف النزاع ينتيي فاستجابت مثبل اإل
عند ىذه المرحمة كبالتالي لف يعرض عمى القضاء كىك ما يقمؿ في النياية مف ثقؿ  ىذه 

 .(4)المنازعات الُعمَّالية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .132مختارم فاطمة الزىراء، المرجع السابؽ،  ص -1
، بمجمع 2006أفريؿ  30ك  29عمار بكضياؼ، أعماؿ األياـ المغربية لمقانكف)القانكف االجتماعي(، المنعقدة يكمي  -2

 .84ابف باديس، عنابة، المصالحة في نزاعات العمؿ الفردية كدكر مفتشية العمؿ ص

 .134انًرجغ انسابق، ص  -دراسة يقارَة –خهيفي ػبد انرحًاٌ، انقضاء االجتًاػي  -3

 .84عمار بكضياؼ، المرجع نفسو، ص -4



 
52 

 

قد قّنف القكاعد ما يؤدم إلى تبسيط كبنظاـ المصالحة في المادة الُعمَّالية يككف المشرع    
 .اإلجراءات كالبحث عف حؿِّ ِكدِّم اتفاقي كدكف عرض النِّزاع عمى األجيزة القضائية

 
 تخفيف عبء المنازعات على الجهات القضائية  -ج

لـ يعترؼ لمكتب المصالحة  90/04إذا كاف المشرع بمكجب القكاعد الكاردة في القانكف     
األطراؼ المتنازعة كىذا أمر طبيعي، فمكتب المصالحة ال يرقى إال أف بأم سمطة اتجاه 

يككف مجرد كسيط يسعى إلى تقريب كجية نظر أطراؼ النزاع، كرغـ ذلؾ إف كفؽ في ىذه 
الميمة كقرب كجية نظر أطراؼ النزاع، كثبت االتفاؽ في محضر رسمي فإف ذلؾ كفيؿ 

بالتالي التقميؿ مف حدة منازعات العمؿ بعدـ الجدكل مف عرض ىذا النزاع عمى القضاء ك 
ىذا مف جية، كمف جية أخرل حّؿ المنازعة كديا يعني تجنيب العماؿ مصاريؼ  (8)الفردية

طالة عمر  المنازعة كتشنج العبلقة بينو كبيف رب العمؿ. التقاضي كا 
مييا كاألمر نفسو بالنسبة لئلدارة المستخدمة فقد ال تقؼ أصبل أماـ القضاء كييئة مدعى ع

 .إذا ما بادرت إلى تمبية طمبات رافع الشككل لمكتب المصالحة
 الفرع الثاني

 تمييز الّصمح أو المصالحة عن الطرق الِودِّية األخرى 
النزاعات يعطي لكؿ منيا ميزة  تعرفو الكسائؿ البديمة لحؿّ  إف االختبلؼ كالتعدد الذم   

مما يجعميا تنجح في مجاؿ دكف حيث األسس كالخصائص،  تجعميا تفضؿ عف غيرىا مف
فبل شؾ أنو قد ال  ينجح في أمكر معينة،، شبيية بالقضاء ككسيمةّصمح فإذا كاف ال ،آخر
القضايا مما يفسح المجاؿ لباقي الكسائؿ الحمكؿ بدلو لفض  أك ال يفضؿ في جميع ينجح

 .(2)نزاع حسب طبيعة المكضكعالِّ 
يتفؽ الّصمح كالكساطة كالتحكيـ بككنيما مف الطرؽ البديمة لحؿَّ النزاعات، كلقد تـ النص     

ضمف الكتاب الخامس مف قانكف اإلجراءات المدنية  1901إلى  999عمييا في المكاد مف 
 .(3)"الطرق البديمة لحلَّ النَّزاعات"تحت عنكاف  8992كاإلدارية لسنة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .84عمار بكضياؼ، المصالحة في نزاعات العمؿ الفردية كدكر مفتشية العمؿ، المرجع السابؽ، ص -1
 .135المرجع السابؽ، ص  –مقارنة دراسة  –خميفي عبد الرحماف، القضاء االجتماعي  -2
 .  82، ص 8918، دليمة جمكؿ، الكساطة القضائية في القضايا المدنية كاإلدارية، دار اليدل، عيف مميمة، الجزائر -3
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غير أف ىناؾ مف أكجو االختبلؼ ما يجعؿ التمايز كاضحا بيف الكساطة كالّصمح    
تختمؼ كّؿ كسيمة عف األخرل حسب طبيعة حيث ، كالتحكيـ نظرا لؤلسس التي يرتكز عمييا

 )أوال(،الّنزاع المطّبؽ عمييا، لذا ال ُبدَّ مف التطرؽ إلى تمييز الّصمح عف التحكيـ مف جية
 )ثانيا(.كتمييزىا عف الكساطة مف جية أخرل

 تمييز الّصمح عن التحكيم –أوال 
محتمبل، كذلؾ بتنازؿ كؿ  الّصمح عقد ينيي بو الطرفاف نزاعا قائما أك يتقياف بو نزاعا    

منيما عمى كجو التبادؿ عف حقو، فالّصمح اتفاؽ إرادم يتـ بيف أطراؼ الخصكمة أنفسيـ    
أك ممف يمثميـ قانكنا، يقكمكف بمقتضاه بحسـ خبلفاتيـ عف طريؽ التنازؿ عف كّؿ أك بعض 

 ما يتمسككف بو.
تبر المحكـ قاض لو سمطة اصدار بينما التحكيـ كسيمة اتفاقية لحّؿ قضائي لمّنزاع، كيع   

الحكـ الذم تككف لو حجية الشيء المقضي فيو، كلو طابع التنفيذ الجبرم، عمى عكس 
، كالتي تككف القرارات الصادرة بشأنيا تقؼ عمى ارادة MARC)الطرؽ البديمة األخرل)

عمى ذلؾ يمكف لؤلطراؼ  كبناءا ،(1)الطرفيف في األخذ بيا   أك رفضيا، )الّصمح، الكساطة(
مح مباشرة بأنفسيـ أك عف طريؽ ممثمييـ بينما يقتضي  المتصالحيف مباشرة إجراءات الصُّ
المجكء إلى التحكيـ المجكء إلى شخص ثالث أك ىيئة ليست طرفا في الّنزاع لحسـ الخبلؼ 

 أك المحتمؿ. ـالقائ
مح مف جية أخرل، إذ ينتيي كىناؾ فارقا جكىريا بيف نظاـ التحكيـ مف جية كنظاـ الصّ   

 .نظاـ التحكيـ بقرار حاسـ، يككف قاببل لمتنفيذ مباشرة، بعد كضع الصيغة التنفيذية عميو
خبلؿ ىذا يتضح لنا أف كبل مف التحكيـ باعتباره قضاء كالّصمح باعتباره اتفاقا  كمف    

يتفقاف في ككف كؿ منيما بديبل لمقضاء، في نطاؽ معيف ييدفاف إلى فض المنازعات القائمة        
 .(2)أك المحتممة بيف األطراؼ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

             1- Dominique VIDAL, Droit  Français De  L’arbitrage interne et international,  
Master-PRO, Gualina (lextenso-éditions), Paris, 2012, PP 14 – 15.   

أطركحة لنيؿ شيادة دكتكراه في  -دراسة مقارنة  -منازعات العمؿ الجماعيةكاضح رشيد، نظاـ التحكيـ في تسكية  -2
 كما يمييا. 28، ص 8919جامعة مكلكد معمرم ، تيزم كزك،  –كمية الحقكؽ  –: قانكف صالعمـك التخص
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مح أك بطريؽ التحكيـ، فبل يجكز رفعو مرة أخرل أماـ  ألنو إذا تـّ حسـ النِّزاع بطريؽ الصُّ
 .(1)القضاء، ألف عقد الّصمح كحكـ المحكميف يتمتعاف بحجية الشيء المحكـك فيو

مح مف جية أخرل، إذ ينتيي     كىناؾ فارقا جكىريا بيف نظاـ التحكيـ مف جية كنظاـ الصُّ
حاسـ، يككف قاببل لمتنفيذ مباشرة، بعد كضع الصيغة التنفيذية عميو      نظاـ التحكيـ بقرار 

، كما أّنيما متحداف مف حيث النطاؽ حيث أّنيما كبلىما يستند إلى إرادة طرفي الّنزاعك 
يقتصراف عمى حسـ المنازعات التي ال يككف مكضكعيا متعّمقا بالّنظاـ العاـ، أك حالة 

مح في المسائؿ المالية المتعمقة بالحالة األشخاص ك أىميتيـ غير أّف ا لمشّرع أجاز الصُّ
 .(2)الشخصية

غير أنَّنا رغـ ذلؾ نرل التداخؿ بيف كؿ مف التحكيـ كالّصمح ليزاؿ قائما، كقد يصعب في    
بعض األحياف عممية تحديد طبيعة العمؿ المراد المجكء إليو كعميو يستمـز التمييز بينيما 
محا، كذلؾ  تحديد معايير تمكننا مف معرفة ما إذا كانت الميمة المككمة لمغير تحكيما أك صُّ

  :(3)المعايير التالية كفؽ
 معيار ارادة الخصوم -8 
تخكيؿ المحكـ دكر القاضي في حسـ النزاع بحكـ ممـز فذلؾ نابع مف إرادة الخصـك  إف 

دكف االعتداد بإرادتيـ في الحؿ الذم يتكصؿ إليو، بينما يككف العمؿ الذم يقـك بو المصمح 
، كيككف الحؿ الذم يتكصؿ إليو بإرادتيـ  .(4)نابعا مف إرادة الخصـك

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .25كاضح رشيد، نظاـ التحكيـ في تسكية منازعات العمؿ الجماعية، المرجع السابؽ، ص  -1
بحث مقّدـ لنيؿ  -التحكيـ نمكذجا -سناء، الطرؽ البديمة لحّؿ منازعات العقكد االدارية ذات الطابع الدكلي بمقكاس -8

شيادة الماجستير في العمـك القانكنية، تخصص: قانكف إدارم كادارة عامة، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، قسـ الحقكؽ، 
 .52، ص 8911جامعة الحاج لخضر باتنة، 

"ال يجوز الّصمح في المسائل  عمى 1975سبتمبر  26المؤرخ في  75/58مف األمر رقـ  461المادة  حيث تنص -3
 المتعمقة بالحالة الشخصية أو بالّنظام العام، ولكن يجوز الّصمح عمى المسائل الناجمة عن الحالة الشخصية"

جماعية كممارسة حؽ اإلضراب، المعدؿ المتعمؽ بتسكية منازعات العمؿ ال 90/02مف القانكف  2/ 13راجع المادة  -4
" يصدر قرار التحكيم النيائي خالل الثالثين يوما الموالية عمى أنو 21/12/1991المؤرخ في  91/27كالمتمـ بالقانكف رقـ 

 لتعيين الحكام، وىذا القرار يفرض نفسو عمى الطرفين المذين يمزمان بتنفيذه".
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 معيار طبيعة العمل -1
مح مجّرد اتفاؽ بيف الخصكـ، كال ينّفذ جبرا إاّل إذا صدر بشأنو حكـ      يبقى عقد الصُّ

د صدكره كما ىك الشأف في قانكف تسكية قضائي بينما يعتبر حكـ التحكيـ سندا تنفيذيا، بمجر 
منازعات العمؿ الجماعية كممارسة حؽ اإلضراب، أك بمجرد كضع أمر التنفيذ عميو كما ىك 

 .2003لسنة  12المصرم الجديد رقـ الشأف في قانكف العمؿ 
 معيار مصدر الحّل الذي ينتيي إليو النِّزاع -3
قائـ أك المحتمؿ مف صميـ عمؿ الخصكـ أنفسيـ إذا كاف الحّؿ الذم ينتيي إليو النزاع ال   

فنككف بصدد عقد صمح، أّما إذا كاف الحؿ الذم ينتيي إليو النزاع مف صميـ عمؿ الغير 
 فنككف بصدد تحكيـ، حتى كلك كاف حكـ التحكيـ ال يتّضمف أم جزاء.

ركرة تقرير ألّف  ذلؾ إف اعتبرناه عمبل قضائيا، فاألعماؿ القضائية ال تتّضمف كميا بالض  
بحّجة أف الفقو كالقضاء لـ يجعبل مف كجكد عقكبة أك مف تقرير جزاء معيارا مميزا  جزاءات

لمعمؿ القضائي، بؿ يمكف مع ذلؾ لممحكميف تحميؿ كؿ طرؼ جزء مف الخسارة كالمسؤكلية 
بدال مف تحميميا لطرؼ كاحد، كرغـ ذلؾ يحتفظ حكـ التحكيـ بطبيعتو القضائية، أك يككف 

مح  .(1)أقرب إلييا عف الصُّ
كما يمكف استخبلصو حكؿ نظاـ التحكيـ الذم جاء بو قانكف االجراءات المدنية كاالدارية   

ىك اجراء بديؿ عف الخصكمة القضائية لحّؿ النِّزاع كتسكيتو في آجاؿ قصيرة فيككف لمحكـ 
 المتكصؿ إليو قكة إلزامية كالحكـ القضائي كىي نفس القكة االلزامية التي منحيا القانكف رقـ

 يف عمى أطراؼ الّنزاع تنفيذه.لحكـ التحكيـ، يتع 99/98
آجاؿ كاجراءات التحكيـ، فإّف قانكف االجراءات المدنية كاالدارية تخضع أّما فيما يخص   

الخصكمة التحكمية إلى اآلجاؿ كاالجراءات المقررة أماـ الجيات القضائية ما لـ يتفؽ 
                      .(2)الطرفاف عمى خبلفيا

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .20ك ص  22رشيد، نظاـ التحكيـ في تسكية منازعات العمؿ الجماعية، المرجع السابؽ، ص  كاضح -1

عدـ مبلءمة أحكاـ التحكيـ، الممتقى الكطني حكؿ التحكيـ التجارم الدكلي، الُمنظَّـ بكمية الحقكؽ معاشك. نبالي فطة،  -8
 .2ك ص  7، ص 8915مام  99ك  92كالعمـك السياسية، جامعة مكلكد معمرم، تيزم كزك، يكمي 
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ىذه االجراءات بؿ أحاؿ إلى قانكف االجراءات  99/98لـ يتضمف القانكف رقـ  بالمقابؿ  
تمنح القكة  15دنية كاالدارية رغـ ما ليذه الّنزاعات مف طبيعة خاصة، خاصة كأّف المادة الم

الفقرة الثانية منيا:        االلزامية لحكـ التحكيـ باعتباره حكـ نيائي ممـز لؤلطراؼ، إذ تنص
يوما الموالية لتعيين الحكام وىذا القرار يفرض  33"يصدر قرار التحكيم النيائي خالل 

  و عمى الطرفين الذين يمزمان بتنفيذه"نفس
ما ألىمية التحكيـ التي جاء بيا قانكف االجراءات المدنية كاالدارية، باعتباره آلية بديمة رغـ   

لمقضاء لحّؿ الّنزاع كحسمو في مجاالت متعددة خاصة فيما يخص بالّنزاعات التي تتعمؽ 
التحكيـ بنفس االجراءات كيقـك عمى نفس بالمصالح االقتصادية كالتجارية، إذ يُمر حكـ 

الشركط كيتمتع بنفس القكة الثبكتية كالتنفيذية لؤلحكاـ القضائية، فإّف ىذه األحكاـ تبقى 
ناقصة غير فّعالة كغير نافذة في بعض الّنزاعات منيا النزاعات الجماعية في العمؿ، خاصة 

في  99/98ىذه الّنزاعات القانكف  الذم يحكـ اماـ االحالة الخاطئة التي تّضمنيا القانكف
، يتعيف عمى الُمشرِّع تعديؿ ىذا القانكف بإقامة احالة صحيحة إلى مكاد قانكنية 15مادتو 

تتساير كقانكف االجراءات المدنية كاالدارية السارم المفعكؿ مف جية،  كمف جية أخرل 
ايتيا بطريقة تحقؽ  ادخاؿ المصالح االجتماعية كالمينية مف بيف الدعامات التي يجب حم

تكازف الحقكؽ أطراؼ ىذه العبلقة، كاال عمى المشرع اف يقكـ بكضع أحكاـ تفصيمية لمنظاـ 
التحكيـ في مجاؿ نزاعات العمؿ الجماعية بمكجب نصكص خاصة تنظـ شركطو كاجراءاتو 

 .(1)بالكيفية التي تتبلءـ كطبيعة ىذه العبلقات كالّنزاعات التي تنشأ عنيا
 تمييز الّصمح عن الوساطة  -ثانيا  
إف الكساطة تقتضي أف يتدخؿ شخص غريب عف النزاع بغرض تسكية نزاع قائـ      

باقتراح حؿُّ مناسب لمكضعية، دكف أف يككف ممزما لؤلطراؼ المتنازعة، كال يممؾ أم طرؼ 
مح  ىك األسس التي يرتكز عمييا كؿ  ،(2)اآلخرحؽ فرض تطبيقو عمى  كما يميزىا عف الصُّ

 :إجراء كالمتمثمة في
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .9ك ص 2التحكيـ التجارم الدكلي، ص عدـ مبلءمة أحكاـ التحكيـ، الممتقى الكطني حكؿ معاشك. نبالي فطة،  -1

 .20ك ص  22رشيد، نظاـ التحكيـ في تسكية منازعات العمؿ الجماعية، المرجع السابؽ، ص  كاضح -2
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 مباشرة اإلجراء -1
إفَّ الصمح جكازم، إذ يمكف لمخصكـ التصالح بينيما تمقائيا أك بسعي مف القاضي، كفي     

حيف أف عرض الكساطة عمى الخصـك إجراء كجكبي، يتعيف عمى القاضي القياـ بو كلكف 
إجراءىا يتكقؼ عمى قبكؿ الخصـك بيا، أما التحكيـ فتتكقؼ مباشرتو عمى إرادة األفراد في 

 .(1)التحكيـاتفاقيـ لمجكء إلى 
 

 من حيث القضايا التي يجوز فييا اجراء الوساطة -1
لمقاضي، كيستنبط ىذا ضمنيا مف رغـ أّنو أخضع المشرع إجراءه إلى السمطة التقديرية    
مح في المكان (1)قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية 991المادة  نص : تتم محاولة الصُّ

ما لم توجد نصوص خاصة في القانون تقرر خالف والوقت الذي يراىا القاضي مناسبين، 
 ذلك"
مف قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية مجاؿ  994حددت الفقرة األكلى مف المادة    

"يجب عمى القاضي عرض إجراء الوساطة عمى الخصوم في جميع المواد، الكساطة  
 يمس بالنظام العام" باستثناء قضايا األسرة والقضايا الُعمَّالية وكل ما من شأنو أن 

 من حيث ُمدَّة اإلجراء -3
مح بكقت معيف كفقا لما كرستو المادة     مف  991كالمادة  990لـ ُيحدِّد المشرع مدَّة الصُّ

مح الذم  ،قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية كىذا نظرا لمفرؽ المبلحظ بيف انتياء النزاع بالصُّ
المتكصؿ إليو كبيف انتيائو بحكـ قضائي يحمؿ طابع يعني رضاء جميع األطراؼ باالتفاؽ 

 .اإللزاـ معرضا في أغمب األحياف لمطعف فيو كىك ما مف شأنو إطالة أمد النِّزاع
حددت مدة الكساطة بحد أقصى كىي أال تتجاكز ثبلثة  996أمَّا بالنسبة لمكساطة فإفَّ المادة 

، أم أف القرار األخير  أشير قابمة لمتجديد مرة كاحدة بطمب مف الكسيط كبعد مكافقة الخصـك
 .(3)في قبكؿ التجديد يبقى لمقاضي
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .82المرجع السابؽ صدليمة جمكؿ، الكساطة القضائية في القضايا المدنية كاإلدارية،  -1
فبراير سنة  25المكافؽ  1429صفر عاـ  18المؤرخ في   08/09مف القانكف رقـ  994 - 991 - 990راجع المكاد  -2

 المتضمف قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية.  2008
 كما يمييا. 82دليمة جمكؿ، المرجع نفسو، ص   -3
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 المطمب الثاني
 مضمون منازعات العمل

عف الطابع التعاقدم لعبلقات العمؿ احتماالت كبيرة لبركز نزاعات كخبلفات حكؿ  ينتج   
تطبيؽ القكانيف كاالتفاقات كالعقكد التي تحكميا، األمر الذم دفع بالمشرع إلى تنظيـ بعض 
حالة الجكانب التطبيقية منيا لبلتفاقيات  آليات الكقاية مف ىذه النزاعات كتسكيتيا كا 

 .(8)يةكاالتفاقيات الجماع
كلدراسة مضمكف منازعات العمؿ، بداية ال ُبدَّ مف التعرض إلى ماىية منازعات العمؿ    

كتمييز كّؿ منيما عمى  )الفرع األول(،كأنكاع كّؿ مف المنازعات الفردية كالجماعية
 )الفرع الثاني(.األخرل

 الفرع األول
 ماىية منازعات العمل

إّف ُكّؿ خبلؼ قائـ بيف العامؿ األجير كالمستخدـ بشأف تنفيذ عبلقة العمؿ، يتـ حمو في     
إطار عمميات تسكية داخؿ المؤسسة المستخدمة عف طريؽ التسكية الكدية أك إدارية داخمية 
لمنزاع دكف تدخؿ مف أية جية خارجية كذلؾ كفقا لئلجراءات الداخمية لمعالجة النزاع المحددة 

المعاىدات أك االتفاقيات، أك بكاسطة أسمكب التظمـ كالمصالحة، المعمكؿ بو في القرارات في 
 .(1)اإلدارية لسحب القرار أك مراجعتو أك تعديمو

  )أوال(كلتكضيح ماىية منازعات العمؿ، ال ُبدَّ مف عرض مفيـك منازعات العمؿ الفردية    
 )ثانيا(.كبعد ذلؾ يتـ عرض أنكاع منازعات العمؿ كالجماعية

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لنيؿ شيادة أحمية سميماف، االتفاقيات الجماعية لمعمؿ كإطار لتنظيـ عبلقات العمؿ في التشريع الجزائرم، أطركحة  -1
 .362ص  2008جامعة الجزائر بف يكسؼ بف خدة،  -بف عكنكف –دكتكراه دكلة في القانكف، كمية الحقكؽ 

كاضح رشيد، الطبيعة القانكنية لعبلقة العمؿ في إطار اإلصبلحات االقتصادية، مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير فرع:  -2
 .227، ص2002"قانكف المؤسسات"، كمية الحقكؽ، جامعة الجزائر، 

كعراب سامية، مميزات قانكف العمؿ الجزائرم، مذكرة لنيؿ دبمـك الدراسات العميا المتخصصة في "القانكف االجتماعي"  -3
 .39، ص2002 -جامعة الجزائر –كمية الحقكؽ، بف عكنكف
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 مفيوم منازعات العمل  -أوال
تيتـ تشريعات العمؿ الحديثة بتسكية كتنظيـ عمميات حؿ ىذا النكع مف المنازعات عف     

قامة أجيزة كقائية كقضائية مختصة في معالجتيا كذلؾ حماية  ،طريؽ إجراءات محددة كا 
قامة نكع مف االستقرار في الحقكؽ كااللتزامات  لمصالح األطراؼ المتعاقدة مف جية، كا 

 . (8)العمؿ مف جية أخرلالمترتبة عمى عبلقة 
 التعريف بمنازعات العمل الفردية -8

فالمنازعة الُعمَّالية تعني ذلؾ الخبلؼ القائـ بيف العامؿ كرب العمؿ بسبب تنفيذ أك تفسير     
عقد العمؿ أك عقد تمييف كتككيف، أك قطع عبلقة عمؿ كقد تككف قضايا أخرل متعمقة بآثار 

( مف 2عبلقة العمؿ كالضماف االجتماعي كحساب التقاعد كغيرىا، كطبقا لممادة الثانية)
المتعمؽ بتسكية النِّزاعات العمؿ الفردية، كّؿ  1990فيفرم  06المؤّرخ في  90/04ف القانك 

خبلؼ في العمؿ قائـ بيف عامؿ كمستخدـ، بشأف تنفيذ عبلقة العمؿ التي تربط بيف الطرفيف 
إذ لـ يتـ حّميا في إطار عمميات تسكية داخؿ الييئة المستخدمة، كقبؿ التطرؽ ألسباب 

 .(1)لفردية، ال بد مف التطرؽ أكال لتعريؼ ىذه المنازعات ثـ ألسبابياالمنازعات العمؿ ا
 التعريف التشريعي  -أ

ىك كؿ خبلؼ يقـك بيف " يقصد بالمنازعات العمؿ الفردية لمعمؿ في إطاره التشريعي،   
العامؿ كصاحب العمؿ أك العامؿ المتدرب مف جية أخرل أك صاحب العمؿ كممثمييـ مف 

 فاؽ بما يسبب ضررا لمطرؼ األخر".جية ثانية أك ات
كيذىب التشريع الجزائرم إلى تحديد أحكامو كنصكصو ككيفيات الكقاية مف النزاعات   

العمؿ الفردية كتسكيتيا، كالقكاعد كاإلجراءات المسيرة مف طرؼ مكاتب المصالحة كالمحاكـ 
الفاصمة في المسائؿ االجتماعية لدراسة النزاعات الفردية في العمؿ طبقا لؤلحكاـ العامة مف 

الذم يتعمؽ بتسكية  1990فيفرم  06المؤرخ في  90/04ؿ كالثاني مف قانكف رقـ الباب األك 
 .(3)نزاعات العمؿ الفردية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .39كعراب سامية، مميزات قانكف العمؿ الجزائرم، المرجع السابؽ، ص  – 1
 .37عبد الرحماف خميفي، الكجيز في منازعات العمؿ كالضماف االجتماعي، المرجع السابؽ، ص  -2
 .51عبد الحميـ أكمكف، تحرير العقكد المينية كاإلدارية،  المرجع السابؽ، ص  -3
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يا كل خالف في العمل القائم بين عامل أجير ومستخدم " بأنّ كعّرفيا المشرع الجزائرم  
بشأن تنفيذ عالقة عمل التي تربط الطرفين إذا لم يتم حميا في إطار عمميات التسوية 

 .(1)مف القانكف نفسو 2كىذا التعريؼ قد أكردتو المادة  (8)داخل الييئة المستخدمة"
اعتبر المشرع الجزائرم الخبلؼ يأخذ شكؿ منازعة فقط عندما ال يجد حبّل لو داخؿ  كقد

 الييئة المستخدمة عف طريؽ التسكية أم بكاسطة التظمـ كالمصالحة.

إاّل أّنو ال يكجد أم فارؽ بيف الخبلؼ الذم ُيَحؿُّ داخميا كذلؾ الذم ُيحؿُّ عف طريؽ   
منازعة في أصميا كأساسيا ما ىي سكل الخبلؼ في خارجي كالتسكية القضائية، ذلؾ أّف ال

 . (3)حّد ذاتو في أية مرحمة كانت

 التعريف القضائي -ب

كنقصد بالمنازعات العمؿ الفردية في إطاره القضائي أنَّو " تمؾ المنازعات التي تختص    
بيف  بيا الييئة القضائية قضاءا عمى سبيؿ االحتكار بالنظر كالبت في النزاعات التي تقكـ

العامؿ كصاحب العمؿ بسبب تنفيذ عقد العمؿ أك عقد التمييف، ككذلؾ النظر في النزاعات 
األخرل التي تحيميا إلييا بصراحة أحكاـ كقكانيف العمؿ كالضماف االجتماعي ككف ىذا النزاع 

جراءات خاصة بو  .(4)الفردم بشكؿ عاـ لو أحكاـ كنظاـ قضائي كاختصاص كا 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .37عبد الرحماف خميفي، الكجيز في منازعات العمؿ كالضماف االجتماعي، المرجع السابؽ، ص  -1
الية التي أصدرىا ، بحيث أّف األمر  -2 لقد عّرؼ المشرع الجزائرم منازعة العمؿ الفردية عبر مختمؼ التشريعات الُعمَّ

"كّل نزاع ناتج عن عقد العمل أو عالقة العمل أو عن طريق عقد تدريب المتعمؽ بالعدالة في العمؿ عّرفيا عمى أنَّيا 
، كنفس الشيء تـّ تكريس بالنسبة لمقانكف مقانون األساسي لموظيفة العامةميني بين صاحب العمل والعامل غير خاضع ل

"كّل خالف ناجم عن عالقة العمل في المؤّسسة المستخدمة األساسي العاـ لمعامؿ عمى أّف منازعة العمؿ الفردية ىي 
 التشريع"  والعامل، بحيث يعترف بحق الطعن لمطرفين، وتتّم ممارستو طبقا إلجراءات المنصوص عمييا في

 .295أحمية سميماف، التنظيـ القانكني لعبلقات العمؿ في التشريع الجزائرم، المرجع السابؽ، ص  -3

 .52عبد الحميـ أكمكف، تحرير العقكد المينية كاإلدارية،  المرجع السابؽ، ص  -4
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افَّ الطابع الفردم الذم تتميز بو المنازعة الفردية في العمؿ، سكاء كاف العامؿ طرفا فييا     
بمفرده، أك تعدد فييا العماؿ بخبلفات مختمفة كمتمايزة، ىك معيار تحديد طبيعة ىذه المنازعة 
لينصب مكضكعيا عمى خبلؼ قانكني نتيجة إخبلؿ أك خرؽ أحد طرفي عبلقة العمؿ اللتزاـ 

 .(8)اللتزامات القانكنية أك التنظيمية أك االتفاقية أك العقديةمف ا
لقد نّظـ المشرع الجزائرم منازعة العمؿ الجماعية مثميا مثؿ المنازعات الفردية، إال أّنيا    

تمتاز بخصائص تجعميا تختمؼ عف ىذه األخيرة مف عدة جكانب كقكاعد قانكنية، خاصة مف 
حيث طبيعتيا القانكنية، كمف حيث طرؽ تسكيتيا كذلؾ ككنيا تشمؿ كافة الُعمَّاؿ في 

 دَّة مؤّسسات.المؤسسة أك عِ 
كإليضاح مختمؼ الجكانب القانكنية التي تحكـ كتضبط منازعة العمؿ الجماعية كاف ال ُبدَّ 

 لمتطرؽ إلى ما يمي: 
 
 التعريف بمنازعات العمل الجماعية –1 

مف المعركؼ أف عبلقة العمؿ يمكف أف تتجو نحك الصراع بيف الُعمَّاؿ كالمؤسََّسات    
ؽ عنو ما يعرؼ في قانكف العمؿ بنزاعات العمؿ الجماعية، كالتي تمس المستخدمة، ممَّا ينبث

مجمكعة ُعمَّالية كاسعة، كقد ينتج عنيا آثار ىامة تمتد حتى إلى المجتمع، خاصة إذا كانت 
 .تمؾ المؤسسات ذات طبيعة إستراتيجية، كحيكية لبلقتصاد الكطني

بالّنزاع الجماعي في العمؿ كّؿ خبلؼ يتعمؽ بالعبلقات المينية كاالجتماعية في  كيقصد  
عبلقة العمؿ، التي تجمع بيف ُعمَّاؿ مؤّسسة كاحدة أك مؤّسسات مختمفة يخص مسائؿ 

 . (1)قانكنية كتطبيؽ قانكف أك حكـ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رشيد كاضح، منازعات العمؿ الفردية كالجماعية في ظؿ اإلصبلحات االقتصادية في الجزائر، دار ىكمة لمطباعة  -1
 .21، ص2003 -الجزائر -كالنشر كالتكزيع

 .109بف شرقي، منازعات العمؿ في نطاؽ المؤسسة العمكمية االقتصادية، المرجع السابؽ ص  قكريش -2
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لـ يختمؼ الفقو كثيرا في تعريؼ منازعة العمؿ الجماعية، عمى عكس التشريعات الكطنية   
التي اختمفت في إعطاء تعريؼ مانع كجامع ليا، كذلؾ حسب النمط السياسي كاالقتصادم 

سائد في كؿ دكلة، لذا سيتـ التعرُّض إلى تعريؼ منازعة العمؿ الجماعية مف كاالجتماعي ال
 الناحية الفقيية ك التشريعية فيما يمي:

 من الناحية الفقيية -أ 
"ذلك الخالف القائم يجمع أغمبية الفقياء عمى تعريؼ منازعة العمؿ الجماعية، عمى أنَّيا    

صاحب عمل واحد أو مجموعة أصحاب أعمال بين مجموعة العمال أو فريق منيم وبين 
حول تطبيق أو تفسير قانون أو تنظيم اتفاق بينيم حول ظروف أو شروط العمل، 

 ".والعالقات االجتماعية والمينية في العمل
"النِّزاع الذي يحدث بين أصحاب العمل والُعمَّال كما عّرفت منازعة العمؿ الجماعية بأنَّيا   

يتعمق بتطبيق أو تفسير قانون      اوالو، وقد يكون النزاع قانونيبشأن شروط العمل و أح
 (8)أو حكم"

كل خالف يتعمق بالعالقات االجتماعية  (1)يعد نزاعا جماعياكفي تعريؼ آخر ليا "   
والمينية في عالقة العمل ولم يجد تسويتو بموجب وسائل اتقاء الخالفات الجماعية 
والمتمثمة أساسا في عقد اجتماعات دورية بين ممثمي الُعمَّال والمؤّسسة المستخدمة 

 (3)ووضع سجالت لالقتراحات بيدف تفادي أي نزاع داخل المؤسسة"

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .109قكريش بف شرقي، منازعات العمؿ في نطاؽ المؤسسة العمكمية االقتصادية، المرجع السابؽ، ص  -1
 عي يجب تكافر فيو العناصر التالية:كيؤكد بعض الكتاب أنو حتى يكصؼ الخبلؼ بأنو خبلؼ عمؿ جما -2
: أف يمس الخبلؼ مجمكعة مف األجراء، سكاء كانت ىذه المجمكعة منظمة الى النقابة أك لـ تكف من جية األجير–أ 

 كذلؾ.
 : أف يككف مؤاجر كاحد أك أكثر طرفا في الخبلؼ.من جية المؤاجر -ب
المصالح الجماعية لتطبيؽ اتفاقية عمؿ جماعية، أك الزيادة : أف يتمحكر الخبلؼ حكؿ الحقكؽ أك من جية الموضوع -ج

 في األجكر، أك التسريح الجماعي.
 .110قكريش بف شرقي، المرجع نفسو، ص  -3 
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بيف العامؿ (8)فالمقصكد بالمنازعة الجماعية ُكّؿ ِخبلؼ يثكر بسبب تنفيذ عبلقة العمؿ    
 كالييئة المستخدمة.

جماعية فإنَّو يتعيف أف تقـك بيف طرفي عبلقة العمؿ كىما كبخصكص اعتبار المنازعة    
الُعمَّاؿ مف ناحية كصاحب العمؿ مف ناحية أخرل، كاختمؼ الفقو في ىذه النقطة، حيث 
ذىب البعض إلى تفسير كممة فريؽ ُيعنى بيا ضركرة أف يككف طرؼ المنازعة ىـ أغمبية 

م يتعمؽ بو النزاع كذلؾ عند تعدد أقساـ عماؿ المنشأة أك عمى األقؿ أغمبية عماؿ القسـ الذ
 المنشأة.

كاالتجاه الراجح يرل أف يككف طرفا في المنازعة الُعمَّالية عدد ىاـ مف الُعمَّاؿ، حتى كلك   
تتكافر صفة األغمبية. كيكفي عندئذ اف يصؿ عدد الُعمَّاؿ حدِّا ُيْخَشى ِمنو مف عدـ استمرار 

 .(1)العمؿ في المشركع بانتظاـ
 
 من الناحية التشريعية: -ب   
يتأثر التعريؼ التشريعي لمنازعات العمؿ الجماعية، بالنظاـ السياسي كاالقتصادم     

كاالجتماعي السائد في كؿ دكلة، بالرغـ مف أف المتعارؼ عميو أف المشرع ليس مف 
نَّما مف اختصاص الفقو كحده  . (3)اختصاصو إعطاء التعاريؼ، كا 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-TROCSANY les (Laslo), Droit de procédures en matière de conflits de travail dans pays 

socialistes Européens, Maison d’Edition de l’Académie des Sciences de Hongrie,    

Budapest, 1974, P.125.   
الية، اتفاقية العمؿ الجماعية  -2  –مصطفى أحمد عمرك، عبلقات العمؿ الجماعية ) المفاكضات الجماعية، النقابات الُعمَّ

 12ؿ الجديد رقـ المفاكضة" في ضكء قانكف العم –الكساطة  –التحكيـ  –اإلغبلؽ  –منازعات العمؿ الجماعية  "اإلضراب 
دار الجامعة الجديدة  –جامعة طنطا  –في القانكف الخاص مف جامعة نانت بفرنسا، كمية الحقكؽ  هدكتكرا 2003لسنة 
 .288، ص  2005لمنشر 

 .111قكريش بف شرقي، المرجع الّسابؽ، ص -3
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الجماعية كقد استعمؿ المشرع الجزائرم استعمؿ مصطمحات عديدة عند تعرضو لممنازعات   
لى غاية  في العمؿ كىذا بحسب تطكر المنظكمة التشريعية الُعمَّالية ذات الصمة، بحيث أنو كا 

كاف يميز بيف القطاع العاـ  كالقطاع الخاص، كأجاز المجكء لئلضراب في األكؿ  1982سنة 
 كمنعو منعا باتا في القطاع العاـ بقاعدة دستكرية كأخرل تشريعية.

المتعمؽ  13/02/1982المؤرخ في  82/05كبعد صدكر القانكف  1982كبداية مف سنة    
باتقاء الخبلفات الجماعية في العمؿ استعمؿ الُمشرع مصطمح خبلؼ ككضع آليات قانكنية 
دارية التقائو كتجنبو بكاسطة المشكمة عمى المستكل البمدم كالكالئي كالكطني مما يعني أنَّو  كا 

ِقر فكرة التكقؼ أك اإلضراب إلى غاية صدكر القانكف سمح باالحتجاج الجماعي، كلكف لـ يُ 
المعدؿ كالمتمـ المتضمف تسكية الخبلفات الجماعية في  06/02/1990المؤرخ في  90/11

 .(8)العمؿ كممارسة حؽ اإلضراب
كبذلؾ فالمشرع استعمؿ أحيانا مصطمح الخبلؼ كأحيانا أخرل النِّزاع الجماعي كأحيانا أقّر   

لممطالبة بالحقكؽ المينية كاالجتماعية، فما ىك النزاع الجماعي كما ىي  المجكء لئلضراب
 .(1)شركط تحققو كما حدكد ممارستو في ظؿ القانكف الجزائرم

 أسباب نزاعات العمل –ثانيا 
إف عبلقات العمؿ الفردية منيا كالجماعية، تثير إشكاالت عديدة سكاء كاف ذلؾ أثناء    

سريانيا  أك تنفيذىا، أك حتى انتيائيا لسبب أك آلخر، خاصة كأف التنظيـ الجديد لعبلقات 
العمؿ قد أفرز نكعا مف التدقيؽ كالتخصص في مختمؼ مراحؿ إبراـ كسرياف عبلقات العمؿ 

 .(3)طبيعة كمدة كشكؿ األداة القانكنية التي تقكـ عمييابغض النظر عف 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .54صعبد الرحماف خميفي، الكجيز في منازعات العمؿ كالضماف االجتماعي، المرجع السابؽ،  -1
 .86ك ص 85عمار بكضياؼ، المرجع السابؽ، ص -2
         2002الجزائر  1كاضح رشيد، عبلقات العمؿ في ظؿ اإلصبلحات االقتصادية في الجزائر، دار ىكمة، ط  -3

 .176ص 
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الذم يستكجب االىتماـ بدراستيا كتنظيـ عمميات حميا، كنظرا ألىمية طبيعة  األمر  
المنازعة فردية كانت أك جماعية، كلمعرفة أسباب ىذه المنازعات ال بد مف التطرؽ إلى 

 لممنازعات الفردية كبالنسبة كذلؾ لممنازعات الجماعية. ةأنكاعيا بالنسب
 
 أسباب نزاعات العمل الفردية  -8

نازعات العمؿ الفردية مف حالة إلى أخرل، كذلؾ حسب طبيعة كؿ خبلؼ يثكر تختمؼ م   
بشأف تنفيذ عبلقة العمؿ، كسريانيا كحتى اآلثار المترتبة عمى انتيائيا لسبب أك آلخر 

فمنازعات العمؿ الفردية تتعمؽ في معظميا بعدـ االلتزاـ بمضاميف القكانيف كالتنظيمات       
العقكد كاالتفاقيات الجماعية، أك أحكاـ كاردة في النظاـ الداخمي أك خرؽ لبنكد كاردة في 

 .لممؤسسة نفسيا
 
 منازعات متعمقة ببنود العقد  -أ 
يعتبر عقد العمؿ ترجمة إلرادة األطراؼ المتعاقدة في ضبط كتحديد حقكؽ كالتزامات كؿ    

ب األحكاـ القانكنية طرؼ فيو ليضمنكه ما يركنو مناسبا في ذلؾ، مف أحكاـ اتفاقية إلى جان
كالتنظيمية إذ لـ يعط لو المشرع الجزائرم أم تعريؼ، بؿ اعتبره مجرد أداة شكمية إلبراـ 

90/11مف قانكف عبلقات العمؿ رقـ  8عبلقة العمؿ حسب ما أكردتو المادة 
(8). 

إال أف تخمؼ بند أك حكـ مف األحكاـ األساسية فيو يعيبو كيُمسُّ بصحتو، نظرا ألىميتيا    
في تحديد كضبط حقكؽ كالتزامات الطرفيف، السيما تمؾ األحكاـ المتعمقة ببياف ىكية 
األطراؼ المتعاقدة، كتحديد منصب العمؿ، رتبتو في السمـ الكظيفي، الصبلحيات المترتبة 

ؿ بداية سرياف كنياية عقد العمؿ، تحديد األجر كتكابعو، عكس األحكاـ عنو، نكع العم
 الثانكية كالتكميمية التي ال يؤثر تخمفيا عمى صحة العقد.

عمى ذلؾ فإف كؿ إخبلؿ بالتزامات التعاقدية تنتج عنو نزاعات تتعمؽ ببنكد العقد  كبناءا  
تتخذ مظير خبلؼ أك نزاع بسبب عدـ مطابقة بند أك شرط لطبيعة العمؿ المنجز أك المتفؽ 

 .(8) عميو
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــػ

 كما يمييا. 15كاضح رشيد، عبلقات العمؿ في ظؿ اإلصبلحات االقتصادية في الجزائر، المرجع السابؽ، ص -1
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أك بسبب تغير أكضاع اقتصادية كاجتماعية، أك بسبب مطالبة أحد الطرفيف بإجراء تعديؿ 
الطرؼ اآلخر، بحكـ خضكع عقكد العمؿ الفردية لبلتفاقيات كاالتفاقات الجماعية  بما يمسُّ 

 لمعمؿ كالتزاـ المكقعيف عمييا بما كرد بيا، خاصة إذا كاف ذلؾ أنفع بالنسبة لمُعمَّاؿ.

 منازعات متعمقة بخرق نص اتفاقي   -ب

الية العارمة لممطالبة برزت أىمية إقامة عبلقات عمؿ جماعية بعد انتشار النضاالت الُعمَّ    
شراكيـ في إعداد اتفاقيات كاتفاقات  بتحسيف أكضاعيـ االقتصادية كالمينية كاالجتماعية، كا 
العمؿ الجماعية، لتزداد أىمية التنظيـ النقابي، كبالتالي إشراكيـ في تنظيـ كتحديد ظركؼ 

دخاليـ في التفاكض مع اإلدارة في  إعداد كؿ ذلؾ. العمؿ كشركطو في كافة المستكيات، كا 
ىذا النكع مف التعاقد قد قاـ بالفعؿ قبؿ أف يتناكلو المشرع بالتنظيـ كلـ يجد القضاء مانعا مف 
ف اعتبر في البداية ظاىرة اجتماعية، فبل بد مف أف تأخذ  االعتراؼ بمشركعيتو، حتى كا 

مشرع الجزائرم مكانة ليا في الظكاىر القانكنية، فما لبثت أف أدرجت بشأنيا أحكاـ، أكرده ال
، المتعمؽ باتقاء 1982فيفرم  13المؤرخ في  82/05في الفصؿ الثالث مف القانكف رقـ 

 .(8)خبلفات العمؿ الجماعية كتسكيتيا
التي تنص عمى إمكانية إقرار عبلقة عمؿ قدر  82/05مف القانكف رقـ  6كفي المادة    

عمى القكانيف األساسية النمكذجية كاالتفاقيات الجماعية كبذلؾ فإذا كاف المشرع  مدتيا بناءا
الجزائرم فيما مضى لـ يقر صراحة االعتراؼ بتنظيـ عبلقات عمؿ جماعية، غير أنو 

المتعمؽ بالكقاية مف النِّزاعات  90/02كىك ما جعمو يصدر القانكف رقـ  ،(1)اعترؼ ضمنيا
 .(3)الجماعية في العمؿ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .16المرجع السابؽ ص  –في ظؿ اإلصبلحات االقتصادية  –كاضح رشيد، منازعات العمؿ، الفردية كالجماعية  -1
"يعد نزاعا جماعيا في العمل خاضعا ألحكام ىذا القانون كل خالف  ، عمى90/02مف القانكف رقـ  2تنص المادة  -2

يتعمق بالعالقات االجتماعية والمينية في عالقة العمل والشروط العامة لمعمل، ولم يجد تسويتو بين العمل والمستخدم 
 أدناه". 5و  4باعتبارىما طرفين في نطاق المادتين

 تعمؽ بعبلقات العمؿ، السالؼ الذكر.الم 90/11مف قانكف رقـ  114أنظر المادة  -3
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الناشئة عف كؿ خبلؼ يتعمؽ بالعبلقات الجماعية المينية كالشركط العامة لمعمؿ كيؤكد ذلؾ 
كُيِقرُّ صراحة االعتراؼ بإقامة  ،(8)المتضمف عبلقات العمؿ 90/11بإصدار قانكف رقـ 

عبلقات عمؿ جماعية، كعميو فإف كؿ عقد عمؿ يجب أف يخضع لما تتضمنو االتفاقيات  
مف قانكف  120الجماعية لمعمؿ مف شركط العمؿ كالتشغيؿ الكاردة في المادة  تكاالتفاقا

النفقات عبلقات العمؿ كالتصنيؼ الميني، مقاييس العمؿ، كاألجكر األساسية الدنيا، 
جراءات  المصرفية، فترة التجريب كاإلشعار المسبؽ، مدة العمؿ، التغيبات الخاصة كا 

 المصالحة...
فاإلخبلؿ ببند مف بنكد االتفاقية ىذه يثير نزاعا متعمقا بحقكؽ منبثقة عف نص اتفاقي    

ر نفعا يضع المستخدـ في مكقؼ مكاجية مع الُعمَّاؿ المتضرريف، يمزمو تطبيؽ األحكاـ األكث
 .(1)لمُعمَّاؿ

 منازعات متعمقة بخرق النظام الداخمي  -ج
يعتبر النظاـ الداخمي ميثاؽ المؤسسة، تمتـز بإعداده كؿ مؤسسة تستخدـ عمى األقؿ     

عشريف عامبل، يعرض عمى أجيزة المشاركة أك ممثمي العماؿ فييا إلبداء الرأم فيو قبؿ 
تطبيقو ككذلؾ المؤسسة التي تشغؿ أقؿ مف عشريف عامبل، حسب خصكصيات األنشطة 

مفتشية العمؿ ككتابة ضبط المحكمة لفحص مدل مشركعيتو  الممارسة تكدع نسخة منو لدل
بمدل مطابقتو لمتشريع كالتنظيـ الخاصيف بالعمؿ، يتمتع فيو صاحب العمؿ بصبلحية اإلدارة 

ككضع التنظيمات المبلئمة لتنفيذ العمؿ بما يحقؽ  تكالتنظيـ كالتأديب، باتخاذ كافة اإلجراءا
 .(1)أماكف العمؿاالستمرارية كالنظاـ كاالنضباط داخؿ 

 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 المتعمؽ بعبلقات العمؿ، السالؼ الذكر.  90/11مف قانكف رقـ  114أنظر المادة  -1
 18 ص السابؽ، المرجع –في ظؿ اإلصبلحات االقتصادية  –منازعات العمؿ، الفردية كالجماعية كاضح رشيد،  -2
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النظام الداخمي وثيقة مف قانكف عبلقات العمؿ بنصيا عمى أف " 77كىك ما أكردتو المادة    
مكتوبة يحدد فييا المستخدم، لزوما القواعد المتعمقة بالتنظيم التقني لمعمل والوقاية 
الصحية واألمن واالنضباط...، ويحدد طبيعة األخطاء المينية ودرجات العقوبات المطابقة 

جراءات التنفيذ".  وا 
كىك بذلؾ أداة تنظيمية ك تأديبية في يد المستخدـ تمكنو مف تطبيؽ أحكامو كاتخاذ كؿ    

ع إجراء ردعي ضد كؿ عامؿ في المؤسسة يرتكب خطأ مينيا، ليككف ىذا اإلجراء ذا طاب
 .(8)معنكم كاإلنذار كالتكبيخ

أك ذا طابع مادم أك مالي كحرماف العامؿ مف بعض االمتيازات كالمكافآت المالية         
أك ذا طابع ميني بحت كالنقؿ التأديبي، أك حرمانو مف الترقية، أك الطرد في حالة تحقؽ 

ع فينتج نزاع يتعمؽ خطأ جسيـ بما يؤثر عمى الحياة المينية، تدفعو إلى مكاجية ىذا الكض
بعدـ احتراـ النظاـ الداخمي، خاصة إذا كاف ىناؾ تعسؼ في استعماؿ السمطة مف طرؼ 

 .صاحب العمؿ كمبالغة في تطبيؽ إجراءات ردعية تفكؽ جسامة الخطأ المرتكب
 
 نزاع ناتج عن خرق أحكام قانونية وتنظيمية –د 

إّف اإلصبلحات االقتصادية التي عرفتيا ببلدنا في العشرية األخيرة مف القرف السابؽ      
مف حيث االقتصاد  الكمي ال تككف ليا أية فعالية ما لـ تصاحبيا إصبلحات عمى  مستكل 
االقتصاد الجزئي، أم المؤسسة بشكؿ خاص، تراجعت فييا الدكلة عف التكفؿ بمختمؼ 

لخاصة بعبلقات العمؿ، لتسمح لؤلطراؼ المتعاقدة في العقكد الفردية الجكانب التنظيمية ا
 .(1)كاالتفاقيات الجماعية لمعمؿ بتنظيـ مختمؼ جكانب عبلقات التي تربطيـ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  2001سعيد طربيت، سمطة المستخدـ في تسريح العماؿ تأديبيا، ديكاف المطبكعات الجامعية، الجزائر،  - 1
 .15ك ص  14ص 

ك   19السابؽ، ص المرجع –في ظؿ اإلصبلحات االقتصادية  –منازعات العمؿ، الفردية كالجماعية ، رشيد كاضح -2
 .21ص 

 
 



 
69 

 

لتحتفظ الدكلة  بحؽ  تنظيـ كتأطير المسائؿ األساسية كالجكىرية في ذلؾ في شكؿ قكاعد    
قانكنية آمرة ليعتبر كؿ شرط أك بند في العقكد كاالتفاقيات مخالؼ ليذه القكاعد، أك أبـر خرقا 

مكقعييا ،تعرض (8)ليا باطبل كعديـ األثر بمخالفتو األحكاـ التشريعية كالتنظيمية المعمكؿ بيا
إلى عقكبات الباطؿ، باإلضافة إلى التعكيضات المناسبة لمضرر البلحؽ مختمفة باختبلؼ 

يمكف  (1)درجة الخرؽ أك المخالفة المرتكبة، مما يثير خمؽ نزاع بيف العامؿ كالمستخدـ بشأنيا
 فييا لمطرؼ المتضرر، أم العامؿ غالبا التمسؾ بحؽ طمب إلغاء الشرط أك البند بو.

ى كاف كانت الحاالت الخاصة بالنزاعات الناتجة عف خرؽ األحكاـ القانكنية فحت   
كالتنظيمية سكاء تمؾ المتعمقة بالعمؿ، أك تمؾ المتعمقة بخرؽ القكاعد العامة في القانكف 
بقاء باقي البنكد  المدني، فإف ذلؾ يستكجب إبطاؿ الشرط الباطؿ في العقد أك االتفاقية، كا 

 .لمطابقتيا لمتشريع كالتنظيـالكاردة فييا قائمة 
 

 أسباب نزاعات العمل الجماعية -2
إّف النَّزاع الجماعي يصعب تحديده مف أكؿ كىمة يقـك فييا، بؿ حتى مف خبلؿ تعريفو    

يمكننا استخبلص مجمكعة معايير معينة تميزه عف غيره مف النزاعات الفردية ألنو كفي 
لفردية مثبل نزاعات عمؿ فردية أك قد يتحكؿ النزاع أحياف كثيرة قد تشكؿ سمسمة التسريحات ا

إلى جماعي في حالة ما إذا تناكؿ مصمحة جماعية تمس عددا مف العماؿ في مؤسسة أك 
 .(3)قطاع أك فرع نشاط كاحد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ك ما يمييا. 19بؽ،  ص االسّ المرجع منازعات العمؿ، الفردية كالجماعية ، يد كاضحرش -8

2 - Bernard TEYSSIE, Relations Individuelles Du Travail, 2eme Edition, Imprimerie Du Sud 

Toulouse, 1992, P 116.  
 ك ما يمييا. 19نفسو،  ص المرجع كاضح رشيد،  -3
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كيتمحكر حكؿ الحقكؽ كالمصالح الجماعية لمعماؿ، كتطبيؽ اتفاقية عمؿ جماعية، أك    
حكـ كينظـ العبلقة بيف العماؿ كالمستخدميف، إذ في غياب معايير حكؿ تعديؿ قانكف ي

محددة في التشريعات الخاصة بالعمؿ، يتفؽ كيجمع دارسك قانكف العمؿ عمى اعتبار 
المنازعة جماعية إذا تكفر فييا معيار المصمحة الجماعية المشتركة بيف العماؿ كىك ما 

ات الفردية، كذلؾ بمعرفة اليدؼ الذم يميزىا عف معيار المصمحة الشخصية في المنازع
قامت عميو المنازعة الجماعية كمعيار أطراؼ النزاع. فمتى قاـ خبلؼ بشأف عبلقات العمؿ 
بيف المستخدـ كالعماؿ، سكاء كانكا منظميف في نقابات أك غير منظميف، كاف المستخدـ 

 فييا.كاحدا أك متعددا دكف اشتراط ككف النقابة أكثر تمثيبل لتككف طرفا 
كىما معياريف لـ يحددىما المشرع الجزائرم كمعياريف في تعريفو لممنازعة الجماعية في   

، عمى خبلؼ المشرع الفرنسي في قانكف العمؿ الفرنسي في 90/02مف القانكف  2المادة 
نزاعات حكؿ تطبيؽ : حينما ميز بيف نكعيف مف نزاعات العمؿ الجماعية 253/1المادة ؿ 
 .كنزاعات حكؿ تعديؿ القانكفالقانكف 

 
 نزاعات متعمقة بتطبيق القانون  -أ 
تثكر في غالب األحياف نزاعات بيف العماؿ كالمستخدميف حكؿ تفسير أك تطبيؽ قانكف    

يدعي فيو العماؿ خرؽ المستخدـ لبند منو في بنكد االتفاقية المبرمة بينيما، فيما يتعمؽ 
عماؿ، بحيث تـ تصنيفيـ مثبل في مرتبة أقؿ مما صنفيـ بالتصنيؼ الميني لفئة أك لفئات ال

فييا القانكف أك أف يثكر الخبلؼ حكؿ تفسير نص تنظيمي، يدعي فيو كؿ طرؼ حقو في 
، كىك ما نصت (8)تفسير النص أك حكـ قانكني بصدد عبلقة العمؿ كالشركط العامة لمعمؿ

 . (1)مف قانكف عبلقات العمؿ 131عميو المادة 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .81ك  81السابؽ  ص المرجع  في ظؿ اإلصبلحات االقتصادية، –منازعات العمؿ الفردية كالجماعية ،رشيد كاضح -1
 عبلقات العمؿالمتعمؽ ب 91/11مف القانكف  131المادة  -2
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 نزاعات متعمقة بتعديل القانون  -ب 
كفي المقابؿ يتمسؾ العماؿ أك أصحاب العمؿ بحقيـ في المطالبة بتعديؿ كمراجعة قانكف          

أك اتفاقية جماعية مف أجؿ الكصكؿ إلى زيادة في األجكر أك الحصكؿ كاالستفادة مف بعض 
االمتيازات االجتماعية التي يستفيد منيا العماؿ، بناء عمى تعبير كضع أك أكضاع اقتصادية 

 .ماعية، كظيكر معطيات جديدة تفرض مراجعة القانكف أك االتفاقيةكاجت
"يعدا عقد المتضمف عبلقات العمؿ عمى أف  90/11مف القانكف  62كفي ذلؾ تنص المادة 

الجماعية تممي قواعد أكثر نفعا لمُعمَّال من  تالعمل إذا كان القانون أو التنظيم أو االتفاقيا
 ."تمك التي نصَّ عمييا عقد العمل

عمى تعديؿ قانكف          إاّل أف الكضع ىنا يختمؼ ألف األمر يتعمؽ بتعديؿ عقد العمؿ بناءا    
أك اتفاقية، لكف ال يمنع مجمكع العماؿ مف المطالبة بيذه االمتيازات الجماعية، ألف في ذلؾ 
مصمحة ألحد الطرفيف، كىـ العماؿ، كنفس الشيء بالنسبة لمحاالت التي يفرض كيستكجب 

دكف اعتبار إلرادة                             الجماعية لمعمؿ إجراء ىذا التعديؿ، حتى كلك تفييا القانكف أك االتفاقيا
 . الطرفيف في ذلؾ

 نزاعات متعمقة بتفسير اتفاقيات / اتفاقات جماعية –ج  
يجب عمى الطرفيف المتعاقديف في عبلقات العمؿ الجماعية االلتزاـ بما تـ التكصؿ إليو    

ذه، كفي ذلؾ يجب أف تكيؼ في االتفاقيات كاالتفاقات الجماعية لمعمؿ كذلؾ بتطبيقو كتنفي
كؿ عقكد العمؿ الفردية المبرمة قبؿ التكقيع عمى االتفاقية أك االتفاؽ الجماعي مع البنكد 

 .(8)الكاردة فييا بما يتطابؽ ليككف أفضؿ بالنسبة لمعامؿ
 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــػػ

 كما يمييا. 82السابؽ، ص المرجع منازعات العمؿ، الفردية كالجماعية، ، رشيد كاضح-1
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االتفاقية الجماعية بما يمس        غير أنَّو يمكف تكقع سكء تفسير لبند أك شرط متضمف في   
أك يمحؽ ضررا بالعامؿ أك الُعمَّاؿ، إذ يمكف ىنا أف يككف النزاع فرديا إذا مس عامبل كاحدا      

أك جماعيا إذا مسَّ فئةن مف الُعمَّاؿ، أك قطاعا معينا بسبب سكء تفسير أك سكء تطبيؽ اتفاقية 
ؤسسة المستخدمة بقرارىا مما يسمح جماعية، خاصة إذا تمسؾ الطرؼ اآلخر، أم الم

لمطرؼ المتضرر بالمجكء إلى رفع النزاع إلى الجيات المختصة قصد تسكيتو بغرض تجنب 
تأـز األكضاع كعرقمة العمؿ، السيما إذا تعمؽ األمر عمى سبيؿ المثاؿ بتسريح جماعي 

 .(8)لمُعمَّاؿ
 الفرع الثاني

 لجماعيةتمييز منازعات العمل الفردية عن المنازعات ا
إفَّ أسباب النِّزاعات الفردية لمعمؿ كثيرة كمختمفة، بحسب الحاالت المؤدية إلييا، إال أف     

العامؿ المشترؾ بينيا ىك ككنيا تتعمؽ في مجمميا، بمخالفة أحد طرفي عبلقة العمؿ لنص 
تنفيذ تنظيمي أك أعقدم أك اتفاقي، كاإلخبلؿ بأحكاـ القانكف الذم ينظـ ىذه العبلقة كعدـ 

بند مف البنكد المتعمقة بالحقكؽ أك الكاجبات مف طرؼ أحد طرفي العقد  أك التقصير في 
تطبيؽ نص قانكني أك تنظيمي أك اتفاقي، بمعنى أف النزاع الفردم ذك طبيعة قانكنية تنصب 
عمى مكضكع  محدد قانكنا أك اتفاقا، كتيدؼ إلى تنفيذه كتطبيقو، كىك ما يميزه عف النِّزاع 

، بالشمكلية إذ يمس عمى األقؿ مجمكعة مف الُعمَّاؿ بغض النظر فيما إذا (1)ماعي لمعمؿالج
كانكا مييكميف في تنظيـ نقابي أك غير مييكميف؛ عمى أف يككف بينيـ عامؿ مشترؾ يجمعيـ 
يككنكا تابعيف لنقابة كاحدة، أك لمينة معينة، أك لقطاع نشاط معيف...الخ، كىك المعيار أك 

 (3)صاحب عمؿ كاحدالنِّزاعم يسرم عمى أصحاب العمؿ، فيكفي أف يشمؿ الشرط الذ
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يمييا.كما  82السابؽ، ص المرجع منازعات العمؿ، الفردية كالجماعية، ، رشيد كاضح-1
 .12رسة نجاة، النزاعات الفردية في العمؿ بيف القانكف كاالجتياد، المرجع السابؽ، ص  -2
سميماف أحمية، االتفاقيات الجماعية لمعمؿ كإطار لتنظيـ عبلقات العمؿ في التشريع الجزائرم، المرجع السابؽ         -3
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ير قانكف أك تنظيـ أك اتفاؽ مبـر أك مجمكعة أصحاب عمؿ، لممطالبة بتطبيؽ أك تفس   
بينيـ حكؿ ظركؼ أك شركط العمؿ بيدؼ تعديمو بما ىك أحسف ليـ أك تغييره كتعكيضو 

 .(8)نظاـ أك اتفاؽ جديد بقانكف أك

يحدث التباس بيف الّنزاع الجماعي كالنِّزاع الفردم، األمر الذم يدعك إلى التمييز بينيما  قد
 كفي سبيؿ تحديد أكجو االختبلؼ بينيما كجدت عّدة معايير: 

 تمييز منازعات العمل من حيث عناصر تكوين النِّزاع -أوال
ة، في أفَّ نِّزاعات تختمؼ طبيعة منازعات العمؿ الجماعية عف نزاعات العمؿ الفردي    

العمؿ الجماعية غالبا ما تأتي ألسباب خارجة عف قانكف العمؿ أك عقد العمؿ، بمعنى أف 
النِّزاع ال يككف سببو تجاكزا مف صاحب العمؿ لقانكف العمؿ أك لعقد العمؿ المكقع مع عدد 

غالبا ما  إذ، مف الُعمَّاؿ كاف كاف يتصكر حدكث ىذا األمر كنشكء نزاع عمؿ جماعي بسببو
السبب في ىذا الّنزاع تغير الظركؼ التي صدر في ظّميا التشريع لمسايرة الكاقع، مّما  يككف

يدفع إلى طرح مطالب جديدة يؤدم االختبلؼ شأنيا إلى نزاع جماعي كمكضكع ىذا الّنزاع 
غالبا ما يككف المطالبة بتحسيف ظركؼ العمؿ كشركطو، كاألجر أك العبلكات أك غيرىا مف 

 .(1)حقكؽ الُعّماليةال
والسؤال الذي يطرح نفسو ماىي عناصر أو مقومات كّل من الّنزاعات الفردية والّنزاعات 

 الجماعية؟
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .12نجاة، النزاعات الفردية في العمؿ بيف القانكف كاالجتياد، المرجع السابؽ، ص  رسة -1
، ص 2007ببلؿ البرغكثي، النزاعات العمالية كالقضاء الفمسطيني، مركز الديمقراطية كحقكؽ العامميف في فمسطيف  -2
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 عناصر منازعات العمل الفردية -8
 :عدة عناصر أىميا مايمي تقـك منازعات العمؿ الفردية عمى    
 عنصر عضوي -أ 
يقتضي ىذا العنصر أف يقـك النزاع بيف عامؿ أك مجمكعة الُعمَّاؿ كالمستخدـ كمعنى ذلؾ    

أف يختمؼ عف المنازعة الجماعية لمعمؿ كالتي تخص مجمكعة أك طائفة مينية كرب عمؿ          
 .أك مجمكعة أرباب العمؿ

فالنَّزاع الفردم يرتبط كيخص مصمحة فردية لعامؿ كاحد بخبلؼ النزاع الجماعي كالذم    
يخص مصمحة جماعية أك مشتركة لمُعمَّاؿ، إضافة إلى طرؼ التسكية المحدكدة كالدقيقة بؿ 
كاإلجرائية عند مكاجية منازعة فردية بخبلؼ الكسائؿ الكقائية كالعبلجية في مجاؿ المنازعات 

 فات الجماعية في العمؿ كالكساطة كالتحكيـ.أك الخبل
كأىداؼ المنازعة الفردية ىي التعكيض عف الضرر أك المطالبة بحؽ ميني بخبلؼ المنازعة 

 الجماعية التي قد ترمي إلى تعديؿ نص قانكني أك اتفاقي.
 عنصر مادي  -ب  

طبقا لما ىك يشترط في المنازعة الفردية أف ال تخرج عف محتكل إطار عبلقة العمؿ    
محدد في عبلقات العمؿ، بحيث يعتبر النزاع الفردم بمثابة اإلخبلؿ بااللتزاـ أك التقصير في 

 تطبيؽ نص قانكني أك تنظيمي أك اتفاقي بما يعرض مصمحة العامؿ لمضرر.
 

 عنصر غائي -ج 
اخمية ال نككف أماـ منازعة فردية إال عند فشؿ الحمكؿ الكدية أك ما يسمى بالتسكية الد   

لممنازعة كبذلؾ فالمنازعة الفردية تكتسي ىاتو الصفة كتسرم عمييا إجراءات المنازعة إالَّ عند 
 .(8)بمكغ مرحمة التسكية الِكدِّية أك القضائية

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .40الرحماف خميفي، الكجيز في منازعات العمؿ كالضماف االجتماعي، المرجع السابؽ، ص  عبد -1
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 عناصر منازعات العمل الجماعية  -1

يتطمب النِّزاع الجماعي تكافر عنصريف أساسييف حتى يمكف القكؿ بكجكد ِنزاع ُعمَّالي     
 :أم جماعي كيتمثؿ ىذاف العنصراف

 
 المصمحة الجماعية  -أ 

حتى يعتبر النزاع ُعمَّاليا يجب أف يككف متعمؽ بالمصالح الجماعية لمجمكع الُعمَّاؿ في   
المؤسسة أك لمجمكعة منيـ، كيككف النزاع مشتركا إذا كاف يتعمؽ بشركط كظركؼ العمؿ 

 .(8)كزيادة أجكر العماؿ أك تخفيض ساعات العمؿ
يعد نزاعا جماعيا في العمل " عمى أنو  90/02مف القانكف رقـ  2حيث نصت المادة    

خاضعا ألحكام ىذا القانون  كل خالف يتعمق بالعالقات االجتماعية والمينية في عالقة 
العمل  والشروط العامة لمعمل، ولم يجد تسويتو بين العمال والمستخدم باعتبارىما طرفين 

 أدناه".  5و  4في نطاق المادتين 

ي يتعمؽ بتطبيؽ العقد أك تفسيره أك ظركؼ العمؿ كعميو فإف مكضكع النِّزاع الُعمَّال   
 كشركطو.

 السمة الجماعية –ب  
ال يكفي لمقكؿ بكجكد النِّزاع الجماعي تكافر المصمحة الُمْشَتَرَكة أك الجماعية، بؿ يجب أف    

يتكافر مقـك آخر كىك السمة الجماعية كيراد بيا ككف النزاع بيف مجمكعة مف الُعمَّاؿ       
قابة مف جية كبيف صاحب العمؿ كفرد أك نقابة أصحاب العمؿ، كتجدر اإلشارة إلى أك الن

أف الِصَفة الجماعية في النَِّزاع الُعمَّاِلي ال ُتَعدُّ قائمةن إالَّ إذا أثير بصفة جماعية كليس بصفة 
 .(1)شخصية فردية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .40عبد الرحماف خميفي، الكجيز في منازعات العمؿ الضماف االجتماعي، المرجع السابؽ، ص -1
كقانكف الضماف االجتماعي رقـ  2002التعديبلت لسنة سيد محمكد رمضاف، الكسيط في شرح قانكف العمؿ، كفقا آلخر  -2

دار  –جامعة الزيتكنة  –، دراسة مقارنة مع التطبيقات القضائية لمحكمتي التمييز كالنقض، كمية الحقكؽ 2001لسنة  19
 .499، ص 2006الثقافة لمنشر كالتكزيع، 
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 (8)فردي أو جماعيرأي االجتياد القضائي من ضرورة التكييف الصحيح لنوع النزاع  –3
المتعمؽ بتسكية النزاعات الفردية في العمؿ عمى أف  90/04مف القانكف  2تنص المادة    

"ُيَعدُّ نزاعا فرديا في العمل بحكم ىذا القانون، كل خالف في العمل قائم بين عامل أجير 
ميات ومستخدم بشأن تنفيذ عالقة العمل التي تربط الطرفين إذا لم يتم حمو في إطار عم

 .(1)تسوية داخل الييئة المستخدمة"
يتبيف بالرجكع إلى عريضة الطعف أف النِّزاع يدكر بيف الييئة المستخدمة كمجمكعة مف   

 .  الُعمَّاؿ التابعيف ليا بالحؽ في اإلضراب كبالتالي فالنِّزاع الحالي يكتسي طابعا جماعيا
كالذم حدد كيفية معالجتيا  90/02قـ كالنِّزاعات الجماعية لمعمؿ بدركىا تخضع لمقانكف ر  

باعتبارىا تتعمؽ بكؿ خبلؼ خاص بالعبلقات الجماعية كالمينية كالشركط العامة لمعمؿ 
 4الناشئة بيف الُعمَّاؿ كالمستخدـ، أطراؼ عبلقة العمؿ كالذم لـ يجد حبلِّ في إطار المادتيف 

 90/04ية فيي تخضع لقانكف مف القانكف المذككر، أّما فيما يتعمؽ بالنزاعات الفرد 5ك 
، الذم حدد قكاعد االختصاص فييا لممحكمة الفاصمة في المكاد 1990فيفرم  6المؤرخ في 

مف نفس القانكف ال النزاعات الجماعية، كبالتالي فإّف ىذه  8االجتماعية طبقا لنص المادة 
مة االجتماعية المذككرة ال تدخؿ في اختصاص المحكمة الفاص 8األخيرة تطبيقا لنص المادة 

 بؿ تخضع لقكاعد خاصة يتفؽ عمييا الطرفاف الكساطة كالتحكيـ.
بالرجكع إلى قضية الحاؿ ال المحكمة كال المجمس كانا مختصيف لمنظر في النِّزاع   

الجماعي كلمَّا تقدر االختصاص لمنظر فيو فإف قضاة المكضكع قد خالفكا قكاعد 
 .(3)ضكا بذلؾ قرارىـ لمنقض بدكف إحالةاالختصاص التي ىي مف النظاـ العاـ كعر 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ، لممحكمة العميا الغرفة االجتماعية.1998جكاف  9المؤّرخ في  162280القرار رقـ  -1
المتعمؽ بتسكية النزاعات  1990نكفمبر 6المكافؽ ؿ 1410رجب عاـ  10المؤرخ في  90/04مف القانكف  2 المادة -2

 .252الفردية في العمؿ، ص

 –نبيؿ صقر، فراح محمد الصالح، تشريعات العمؿ نصا كتطبيقا، النصكص التشريعية كالتنظيمية الخاصة بالعمؿ  -3
  . 61ك ص 60)د س ف(، ص -الجزائر -مميمةدار اليدل، عيف  -اجتياد المحكمة العميا
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بالتبعية فالحكـ المستأنؼ فيو لما تعرض لمكضكع الدعكل كفصؿ فييا مف دكف أف يككف   
مختصا في ذلؾ سبقت اإلشارة إليو ىك اآلخر خالؼ قكاعد االختصاص كبالتالي يمتد 

 .(8)النقض إليو كبدكف إحالة
 اختالف النِّزاعات الفردية عن النِّزاعات الجماعية  –ثانيا 
يقع النِّزاع الفردم بيف عامؿ اك مجمكعة ُعمَّاؿ كالييئة المستخدمة، كمعنى ذلؾ أّنو    

 :(8)يختمؼ عف الّنزاع الجماعي، كيتجّمى ىذا االختبلؼ  مف حيث النقاط التالية
 
 من حيث الموضوع -8
يتعمؽ مضمكف النزاع الفردم لمعمؿ بإخبلؿ التزامات تعاقدية كالتي تخص عبلقة عامؿ     

كاحد بصاحب العمؿ كما يترتب عنيا مف حقكؽ كىذا تطبيقا لنص المادة الثانية مف قانكف 
"ُيعد نزاعا فرديا في العمل بحكم تسكية النِّزاعات الفردية في العمؿ حيث نّصت عمى ما يمي 

كل خالف في العمل قائم بين عامل أجير ومستخدم بشأن تنفيذ عالقة العمل ىذا القانون 
 التي تربط الطرفين إذا لم يتم حّميا في إطار عمميات تسوية داخل الييئة المستخدمة".

كما تتميز عنيا مف الناحية المكضكعية، بحيث يككف النزاع جماعي في مكضكعيأك     
ثؿ مصمحة مشتركة لجميع الُعمَّاؿ المعنييف، مثؿ المطالبة سببو ييـ جميع الُعمَّاؿ، أم أف يم

برفع األجكر أك تحسيف ظركؼ العمؿ، أك تطبيؽ قاعدة قانكنية، أك اتفاقية تيـ كافة أك 
 .(1)بعض الُعمَّاؿ أك تحقؽ ليـ بعض المصالح أك المنافع المشتركة بينيـ...

 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 61نبيؿ صقر، فراح محمد الصالح، تشريعات العمؿ نصا كتطبيقا، المرجع الّسابؽ، ص -1
 .201عجة الجيبللي، الكجيز في قانكف العمؿ ك الضماف االجتماعي، المرجع السابؽ، ص  -2
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بالنِّزاع الجماعي لمعمؿ فيتمحكر حكؿ حقكؽ كمصالح جماعية لمُعمَّاؿ أّما فيما يتعمؽ    
كينشأ أيضا مف مطالب كمقترحات نقابية كالمطالبة بتأميف زيادات في األجكر مزايا إضافية 

 كتحسينات عمى شركط العمؿ

ككّؿ ىذه المطالب تشار عادة ضمف االتفاقيات الجماعية كيحدث النزاع الجماعي بشأنيا    
 عف فشؿ الطرفاف في الكصكؿ إلى عقد مثؿ ىذه االتفاقيات.

في حيف النزاع الفردم لمعمؿ يتمحكر حكؿ مسألة قانكنية فمثبل األجير الذم يرفض تنفيذ    
أ مما يدفع بالمستخدـ تكقيع العقكبة عميو ففي تعميمات مستخدمة فإف ذلؾ األجير قد أخط

ىذا المثاؿ ىنا تناقض بيف طرفيف حيث أف كؿ طرؼ يدعي أف لو الحؽ فإننا إذا أماـ نزاع 
بيف أفراد حكؿ نقطة قانكف كىذا ال يعني أنو قرار يتعمؽ بمسألة قانكنية كتنظيـ النظاـ 

 .كابو لخطأ تقني في العمؿالداخمي مثبل حالة طرد األجير مف المؤسسة نتيجة ارت
فبل يعني ذلؾ أف األمر يخص كؿ الُعمَّاؿ بؿ يخص ذلؾ األجير فقط لكف في حالة طرد    

األجير بسبب أرائو السياسية فيرمي ىذا إلى أف المستخدـ يمـز العماؿ بالخضكع إلى نمط 
ف ىنا فإنو معيف لذا يعتبر الطرد في ىذه الحالة يحمؿ حبسا لمحرية الجماعية لمعماؿ كم

 .(8)يمكف أف يككف النزاع الفردم سببا في نشكء نزاع جماعي

 من حيث أطراف النزاع – 1 

لكي يكصؼ النزاع بأنو فردم يجب أف يككف قائما بيف عامؿ أجير كاحد كمستخدـ     
 (1)الفردية في العمؿ تالمتعمؽ بتسكية نزاعا 90/04 فمف قانك  2تطبيقا لنص المادة 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .83ص ، 1995مطبعة كالية قالمة، الجزائر، دار النشر كالتكزيع،  تشريع العمؿ في ،محمد الصغير بعمي -1
 .المرجع السالؼ الذكر 91/14مف قانكف  12المادة راجع -2
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بينما النَّزاع الجماعي ليس مجمكعة نزاعات فردية، تخص مجمكعة ُعمَّاؿ، ألسباب          
أك أىداؼ مختمفة، بؿ ىك نزاع كاحد مف حيث اليدؼ أك السبب يشترؾ فيو جميع أك بعض 

ب النزاع جماعي الُعمَّاؿ كىما شرطاف متبلزماف العتبار النزاع جماعيا، كيكفي العتبار سب
أف يمس مصالح جميع أك مجمكعة مف العماؿ، حتى كلك كاف في البداية يخص عامؿ كاحد 
كأف يتخذ صاحب العمؿ إجراء ما ضد ممثؿ نقابي معيف بسبب نشاطو النقابي مف شأنو أف 
ييدد أك يمس مصالح بقية العمؿ اآلخريف، كما قد يككف النزاع بيف التنظيـ النقابي الممثؿ 

مَّاؿ كصاحب العمؿ، إذ أنو يمكف لمنقابة أف تككف طرفا في النزاع بصفة مباشرة، أك لمعُ 
باعتبارىا ممثمة لمصالح الُعمَّاؿ، إذ ينص القانكف المتعمؽ بممارسة الحؽ النقابي عمى 
االختصاص األصيؿ لمنقابة بالمشاركة في الكقاية مف النزاعات في العمؿ، كتسكيتيا ككذلؾ 

مارسة الحقكؽ المقررة لمطرؼ المدني، لدل الجيات القضائية المختصة حؽ التقاضي كم
عقب كقائع ليا عبلقة بيدفو كألحقت أضرارا بمصالح أعضائو الفردية أك الجماعية المادية 

 .(8)أك المعنكية
 من حيث المصمحة  –3
ة إف سبب حدكث النزاع الفردم ىك مصمحة شخصية فردية فالنزاع الفردم يتعمؽ بمسأل   

قانكنية حقكؽ فردية يعرض فييا العامؿ األجير أك العكس فمثبل عدـ تنفيذ العامؿ أكامر 
صاحب العمؿ ىذا مف جية األجير، أك كأف يدفع المستخدـ أجرا  لمعامؿ بدكف أف يسممو 

 .(1)قسيمة الراتب، فيعتبر ذلؾ إخبلال بالتزاـ قانكني مف طرؼ المستخدـ
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، االتفاقيات الجماعية لمعمؿ كإطار لتنظيـ عبلقات العمؿ في التشريع الجزائرم، المرجع السابؽ       سميماف أحمية  -1

 .371ك 370ص 
 .87ص  المرجع السابؽ، ،محمد الصغير بعمي -2
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 من حيث إجراءات تسوية النزاع -4

تختمؼ إجراءات تسكية النزاع الفردم في العمؿ، عف اإلجراءات كالكسائؿ المتبعة في      
ففي الّنزاعات الفردية كّؿ خبلؼ قائـ بيف العامؿ األجير كالمستخدـ بشأف النزاع الجماعي، 

إطار عمميات تسكية داخؿ المؤّسسة المستخدمة عف طريؽ تنفيذ عبلقة العمؿ يتـ حّمو في 
التسكية الِكدِّية أك إدارية داخمية لمّنزاع، دكف تدخؿ مف أم جية خارجية كذلؾ كفقا 
لئلجراءات الداخمية لمعالجة  الّنزاع المحّددة في المعاىدات أك االتفاقيات، أك بكاسطة التظمـ 

المتعمؽ بتسكية  90/04( مف القانكف رقـ 4ابعة )كالمصالحة كىك ما تنص عميو المادة الر 
ـّ إلى الييئة المكّمفة بتسيير  النِّزاعات الفردية عمى أف يقدـ العامؿ أمره إلى رئيسو المباشر...ث
المستخدميف أك المستخدـ عمى أف يقدـ الرئيس األكؿ لمعامؿ جكابا عف ذلؾ ثمانية أّياـ مف 

 .تاريخ االخطار

اذ إجراءات المعالجة الداخمية داخؿ الييئة المستخدمة، فيمكف لمعامؿ أّما بعد استنف    
مف نفس القانكف، بيدؼ التقريب  5إخطار مفتش العمؿ أك لجنة المصالحة، حسب المادة 

 أك التكفيؽ بيف الطرفيف يككف فييا مفتش العمؿ كسيمة اتصاؿ بيف الُعمَّاؿ كلجنة المصالحة.
المتعّمؽ بالكقاية مف الّنزاعات  90/02ة فقد نظميا القانكف رقـ أّما عف الّنزاعات الجماعي   

المؤّرخ في  91/27الجماعية كتسكيتيا كممارسة حّؽ االضراب المعّدؿ كالمتّمـ بالقانكف رقـ 
، كمّيز بيف األحكاـ التي تطبؽ عمى الييئات المستخدمة غير المؤّسسات 21/12/1991

 .(1)سات كاالدارات العمكميةكاالدارات، كأحكاـ تطّبؽ عمى المؤسّ 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كاضح رشيد، الطبيعة القانكنية لعبلقة العمؿ في إطار االصبلحات االقتصادية، المرجع السابؽ                     -1

 .233إلى ص  227ص 
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منو، كبناء عميو فالمادة  13إلى  4كبالتالي فقد أخضع النكع األكؿ منيا إلى أحكاـ المكاد    
"يعقد المستخدمون وممثمو العمَّال اجتماعات دورية لدراسة وضعية الرابعة تنّص عمى أّنو 

عمى أن الخالفات االجتماعية والمينية وظروف العمل العامة داخل الييئة المستخدمة، 
 تحّدد االتفاقيات الجماعية كيفية عقد ىذه االجتماعات"

كفي حالة اختبلؼ الطرفيف حسب المادة الخامسة، يباشر الطرفاف إجراءات المصالحة    
المنصكص عمييا في االتفاقيات أك العقكد التي يبرمانيا، فإف لـ تكف فيرفع أحد الطرفيف 

 .صة اقميمياالخبلؼ الجماعي إلى مفتشية العمؿ المخت

عمى أف تقـك ىذه األخيرة كجكبا بمحاكلة المصالحة بينيما في ظرؼ ثمانية أياـ كفي    
( أّنو 9حالة فشؿ إجراء المصالحة بناء عمى محضر عدـ المصالحة تبيف المادة التاسعة)

ية يمكف لمطرفيف أف يتفقا عمى المجكء إلى الكساطة أك التحكيـ، فتسند ميمة اقتراح تسكية ِكدِّ 
(، أّما في حالة اتفاقيما عمى التحكيـ، فتطبؽ أحكاـ 10إلى كسيط يشتركاف في تعيينو)المادة 

 .08/09قانكف االجراءات المدنية كاالدارية أم قانكف 

بناءا عمى ما سبؽ يظير االختبلؼ جميا في دكر مفتش العمؿ، حيث في الّنزاعات    
زة كصؿ بيف األطراؼ المتنازعة كمكاتب اصبح مجرد ىم 90/03الفردية بعد صدكر قانكف 

المصالحة، أم ال عبلقة لو بإجراء المصالحة، عمى عكس مف الّنزاعات الجماعية فإجراء 
المصالحة مف قبؿ مفتش العمؿ يعدُّ إجراءا جكىريا، ىذا مف جية، كما أّنو بعد فشؿ إجراء 

قضاء مف أجؿ تسكية المصالحة كبعد تحرير محضر عدـ المصالحة يتـ المجكء مباشرة لم
النزاع ىذا في مجاؿ المنازعات الفردية بينما في مجاؿ المنازعات الجماعية بعد فشؿ إجراء 

المصالحة يككف لؤلطراؼ سمطة اختيار االجراء المناسب سكاء كانت الكساطة             
 . (1)أك التحكيـ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 . 234ك  233كاضح رشيد، الطبيعة القانكنية لعبلقة العمؿ في إطار االصبلحات االقتصادية، المرجع السابؽ، ص  -1
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 الثاني الفصل
 التنظيم القانوني لمُمصالحة في حّل نزاعات العمل

لقد أفرز التنظيـ الجديد لعبلقات العمؿ عدة إجراءات يجب إتباعيا عند نشكب ِخبلؼ     
حكؿ تنفيذ أك انياء عبلقة العمؿ بيف العامؿ كالمستخدـ تيدؼ إلى تسكية الخبلؼ بطريقة 

ْمِمية أك ِكدِّية قبؿ إخضاعيا إلى قض كاعتبار ذلؾ شرطا جكىريا لقبكؿ الدعكل ، (8)اء العمؿسِّ
فمف ىذه االجراءات ما يعتمد ، (1)شكبل أماـ القضاء المختص بالفصؿ في منازعات العمؿ

عمى اليياكؿ الداخمية لمييئة المستخدمة كمنيا ما يعتمد عمى األجيزة اإلدارية كمنيا ما يعتمد 
التسكية القضائية ليست التقنية الكحيدة المفتكحة ، ما يعني أيضا أّف (3)عمى أجيزة مستقمة

أماـ الُعّماؿ كالمستخدميف لحّؿ خبلفاتيـ، فالقانكف الجزائرم كضع إجراءات أكلية لتسكية غير 
 .(4)قضائية قبؿ كصكؿ الّنزاع الُعّمالي أّماـ القضاء

كما يتُـّ عمى المستكل الداخمي لمييئة المستخدمة تقـك بو إدارات الُمؤّسسة إذا ما نّصت     
ُـّ الّنص عمييا أك فشؿ الجياز الداخمي  ذا لـ يت عمى ذلؾ االتفاقيات الجماعية ليذه األخيرة، كا 

أك عمى مستكل مكاتب  )مبحث أول(لممؤّسسة، سُيحاؿ الخبلؼ عمى مستكل مفتشية العمؿ
 )مبحث ثاني(.مصالحةال
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .23رشيد كاضح، منازعات العمؿ الفردية كالجماعية في ظؿ اإلصبلحات االقتصادية، المرجع السابؽ ص -1
 .49ت تسكية نزاعات العمؿ الفردية في القانكف الجزائرم كالمقارف، المرجع السابؽ صعيساني محمد، آليا -2
المؤرخة في  39المتعمؽ بالعدالة في العمؿ، ج ر، عدد  29/04/1975المؤرخ في  32-75مف أمر  1أنظر المادة  -3

 .90/04مف القانكف  19، كالمادة 566ص 16/05/1975
 -القاضي بنقض قرار 07/05/1985بتاريخ  37058العميا الغرفة االجتماعية، ممؼ رقـ راجع أيضا: قرار المحكمة  -

المجمس القضائي، القاضي بتأييد الحكـ المستأنؼ القاضي بقبكؿ الدعكل ك الحكـ فييا دكف مركر المنازعة بالتسكية الكدية 
جمة القضائية الصادرة  عف المحكمة العميا المشار اليو أعبله، الم 75/32مف األمر  2فقرة  1كفؽ ما تقضي بو المادة 

 .146ك  145، ص 1990الجزائر  1العدد 
4- Mohammed  Nasr – Eddine KORICH, Droit Du Travail, (Les Transformations Du  Droit  

Algérien Du Travail  Entre Statut Et Contrat), Relation  D’emploi Et De Travail - Une 

Contractualisation  Relative, Tome 1, Office  Des Publications Universitaires, P 80. 

 .65منازعات العمؿ في نطاؽ المؤسسة العمكمية االقتصادية، المرجع السابؽ، ص قكريش بف شرقي، -5
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 المبحث األول
 إجراءات المصالحة في حّل نزاعات العمل 

إّف أغمب الخصكمات التي تطرأ بيف أطراؼ متعاقدة ينص القانكف عمى التسكية الِكدِّية    
فتدخؿ الدكلة في تنظيـ ذلؾ كارد  الطرفيف باعتبار أف الخصكمة ممؾ ليما، كمع ذلؾ بيف 

رع قكاعد خاصة في تسكية نزاع المترتب شلحساسية ىذا النكع مف العبلقات، كعميو أكجب الم
مح ككسيمة خارجية لتسكية  ،عنيا داخؿ المؤسسة المستخدمة قبؿ المجكء إلى إجراء الصُّ

اعية، بناءا عمى ما نّصت كىك نفس الشيء بالنسبة لممنازعات العمؿ الجم(8)النِّزاعات الفردية
، حيث يككف الحّؿ الِكدِّم عف طريؽ المفاكضات الجماعية 90/02مف قانكف 5عميو المادة 

ذا لـ تكف ىناؾ  بمحاكلة طرفي الّنزاع حّؿ الخبلؼ دكف تدخؿ أم طرؼ اك جية خارجية، كا 
اؿ الخبلؼ إجراءات اتفاقية لممصالحة اك في حالة فشميا، يرفع المستخدـ أك ممثمك الُعمَّ 

كعندما يككف النِّزاع الفردم أك الجماعي لـ يتـ تسكيتو عمى (1)الجماعي إلى مفتشية العمؿ
مستكل المؤسَّسة، فإنو يمـز عمى األطراؼ عرض النِّزاع عمى األجيزة الخارجية لممؤّسسة 

 .                                 (3)لمحاكلة التكفيؽ أكلية ألنيا إجراء شكمي جكىرم
 

كلمعرفة كيفية المصالحة سكاء عمى المستكل الداخمي لممؤّسسة، أم ما يعرؼ بالتسكية    
أك عمى المستكل الخارجي لممؤّسسة كذلؾ بالتطرؽ إلى دكر  )مطمب أول(،الداخمية لمنزاع 

 ي(.)مطمب ثانمفتشية العمؿ كجياز إدارم مختص في حّؿ نزاعات العمؿ

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

زينب، عبلقة العمؿ الفردية في القانكف الجزائرم، مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في الحقكؽ فرع "إدارة كمالية"  شكيحة -1
 .129، ص2002جامعة الجزائر، -بف عكنكف -كمية الحقكؽ كالعمـك اإلدارية 

 .70ع السابؽ، ص بف سعدم يكسؼ، االتفاقيات الجماعية كدكرىا في حّؿ الّنزاعات الجماعية في العمؿ، المرج -2
3- Mohammed  Nasr – Eddine KORICH, droit du travail, op.cit, P 82.        

 

 

 



 
85 

 

 المطمب األول

 الُمصالحة إجراء ّوّدي داخمي لتسوية النِّزاعات 
إّف التكفُّؿ الداخمي بالخبلؼ يتـ بكاسطة االجراءات المنصكص عمييا في النظاـ الداخمي        

إمَّا عف طريؽ التسكية الِكدِّية أك إدارية داخمية  (8)االتفاقية الجماعية، كالتي تتخذأك في 
زاع المحددة لمّنزاع دكف تدخؿ مف أية جية خارجية كذلؾ كفقا لئلجراءات الداخمية لمعالجة النّ 

، أك ما ىك منصكص عميو في القانكف، المعمكؿ بو في التظمـ تفي المعاىدات أك االتفاقيا
القرارات اإلدارية لسحب القرار أك مراجعتو أك تعديمو،  كاحتراـ اليـر التنظيمي لممؤسَّسة مف 
 .(1)نفسيا

المتعمؽ  06/11/1990المؤرخ في  90/04كعميو فإف قانكف العمؿ السيما قانكف رقـ   
زاعات ( عمى إمكانية حّؿ كؿ النِّ 2بتسكية النِّزاعات الفردية في العمؿ نصَّ في مادتو الثانية )

( 3التي تطرأ أثناء تنفيذ عبلقة العمؿ داخؿ الييئة المستخدمة كما نّص في مادتو الثالثة )
جراءات معالجة النِّزاعات الفردية في  منو عمى إمكانية تناكؿ اتفاقيات الجماعية لكيفيات كا 

 .(3))فرع أول(العمؿ داخؿ الييئة المستخدمة أم تتكلى ميمة المصالحة إدارة المؤّسسة 
 90/02نفس الشيء بالنسبة لمنِّزاعات العمؿ الجماعية، فقد تناكؿ كذلؾ القانكف رقـ    

اجراءات معالجة الخبلؼ الجماعي داخؿ الييئة المستخدمة أم ُيمكف إلدارة المؤّسسة أف 
تتكلى ميمة تسكية الّنزاع إذا ما نّصت االتفاقيات الجماعية عمى ىذه االجراءات         

 .)فرع ثاني(
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .107خميفي عبد الرحماف، القضاء االجتماعي في الجزائر، المرجع السابؽ، ص  -1
 .227االقتصادية، المرجع السابؽ، ص  كاضح رشيد، الطبيعة القانكنية لعبلقة العمؿ في إطار اإلصبلحات -2
بف سعدم يكسؼ، االتفاقيات الجماعية كدكرىا في حؿ النزاعات الجماعية في العمؿ، مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في  -3

 . 70، ص 2004 -تيزم كزك -القانكف، فرع: قانكف األعماؿ، كمية الحقكؽ، جامعة مكلكد معمرم
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 الفرع األول

 الًمصالحة في مجال منازعات العمل الفردية 
يقصد بالتسكية الداخمية لمّنزاع الفردم في مف العمؿ، تكصؿ كؿ مف العامؿ كصاحب   

، دكف (8)العمؿ أك ممثمو طرفي الّنزاع إلى تسكية كدِّية أك إدارية داخمية لمنِّزاع القائـ بينيما
ية المجكء إلى نظاـ التظمـ المعمكؿ بو تدخؿ مف أية جية خارجية عف المؤسسة كذلؾ بإلزام

لسحب أك مراجعة أك تعديؿ القرارات اإلدارية  كذلؾ إما في إطار اإلجراءات كاألنظمة 
المحددة في االتفاقية الجماعية المعمكؿ بيا في المؤسسة أك في إطار األحكاـ القانكنية 

 . (1)التفاقية األكلىالمنظمة لمتسكية الداخمية لمنِّزاع في حالة غياب اإلجراءات ا
كتعتبر التسكية داخؿ الييئة المستخدمة بالنسبة لمنِّزاع العمؿ الفردم فرصة لكبل طرفي النِّزاع 
لمتراجع عف المكقؼ الذم اتخذه ضد الطرؼ اآلخر لتقميص المسافة بينيما كتغيير المكاقؼ 

 .(3)تصةالمتصمبة التي تخمؽ ىذا الخبلؼ قبؿ رفع النِّزاع إلى المحكمة المخ
جراءات معالجة النِّزاعات الفردية في العمؿ داخؿ الييئة المستخدمة  تتخذ أحد األسمكبيف  ،كا 

 )ثانيا(.ك نظاـ التكفيؽ االدارم )أوال(،كتتمثؿ في نظاـ التظمـ
 

 التسوية الودّية الّسابقة لممصالحة  -أوال 
المعاىدات كاالتفاقيات الجماعية لمعمؿ التي تبـر بيف الممّثميف النقابيف لمُعمَّاؿ  تإذا كان     

كممّثمي المؤّسسة المستخدمة تعالج شركط التشغيؿ كظركؼ العمؿ فيما يخص فئة أك ِعّدة 
معالجة الّنزاعات الفردية في العمؿ داخؿ  تفئات مينية فإنيا يمكف أف تحتكم عمى إجراءا

 ،(4)تمؾ المؤسسة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .922القانونً لعالقات العمل فً التشرٌع الجزائري، المرجع السابق، ص  النظاـ احمٌة سلٌمان،  -1

كريـ غانية القانكني لعقد العمؿ غير المحدد المدة، مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في القانكف فرع "قانكف األعماؿ" كمية  -2
 .146الحقكؽ، جامعة مكلكد معمرم، تيزم كزك،)د تا(، ص

 .129شكيحة زينب، عبلقة العمؿ الفردية في القانكف الجزائرم، المرجع السابؽ، ص-3
 .66منازعات العمؿ في نطاؽ المؤسسة العمكمية االقتصادية، المرجع السابؽ،  صقكريش بف شرقي،  -4
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زاعات الفردية في المتعمؽ بتسكية النّ  90/04مف القانكف  3كىك ما نّصت عميو المادة     
: "يمكن لممعاىدات واالتفاقيات الجماعية لمعمل أن ُتَحدِّد االجراءات العمؿ عمى النحك التالي

 .(1")لمعالجة النِّزاعات الفردية في العمل داخل الييئة المستخدمةالداخمية 
ذا لـ يكجد أم إجراء اتفاقي أك لـ يتكصمكا إلى حؿ عف طريؽ االتفاقية الجماعية      كا 

يمجؤكف إلى تدخؿ ىيئة إدارية عامة ألجؿ القياـ بميمة تصالح بيف األطراؼ، خارج الييئة 
 .(2)المستخدمة

ما يعني أنو إذا غابت مثؿ ىذه القكاعد اإلجرائية في المعاىدات كاالتفاقيات الجماعية    
لمعمؿ فإف القانكف السالؼ الذكر، فتح المجاؿ لمعامؿ بإتباع  إجراء التظمـ أماـ مصدر 

 القرار الرئيس المباشر، اك أماـ الييئة الُمكّمفة بتسيير الُمسَتْخِدميف.
 
 نظام التظمم  -1
عدُّ التظمـ أكؿ مرحمة لمحاكلة تسكية الخبلؼ ِكدِّيا بيف طرفي عقد العمؿ، يككف مكضكعو يُ   

إّما طمب سحب القرار االدارم الصادر عف الييئة المستخدمة اك طمب مراجعتو أك تعديمو 
قصد التكصؿ بسرعة إلى حّؿ لممحافظة عمى العبلقات الِكدِّية بيف العامؿ كصاحب العمؿ 

المتعمؽ بتسكية نزاعات العمؿ الفردية في مادتيو الثالثة  90/04ؾ قانكف رقـ كما يقضي بذل
(، حيث يتبيف مف خبلؿ النّصيف أنَّو في حالة كجكد اتفاقية جماعية لمعمؿ 4ك 3كالرابعة )

ف كاف ليس إلزاميا  فإّف التسكية الداخمية تتـ كفؽ االجراءات المحّددة في ىذه االتفاقية، كا 
اّل أنَّو ضركرم لتسييؿ معالجة العبلقة بينيما، أّما في حالة غياب ىذه عمى الطرفيف، إ

 :(3)االجراءات فإفَّ التسكية الداخمية تتـ باتباع نظاـ التظمـ الذم يتـ عمى صكرتيف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 المتعمؽ بتسكية النزاعات الفردية في العمؿ. 90/04مف القانكف  3أنظر المادة  -1
  2 – Gérard Lyon – Caen, Jean Pélissier, Alain Supiot, Droit Du Travail, 17

éme
  édition          

DALLOZ,  PARIS, 1994,  P 881.      

 كما يمييا. 146كريـ غانية، النظاـ القانكني لعقد العمؿ غير الُمحدَّد المّدة، المرجع الّسابؽ، ص  -3
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 التظمم أمام الرئيس المباشر -أ
يرفع العامؿ أمره إلى رئيسو المباشر الذم يتعيف عميو تقديـ جكاب خبلؿ ثمانية أياـ مف    

تاريخ االخطار، كفي ىذه الحالة قد يككف الرّد ايجابيا فينتيي النِّزاع عند ىذا الحّد، كقد يككف 
كل أعمى سمبيا أك ال يككف رد أصبل، في ىذه الحالة ال يبقى أماـ العامؿ إاّل التظمـ عمى مست

 .(8)كفؽ السُّمطة السُّممية
 التظمم أمام الييئة المكّمفة بالتسيير المستخدمين -ب
يرفع العامؿ أمره ثانية إلى الييئة الُمكمَّفة بتسيير المستخدميف أك إلى المستخدـ نفسو    

األكثر يـك عمى  15، خبلؿ (1)ليمتـز ىذا األخير بالّرد كتابيا عف أسباب رفض ُكّؿ أك جزء 
أم المستخدـ صاحب العمؿ  (3)مف تاريخ االخطار، كبالتالي فالصبلحية ُمخّكلة لممؤّسسة

كتككف لو سمطات كاسعة كتقديرية لمرَّد أك عدـ الّرد عمى طمب العامؿ  ككذا تسبيب رفضو        
ة بالمنصب أك امتناعو عف ذلؾ  أك ما يُدُؿ عمى احتفاظ العامؿ بكؿِّ حقكقو كامتيازاتو المتعّمق

إذا تعرض لعقكبة أك تسريح أك تكقيؼ إلى غاية الّرد أك الفصؿ النيائي في طمب العامؿ 
ألّنو ال يكجد في قانكف تسكية منازعات العمؿ الفردية ما ُيجبر القائـ بتسيير المستخدميف    

ر عف أك حّتى المستخدـ نفسو عمى الّرد كتابيا، أك عمى تسبيب رّده، خاصة إذا تقاعس كتأخّ 
ذلؾ ألسباب غير ُمجبر عمى ذكرىا، كأنَّو ال ُتكجد اجراءات رادعة كال عقكبات ُتجبر صاحب 
القرار في المؤسَّسة عمى االلتزاـ باآلجاؿ كالمضاميف الُمحدَّدة قانكنا التي غالبا ما تسمح 

 .(4)لذكم الشأف  بإيجاد حّؿ كتسكية لمخبلؼ القائـ بينيما بطريقة ِكدِّية
ذا  يىذا الِنظاـ ُمتَّبع في حدكد المؤّسسة الُمسَتخِدمة كفقا ليرميا كالتنظيمكيبقى    كالتسيرم كا 

لـ يتكصؿ الطرفيف إلى كضع حّد لمخبلؼ القائـ بينيما بطريقة ِكدِّية، فيناؾ عممية أخرل 
 .(4)ُتسمى بالتكفيؽ االدارم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 كما يمييا. 146كريـ غانية، النظاـ القانكني لعقد العمؿ غير الُمحدَّد المّدة، المرجع الّسابؽ، ص  -1
عية في ِظؿ االصبلحات االقتصادية في الجزائر، المرجع السابؽ       كاضح رشيد، منازعات العمؿ الفردية كالجما -2

 .25ص 
 . 113خميفي عبد الرحماف، القضاء االجتماعي في الجزائر، المرجع الّسابؽ، ص  -3
 .25كاضح رشيد، المرجع نفسو، ص  -4
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 القيمة القانونية لنظام التظمم -ج
يتضح مّما سبؽ أّف االجراءات المشار الييا سابقا، حمَّت محؿ ما كاف ُيسمى بالُطرؽ     

 75/32الطعف الِكّدية المنصكص عمييا في الفقرة الثانية مف المادة األكلى مف المر رقـ 
الُمتعمؽ بالعدالة في العمؿ، كالتي كانت إجبارية عمى العامؿ  1975أفريؿ  29الُمَؤّرخ في 

، قبؿ عرض النِّزاع عمى ُمَفِتش العمؿ، كالسؤاؿ الذم (8)ُمَؤّسسة االشتراكية باتباعيالدل ال
ُيطرح حكؿ التشريع الجديد، ىؿ العامؿ لدل الُمؤسَّسة العمكمية االقتصادية ُمْمـز باتباع 

قبؿ عرض مكضكع النِّزاع عمى ُمَفتش العمؿ؟ كسيتـ تكضيح  (1)إجراءات التسكية الداخمية
 لقانكنية لنظاـ التظمـ مف جية كمكقؼ القضاء مف ىذه المسألة مف جية أخرل.القيمة ا

 
 من الناحية القانونية -8

ّنما     ال ُيكجد نص قانكني في ضكء التشريع الجديد ُيمـز العامؿ باتباع ىذه االجراءات، كا 
ىك ُمخّير إّما باتباعيا أك المجكء ُمباشرة إلى ُمَفِتش العمؿ، كما أّف الدعكل االجتماعية      

ّنما  تشترط كجكد ال تشترط معيا ما ُيثبت أفَّ العاِمؿ استنفذ االجراءات التسكية الداخمية، كا 
ره مكاتب الُمصالحة، حتى تككف مقبكلة مف الناحية  محضر عدـ الُمصالحة الذم ُتحرِّ

، كبتمعف في نص المادة الرابعة (3)الشكمية أماـ المحكمة الفاصمة في المسائؿ االجتماعية
بفقراتيا الثبلثة، ُيفيـ منيا جاءت بالصيغة االلزامية لكف ضمنيا   90/04مف القانكف رقـ 

 طرفي الخبلؼ، إذ جعمت العامؿ ُممـز بالتظمـ كالُمستخدـ ممـز بالّرد كتابيا.ل
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .67دية، المرجع الّسابؽ، ص قكريش بف شرقي، ُمنازعات العمؿ في نطاؽ الُمؤّسسة العمكمية االقتصا -1
ّنما -2 الية الُمقارنة ال تأخذ بأسمكب التسكية الداخمية، كا  بالُمقارنة مع التشريع الُعّمالي الجزائرم، فإّف  بعض التشريعات الُعمَّ

بيف العامؿ  تعتمد أسمكب التسكية الِكدِّية  كبديؿ لؤلسمكب األكؿ، كىك ما أخذ بو الُمشرِّع المصرم إذ في حالة نزاع فردم
ذا فشؿ في  كصاحب العمؿ يستمـز عمى العامؿ تقديـ امره إلى مكتب العمؿ الذم يبادر إلى ُمحاكلة التسكية الِكدِّية لمنِّزاع كا 

 .1964لسنة  134ذلؾ يحكؿ الّنزاع إلى مجمس تسكية المنازعات ِكدِّيا متكاجد في كزارة العمؿ المنشأ بُمقتضى القرار 
 .68المرجع نفسو، ص  قكريش بف شرقي، -3
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لكف اقتصر تدخؿ الُمشرِّع في ىذه المادة عمى االلتزاـ العاـ، ككضع الحّد األدنى الذم    
يضمف حماية حؽ العامؿ في االحتجاج دكف أيككف عرضة لعقكبة تأديبية، باإلضافة إلى 

ئة تكريس حقو في الطعف، كفي تمقي الّرد عمى تظمماتو مف طرؼ أعمى ىيئة داخؿ اليي
 الُمستخدمة مع تحديد آجاؿ لمتكفؿ بالتظمـ، كىذا يجعؿ االجراءات الداخمية أكثر فعالية.

التي تحمؿ معنى الجكازية، أم "يمكن" ( عبارة 5كردت في محتكل نص المادة الخامسة)  
أّنو يجكز لمعامؿ بعد استنفاذ االجراءات الُمحّددة بمكجب نص المادة الرابعة  السالفة الذكر 

ر ُمَفِتش العمؿ كىذا لعرض النِّزاع عمى مكتب الُمصالحة، كلتكضيح المسألة أكثر إخطا
يستكجب عرض مكقؼ القضاء الذم ُيجيب عمى االشكاالت الُمحتمؿ طرحيا في التطبيؽ 
ليذه النصكص التي تحمؿ أحيانا نكعا مف التناقض في مسألة الكجكب ك الجكازية حكؿ 

 إجراءات التسكية الداخمية.
 
 وقف القضاء م-1

إّف االجابة عمى االشكاليات المطركحة حكؿ األىمية القانكنية لممرحمة الكقائية األكلى     
لحّؿ الخبلؼ ِكدِّيا داخؿ الييئة الُمْستخدمة، فصمت فييا المحكمة العميا، التي اىتمت 

 .(8)بالجانب الُمتعِمؽ برفع الدعكل القضائية
قررت بأّف المركر بالمرحمة الكقائية  90/04مف القانكف رقـ  19عمى المادة  كاعتمادا   

ح لنا ما إذا كاف المركر (1)الثانية ىك كحده الكاجب لرفع الدعكل القضائية، لكف ىذا ال ُيكضِّ
 بالمرحمة األكلى إجباريا لمكصكؿ إلى المرحمة الثانية.

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .17رسة نجاة، الّنزاعات الفردية في العمؿ بيف القانكف كاالجتياد القضائي، المرجع الّسابؽ، ص  -1
ْمح عمى  90/04مف القانكف  19تنص المادة  -2 أّن "يجب أن يكون ُكّل خالف فردي خاص بالُعّمال موضوع ُمحاولة لمصُّ

 أمام مكتب الُمصالحة قبل ُمباشرة أي دعوى قضائية" 
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إّف االجتياد القضائي بناء عمى ما سبؽ ذكره، لـ يقـ بدكره الُمتمثِّؿ في ُمراقبة تطبيؽ     
ّنما تعداه إلى حّد االلغاء الضمني لمادة قانكنية صريحة  القانكف كتفسيره كتكييفو فحسب، كا 

" "ال اجتياد مع وجود النصنّص عمييا تشريع العمؿ السارم المفعكؿ ُمخالفا بذلؾ قاعدة 
بناءا عميو يمكف لمعامؿ تجاكز المرحمة الكقائية األكلى لمخبلؼ  الفردم، ما دامت جكازية ك 

كالتكجو مباشرة نحك مكتب ُمَفِتش العمؿ، األمر الذم مف شأنو أف يقضي عمى فرصة حّؿ 
الخبلؼ ِكدِّيا  بيف طرفي عبلقة العمؿ، كيؤثر عمى استقرار ىذه العبلقة، بما فيو مف تحدم 

صرارىا صريح مف  طرؼ العامؿ لمييئة الُمْسَتْخِدمة، مّما قد ُيؤدم إلى تعُنت ىذه األخيرة، كا 
عمى مكقفيا الّسمبي مف الّنزاع، عند تدخؿ طرؼ ثالث ُمباشرة قبؿ تمكينيا مف مراجعة قرارىا 
ىذا مف جية كمف جية أخرل ُيثار التساؤؿ حكؿ مكقؼ ُمفتش العمؿ أك مكتب الُمصالحة 

ييـ دكف احتراـ االجراءات الُمسبقة، كفي حالة الرفض أك الشطب، ىؿ يعكد الذم يتكجو ال
و ُمباشرةن نحك القضاء  .ثانية التباع االجراءات الُمشار الييا، أـ يتكجَّ

كما يككف مكقؼ ىذا األخير عند رفع العامؿ دعكل قضائية مقدما إما إثبات أّنيا تكجو    
ّما بشطب  إلى ُمفتش العمؿ الذم رفض شككاه  لعدـ الُمركر بالمرحمة الكقائية األكلى كا 

قضيتو مف مكتب الُمصالحة لؤلسباب المشار الييا، ىؿ يأخذ القاضي بعيف االعتبار  
الكثيقة الُمقّدمة لو كالُمَؤكِّدة الستنفاذ المرحمة الكقائية الثانية، اـ أّنو ُيصرِّح بعدـ قبكؿ الدعكل 

 مف نفس القانكف. 19ْمح، حسب ما ُيكجبو نص المادة شكبل، لعدـ كقكع محاكلة فعمية لمصُّ 
ما يمكف استخبلصو أّف المركر بالمرحمة الِكقائية األكلى ُمْسبؽ، كال ُيمكف دكنو الُمركر    

إلى المرحمة الثانية العبلجية، ِبمعنى أّف ىذه المراحؿ ُمرتِبطة ببعِضيا البعض مف حيث 
إلى أىداؼ االصبلحات الُمندرج في إطارىا القانكف رقـ غير أّنو بالرجكع  (8)التدرج االجرائي

90/04 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .18نجاة، الّنزاعات الفردية في العمؿ بيف القانكف كاالجتياد القضائي، المرجع الّسابؽ، ص  رسة - 1
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نجدىا  90/04غير أّنو بالرجكع إلى أىداؼ االصبلحات الُمندرج في إطارىا القانكف رقـ    
 تسعى إلى السُّْرعة في تصفية الّنزاعات الفردية لمعمؿ، كبناء عميو فإّف إجبارية مرحمة
الُمصالحة ُيبِرُره كجكد طرؼ ثالث في النِّزاع، يقـك بدكر الحكـ كُيعطي ضمانات لطرفي 
ا ليما، كىذا غير ُمَتَكفِّر أثناء المرحمة  ؿ اليو ُيْصِبح ُمْمِزمن عبلقة العمؿ، بأّف االتفاؽ الُمَتَكصَّ

ماف الكقائية األكلى، أيف ينحِصُر حّؿ الخبلؼ بيف طرفي عبلقة العمؿ، بدكف أم ض
باإلضافة إلى ما قد ُيْحِدْثو التََّظُمـ إلى الَخصـ مف إذالؿ لمعامؿ كضغط نفسي، كبناء عميو 
مف األحسف أف ُيْتَرؾ لمعاِمؿ كحده تقدير أمر الُمركر بالمرحمة الِكقائية األكلى، أك التكُجو 

ر اجتياد المحكمة ُمباشرة إلى األجيزة القانكنية الُمحايدة لعرض النِّزاع الفردم، كىك ما ُيفسِّ 
 .الُعميا
 1975أفريؿ  29الُمَؤّرخ في  75/32كلقد ترسَّخت ىذه القاعدة أثناء سرياف األمر رقـ    

بالعدالة في العمؿ، الذم كاف يحكـ الّنزاعات الفرِدية لمعمؿ، أيف كانت بعض األحكاـ 
لِكدِّية المنصكص عمييا كالقرارات الّصادرة في المسائؿ االجتماعية، ُتعَتبر إجراءات الطعف ا

في القانكف الُمشار اليو إجبارية، كُيَؤدِّم عدـ احتراميا مف طرؼ العامؿ إلى عدـ قبكؿ دعكاه 
 شكبل.
إاّل أّف االجتياد القضائي اْستَقرَّ عمى أّف ىذه االجراءات ليست اجراءات، كأّف االجراء     

عمؿ، كليذا األخير كْحَده ُحِرية التقدير، إذ الكاِجب القياـ بو، ىك عرض النِّزاع عمى ُمَفِتش ال
مح، أك إحالة العامؿ عمى القياـ بأم إجراء يراه ضركرينا  ُيْمكنو ُمباشرة إجراء ُمحاكلة الصُّ
مح بيف الطرفيف، ىك  ؿ إلى الصُّ كالمحضر الذم ُيحّرُره ُمَفِتش العمؿ في حالة عدـ التَكصُّ

دعكاه مقبكلة مف الناحية الُمْخَتّصة، حتى تككف الذم يعرضو العامؿ عمى الجية القضائية 
 .(8)الشكمية

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 . 18نجاة، الّنزاعات الفردية في العمؿ بيف القانكف كاالجتياد القضائي، المرجع الّسابؽ، ص  رسة - 1
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 التوفيق اإلداري  -ثانيا
كيقصد بيذا التظمـ الذم تتبعو األجيزة اإلدارية المشرفة عمى قطاع العمؿ، كمديريات    

كمكاتب العمؿ اإلقميمية أك الجيكية أك الكزارات المكمَّفة بالعمؿ كالشؤكف االجتماعية بغرض 
دكف أف يككف ىذا ،(8)إيجاد حّؿ الخبلؼ كالكصكؿ إلى تسكية ِكدِّية ليذا التكفيؽ اإلدارم

راء إجباريا مثؿ سابقو، كعمى العامؿ المتضرر في ىذه الحالة تقديـ طمبو إلى الجية االج
ة مرفقا بُكّؿ الكثائؽ كالمستندات، فيتـ استد عاء الطرفيف الُمختمفيف إلى االدارية الُمختصَّ

َـّ التَكُصؿ إلى التكفيؽ بينيما، فيتـ محضر  مفاكضات لتسكية الخبلؼ بطريقة ِكدِّية إذا ت
ُـّ التَكصُّؿ إلى ذلؾ، فيرسؿ تقرير إلى مدير مكتب العمؿ  تكفيؽ، أّما في حالة ما إذا لـ يِت

ة بذلؾ ر أك الُمسَتْعِجؿ أف يمجأ إلى المحكمة الُمختصَّ  .(1)ليتمكَّف بو الطرؼ الُمتضرِّ
ذلؾ  إذا كاف أسمكب التظمـ يختصر الطريؽ في حّؿ النِّزاعات، إاّل أّنيا كثيرا ما يفشؿ في   

خاصة إذا تمّسؾ صاحب العمؿ أك ُمَمثِّمو بقراره أك كاف  قبكلو بالحّؿ الِكدِّم مشركط ببعض 
الشركط ال يقبميا العامؿ، كفي ىذه الحالة ال يبقى أمامو سكل عرض النِّزاع عمى ُمفتش 

 .(3)العمؿ اك لجنة الُمصالحة لحّؿ النِّزاع
 الفرع الثاني

 الُمصالحة إجراء عالجي في مجال منازعات العمل الجماعية
لقد نظَّـ المشرع عبلقات العمؿ الجماعية كأصدر أحكاما كنصكصا قانكنية ُيَعاِلج فييا    

ف كاف قبؿ ذلؾ لـ ُيِقرّْ صراحة  الخبلفات التي تنشأ بسبب أك بمناسبة العمؿ، حتى كا 
 .(4)نو اعترؼ ضمنيااالعتراؼ بإقامة عبلقات عمؿ جماعية، إلى أ

 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ظؿ تشريع العمؿ كالقانكف  في –عبد الحميـ أكمكف، تحرير العقكد المينية كاإلدارية، تحرير العقكد المينية كاإلدارية  -1
 57، ص2007 -البميدة -قصر الكتاب -اإلدارم

كاضح رشيد، منازعات العمؿ الفردية كالجماعية في ِظؿ االصبلحات االقتصادية في الجزائر، المرجع السابؽ        -2
 .26ص  

 148مرجع الّسابؽ، ص كريـ غانية، النظاـ القانكني لعقد العمؿ غير الُمحدَّد المّدة، الكريـ غانية،  -3
 .231كاضح رشيد، الطبيعة القانكنية لعبلقات العمؿ في إطار اإلصبلحات االقتصادية، المرجع السابؽ،  ص -4
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كما أشار إلى الخبلفات التي قد تنشأ بشأنيا كقّرر نظامي المصالحة كالتحكيـ، كخّصص    
بالشركط العامة لعبلقات العمؿ المتعمؽ  75/31مف األمر رقـ  315إلى  33ليما المكاد مف 

 90في القطاع الخاص بينما أقّر كيفية حؿ الخبلفات التي تتكّلد عنيا حيث نّص في المادة 
: "تداركا ألّي خالف قد يحدث في عمى أنو 78/12مف القانكف األساسي العاـ لمعامؿ رقـ 

ات اإللزامية العالقات الجماعية لمعمل و توّصال لتسويتو عند الحاجة تنشأ اإلجراء
 لممصالحة والتحكيم في تمك الخالفات"

الجماعية في العمؿ  تالمتعمؽ باتقاء الخبلفا 82/05غير أّنو بصدكر القانكف رقـ    
المذككر أعبله، كبّيف في المادة األكلى منو  75/31كتسكيتيا ألغى أحكاـ األمر رقـ 

 .اإلجراءات اإللزامية التقاء الخبلفات الجماعية في العمؿ
يتعيف فييا عمى المؤّسسة صاحبة العمؿ أف تبرمج اجتماعات شيرية مع الممّثميف    

مة بالعبلقات االجتماعية كالمينية كبحياة  المنتخبيف لمُعمَّاؿ لمنظر في كؿ مسألة ذات الصِّ
، عمى أف تشارؾ خمية الحزب في ىذه 9 -7المؤّسسة صاحبة العمؿ حسب المكاد مف 

االجتماعات  كما يتعّيف عمى المؤّسسة صاحبة العمؿ أف تحّدد مكقفيا مف االقتراحات 
تعيد أطراؼ الخبلؼ النظر في  يكما. ك إذا لـ يحصؿ االتفاؽ، 15كالمطالب في ظرؼ 

يعقد كجكبا في ظرؼ  يالمسائؿ التي لـ تتـ تسكيتيا أك ظمَّت معمقة، خبلؿ اجتماع استثنائ
 .(8)يكما 15
المتعمؽ بالكقاية مف منازعات  06/02/1990المؤرخ في  90/02كبصدكر القانكف رقـ    

النكعي الذم طرأ عمى  الجماعية في العمؿ كممارسة حؽ اإلضراب، يمكف مبلحظة التحكؿ
مكقؼ المشرع الجزائرم حيث تبنى بعد تجربتو األساليب القمعية أسمكب الكقاية خير مف 
د بالكسائؿ  العبلج كرغـ أف سمطة إعادة الييكمة تبنت نفس األسمكب، إاّل أنَّو لـ يكف ُمزكَّ

 .(1)القانكنية التي تسمح لو بتحقيؽ أىدافو
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .231كاضح رشيد، الطبيعة القانكنية لعبلقات العمؿ في إطار اإلصبلحات االقتصادية، المرجع السابؽ،  ص  -1
، المتعمؽ بالشركط العامة لعبلقات العمؿ في القطاع الخاص، ج.ر عدد 1975أفريؿ 29المؤرخ في  75/31األمر رقـ  -

 .1975،  مام 39
 .55خميفي عبد الرحماف، الكجيز في منازعات العمؿ كالضماف االجتماعي، ص -2
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بيف  ركيقـك األسمكب الجديد المقترح عمى مبدأ رد االعتبار لمنيجية الحكار كالتشاك    
الشركاء االجتماعييف كعمى أساس التفاكض الجماعي المستعمؿ ككسيمة لحّؿ نزاعات العمؿ 

ككذا أسمكب المِّجاف المشتركة  )أوال(،ام ما ُيسمى بأسمكب المفاكضات الجماعية( 8)الجماعية
 )ثانيا(.الّدائمة

 
 المفاوضات المباشرة -أوال
ّؿ الُمنازعة الجماعية كتتـ الُمفاكضة بيف تعد المفاكضة الجماعية الطريؽ األساسي لح   

نقابة العماؿ أك ممثمييـ كبيف أصحاب العمؿ، أك منظمات أصحاب العمؿ، بخصكص 
 ظركؼ العمؿ كشركط االستخداـ.

كتمقى المفاكضة عف طريؽ نقابة الُعمَّاؿ دكر كبير إذ أف العّماؿ يككنكف في الغالب في   
مر الذم يترتب عميو أنيـ قد يقبمكف تسكية مكقؼ أضعؼ مف مكقؼ صاحب العمؿ األ

الُمنازعة بشركط ليست في مصالحيـ، كىذا األمر يمكف تجنبو عف طريؽ المفاكضة بمعرفة 
 .(1)نقابة الُعمَّاؿ باعتبارىا نائبة عنيـ

أف المفاكضات المباشرة بيف الُعمَّاؿ كأرباب العمؿ ىك حؽ لمعماؿ، كلك لـ ينص  ك األصؿ  
 عميو القانكف صراحة، إذ يعد األثر المباشر لبلعتراؼ ليـ بالحؽ في تككيف نقابات.

كقد تجعؿ بعض الدكؿ عقد ىذا المقاء كالنقاش المباشر أمرا إجباريا...إال أنو نادرا ما   
تركا ألنفسيما كجيا لكجو بدكف كجكد مكفؽ، إلى حؿ يحسـ المنازعة يتكصؿ الجانباف، كقد 

 .(3)لذلؾ تتجو بعض الدكؿ إلى ضركرة كجكد مكفؽ معيما
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .55الكجيز في منازعات العمؿ كالضماف االجتماعي، صخميفي عبد الرحماف،  -1
 .510سيد محمكد رمضاف، الكسيط في شرح قانكف العمؿ، المرجع السابؽ، ص -2

)حول محي الديف الجرؼ، منازعات العمؿ، أسبابيا، كشركط الحمكؿ البلزمة ليا، كمكقؼ التشريعات مف األمر -3
 .91الجزائر)د تا(  ، ص –قافة العمالية كبحكث العمؿ المعيد العربي لمثتشريعات العمل العربية(، 
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ك الغرض مف ىذه المفاكضات المباشرة بيف األطراؼ ىك عرض الخبلفات كاالقتراحات    
 لحمِّيا بتقريب كجيات الّنظر، قصد الكصكؿ إلى حّؿ مشترؾ يرضي الطرفيف.

المعدؿ  90/02مف القانكف رقـ  4تعرض المشّرع الجزائرم إلى ىذه الطريقة في المادة  كما
 :كالتي تنّص (8) 91/27بالقانكف رقـ 

"يعقد المستخدمون وممّثمو العّمال اجتماعات دورية ويدرسون فييا وضعية العالقات 
 االجتماعية والمينية وظروف العمل العامة داخل الييئة المستخدمة"

عبارة ممثمي الُعمَّاؿ، في مفيـك ىذا القانكف عمى الممّثميف النقابييف لمُعمَّاؿ أك الممّثميف تدّؿ 
 .(1)الذيف ينتخبيـ العّماؿ في حالة عدـ كجكد الممّثميف النقابييف

إف لمقاءات كاالجتماعات الدكرية أىمية كبيرة في دراسة المشاكؿ المينية، كاالجتماعية     
يجاد الحمكؿ ليا بالتشاكر الثنائي بيف الشركاء االجتماعييف. كىذه الكسيمة التشاكرية  لمعُّمَّاؿ كا 

 71/74اعتمدىا المشرع الجزائرم في كؿ النصكص ذات الصمة كمنيا عمى األخص األمر 
المتضمف التسيير االشتراكي لممؤسسات رغـ أف العماؿ كقتيا لـ  11/1971/ 16المؤرخ في 

جماعي إال أف المشرع حدد أطر التشاكر عبر المجاف المنشأة ليذا يكف يسمح ليـ بالتكقؼ  ال
 .الغرض كتكريسا لمفيكـ العامؿ منتج مسير

أكد المشرع الجزائرم دكر التفاكض الجماعي المباشر، بحيث  90/02كبصدكر القانكف    
منو عمى كجكب عقد لقاءات دكرية بيف الشركاء االجتماعييف لتدارس  4نصت المادة 

المشاكؿ المينية كاالجتماعية بغية إيجاد حمكؿ ليا كسيمة مف كسائؿ االتصاؿ المباشر 
 .(3)تكفر فرض التشاكر كالتعاكف الفّعاؿ كالدائـ بيف الطرفيف كالتي

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2006يكليك سنة  15المؤرخ في  06/03كاألمر رقـ  1991ديسمبر سنة  21المؤرخ في  91/27رقـ  القانكف -1
 المتضمف القانكف األساسي لمكظيفة العمكمية. 

معاشك نبالي فطة، إزالة الّتنظيـ في قانكف العمؿ كحماية العّماؿ المسّرحيف ألسباب اقتصادية أطركحة لنيؿ شيادة  -2
 .476ك  475. ص 2008 –تيزم كزك-تخّصص القانكف، كمية الحقكؽ، جامعة مكلكد معمرم  الدكتكراه في العمـك

 .59ك  58عبد الرحماف خميفي، الكجيز في منازعات العمؿ كالضماف االجتماعي، ص -3
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مف أجؿ تخفيؼ حدة الخبلؼ لتفادم التشنجات االجتماعية كالمينية التي تمكح في  كىذا  
األفؽ كما تمكف االجتماعات الدكرية أطراؼ العبلقة المينية مف عرض كطرح التصكرات 

 .(8)كالتحميبلت الخاصة باألكضاع المينية كاالجتماعية كالحمكؿ المقترحة ليا
 

 يد أسموب التفاوض المباشردور االتفاقيات الدولية في تجس -8
لقد نصت عمى ىذا األسمكب مف التفاكض عدة اتفاقيات دكلية، بحيث عرفت االتفاقية     

"ُكّل المفاوضات التي تتم عمى أّنيا  1981بشأف المفاكضة الجماعية لسنة  154الدكلية رقـ 
بين المستخدم أو مجموعة مستخدمين أو تنظيم أو عدة تنظيمات لممستخدمين من جية 

تحديد شركط العمؿ كالتشغيؿ، ككذا تنظيـ أو ِعدَّة تنظيمات ُعمَّالية من جية أخرى قصد 
ِعدَّة العبلقات فيما بيف المستخدميف، كتنظيميا فيما بيف المستخدميف أك تنظيماتيـ أك 

 .(1)تنظيمات ُعمَّالية
"بأّنيا  1951بشأف االتفاقيات الجماعية لسنة  91كنفس الشيء تضمنتو تكصية رقـ    

اتفاق مكتوب يخص شروط العمل والتشغيل يتم إبرامو بين المستخدم أو مجموعة 
مستخدمين أو تنظيم أو عدة تنظيمات عمالية تمثيمية أو في غياب مثل ىذه التنظيمات 

 .(3)مي الُعمَّال المعنيين شريطة أن يكونوا منتخبين ومكمفين بذلك من جية أخرى"ممثِّ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 كما يمييا. 58االجتماعي، صعبد الرحماف خميفي، الكجيز في منازعات العمؿ كالضماف  -1
مف االتفاقية الكطنية اإلطارية لمؤسسات القطاع الخاص، كالمادة  113ينظر في ىذا الشأف عمى سبيؿ المثاؿ، المادة  -

مف االتفاقية القطاعية لقطاع المحركقات، التي  34القطاعية لقطاع األشغاؿ العمكمية كالرم، كالمادة  ةمف االتفاقي 123
"في إطار تفادي النِّزاعات، وقصد دراسة األسباب المحتممة لبروز إشكاالت اجتماعية داخل المؤسسات  تنص عمى أنو

 المستخدمة، فإن األطراف ممزمون بتنظيم اجتماعات دورية لبحث العالقات المينية واالجتماعية ومختمف ظروف العمل".
، المؤرخ في  101االشتراكي لممؤسسات، ج.ر، عدد المتضمف قانكف التسيير 11/1971/ 16المؤرخ في  71/74األمر  -

13/12/1971. 

 .116قكريش بف شرقي، منازعات العمؿ في نطاؽ المؤسسة العمكمية االقتصادية، المرجع السابؽ ص -2 
الدكرة العربية حكؿ  –عقكد العمؿ المشتركة كمدل تطكرىا في العالـ كفي الدكؿ العربية خاصة  –الفقي ادريس  -3 

كما  3، ص 1994 -الجزائر –عبلقات العمؿ الجماعية كطرؽ حؿ منازعات العمؿ،  المعيد العربي لمثقافة كبحكث العمؿ 
 يمييا.
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فاعتبرت  1979لعاـ  11كما عكلج التفاكض المباشر مف خبلؿ االتفاقية العربية رقـ    
 أصحاب األعماؿ.المفاكضة الجماعية حؽ لكؿ منظمات الُعمَّاؿ ك 

كلكف أىـ مبلحظة ىك عدـ إغفاؿ دكر الدكلة أثناء حّؿ الُمنازعة الجماعية كىذا االلتزاـ   
المتعمقة بحؽ  1949لسنة  98مف اتفاقية العمؿ الدكلية رقـ  4تقرر بمقتضى أحكاـ المادة 

لمظروف  " تتخذ عند االقتضاء تدابير مناسبةالتنظيـ كالمفاكضة الجماعية التي تقضي بأف 
الوطنية لتشجيع وتعزيز التطوير واالستخدام الكاممين إلجراءات التفاوض اإلداري من 
أصحاب العمل أو منظماتيم ومنظمات العمال بغية تنظيم أحكام وشروط االستخدام  

 .(1)باتفاقيات جماعية"
 
 موقف التشريع الجزائري من ىذه االتفاقيات  -1
دائرة ىذه االتفاقيات الدكلية كالعربية، فاعتبر أسمكب لـ يخرج المشرع الجزائرم مف    

التفاكض الجماعي األسمكب األنسب إلعداد االتفاقيات الجماعية، كالحد مف الصراعات التي 
تحدث داخؿ المؤسَّسة المستخدمة، كجعؿ نظاـ المفاكضات الجماعية إجباريا، فيمتـز الطرفاف 

 .(3)زاع فيما بينيما كدِّياالمتنازعيف أك ممّثمييما بالسعي لحؿ الن
كما أف الدكلة ممزمة بتزكيد أطراؼ المفاكضة باإلحصاءات كالبيانات البلزمة لتفسير إجراء   

 1979لسنة  11مف اتفاقية العمؿ العربية رقـ  4المفاكضة، كذلؾ استنادا إلى المادة 
 .(4)الخاصة بالمفاكضة الجماعية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .4ك 3عقكد العمؿ المشتركة كمدل تطكرىا في العالـ كفي الدكؿ العربية خاصة، المرجع الّسابؽ، ص  –الفقي ادريس  -1
 .510شرح قانكف العمؿ، المرجع السابؽ، ص  سيد محمكد رمضاف، الكسيط في -2
 .116قكريش بف شرقي، منازعات العمؿ في نطاؽ المؤسسة العمكمية االقتصادية، المرجع السابؽ، ص -3
 .511سيد محمكد رمضاف، الكسيط في شرح قانكف العمؿ، المرجع نفسو، ص -4
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 الّمجان المشتركة الّدائمة  -ثانيا
صيغة مف صيغ المفاكضات المباشرة، كىي عبارة عف لجاف متخّصصة دائمة  ُتَعدُّ    

مفّكضة مف طرؼ أصحاب العمؿ كالعّماؿ، تستمّد قّكتيا مف االتفاقيات الجماعية كالتنظيمات 
 .(8)المشتركة دكرىا ىك محاكلة تسكية الّنزاع كمتابعتو قبؿ تفاقمو ثـ تفادم كقكعو

بنفس األسمكب كالّتقنيات المستعممة في التفاكض الجماعي كتعمؿ ىذه الّمجاف المشتركة   
بصكرة دكرية لمعالجة مختمؼ المسائؿ المستجدة في المجاالت االقتصادية كاالجتماعية التي 

كما تقترح ىذه اّلمجاف الحمكؿ ، ليا عبلقة مباشرة بحياة الُعمَّاؿ داخؿ المؤّسسة المستخدمة
 . (1)كاإلشكاالت حتى ال تتسع بصكرة َتُمسُّ أطراؼ النِّزاع كالبدائؿ المناسبة لمختمؼ الخبلفات

كفي حالة نشكب خبلؼ بيف صاحب العمؿ كالممثميف النقابييف لمُعمَّاؿ ألم سبب يتعمؽ   
بالمجاؿ الميني كاالجتماعي يتـ إنشاء لجنة خاصة تتشكؿ مف الممثميف النقابييف كممثِّمي 

، كتقكـ بإجراء (3)الثبلثة األياـ المكالية إلنشائيا صاحب العمؿ، كتجتمع ىذه الّمجنة خبلؿ
 اليـك التالية إلنشائيا. 15المفاكضات البّلزمة مف أجؿ تسكية النزاع خبلؿ 

كتحرر محضرا بذلؾ، كتككف نتائج أعماليا ممزمة ألطراؼ النزاع، كفي حالة فشؿ ىذه   
إلى اإلجراءات القانكنية        المجنة في تسكية النزاع، كاستمرار الخبلؼ فإنو يجب المجكء 

أك االتفاقية االختيارية أك اإلجبارية الخاصة بالكساطة، ك/أك التحكيـ، كُيعتبر عمؿ ىذه 
الّمجاف نفس األسمكب األكؿ كىك التفاكض المباشر بيف األطراؼ، عمى أساس أفَّ الحكار 

 .(4) المباشر ىك الحّؿ األمثؿ لتفادم النزاعات الجماعية في العمؿ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

معاشك نبالي فطة، إزالة الّتنظيـ في قانكف العمؿ كحماية العّماؿ المسّرحيف ألسباب اقتصادية، المرجع السابؽ         -1
 .477ص 

 .118بف شرقي، منازعات العمؿ في نطاؽ المؤسسة العمكمية االقتصادية، المرجع الّسابؽ، ص  قكريش -2
 .130، المرجع السابؽ، ص90/11مختارم فاطمة الزىراء، االتفاقيات الجماعية لمعمؿ في ظؿ القانكف  -3
 .98رم، صأحمية سميماف، آليات تسكية منازعات العمؿ، كالضماف االجتماعي في القانكف الجزائ -4

: "يعرض المستخدم أو ممثمو محتوى يشمل مجموع التدابير المقررة في عمى 94/09مف القانكف  10تنص المادة  -
الجانب االجتماعي بمجرد المصادقة عمييا عمى لجنة المساىمة والمنظمات النقابية التمثيمية لعمال المؤسسة في إطار 

 اجتماعات منفصمة تعقد خصيصا ليذا الغرض".  
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 المطمب الثاني

 دور مفتشية العمل في الُمصالحة
لقد اعتمدت الجمعية العامة لممنظمة الدكلية لمعمؿ في اجتماعيا المنعقد بتاريخ    

، بجنيؼ عّدة اجراءات كفيمة بتدعيـ دكر مفتشية العمؿ كتفعيميا، كاعطائيا 19/06/1947
، كالتي دخمت 81االتفاقية رقـ  دكر ميـ في قطاع الصناعة كالتجارة، كىذا بالمصادقة عمى

( مادة حكؿ نظاـ 39، تضمنت االتفاقية تسعة كثبلثيف)07/04/1950حيز التنفيذ بتاريخ 
التفتيش ككسائؿ تفعيمة كتكحيد االجراءات كتبادؿ الخبرات بيف الدكؿ األعضاء في اطار 

ُمباشرة بعد استرجاع  عكلمة)تدكيؿ( القانكف الُعمَّالي، كقد صادقت الجزائر عمى ىذه االتفاقية
1962السيادة الكطنية  في أكتكبر لسنة 

(8). 
ك قد عرفت مفتشية العمؿ عّدة خصكصيات مّيزتيا عف مرحمة ما بعد التسعينات مف    

حيث التنظيـ كاالختصاص كالصَّبلحيات كالسُّمطات، كنظرا لغياب سمطة مركزية تشرؼ 
 (1)اداريا كتقنيا عمى ىدا الجياز)مفتشية العمؿ(

كتستدعي ممارسة الُمفتشيف لمياميـ االعتراؼ ليـ بحقكقيـ ُتَمكنيـ فعبل مف ىذه الُممارسة   
فمقدار المسؤكلية يككف عمى مقدار السُّمطات التي يتمتع بيا الشخص، كباعتبار أّف ُمفِتش 

مكنيا العمؿ قبؿ كؿ شيء ُمكظَّؼ ُيَمثِّؿ السُّمطة العمكمية فإّف صبلحياتو  ال تختمؼ في مض
لِة لو سابقا، كىي صبلحيات ُمكّرسة في أغمب التشريعات الكطنية  عف الصبلحيات الُمَخكَّ
الُعمَّاِلية كحتى في المكاثيؽ كاالتفاقيات التي ُتْصِدرىا الُمنّظمة الدكلية لمعمؿ أك الُمنّظمة 

(  )فرع أولالعربية لمعمؿ، كُيمكف حصر ىذه االختصاصات كالّصبلحيات في عّدة نقاط 
كذلؾ ليدؼ التكصؿ لتكييؼ دكر ُمَفِتشية العمؿ خاصة كأّنو تـّ سحب ِعدَّة مياـ كصبلحيات 

 )فرع ثاني(.بعد التسعينات كالتي ُتَعدُّ مف أبرز المياـ التي كاف يتمّتع بيا 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .119المرجع الّسابؽ، ص  –دراسة مقارنة  -خميفي عبد الرحماف، القضاء االجتماعي في الجزائر -1
)المسيمة، برج  –دراسة ميدانية بالمفتشية الجيكية لسطيؼ  –سمير يكسؼ خكجة، األداء الميني لدل مفتشي العمؿ  -2

مقدمة لنيؿ شيادة ماجستير في عمـ االجتماع،  تخصص تنظيـ كعمؿ، كمية العمكـ  بكعريرج، سطيؼ، ...(، مذكرة
 .74، ص 2006جامعة الجزائر، لسنة  –قسـ عمـ االجتماع  –اإلنسانية كاالجتماعية 
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 الفرع األول

 اختصاص و صالحيات وُسمطات ُمَفتشية العمل 
لقد مّرت مفتشية العمؿ بمراحؿ مختمفة متأثرة في ذلؾ بعّدة مفاىيـ حكؿ دكرىا كمياميا      

في ظؿ اإلصبلحات السياسية، كاالقتصادية التي تعيشيا الببلد، كأدل ذلؾ إلى نتائج يختمؼ 
تقديرىا عمى مستكل تفتيش العمؿ حيث دخمت ىذه األخيرة)مفتشية العمؿ(. في سنكات 

عادة التسعينات مر  عادة االنتشار كا  حمة جديدة تتميز بفتح عّدة ممفات إلعادة التنظيـ، كا 
التنشيط كذلؾ بيدؼ تكيؼ مناىجيا ككسائميا مع متطمبات مياميا كصبلحياتيا القانكنية 

 ككذا مع التغيرات االجتماعية كاالقتصادية الراىنة.
ية لمعمؿ لمكاجية ىذه ، قامت اإلدارة المركز 1990ففي ىذا السياؽ فبداية مف سنة    

( مراتب 4التطكرات كالتغيرات باتحاد مجمكعة مف اإلجراءات كالمقاييس كمنيا إنشاء أربع )
، كتتمثؿ ىذه 16/02/1991المؤرخ في  91/99لتفتيش العمؿ كذلؾ طبقا لؤلمر رقـ 

 رتبة مفتش العمؿ، رتبة مفتش رئيس العمؿ، رتبة مفتش مركزم لمعمؿ، رتبة مفتش :الركاتب
قسمي لمعمؿ أّما رتبة مراقبي العمؿ فيي في طريؽ الزكاؿ، كأّما  رتبة المفتش الجيكم فيي 
إدارية فقط كفيما يخص تحديد المياـ فإّف مفتشي العمؿ كطبقا لقانكف العمؿ كالتنظيـ 

ليـ اختصاصات كصبلحيات كسمطات مثميـ مثؿ أم مكظَّؼ إدارم في ( 8)المعمكؿ بيا
تُثبت فعالية دكرىـ في تسكية الّنزاعات الُعّمالية، مع أّنيا تغيرت تمؾ  كالتي )أوال(،الدكلة

 )ثانيا(:الُسمطات بعد التسعينات حيث أصبح حدكد تدخبلت مفتش العمؿ ضيقة
 اختصاص وُسمطات مفتشية العمل  –أوال
لُمفتشية العمؿ أىمية كبرل في تحسيف عبلقات العمؿ كذلؾ عف طريؽ تطبيؽ كظائفيا    

التي ُتحدِّد سمطاتيا، ككذا الزامية كطرؽ تدخبلتيا في المؤسَّسات، لتقدير أفعاؿ األفراد 
العامميف فييا كمع العمـ أّف كظائؼ مفتشية العمؿ لـ ُتحدَّد اال انطبلقا مف عّدة اتفاقيات 

، كقد تـّ 90/04، كىك ما جاء بو القانكف 1947سنة  81سيما االتفاقية الدكلية رقـ دكلية، ل
 .(1)تحديد اختصاص كسمطات كصبلحيات مفتشية العمؿ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ,98مير يكسؼ خكجة، األداء الميني لدل مفتشي العمؿ ، المرجع الّسابؽ، ص س -1
 85سمير يكسؼ خكجة، المرجع نفسو، ص -2
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 اختصاص مفتشية العمل  -8
مف المياـ كالكظائؼ الرئيسية الُمخكلة لمفتشية العمؿ ىي: الرقابة، الّصمح، االرشاد      

، إجراء المصالحة في نزاعات (8)كالتكجيو كالذم ييدؼ إلى تنظيـ العبلقات االجتماعية
المتعمؽ باختصاص  75/33العمؿ الفردية يعكد لمفتش العمؿ كذلؾ عمى أساس األمر رقـ 

األمر ، (1)لشؤكف االجتماعية في ظّؿ النظاـ السَّابؽ لمرحمة االصبلحاتمفتشية العمؿ كا
 .(3)الذم حّدد بدكره االشخاص الذيف يخرجكف مف اختصاص مفتشية العمؿ

المتعمؽ بمفتشية العمؿ، فمقد كسع مف  90/03أّما في ظؿِّ اإلصبلحات الجديدة كفقا رقـ   
ما عدا التأكيد عمى عدـ اختصاصيا في اختصاصيا في جميع المياديف المذككرة سابقا، 

المؤسسات التي تقتضي ضركرة الدفاع الكطني كالمستخدميف الخاضعيف لمقانكف األساسي 
 .(4)لمكظيؼ العسكرم أك األمف الكطنييف منع دخكؿ أشخاص أجانب عنيا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- Feriel LAALAI , Nouvelle économie et contrôle de l’emploi: l’inspection du travail face à 

la conciliation, En vue de l’obtention du titre de docteur  en sciences sociales et politique , 

orientation sciences du travail, institut des sciences du travail, (ULB), UNIVERSITE LIBRE, 

DE BRUXELLES, UNVERSITE D’EUROPE ,  2007-2008, P 85 . 

 .27كاضح رشيد، منازعات العمؿ الفردية كالجماعية، المرجع السابؽ، ص -2
 : عمى النَّحك التالي 75/33مف األمر رقـ  2األشخاص الذيف حدَّدتيـ المادة -3 
، 2/06/1966المؤرخ في  66/133األشخاص الخاضعكف لقانكف الكظيؼ العمكمي بمكجب األحكاـ األمر رقـ  -

كالمتضمف القانكف األساسي لمكظيفة العامة، كاألشخاص المستخدمكف في النقؿ الجكم أك السُُّفف التجارية أك السُُّفف الصيد، 
 صدر باالشتراؾ ما بيف كزير النقؿ كالكزير المكمَّؼ بالعمؿ. كيتـ مراقبة ىؤالء األشخاص بمكجب نصكص قانكنية، ت

كىناؾ طائفتاف مف الُعّماؿ أسندت مراقبة تفتيشيـ إلى جيات أخرل غير المفتشيف التابعيف لكزارة العمؿ كىاتاف الطائفتاف   
شركط عمميـ بمكجب نصكص  ىما: ُعمَّاؿ المناجـ كالمقالع، الفبلحيف كُعمَّاؿ الفبلحة، كيتـ مراقبة ىؤالء األشخاص

قانكنية، تتـ بيف مديرية المناجـ كالجيكلكجيا التابعة لكزارة الصناعة بالنسبة لُعمَّاؿ المناجـ كالمقالع، كمع كزارة الفبلحة فيما 
 يخص الفبلحيف التابعيف لمقطاع االشتراكي.

 .71المرجع السابؽ، صقكريش بف شرقي، منازعات العمؿ في نطاؽ المؤسسة العمكمية االقتصادية، -4
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فيتضح مّما سبؽ أف لمفتشية العمؿ اختصاص شامؿ عمى جميع القطاعات العامة    
االقتصادية التي تشكؿ البنية األساسية لبلقتصاد الكطني، كحضكرىا في ىذا المجاؿ 
راعات كالتناقضات التي تكجد بداخؿ ىذه  ضركرم لبلستقرار الميني، كِلْمَحد مف الصِّ
القطاعات، غير أف حضكرىا في بعض القطاعات التي تقدـ خدمات عمكمية، ما ىك إالَّ 
شكمي كقطاع الكظيؼ العمكمي التي تنظميا السمطة الكصية إلبداء مبلحظاتو كاإلدالء 
رشاداتو دكف أف يتدخؿ في مكضكع النزاع، عكس القطاعات المختص بيا فيك  بنصائحو كا 

 .(8)فة كاممةُيَماِرس ميامو كسُّمطاتو بص
 سمطات مفتشية العمل  –1
في  ة"السُّمط إّف السُّمطة التي يمارسيا مفتش العمؿ ىي السمطة اإلدارية، كالتي تعني   

ميدان التنظيم واإلدارة يستمدىا الفرد من وظيفتو التي يشغميا حيث تخول لو الحق في 
صدار األوامرَ   "التصرف وا 

إذ يتمتعكف بحؽ الدخكؿ في كؿ ساعة ليبل أك نيارا إلى كؿ مكاف يشتغؿ فيو أشخاص    
ُيْمِكف أف تحمييـ األحكاـ التشريعية كالتنظيمية في العمؿ، كيحدث ذلؾ حتى إذا كاف المحؿ 
الصناعي أك التجارم قائما في محؿ ذم استعماؿ سكني، كما يقكـ مفتش العمؿ بيذه 

ب كؿ شخص بحضكر شيكد أك بدكف حضكرىـ ألسباب ليا عبلقة كبحؽ استجكا الميمة،
بميمتيـ كما يمنحيـ الحؽ في التماس أراء كنصائح كؿ شخص مختص أك مساعدتو مف 
أجؿ تحسيف ظركؼ العمؿ، خاصة في مجاؿ الكقاية الصحية كاألمف كطب العمؿ، كىذا مف 

طكر التكنكلكجي التي أجؿ ضماف حماية العامؿ كصحتو مسايرة لمتطمبات التنمية كالت
استدعت كؿ ذلؾ كىذا دائما مف أجؿ تحقيؽ ىدؼ أساسي كىاـ جدا كىك الحفاظ عمى 

 .(1)صحة العّماؿ الذيف يقكـ عمى كاىميـ عبء اإلنتاج
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .71قكريش بف شرقي، منازعات العمؿ في نطاؽ المؤسسة العمكمية االقتصادية، المرجع السابؽ، ص -1

 .184ك  183العمؿ، المرجع السابؽ، ص  غريب منية، مفتشية العمؿ كأىميتيا في مجاؿ عبلقات -2
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كمحاضر مخالفات، كذلؾ في  تكما أّنو مف ُسُمَطاتيـ تحرير مبلحظات كتابية ك اعذارا   
دفتر مرقـ كمكقع مف طرؼ مفتش العمؿ، تفتحو المؤّسسات المستخدمة خصيصا ليذا 

 .الغرض، إذ يتعيف عمييا أف تَُقدُِّمو في أم كقت بناءا عمى طمبيـ
مراقبة المنتكج مف خبلؿ إجراء تحاليؿ مختبرية، الحؽ في االطبلع عمى أم دفتر       ك    

أك سجؿ أك كثيقة منصكص عمييا في تشريع العمؿ بيدؼ التحقؽ مف مطابقتيا           
أك استنساخيا أك استخراج خبلصات منيا، كالقياـ بكؿ فحص أك مراقبة أك تحقيؽ يركنو 

احتراـ األحكاـ القانكنية كالتنظيمية، بحيث يستطيع مفتش العمؿ  ضركريا لمتأكيد مف
االستماع إلى أمِّ شخص بحضكر شاىد أك بدكنو كأخذ عينة مف المادة المستعممة أك مف أم 

منتكج مكزع أك مستعمؿ أك السعي ألخذىا قصد تحميميا كليـ حؽ االطبلع عمى أم دفتر   
 تع العمؿ، كما ليـ سمطة تكجيو اعذاراأك سجؿ أك كثيقة منصكص عمييا في تشري

باالمتثاؿ لمتعميمات في إطار األحكاـ التشريعية المعمكؿ بيا خاصة إذا تعرض العّماؿ 
ألخطار جسيمة سببتيا مكاقع العمؿ أك أساليب عديمة النظافة أك الخطيرة فيحرر مفتشي 

خاذ التدابير الكقائية العمؿ محضر مخالفة كتقديـ اعذرا لممؤسسة العمكمية المستخدمة بات
البلزمة لؤلخطار المطمكب اتقاؤىا، أّما إذا الحظكا أّف ىناؾ خرؽ سافر لؤلحكاـ اآلمرة  في 

أياـ، كفي  8القكانيف كالتنظيمات، يمزمكف ىذه المؤسسة باالمتثاؿ ليا في أجؿ ال يتجاكز 
الجية القضائية حالة عدـ احتراـ ىذه المدة القانكنية يحرركف محضرا بذلؾ، يخطركف بو 

 .ؼالمختصة التي تبت بحكـ قابؿ لمتنفيذ رغـ المعارضة أك االستئنا
 صالحيات وحدود تدخل مفتشية العمل  -ثانيا

لقد حّددت المادة الثانية مف القانكف الُمتعمؽ بمفتشية العمؿ الصبلحيات الرئيسية التي     
تباشرىا ىذه المفتشية، ىذا مف جية كمف جية أخرل كّضح حدكدا لتدخميا كما سيأتي بيانو 

 .(8)بشيء مف التفصيؿ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  72قكريش بف شرقي، منازعات العمؿ في نطاؽ المؤسسة العمكمية االقتصادية، المرجع السابؽ ص -1
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 صالحيات مفتشية العمل  -8
إّف ىذه الصبلحيات ال تختمؼ في مضمكنيا عف الصبلحيات الُمخّكلة لجياز التفتيش     

سابقا كىي صبلحيات ُمكّرسة في أغمب التشريعات الكطنية الُعّمالية، كحتى في المكاثيؽ 
كاالتفاقيات التي تصدرىا المنّظمة الدكلية لمعمؿ أك المنّظمة العربية لمعمؿ، كيمكف حصر 

 ات في النقاط التالية:ىذه الّصبلحي
أّنيا تتكلى مراقبة تنفيذ األحكاـ التشريعية كالتنظيمية فيما يخص قانكف العمؿ الذم  -

حية كأمف العمَّاؿ.  يتضمف العمؿ الفردية كالجماعية كظركؼ العمؿ كالكقاية الصِّ

ية تقديـ المعمكمات كاالرشادات ك أرباب العمؿ أك الُمسيريف فيما يُخص األحكاـ القانكن -
 كالُمتعمقة خاصة بحقكقيـ ككاجباتيـ.

تعمؿ عمى ُمساعدة الُعّماؿ كأرباب العمؿ في اعداد االتفاقيات أك العقكد الجماعية، إاّل  -
أفَّ الُمفتشيف يصرحكف كذلؾ حسب الدراسة الميدانية أفَّ دكرىـ محدكد في ىذا الصدد 

بل مف أف ما كرد فييا مف بنكد يتمّثؿ في تسجيؿ االتفاقية بعد ابراميا فقط، كالتَّأكد فع
 .(1)يتكافؽ مع التشريع المعمكؿ بو

 حدود تدخل مفتشية العمل -1
عمى خبلؼ التسكية الِكدِّية داخؿ المؤّسسات كالييئات المستخدمة التي ال يتعّدل     

الخبلؼ فييا حدكدىا دكف تدّخؿ أك استعانة بالغير، فإف المصالحة إجراء يستكجب تدّخؿ 
أم طرؼ ثالث غير طرفي عبلقة العمؿ لمحاكلة الّتقريب كالتكفيؽ بيف كجيات نظر الغير، 

مختمفة بغرض الكصكؿ إلى حّؿ ُيرضي طرفي الخبلؼ، سكاء أكاف ىذا الطرؼ المكّمؼ 
بإجراء المصالحة ىك مفّتش العمؿ نفسو، كما كاف معمكال بو في النظاـ السابؽ، أك ىيئات 

 .(3)شّكؿ مكاتب المصالحةُمَصالحة ُمتساكية األعضاء ت
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  72قكريش بف شرقي، منازعات العمؿ في نطاؽ المؤسسة العمكمية االقتصادية، المرجع السابؽ ص -1
، جامعة منتكرم 28غريب منية، مفتشية العمؿ كأىميتيا في مجاؿ عبلقات العمؿ، مجمة العمـك االنسانية، العدد  -2

 .183ك ص  182، ص 2007قسنطينة، الجزائر، 
 . 27رشيد كاضح، منازعات العمؿ الفردية كالجماعية في ظؿ اإلصبلحات االقتصادية في الجزائر المرجع السابؽ، ص -3
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يحاؿ النِّزاع في حالة فشؿ التسكية أك أية ىيئة أخرل يخكليا القانكف متابعة حّؿ النِّزاع،   
الداخمية بيف العامؿ كصاحب العمؿ إلى مفتشية العمؿ المختصة إقميميا، كيككف ذلؾ 

يجاد حؿ كدم لمنزاع القائـ بينيما، كىذا ما أكدتو  (8)باستدعاء الطرفيف لمحاكلة التكفيؽ كا 
 (  1).75/33مف أمر رقـ  3/4ة الماد

 " تكمف مفتشية العمل والشؤون االجتماعية في إطار ميمتيا بما يمي:
القيام بالمصالحة المسبقة في المنازعات الفردية الخاصة بالعمل ضمن الشروط 

المتعمق  8975أفريل  19المؤرخ في  75/31من األمر  5المنصوص عمييا في المادة 
 بالعدالة في العمل"

يتبيف لنا مف خبلؿ ىذه النصكص الدكر الياـ الذم أسنده المشرع الجزائرم إلى مفتش     
العمؿ كالمتمثؿ في القياـ بالمصالحة المسبقة باعتباره  شرطا جكىريا كشكميا قبؿ عرض 
النزاع أماـ القضاء المختص، مف أجؿ إتاحة الفرصة أماـ الطرفيف لمتكصؿ إلى حؿ الخبلؼ 

 . (3)كالمحافظة عمى العبلقة التعاقديةالقائـ بينيما 
المتعمؽ بالعدالة في العمؿ، كالتي تنص عمى  75/32مف األمر رقـ  1ك بناءا عمى المادة   
"ال يقبل طمب رفع القضية إاّل إذا أثبت أّن النزاع قد عرض لممصالحة لدى مفتشية  أّف:

األخير إلى التوفيق بين العمل والشؤون االجتماعية المختصة إقميميا ولم يتوصل ىذا 
 الخصوم"

أمَّا في ِظؿِّ القانكف الحالي فإف ىذه الميمة قد انتزعت مف مفتشية العمؿ بمقتضى القانكف    
، المتعمؽ بتسكية منازعات العمؿ الفردية، ىذا القانكف 1990فيفرم  6المؤرخ في  90/04

الذم أنشأ ىيئة مصالحة متساكية األعضاء ِنْصُفيا مف الُعمَّاؿ كالنصؼ اآلخر مف أصحاب 
 .(4)العمؿ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .149كريـ غانية، النظاـ القانكني لعقد العمؿ غير المحدد المدة، المرجع السابؽ، ص -1

، المتعمؽ باختصاصات مفتشية العمؿ، كالشؤكف االجتماعية، المرجع 1975 أفريؿ 29المؤرخ في  75/33األمر رقـ  -2
 السالؼ الذكر.

 .149كريـ غانية، المرجع نفسو، ص -3
 .302أحمية سميماف، التنظيـ القانكني لعبلقات العمؿ في التشريع الجزائرم، المرجع السابؽ، ص -4
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تصاؿ بيف الُعمَّاؿ كىذه الّمجنة كأصبح دكر مفتش العمؿ في ىذا القانكف مجرد كسيمة ا    
كبالتالي انتزع منو اختصاص معترؼ لو بو في مختمؼ تشريعات العمؿ المقارنة، إذ كاف 
محية بيذه الييئة الجديدة كيجعؿ  األجدر بالمشرع الجزائرم، أف يدّعـ ميمة مفتش العمؿ الصُّ

ذا فشؿ يتـ عممية المصالحة تتـ عمى درجتيف أك مرحمتيف، عمى مستكل مفتش الع مؿ، كا 
 .(8)عمى مستكل مكاتب المصالحة مما يعطي أىمية معتبرة ليذه الكسيمة في حؿِّ المنازعة

 الفرع الثاني

 التكييف القانوني لدور مفتش العمل 
لمفتشية العمؿ أىمية كبرل في تحسيف عبلقات العمؿ كذلؾ عف طريؽ تطبيؽ كظائفيا     

التي تحدد سمطاتيا ككذا الزامية كطرؽ تدخبلتيا في المؤّسسات، لتقدير أفعاؿ األفراد 
 العامميف فييا.   

 الدور الوقائي لمفتش العمل –أّوال 
باإلضافة إلى الكظائؼ التي يمارسيا مفتش العمؿ كالمتعمقة أساسا بالزيارات التفتيشية    

كالعمؿ اإلدارم كذلؾ مف خبلؿ مياـ اإلعبلـ كاإلرشاد، ككتابة التقارير، فإّف ىناؾ ميمة 
أخرل تتمثؿ في الكظيفة الكقائية التي راح مفتش العمؿ يمارسيا في تسكية النزاعات كحفظ 

الجتماعي، فاتساع دائرة عبلقات العمؿ بيف العّماؿ كالمستخدـ أك المستخدميف كّسعت السمـ ا
مف دائرة احتماالت كقكع نزاعات أكسع كأشمؿ في العمؿ، كمثاؿ ذلؾ النِّزاعات الجماعية 
كالتي عرفت عمى أّنيا كؿ خبلؼ يتعمؽ بالعبلقات االجتماعية المينية في عبلقة العمؿ 

مؿ كلـ يجد الخبلؼ تسكية بيف الُعّماؿ كالمستخدـ باعتبارىـ طرفيف في كالشركط العامة لمع
ىذه العبلقة فتقـك المنازعات الجماعية حينئذ بشأف كؿ خبلؼ يتعمؽ أك َيُمسُّ بالعبلقات 

 .(1)االجتماعية كالِمينية في عبلقة العمؿ كالشركط العادية لمعمؿ
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .302أحمية سميماف، التنظيـ القانكني لعبلقات العمؿ في التشريع الجزائرم، المرجع السابؽ، ص -1

 .108سمير يكسؼ خكجة، األداء الميني لدل مفتشي العمؿ، المرجع السابؽ، ص -2
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ىذه الحاالت يتدخؿ مفتش العمؿ كتككف لو كاجبات أدبية يجب أف َيْعِرُفيا كذلؾ  كفي    
قبؿ المجكء إلى النصكص التشريعية كالتنظيمية ألّف قكاعد السمكؾ ال تخضع دائما لمقانكف 

 .المتعمؽ بالكقاية مف النِّزاعات الجماعية كتسكيتيا
ّنما تخضع إلى إجراءات أكلية كقائية تتمثؿ أساسا في تدخؿ المفتش كتعزيز قنكات     كا 

عبلـ جميع الشركاء االجتماعييف  .(8)الِحكار كاالتصاؿ كالتكعية مع البعد عف أّم تحيز، كا 
كاف لـ يتـ تسكيتيا فإّنو يتـ بعد ذلؾ المجكء إلى القكانيف حسب التدرج المعركؼ كلكف يبقى   

شير إلى أّف أكلى اإلجراءات ىي إجراءات المصالحة كالتي تتـ بتدخؿ مفتش العمؿ أف ن
، أّما فكيعمؿ عمى ايجاد حّؿ يرضي الطرفيف كفييا يستدعي مفتش العمؿ الفريقيف المتنازعي

فيما يخص دكر مفتش العمؿ في إجراء المصالحة في الخبلفات الفردية فيي محدكدة كىك ما 
 .(1)كالمتعمؽ باختصاصات مفتش العمؿ 75/33يؤكده األمر رقـ 

عمى ذلؾ فإّف تدخؿ مفتش العمؿ في إجراءات المصالحة  لدليؿ عمى المجيكدات  ك بناءا  
التي يبذليا مفتش العمؿ في إجراءات حّؿ النزاعات الجماعية كالفردية لمعمؿ، كتسكيتيا كىذا 
زيادة عمى ذلؾ المجيكدات التي يبذليا في المياـ األخرل كالمتعمقة بالمراقبة كاإلعبلـ 

 .(3)كاإلرشاد
ما يمكف استخبلصو أّف برغـ ما يتمتع بو مفتشي العمؿ مف الحماية الجنائية كالمدنية ك    

فإّنيا تبقى غير كافية بالّنظر إلى المضايقات التي  يتعرضكف الييا مف المؤّسسات 
المستخدمة التابعة لمجاؿ اختصاصيـ، فتصؿ إلى حّد منعيـ مف الدخكؿ الييا أك رفض ىذه 

جبلت الخاصة بأماكف العمؿ، عمى الرغـ  مف تحريرىـ محاضر الُمؤّسسات تقديـ الس
المخالفات، التي تبقى ىي األخرل دكف جدكل، نظرا لتأخر الفصؿ فييا مف قبؿ الجيات 

 القضائية الُمختصة. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 108سمير يكسؼ خكجة، األداء الميني لدل مفتشي العمؿ، المرجع السابؽ، ص -1
 .78محي الديف الجرؼ، منازعات العمؿ، أسبابيا كشركط الحمكؿ المناسب ليا، المرجع السابؽ ص -2

 . 108سمير يكسؼ خكجة، األداء الميني لدل مفتشي العمؿ، المرجع نفسو، ص -3
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 دور مفتشية العمل تقييم -ثانيا 

لّمػػػا قامػػػت المفتشػػػية العامػػػة لمعمػػػؿ فػػػي اطػػػار متابعػػػة برنػػػامج التعػػػاكف  2005خػػػبلؿ سػػػنة   
( اتفاقات لفائدة مفتشي العمػؿ  كفػي 3الفرنسي فيما يخص التككيف، بإنجاز ثبلثة) –الجزائرم 

ــاوض الجمــاعيىػػذا الصػػدد كفػػي اطػػار تمديػػد نشػػاط التكػػكيف المتعمػػؽ بمكضػػكع  ــأطير التف  "ت
( اطػارات مػف مفتشػية العمػؿ تػـ تنظػيـ   6كالػذم اسػتفاد منػو سػتة )لتدعيم الحـوار االجتمـاعي" 

َـّ نشػػػػػاطيف نمػػػػػكذجييف) (، فػػػػػي البميػػػػػدة كتيػػػػػزم كزك، مػػػػػع دعػػػػػـ لخبيػػػػػريف 2االتفػػػػػاؽ  األكؿ ضػػػػػ
كبرنػػػامج فػػػي  2005نػػػكفمبر  16إلػػػى  12فرنسػػػييف)جيب، أنتػػػر(، خػػػبلؿ الفتػػػرة الممتػػػدة مػػػف 

، لمنشػاط االعبلمػي 2006كالذم يسمح بتنفيػذ خػبلؿ السداسػي األكؿ مػف سػنة مرحمة االعداد 
 المكسع في المناطؽ األخرل لمكطف.

"تعمق في اآلليات الموضوعة في مادة مكافحة العمل غير االتفاؽ الثاني حكؿ مكضكع     
( 3)، لفائدة ثبلثة 2005سبتمبر 30إلى  22كالتي جرت خبلؿ الفترة الممتدة مف  القانوني"

اطارات مف مفتشية العمؿ، كالتي سمحت بتبادؿ الخبرات، فيما يخص محاربة العمؿ غير 
القانكني كاآلليات كاألجيزة المكضكعة عمى المستكل الكطني كالجيكم كالمحمي لمكافحة 

 .(1)العمؿ غير القانكني بفرنسا

لػػدل افتتاحػػو لمممتقػػى الجيػػكم لتقيػػيـ نشػػاط  كزير العمػػؿ كالضػػماف االجتمػػاعيفػػي مداخمػػة لػػ  
، أكضح الكزير أف عمميات المراقبة التي ينجزىا مفتشك العمػؿ فػي 2012مفتشية العمؿ لسنة 

عامػػؿ دكف التصػػريح بيػػـ لػػدل  18754إطػػار نشػػاطاتو العاديػػة أسػػفرت عمػػى معاينػػة تشػػغيؿ 
ى الجيػػػػػات محاضػػػػػر مخالفػػػػػات أحيمػػػػػت عمػػػػػ 8110الضػػػػػماف االجتمػػػػػاعي، أدت إلػػػػػى تحريػػػػػر 

 القضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائية.
جراءات التنصيب، فقد أسفرت المراقبة  تحريػر  -حسب الكزير-كفيما يتعمؽ بمراقبة التشغيؿ كا 

 .(2)محضر لعدـ احتراـ الييئات المستخدمة اللتزاماتيما في ىذا المجاؿ 5407

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .5، ص 2005، ديسمبر 14النشرة السداسية لمفتشية العمؿ، العدد  - 1

،  فػي 2012مداخمة لكزير العمؿ كالضماف االجتماعي)الطيب لكح(، الممتقى الجيػكم لتقيػيـ نشػاط مفتشػية العمػؿ لسػنة  -2
 www.hiwarnet.com.2013مارس 

http://www.hiwarnet.com/
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زيػػػػارة مراقبػػػػة عمػػػػى مسػػػػتكل  191235كأضػػػػاؼ كزيػػػػر العمػػػػؿ أف مفتشػػػػية العمػػػػؿ سػػػػّجمت     
بالمائػة منيػا لمشػركات الخاصػة ألنيػا األكثػر عرضػة لمتجػاكزات كالمخالفػات  90أماكف العمؿ 

مخالفػػة فػػي القطػػاعيف كبالتػػالي يتكّجػػب تكثيػػؼ الرقابػػة مػػف أجػػؿ  49359مشػػيرا إلػػى تسػػجيؿ 
ص مػػػف عػػػدد المخالفػػػات، حيػػػث مّسػػػت ىػػػذه المخالفػػػات بعػػػض الميػػػاديف ذات األكلكيػػػة التقمػػػي

 .(1)عامؿ 18754اؿ لدل الضماف االجتماعي بعدد يقّدر بػ مَّ كتمّثمت في عدـ التصريح بالعُ 

تحسػيف ظػركؼ عمػؿ المبذكلة مف أجػؿ لكف رغـ ذلؾ فإّنو ال بد مف االعتراؼ بالمجيكدات   
 .أفضؿ صكرة عف مصالح الدكلة مف كؿ الجكانبمفتشي العمؿ ك إعطاء 

نالت ىذه المجيكدات استحساف منظمة العمػؿ الدكليػة التػي أشػادت بػالبرامج المتعػددة التػي    
دت ذلػػؾ مػػف خػػبلؿ رسػػالة ، حيػػث أكَّػػ2006اسػػتفادت منيػػا مصػػالح مفتشػػية العمػػؿ منػػذ سػػنة 

كلي أكفػػػدىـ المكتػػػب الػػػدّ بعػػػد معاينػػػة ذلػػػؾ ميػػػدانيا مػػػف طػػػرؼ خبػػػراء  2010مكجيػػػة فػػػي سػػػنة 
 لمعمؿ في مارس مف نفس السنة.

كأصبحت مفتشية العمؿ في الجزائر تعتبر نمكذجا إيجابيا مف طرؼ منظمة العمؿ الدكلية    
كىذا ما  التي حرصت عمى إدراج تجربة الجزائر ضمف أحسف التجارب عمى المستكل الدكلي

الييئة لبلضطبلع بالمياـ المسندة إلييا  يزيدنا تشجيعا لمكاصمة ىذه المجيكدات لتمكيف ىذه
في أفضؿ الظركؼ باعتبارىا عامبل أساسيا يساىـ في ترقية العمؿ البلئؽ في الكسط 

 .(2)الميني
عمى ذلؾ كبعد دراسة دكر مفتشية العمؿ في حّؿ الّنزاعات مف جية، أصبح ال ُبدَّ  كبناءا  

 مف تكضيح كذلؾ تسكية نزاعات العمؿ عف طريؽ المصالحة.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المرجع الّسابؽ)نفس المداخمة(. ،2012الجيكم لتقييـ نشاط مفتشية العمؿ لسنة  الممتقى -1
 :كالتكصيات الدكلية ذات الصمة التي صادقت عمييا الجزائر السيما -2

 .بشأف الحرية النقابية كحماية الحؽ النقابي 87االتفاقية رقـ  -
 .بشأف حؽ التنظيـ كالتفاكض الجماعي 98االتفاقية رقـ  -
 .بشأف تفتيش العمؿ 81ك االتفاقية رقـ  -
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 المبحث الثاني

 تسوية نزاعات العمل عن طريق المصالحة 
دِّية عف طريؽ المصالحة تيدؼ أساسا إلى إيجاد حّؿ سِّممي كّدم      إّف مساعي التسكية الكِّ

كىك  يرضي الطرفيف المتنازعيف كآخر إجراء يمجأف إليو اللتماس حّؿ لمخبلؼ القائـ بينيما
آخر فرصة يمكنيما استغبلليا، إلى جانب دكر الّمجاف المتساكية األعضاء التي تشّكؿ ىذه 
المكاتب ألّف إخفاؽ مكاتب المصالحة في التكصؿ إلى تسكية لمخبلؼ المعركض أماميا 
سيؤدم حتما إلى إحالتو عمى قضاء العمؿ لمبت فيو، كذلؾ كفؽ ما تقّرره القكاعد اإلجرائية 

 .(8)الفصؿ في منازعات العمؿالخاّصة ب
خاصة "المصالحة"، كلقد أدرجت مختمؼ قكانيف العمؿ الحديثة عمى استعماليا مصطمح     

عندما يتعمؽ األمر بمعالجة ك تأطير بعض الجكانب مف عبلقات العمؿ التي تكثر بشأنيا 
 الخبلفات بيف األطراؼ سكاء كانت ىذه الخبلفات ذات طابع جماعي أك فردم. 

كما سبقت االشارة إلى أف الكثير مف التشريعات الُعمَّالية المنظمة لقضاء العمؿ قد قيدت    
أطراؼ النزاع بشرط المركر عمى إجراءات التسكية الكدية لمنزاع قبؿ عرضو عمى القضاء 
المختص، كذلؾ لما تتميز بو تمؾ المحاكالت التكفيقية الكدية مف سرعة إيجاد الحمكؿ لمنِّزاع 

ئـ كبالتالي اإلبقاء  عمى االستقرار كالمحافظة عمى العبلقات الِكدِّية بيف العامؿ كصاحب القا
 .(1)العمؿ
كتختمؼ تشريعات الدكؿ في تنظيـ أجيزة المصالحة كتحديد صبلحياتيا في حّؿ النِّزاع     

ؿ المعركض عمييا، كقد أناط المشرع الجزائرم ىذه الميمة إما إلى لجاف يشكميا الُعمُّا
مَّا إلى مفتشية عند عدـ االتفاؽ عمى  كأصحاب العمؿ في إطار االتفاقيات الجماعية لمعمؿ كا 

 .(3) أجيزة خاصة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .31منازعات العمؿ الفردية كالجماعية في ظؿ اإلصبلحات االقتصادية في الجزائر المرجع السابؽ، صرشيد كاضح،   -1

 .61عيساني محمد، آليات تسكية نزاعات العمؿ الفردية، المرجع السابؽ، ص -2
  214تا( ص بشير ىدفي، الكجيز في شرح قانكف العمؿ، عبلقة العمؿ الفردية كالجماعية، جسكر، لمنشر كالتكزيع )د، -3

 .215ك ص 
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ذا لـ تكف ىناؾ إجراءات اتفاقية لممصالحة أك في حالة فشميا، يرفع النِّزاع كجكبا إلى     كا 
مفتشية العمؿ المختصة إقميميا التي تقكـ بمجرد إعبلميا بالنِّزاع باستدعاء طرفي المنازعة 

بيدؼ تسجيؿ  مكقؼ  لمحاكلة المصالحة في أجؿ ال يتعدل األربعة أياـ المكالية لئلخطار
 .(8)الطرفيف في كؿ مسألة  مف مسائؿ النِّزاع

ذا كانت بعض التشريعات قد أناطت ميمة المصالحة لمفتش العمؿ كما كاف معمكال بو     كا 
في التشريع الجزائرم القديـ، ككما ىك معمكال بو اآلف في بعض التشريعات كالتشريع 

مف اختصاص محاكـ العمؿ كما ىك عميو  المصرم فإف البعض اآلخر يجعؿ ىذه الميمة
الشأف في القانكف الفرنسي الذم يعتبر ميمة القياـ بإجراء المصالحة مف المياـ 
كاالختصاصات األكلية كاألساسية لمحاكـ العمؿ كأف فشؿ ىذه األخيرة في ميمتيا ىك الذم 

المنازعات يؤدم بيا إلى ممارسة اختصاصاتيا كمياميا القضائية المتمثمة في تسكية 
 .(1)كالفصؿ فييا بأحكاـ قضائية

إّف الطابع االجبارم لممصالحة كإجراء أكلي مسبؽ قد تنص عميو االتفاقية الجماعية    
كشرط أساسي كجكىرم قبؿ مباشرة دعكل قضائية، إالَّ في  .(3)ليدؼ االتقاء الخبلفات

 : 90/04مف قانكف  19/1الحاالت التي نّصت عمييا المادة 
يعتبر إجراء المصالحة المنصوص عميو في الفقرة السابقة اختياريا عندما يقيم المدعى " 

 عميو خارج التراب الوطني أو في حالة إفالس وتسوية قضائية من قبل صاحب العمل" 
مفاد ذلؾ ىك إمكانية الخركج عف األصؿ الذم يقضي بإلزامية إجراء المصالحة بحيث   

إقامة المدعي عميو خارج  لنِّزاع، في حاالت محصكرة كىييصبح اختياريا عمى أطراؼ ا
كىك شيء منطقي، ألنو يتعذر التكفيؽ بيف  حالة اإلفبلس أك التسكية القضائية كفي الكطف

مح، أك غير قادر عمى تنفيذ االتفاؽ  طرفيف يصعب عمى أحدىما حضكر جمسات الصُّ
 .(4)الُمَتَكصَّؿ إليو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 كما يمييا. 214بشير ىدفي، الكجيز في شرح قانكف العمؿ، عبلقة العمؿ الفردية كالجماعية، ص  -1

 .61محمد، آليات تسكية نزاعات العمؿ الفردية، المرجع السابؽ، ص عيساني -2
          3- Alexis BUGADA, PROCEDURES SPECIFIQUES, Les Revues JurisClasseur, N°6, 

                            , P17                                 www.lexisnexis.fr. 
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 كما يمييا. 150كريـ غانية، النظاـ القانكني لعقد العمؿ غير المحدد المدة، المرجع السابؽ، ص  -4
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فالتنظيـ القانكني لمكتب المصالحة يستدعي البحث في تشكيؿ مكاتب الُمصالحة     
كبعدىا إلى اجراءات المصالحة كالنتائج  )مطمب اول(،كاالختصاصات الُمخكلة لو قانكنا

 )مطمب ثاني(.الُمترتبة عنيا في 
 

 المطمب األول

 نظام المصالحة في حّل نزاعات العمل 
دَّة     بعد استنفاذ الُطرؽ الِكدِّية الداخمية، بات جمّيا أّف المرحمة الثانية الكجكبية في مكاجية حِّ

شية كما يسمى إجراء المصالحة كالذم كاف المنازعات الفردية في العمؿ، ىي رحمة مفت
 1990فيفرم  6المؤرخ في  90/04مخكال لمفتش العمؿ كحده ثـ كبعد صدكر القانكف 

المتعمؽ بتسكية المنازعات الفردية في العمؿ تـ انشاء جياز خاص يطمؽ ُسمي بمكتب 
 المصالحة.

مف بيف التشريعات التي تعتبر إجراء المصالحة جزء مف الدعكل القضائية، كمف ثـ     
التزاـ القاضي الفاصؿ في منازعات العمؿ بالقياـ بيذا اإلجراء األساسي كاألكلى قبؿ االنتقاؿ 
إلى مرحمة الحكـ نجد التشريع الفرنسي، الذم يستكجب أف يككف في كؿ قسـ مف األقساـ 

كـ العمؿ مكتب لممصالحة، يتكلى إجباريا ميمة القياـ بالمصالحة بيف أطراؼ المككنة لمحا
النزاع بيدؼ التكصؿ الى حّؿ ِكدِّم يرضي الطرفيف كيضع حدِّا  نيائيا لمنِّزاع القائـ 

 .(1)بينيما
كلتسميط الضكء عمى مكاتب المصالحة كدكرىا في اتقاء المنازعات، يتـ التطرؽ إلى   

كبعدىا إلى تبياف نظاـ المصالحة في  )فرع أول(،الحة كاختصاصاتو تشكيؿ مكاتب المص
 )فرع ثاني(.مجاؿ منازعات العمؿ الجماعية 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .136المرجع السابؽ ص –دراسة مقارنة  –خميفي عبد الرحماف، القضاء االجتماعي في الجزائر  -1
 .65عيساني محمد، آليات تسكية نزاعات العمؿ الفردية، المرجع السابؽ، ص -2
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 الفرع األول

 دور مكاتب المصالحة في الّنزاعات الفردية 
، المتضمف 1990فيفرم  06المؤرخ في  90/04أنشئ ىذا الجياز بمكجب القانكف رقـ    

تسكية المنازعات الفردية في العمؿ ىذا عمى مستكل كؿ كالية كيتحدد االختصاص اإلقميمي 
، كيختمؼ تشكيؿ مكاتب المصالحة حسب اختبلؼ نظرة التشريعات (8)عف طريؽ التنظيـ

المصالحة ذاتيا بيف تمؾ التي تعتبر ىذا اإلجراء جزء مف الدعكل المختمفة إلى عممية إجراء 
القضائية كمف ثـ يدخؿ ضمف مياـ اختصاص المحاكـ الفاصمة في نزاعات العمؿ، كبيف 
تمؾ التي تعتبره إجراء ضركريا كشكميا تقـك بو ىيئات خارجية مستقمة، قبؿ عرض النزاع 

ة طرفا ثالثا يعرض عميو النزاع لو دراية أماـ القضاء المختص، كُتعتبر مكاتب المصالح
بالقكانيف الُعمَّالية كيقـك بالتقريب بيف الطرفيف كالتكفيؽ بيف كجيات النظر المختمفة لطرفي 

 .(1)النِّزاع قصد الكصكؿ إلى تسكية ِكدِّية ُترضي جميع األطراؼ
 

ُعمَّالية، قبؿ اّلمجكء كباعتبار اّف مكتب المصالحة آخر جياز إدارم تمر عميو المنازعة ال    
لى النتائج )أوال(، إلى القضاء فمف الميـ التطرؽ إلى تشكيؿ كاختصاصات ىذا المكتب كا 

 )ثانيا(.التي يسفرىا ىذا االجراء
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .135المرجع السابؽ، ص  –دراسة مقارنة  –خميفي عبد الرحماف، القضاء االجتماعي في الجزائر  -1

 .130شكيحة زينب، عبلقة العمؿ الفردية في القانكف الجزائرم، المرجع السابؽ، ص  -2
ناؾ مف يككميا لمفتش * ما يمكف مبلحظتو: أّف النظـ المقارنة تختمؼ مف دكلة ألخرل، فيما يتعمؽ بميمة المصالحة، في 

العمؿ، كىناؾ مف يكّمؼ بيا ىيئة مشتركة مشّكمة مف أعضاء يمثمكف كؿ مف العّماؿ كأصحاب العمؿ، كىناؾ مف يككؿ ىذه 
 الميمة إلى ىيئة إدارية...إلخ.

ات مف األمر المتعمؽ باختصاص 4/ 3كلقد عرؼ مرحمتيف فيما يتعمؽ بتنظيـ التكفيؽ كالمصالحة، حيث نص المادة  -
الّسالؼ الذكر، بأّف " تكمؼ مفتشية العمؿ كالشؤكف االجتماعية في إطار ميمتيا بما يمي:  1975مفتشية العمؿ، لسنة 

 1"القيام بالمصالحة المسبقة في المنازعات الفردية الخاصة بالعمل ضمن الشروط المنصوص عمييا بموجب المقطع 
 المتعمقة بالعدالة في العمل". 8975أفريل  19المؤرخ في  75/31من المادة األولى من األمر 
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 تشكيل مكتب المصالحة  -أّوال
تعدُّ مكاتب المصالحة لجاف متساكية األعضاء، مشكمة مف العّماؿ كأصحاب العمؿ    

بنسب متساكية، عضكيف ممثميف لمعّماؿ كعضكيف ممثميف لصاحب العمؿ، كذلؾ كفؽ نص 
ؿ الفردية، التي تنص كذلؾ عمى أف تككف رئاسة مف قانكف تسكية منازعات العم 6المادة 

المكتب بالتداكؿ بيف الطرفيف لمدة ستة أشير، كيككف لكؿ ممثؿ مف يخمفو عند غيابو أك 
كقكع مانع لو. عمى أّف يتـ اختيار الجميع عف طريؽ االقتراع السرم المباشر، مف قبؿ عّماؿ 

، كيتـ تعييف (8)ة القضائية المختصةالمؤسسات الكاقعة في دائرة االختصاص اإلقميمي لمجي
األعضاء المنتخبيف في المكتب بصفة رسمية بأمر مف رئيس المجمس القضائي المختص 
إقميميا بناء عمى نتائج االنتخابات، ككفؽ الترتيب التنازلي لعدد األصكات المحّصؿ عمييا 

 . (1)لكؿ عضك مف األعضاء، كذلؾ لمدة ثبلث سنكات
ففي حالة تخمؼ أك فقداف شرط مف شركط الترشح لمعضكية في مكاتب المصالحة تسقط    

 .(3)ىذه العضكية مباشرة بأمر مف رئيس المجمس القضائي المختص إقميميا
أّما فيما يتعمؽ بشركط الترشح لميمة عضك مكتب المصالحة، فقد حددىا القانكف في    

 :أربعة شركط أساسية كىي
سنة عمى األقؿ يـك االنتخاب، كممارسة بصفة  25سية الجزائرية، كبمكغ سف التمتع بالجن 

( سنكات عمى األقؿ، كالتمتع 5عامؿ أجير، أك مستخدـ، أم صاحب عمؿ منذ مدة خمس)
 .(4)بالحقكؽ المدنية كالسياسية

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1 – S. BENGHERSALLAH, Inspectrice Régional du Travail d’Alger, Revue 

Algérienne Du Travail, N°22, 1998, P 22-23. 

 كما يمييا. 303أحمية سميماف، التنظيـ القانكني لعبلقات العمؿ في التشريع الجزائرم، المرجع السابؽ،  -2
 .34رشيد كاضح، منازعات العمؿ الفردية كالجماعية، المرجع السابؽ، ص  -3
 .304أحمية سميماف، المرجع نفسو،  -4
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أية ميمة نيابية، كما يمنع عمى األشخاص المحكـك عمييـ  كىي الشركط التي تتطمبيا    
الرتكاب جناية أك جنحة، أك الذيف لـ يرد ليـ اعتبارىـ  كالمحكـك عمييـ منذ أقؿ مف سنتيف 

 .(8)بتيمة عرقمة حرية العمؿ، كقدماء المساعديف الذيف سقطت عنيـ صفة العضكية
ف في تحديد أسباب سقكط العضكية عندما أّما عف أسباب سقكط العضكية فقد تشدد القانك    

يفقد المعني ألحد شركط الترشح، أك عندما يصبح في إحدل الحاالت التي تمنعو مف 
الترشح، إلى جانب التغيب عف االجتماعات كالجمسات دكف مبرر مقبكؿ خبلؿ ثبلث 

 .(1)جمسات أك اجتماعات متتالية، ككذا التخمي عف كاجباتو النيابية
ما يمكف مبلحظتو في تشكيؿ كتككيف مكاتب المصالحة أّف المشّرع لـ يشترط  إاّل أفّ    

التأىيؿ في األعضاء، سكاء بالنسبة لمعّماؿ األجراء أك المستخدميف، إذ مف غير المنطقي أف 
يتساكل عّماؿ بسطاء دكف أّم تأىيؿ كال أّم مستكل عممي أك ثقافي مع ممثميف عف الييئة 

خبرة كتأىيؿ ميني عاؿ، كقد يستغمكف ىذا االمتياز لفرض كجيات المستخدمة ذكم تجربة ك 
نظر أك ممارسة ضغط عمى العّماؿ كلك كاف ذلؾ بطريقة غير مباشرة، كالكعكد أك حتى 

 .(3)التيديدات في بعض األحياف، ألّنيـ ىـ أصحاب السمطة كالقرار في المؤّسسة
تحديد أسباب سقكط العضكية، إاّل أّنو كنظرا كما أنَّو بالرغـ مف تشدُّد المشّرع الجزائرم في   

لغياب النصكص القانكنية التي تحدد نظاـ سير ىذه المكاتب، ككذا المسؤكليف المباشريف 
الذيف يشرفكف عمييا كيتكلى فرض قكاعد االنضباط داخميا، فإّنو كثيرا ما يتـ التقاضي عف 

ط العضكية عف بعض األعضاء العديد مف الحاالت التي بإمكانيا أف تككف سببا في سقك 
كىك الشيء الذم ما كاف ليحدث لكال الفراغات القانكنية السالؼ ذكرىا، كالتي كاف مف 
نتائجيا أيضا طغياف الطابع العشكائي كاالرتجالي عمى تشكيؿ ىذه المكاتب، كىك ما انعكس 

 .(4) ِسْمبنا عمى السير الحسف ليا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــػ
 .304أحمية سميماف، التنظيـ القانكني لعبلقات العمؿ في التشريع الجزائرم، المرجع السابؽ،  -1

 .152مدة، المرجع السابؽ، ص كريـ غانية، النظاـ القانكني لعقد العمؿ غير المحدد ال -2
 . 35رشيد كاضح، منازعات العمؿ الفردية كالجماعية، المرجع السابؽ، ص  -3
 .67عيساني محمد، آليات تسكية نزاعات العمؿ الفردية، المرجع السابؽ، ص -4
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كىكذا فإّف مكاتب المصالحة المشكمة بيذه الكيفيات كالطرؽ ال يمكنيا قطعا أف تحقؽ    
التي أنشئت مف أجميا، بؿ بالعكس ستصبح عائقا في طريؽ التسكية السريعة النتائج 

 .(8)لمنِّزاعات التي تعرض عمييا
 

 اختصاصات مكتب المصالحة -ثانيا
فاالختصاص المحمي ، (1)ينبغي التمييز بيف االختصاص المحمي كاالختصاص النكعي   

المصالحة، أما االختصاص أم اإلقميمي يتمثؿ في النطاؽ الجغرافي لمجاؿ عمؿ مكتب 
المكضكعي أم النكعي فيتمثؿ في نكعية المنازعات الفردية التي يختص بيا مكتب 

 .(3)المصالحة
كيترتب عمى استبلـ المياـ لمساعدم المحاكـ كأعضاء مكاتب المصالحة سكاء أكانكا   

نح أصمييف أك احتياطييف، حقكؽ ككاجبات تتمثؿ في االستفادة مف التعكيضات، كالم
التعكيضية، ككذا بالحماية القانكنية أثناء أكقات الغياب، في إطار ممارسة المياـ بالنسبة 
لمعّماؿ، أّما الكاجبات فتتمثؿ في الحضكر المنتظـ لجمسات المحاكـ أك اجتماعات مكاتب 

 .(4)المصالحة، كفي حالة اإلخبلؿ بيذا الكاجب، بالتغيب ثبلث مرات متتالية دكف تبرير
أك الّتخمي العمدم عف المياـ، يتعرض إلى عقكبات ذات طابع تأديبي، تتمثؿ في التكبيخ       

أك التكقيؼ لفترة ال تتجاكز ثبلثة أشير أك إسقاط صفة العضكية، كتصدر ىذه العقكبات عف 
رئيس المجمس القضائي المختص، باقتراح مف رئيس المحكمة الفاصمة في المسائؿ 

 االجتماعية.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .67عيساني محمد، آليات تسكية نزاعات العمؿ الفردية، المرجع السابؽ، ص -1

 .139الطيب بمكلة، جماؿ .ح. بمكلة، انقطاع عبلقة العمؿ، المرجع السابؽ، ص  -2

 .305أحمية سميماف، التنظيـ القانكني لعبلقات العمؿ في التشريع الجزائرم، المرجع السابؽ،  -3

 .26رسة نجاة، النزاعات الفردية في العمؿ بيف القانكف كاالجتياد القضائي، المرجع السابؽ ص -4
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 االختصاص اإلقميمي–8
06/09/2005المؤرخ بتاريخ  05/07حّدد المرسـك التنفيذم رقـ     

االختصاص  (8)
، كحسب المادة 90/04(مف قانكف 6المحمي ليذه المكاتب طبقا لما جاء في المادة السادسة)

لكؿ دائرة اختصاص محمي لمفتشية العمؿ لمكالية      118( مف ىذا المرسـك يؤسِّس2الثانية)
مكتب لممصالحة مف أجؿ الكقاية مف النِّزاعات الفردية كتسكيتيا  أك مكتب مفتشية العمؿ

( مف نفس المرسـك انشاء مكاتب اضافية في نفس دائرة 3كيمكف حسب المادة الثالثة )
 2حيث تنص المادة  ،(1)االختصاص المحمي لمفتشية العمؿ لمكالية أك مكتب مفتشية العمؿ

"يؤسس لكل دائرة اختصاص إقميمي ص، بأّنو مف المرسكـ التنفيذم المحدد ليذا االختصا
لمكتب مفتشية العمل، مكتب واحد لممصالحة من أجل وقاية الفردية في العمل 

 وتسويتيا...".

كيتـ إنشاء مكاتب مصالحة تكميمية في نفس دائرة االختصاص اإلقميمي لمفتشية العمؿ    
كذلؾ بمكجب قرار مشترؾ بيف كزير العمؿ كالشؤكف االجتماعية ككزير العدؿ ككزير 

االقتصاد، ألّف كجكد مكتب كاحد لممصالحة في دائرة كاحدة يمكف اعتباره تنظيـ إدارم       
الخصائص التي تتميز بيا كؿ دائرة مف ناحية الكثافة السكانية كتنكع ال يراعي الظركؼ ك 

كتعدد قطاعات الشغؿ الشيء الذم ينتج عنو ببل ريب كثرة المنازعات العمالية التي تثقؿ 
 .(3)كاىؿ كجكد مكتب كاحد لممصالحة في النظر كالفصؿ فييا

مف  3و طبقا لنص المادة تجنبا لتداخؿ كتضارب االختصاصات في حالة تعدد المكاتب، فإنّ 
نفس المرسـك التنفيذم، يتـ اختصاصاىا اإلقميمي كمقر كؿ كاحدة منيا بمكجب قرار مشترؾ 

 . (4)بيف كزير العمؿ كالشؤكف االجتماعية ككزير العدؿ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2005، 4يحدد االختصاص االقميمي لمكاتب المصالحة، ج.ر، عدد  05/07المرسـك التنفيذم رقـ  -1

، الزامية المصالحة في الّنزاعات الفردية، الممتقى الكطني حكؿ المصالحة آلية بديمة لحّؿ الّنزعات معشك نبالي فطة -2
 ..4، ص 2013أفريؿ  25ك 24المنظَّـ بكمية الحقكؽ، جامعة مكلكد معمرم، تيزم كزك، يكمي 

 .79بؽ، ص قكريش بف شرقي، منازعات العمؿ في نطاؽ المؤسسة العمكمية االقتصادية، المرجع السا -3
 154كريـ غانية، النظاـ القانكني لعقد العمؿ غير المحدد المدة، المرجع السابؽ، ص  -4
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أّما في حالة كجكد مكتب كاحد لممصالحة في الّدائرة، فإّف مقره يككف بمقر مكتب مفتشية    
 .(1)العمؿ

 االختصاص الموضوعي)النوعي(–1
المحكمة في جميع الدعاكل الناشئة عف عبلقات العمؿ الفردية، بسبب التنفيذ التكقيؼ  تنظر

أك القطع، كفي المسائؿ المتصمة بالتككيف كبصفة عامة في أّم مسألة خكليا ليا القانكف 
 .(2)صراحة
فيما يخص المنازعات  90/04مف القانكف رقـ  19ما أكردتو الفقرة الثالثة مف المادة  استثناءا

التي يككف طرفا فييا المكظفكف كاألعكاف الخاضعكف لمقانكف األساسي لممؤّسسات كاإلدارات 
العمكمية، ككافة العّماؿ المشابييف ليـ كالقضاة كالّماؿ المدنييف في الدفاع الكطني كما شابو 

1994ديسمبر  20كىك ما أّكدتو المحكمة العميا في قرارىا الصادر بتاريخ ذلؾ، 
(3). 

 * موقف المحكمة العميا من اختصاص مكتب المصالحة
مف الثابت قانكنا أّف كؿ خبلؼ فردم خاص بالعمؿ يجب أف يككف مكضكع محاكلة    

مف  19صمح أماـ مكتب المصالحة، ك قبؿ مباشرة أم دعكل قضائية كفؽ أحكاـ المادة 
كما يتضمنو المحضر مف أقكاؿ ال يعني قضاة المكضكع كال يتطمب الّرد  90/04القانكف 

 .(4)انكني الكحيد ىك الّسماح لمعامؿ بإقامة دعكل قضائيةعمى ىذه األقكاؿ يككف األثر الق
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 . 27بؽ صرسة نجاة، النزاعات الفردية في العمؿ بيف القانكف كاالجتياد القضائي، المرجع السا - 1
، يتضمف تحديد كيفيات انتخاب المساعديف 1991أكت  10المؤرخ في  272 -91مف المرسـك التنفيذم رقـ  2المادة  -

مؤرخ في  288-92، معّدؿ كمتّمـ بمقتضى المرسـك التنفيذم رقـ 1991لسنة  38كأعضاء مكاتب المصالحة، ج.ر عدد 
 .1992لسنة  55ج.ر عدد  1992جكيمية  6
الجيبللي، الكجيز في قانكف العمؿ كالحماية االجتماعية)النظرية العامة لمقانكف االجتماعي في الجزائر(، المرجع عجة  -2

 .207السابؽ، ص 
  3 - S. BENGHERSALLAH, Inspectrice Régional du Travail d’Alger, Revue Algérienne,      

Op.cit., P22                                                                                           
 .67نبيؿ صقر، فراح محمد الصالح،  تشريعات العمؿ نصا كتطبيقا، المرجع السابؽ، ص-4
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ىذا باإلضافة إلى أّنو يتبيف مف الحكـ المطعكف فيو عدـ تناقض أسبابو، كاعتمد في بناء     
قاىرة دفعت بالمؤّسسة المدعى عمييا إلى كقؼ قضائو، برفض طمب  الطاعف عمى أسباب 

تبلؼ آالت اإلنتاج، كىذا ال يعد تناقضا في األسباب   عبلقة العمؿ بعد تعرضيا لمحريؽ كا 
كىك ما يجعؿ الكجو المثار مؤّسس، كلكف يتبيف مف الحكـ المطعكف فيو أّف مكضكع النِّزاع    

المعّدؿ كالمتمـ  90/11مف القانكف  73/4ال يتعمؽ بالتسريح المنصكص عميو في المادة 
مف  73كأف الطاعف لـ تنسب لو خطأ يستكجب التسريح كفؽ أحكاـ المادة  91/29بالقانكف 

القانكف المشار اليو أعبله، بؿ أف المؤسسة المدعى عمييا في الطعف اتخذت قرار بتكقؼ 
النزاع، ىذا فضبل  النشاط بعد تعرضيا كعميو فإّف أحكاـ المادتيف ال ينطبقاف عمى مكضكع

عمى أف االجتياد القضائي يعتبر أّف صيغة الحكـ التي يصدرىا بما يحددىا القانكف حتى 
كلك صدرت خطأ بغير الصيغة المحددة قانكنا أّما عف االستثناء اآلخر الذم أقرَّه االجتياد 

 .(8)القضائي كالمتعمؽ باختصاص مكاتب المصالحة
كيتمثؿ في النِّزاعات الفردية التي تككف طرفا فييا الييئات الدبمكماسية كالجمعيات           

تنفيذا لبلتفاقيات التي ، (1)ك المؤّسسات العمكمية التابعة ليا التي تقـك بنشاطات في الجزائر
 تربطيا بيا بغض النظر عف طبيعة العبلقة التي تربط أطراؼ النزاع كذلؾ بحجة أّف ىذه
الييئات تتمتع بالحصانة الدبمكماسية أماـ القضاء الجزائر، بالتالي يعتبر االختصاص النكعي 

 .(3)لمكاتب المصالحة مف النظاـ العاـ كال يجكز مخالفتو
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .67نبيؿ صقر، فراح محمد الصالح،  تشريعات العمؿ نصا كتطبيقا، المرجع السابؽ، ص-1

 (.85/88/1000المؤرخ في  106318)قرار المحكمة العميا، الغرفة االجتماعية، رقم  -
 .154غانية، النظاـ القانكني لعقد العمؿ غير المحدد المدة، المرجع السابؽ، ص  كريم -2
قانونا أّنو يستثنى من اختصاص مكاتب المصالحة الخالفات الفردية لمعمل التي يكون طرفا الموظفون " من المقرر  -

 واألعوان الخاضعين لمقانون األساسي لممؤّسسات واالدارات العمومية.
ولمَّا ثبت أّن النِّزاع الحالي القائم بين إدارة عمومية وعون متعاقد لدييا، فإّنو بمصادقة قضاة المجمس عمى حكم  

المحكمة االجتماعية، واعتبار أنفسيم مختصين نوعيا لمّنظر في موضوع الدعوى فإّنيم يكونون قد خالفوا النص المذكور 
، وألّن االختصاص النوعي من النظام 88-90من قانون رقم  3المدنية ومن قانون االجراءات  7بالمرجع والمادتين 

 "–بدون إحالة  –العام فيتعين نقض القرار المنتقد 
 .154كريـ غانية، المرجع نفسو، ص  -3
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كنظرا لطبيعة الدكر االيجابي الياـ الذم تقـك بو ىذه المكاتب، كالمتمثؿ التكفيؽ بيف    
األطراؼ المتنازعة بيدؼ التكصؿ إلى حّؿ ِكدِّم لمنزاع فإّننا نجد مثبل المشرع الفرنسي قد 

منح ليذه المكاتب عدة صبلحيات كسمطات استثنائية تمكنيا مف القياـ بمياميا عمى أكمؿ   
مف ضمنيا إمكانية اتخاذ بعض اإلجراءات المؤقتة التي تؤدم  إلى التعجيؿ بحّؿ  كجو،

النزاع، كإصدار أمر الغرامة التيديدية إلى المستخدـ مف اجؿ استحضار الكثائؽ التي يمزمو 
القانكف بتسميميا إلى العامؿ كشيادة العمؿ، كذلؾ عمى عكس التشريع الجزائرم الذم       

ه المكاتب بمثؿ ىذه الصبلحيات، الشيء الذم يؤدم إلى التقميؿ مف فعاليتيا ال تتمتع فيو ىذ
 .(8)ك نجاعتيا

 الفرع الثاني
 نظام المصالحة في مجال منازعات العمل الجماعية 

كنتيجة لمتطكر االقتصادم كاالجتماعي الذم عرفتو الجزائر بعد تأميـ المحركقات الشيء    
كفير فرص عمؿ عديدة، أدل إلى جانب ذلؾ إلى تنامي الذم أدل إلى انتعاش اقتصادم كت

قطاع آخر بمكازاة مع القطاع العاـ، كحرصا منيا عمى حماية الُعمَّاؿ الذيف يشتغمكف بيذا  
القطاع أصدرت السُّمطة الُعُمكِمية في ذلؾ الظرؼ األمر المتعمؽ بالشركط العامة لعبلقات 

الحة في مجاؿ منازعات العمؿ الجماعية كاف العمؿ في القطاع الخاص، كلدراسة نظاـ المص
لى نظاـ الُمَصالحة مف 82/05ال ُبدَّ إلى التطرؽ لنظاـ الُمصالحة مف خبلؿ قانكف رقـ  ، كا 

 .(1)خبلؿ قكانيف اإلصبلحات
كالذم   75/31إّف تطكر نظاـ تسكية خبلفات العمؿ الجماعية ظير مف خبلؿ األمر رقـ    

منو كجعميما إجبارييف، يرفع فيو طرفا  303نص عمى المصالحة كالتحكيـ في المادة 
الخبلؼ الّنزاع إلى مفتشية العمؿ كالشؤكف االجتماعية قصد المصالحة، لكف دكف تأطير ىذا 

 .(3)نيات تؤدم إلى تحقيؽ الغرض المراد منواإلجراء بآليات كتق
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .76عيساني محمد، آليات تسكية نزاعات العمؿ الفردية، المرجع السابؽ، ص -1
 .66نزاعات العمؿ الجماعية في القانكف الجزائرم كالمقارف، المرجع السابؽ،  ص مخمكؼ كماؿ، آليات تسكية  -2
 .90رشيد كاضح، منازعات العمؿ الفردية كالجماعية في ظؿ اإلصبلحات االقتصادية في الجزائر المرجع السابؽ، ص  -3
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عية كما ُيمكف مبلحظتو أّف مراحؿ تطكر نظاـ المصالحة في مجاؿ منازعات العمؿ الجما 
يظير مف خبلؿ األجيزة التي تتكلى القياـ بميمة المصالحة، فيناؾ أجيزة خاصة قبؿ مرحمة 

 )ثانيا(.كأخرل بعد مرحمة االصبلحات )أوال(،االصبلحات 
 األجيزة الخاصة قبل مرحمة اإلصالحات  –أوال 
أكؿ كأىـ نص في ميداف  1982فيفرم  13المؤرخ في  82/05يعتبر القانكف رقـ      

الكقاية مف الخبلفات الجماعية في العمؿ كتسكيتيا، كذلؾ مف خبلؿ محاكلتو تتبع الخبلؼ 
في كؿ مراحمو لمحاصرتو كالتقميؿ مف آثاره، ابتداءا مف  الّمقاءات كاالجتماعات التي تنعقد 

بيف ىذه األخيرة كالممثميف المنتخبيف لمعّماؿ، فجاء ىذا القانكف لسد الفراغ داخؿ المؤّسسات 
التشريعي في ميداف تسكية النزاعات داخؿ المؤّسسات االشتراكية فنص عمى المصالحة 

 .(8)كالتحكيـ
 المجنة البمدية لممصالحة -8

ميّمة المصالحة إلى لجنة البمدية التي  82/05فقد أككؿ ىذا القانكف أم القانكف رقـ     
يرأسيا مفتش العمؿ، كالمتككنة مف ممثميف عف حزب كممثؿ عف الييئة النقابية المعنية 
باألمر إقميميا كممّثؿ عف المجمس الشعبي البمدم كممّثميف عف أطراؼ المنازعة)الُعمَّاؿ 

شتراكية( كأف يككنكا أعضاء في مجمس اإلدارة المعنية، كيتكلى مفتش العمؿ فكر المؤّسسة اال
إحالة األمر عميو جمع لجنة بمدية خاصة لمُمصالحة ك رئاستيا كالتي تستمع إلى أطراؼ 

( أّياـ، مف تاريخ اإلحالة، كفي حالة كصكليا 8الِخبلؼ الجماعي كتسكيتو في ظرؼ ثمانية )
ماعي تدكف محضر بذلؾ ُيكقعو ُكؿَّ أعضائيا كُيْكَدع لدل كتابة ضبط إلى حؿِّ الِخبلؼ الج

لممحكمة االجتماعية مف قبؿ مفتشية العمؿ، كتعتبر قرارات ىذه الّمجنة ممزمة لؤلطراؼ كليا 
 .(1) القكة التنفيذية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 68مخمكؼ كماؿ، آليات تسكية نزاعات العمؿ الجماعية في القانكف الجزائرم كالمقارف، المرجع السابؽ، ص  -1
 كما يمييا.  119قكريش بف شرقي، منازعات العمؿ في نطاؽ المؤّسسة العمكمية االقتصادية، المرجع السابؽ، ص -2
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 التقاء الخالفات وتسويتياالمجنة الوالئية  -1
أّما في حالة عدـ تكصميا إلى حّؿ الخبلؼ الجماعي يحررمفتش العمؿ محضرا بعدـ     

المصالحة كُيكقعو، ثـ يحيمو إلى الّمجنة الكالئية المكّمفة باتقاء الخبلفات الجماعية كتسكيتيا 
 .كذلؾ في ظرؼ يكميف مف تاريخ تكقيع المحضر

حالة ما إذا كاف الخبلؼ الجماعي في غاية الخطكرة فتتناكلو ىذه الّمجنة بقكة القانكف  كفي   
 بمبادرة مف رئيسيا أك مف األميف العاـ لمعّماؿ الجزائرييف. 

تتككف ىذه الّمجنة مف الكالي أك ممّثمو القانكني بتفكيض خاص كلو سمطة القرار، كممّثؿ    
المجمس الشعبي الكالئي لبلتحاد العاـ المكّمؼ بالشغؿ في الحزب عمى مستكل الكالية كممّثؿ 

المجمس التنفيذم الكالئي كقاضي مف المجمس القضائي، كممّثؿ عف االتحاد الكالئي لبلتحاد 
ّف ىذه  العاـ لمعّماؿ الجزائرييف كممّثؿ عف االتحاد الكالئي الكطني لمفبلحيف الجزائرييف، كا 

ذا دعت الحاجة إلى اتقاء الّمجنة التي تنشأ في كؿ كالية،  تكسع أثناء دراسة خبلؼ ما، كا 
خبلؼ، بحيث تشمؿ عمى ممّثميف لمييئة صاحب العمؿ)المؤّسسة االشتراكية(، المعنية عمى 
المستكل المركزم كمفكضيف قانكنا مف السمطات كممّثميف منتخبيف لعّماؿ الييئة، كتشمؿ 

 .ي بالخبلؼ، كمفتش العمؿ المختص إقميمياكذلؾ المدير في المجمس التنفيذم الكالئي المعن
كتشمؿ كذلؾ المدير في المجمس التنفيذم الكالئي المعني بالخبلؼ، كمفتش العمؿ    

المختص إقميميا، كيمكف لمكالي أف يستعيف بمنتخبي المجالس الشعبية البمدية كالمجمس 
فاءة معينة عمى الشعبي الكالئي ك بأم شخص تابع لمصمحة عمكمية، يككف قادرا بحكـ ك

( أّياـ 8المساىمة في الكالية كالبت في الخبلفات الجماعية المحالة إلييا في ظرؼ ثمانية )
ّما برفع الممؼ إلى الّمجنة الكطنية  .(8)إما بالتسكية كا 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .120، ص  119قكريش بف شرقي، منازعات العمؿ في نطاؽ المؤّسسة العمكمية االقتصادية، المرجع السابؽ،  ص  -1
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كأّما فيما يخص قرارات الّمجنة الكالئية فتدكف في محضر ُيكقعو رئيسيا كالممّثمكف عمى    
المستكل المركزم ألطراؼ الخبلؼ الجماعي، كتقكـ أمانة ىذه الّمجنة بإيداع المحضر بعد 
تكقيعو مف جميع أعضائيا لدل كتابة ضبط المجمس القضائي، كما أّف ىذه القرارات قابمة 

الّمجنة الكطنية، كدرجة ثالثة كالمكمفة باتقاء خبلفات العمؿ الجماعية كتسكيتيا  لمطعف أماـ
 .(8)كالتي تنشأ لدل الكزير المكّمؼ بالعمؿ كتحت رئاستو

 

 المجنة الوطنية التقاء الخالفات وتسويتيا -3
تنشأ المجنة التقاء الخبلفات الجماعية في العمؿ كتسكيتيا لدل الكزير الُمكّمؼ بالعمؿ     

كتحت رئاستو، لتتكلى النظر في الخبلفات التي تطرأ في القطاع االشتراكي، كتجتمع فيو بقكة 
ـ القانكف أك بمبادرة مف رئيسيا، أك الكزير صاحب الكصاية أك مف  األميف العاـ لبلتحاد العا

لمعّماؿ الجزائرييف، أك مف األميف العاـ لبلتحاد الفبلحيف الجزائرييف كفي حالة تكصؿ الّمجنة 
إلى حّؿ الخبلؼ الجماعي تدكف قراراتيا في محضر يمـز األطراؼ كتككف لو قكة تنفيذية، أّما 

 .(1)في حالة عدـ تكصميا إلى حمِّو، يحاؿ الخبلؼ الجماعي إلى سمطة التحكيـ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .95المرجع السابقص  ،رشيد كاضح، منازعات العمؿ الفردية كالجماعية في ظؿ اإلصبلحات االقتصادية في الجزائر -1 

 وتتكون المجنة الوالئية من:  *
 ممّثميف لمحزب عضكيف في الّمجنة االقتصادية كاالجتماعية. -
 قاض مف المجمس القضائي األعمى. -
 ممّثؿ لكزير العمؿ. -
 الكزير صاحب الكصاية عمى الييئة صاحبة العمؿ المعنية. -
 ممّثؿ لؤلمانة الكطنية لبلتحاد العاـ لمعّماؿ الجزائرييف. -
 لؤلمانة الكطنية لبلتحاد الكطني لمفبلحيف الجزائرييف ممّثؿ -
 .ممّثميف اثنيف لبلتحاديات المينية التابعة لبلتحاد العاـ لمعّماؿ الجزائرييف -
 كالمبلحظ عمى أعضاء المجنة الكطنية ىك غياب الممثميف لمييئات المستخدمة كالُعّماؿ.*

ك تتمثؿ صبلحيات ىذه المجنة بالنظر في الخبلفات التي تطرأ في القطاع االشتراكي كالتي ترفع الييا مف قبؿ المجاف 
الكالئية، إلى جانب الخبلفات التي تحدث في القطاع الخاص، كالتي تككف ليا انعكاسات كطنية، حيث يقـك كزير العمؿ 

 استثناءنا برفع الخبلؼ اليو.
 .120ي، منازعات العمؿ في نطاؽ المؤّسسة العمكمية االقتصادية، المرجع السابؽ، ص قكريش بف شرق -2
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ككتقييـ ليذا القانكف يمكف أف نقكؿ أّنو رغـ أىميتو بالنظر إلى القكانيف التي سبقتو، إاّل    
 :أّنو حمؿ في طياتو قصكره كمحدكديتو، كيتجمى ذلؾ مف خبلؿ النقاط التالية

أّف ىذا القانكف اقتصر تطبيقو عمى الّنزاعات الجماعية في العمؿ التي تحدث بيف الُعّماؿ    
، المتضمف 1978أكت  5المؤرخ في  78/12الخاضعة رقـ  (8)كالييئات صاحبة العمؿ

82/05القانكف األساسي  العاـ لمعامؿ، كىك ما أّكدتو المادة األكلى مف القانكف رقـ 
(1). 

ا القانكف قد حـر قطاعات أخرل مف امتداد تطبيقو كالقطاع الخاص إاّل في كبذلؾ فإّف ىذ
مف القانكف كالمتعمقة باختصاص الّمجنة الكطنية  38حالة استثنائية كاحدة نصت عميو المادة 

المكّمفة باتقاء الخبلفات الجماعية في العمؿ كتسكيتيا في الخبلفات التي تطرأ في القطاع 
اسات عمى المستكل الكطني، أّما سكاىا فبل يدخؿ في اختصاص ىذه الخاص كتككف لو انعك

ّنما جعميا تخضع لمحتكل  الّمجنة كال حتى في اختصاص الّمجاف المحمية البمدية كالكالئية، كا 
الفصؿ الثالث مف القانكف السالؼ الذكر، حيث تعالج الخبلفات الجماعية لمعمؿ في ىذا 

يئة النقابية، كفي حالة فشؿ األطراؼ مف الكصكؿ إلى القطاع كجكبا بيف صاحب العمؿ كالي
تسكية يحاؿ الخبلؼ إلى مفتشية العمؿ لمبت فيو دكف تفصيؿ إلجراءات سير عممية التسكية 

 كطبيعة القرارات التي يتكصؿ إلييا مفتش العمؿ كقكتيا التنفيذية.
جعميا عمى  كما يعاب كذلؾ عمى ىذا القانكف ىك طكؿ إجراءات المصالحة مف خبلؿ   

ثبلث درجات، كذلؾ عكس النظاـ الفرنسي الذم ىك عمى درجتيف مع إعطاء األفضمية 
 .(3)كاألسبقية لممصالحة االتفاقية داخؿ الييئة المستخدمة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 كما يمييا. 71مخمكؼ كماؿ، آليات تسكية نزاعات العمؿ الجماعية في القانكف الجزائرم كالمقارف، المرجع السابؽ   -1
 21المؤرخ في  32، المتضمف القانكف األساسي العاـ لمعّماؿ، ج ر عدد1978أكت  5المؤرخ في  78/12القانكف  -2

 1990أفريؿ 
                       .     73مخمكؼ كماؿ، المرجع نفسو، ص   -3
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 نظام المصالحة بعد االصالحات -ثانيا

عرفت مرحمة االصبلحات، صدكر العديد مف النصكص التشريعية المتعمقة بتنظيـ    
، كذلؾ مع بداية 1986مف نياية  ليا ابتداءا رعبلقات العمؿ، ىذه المرحمة التي بدأ التحضي

التحضير لمرحمة استقبللية المؤسسات االقتصادية الصناعية كالتجارية التي تقررت بصفة 
كاضحة كرسمية مف خبلؿ أشغاؿ كلكائح الندكة الرابعة لمتنمية كما جاء في الئحة استقبللية 

حتكل القانكف المؤسسات الصادرة عف ىذه الندكة، كمف ضمنيا ضركرة إثراء كتحسيف م
األساسي لمعامؿ كالمراسيـ التطبيقية لو، قصد الكصكؿ مف خبلؿ تأطير مخطط لتطكير 
األجكر إلى تنظيـ المرتبات كالحكافز المناسبة لتحسيف فعالية المؤسسة،  كىك ما عكفت عميو 

، كىي 1989لجنة مختصة قدمت تقاريرىا إلى الندكة الكطنية لممؤّسسات المنعقدة في جانفي 
التقارير التي جاء فييا بصفة عامة أّف ىذا القانكف، أم  ؽ.أ.ع.ع، لـ يحقؽ األىداؼ التي 
كضع مف أجميا بالتالي فإّف اتخاذ اإلصبلح بخصكص االستقبللية، يستدعي تكييؼ األحكاـ 

جاء مغايرا ليذه  90/02لذا فإف التشريع الجديد رقـ  ،مع المحيط االقتصادم الجديد
بعد إلغاء الكصاية عمى المؤّسسات العمكمية االقتصادية، التي أصبحت اإلجراءات خاصة 

تسير نفسيا بصفة مستقمة فالمصالحة التنظيمية في ظؿ ىذا التشريع تتـ بعد فشؿ المصالحة 
أك عدـ كجكد إجراءات المصالحة .(8)التعاقدية بيف ممّثمي العّماؿ كممّثمي ىذه المؤّسسات

الجماعية  بحيث يرفع األمر مف قبؿ أحد أطراؼ النزاع إلى  المنصكص عمييا في االتفاقيات
مفتشية العمؿ المختصة إقميميا، فيقـك مفتش العمؿ بإخطار األطراؼ  إلى حضكر جمسة 

أّياـ المكالية لئلخطار، قصد تسجيؿ مكقؼ كؿ طرؼ  04المصالحة كجكبا التي تعقد خبلؿ 
جمسة المصالحة التي تنظميا مفتشية مف مكضكع الّنزاع كحضكر أطراؼ الخبلؼ الجماعي ل

: " يجب عمى ( مف ىذا القانكف عمى ما يمي7العمؿ أمرا إلزاميا فتنص المادة السابعة )
طرفي الخالف الجماعي في العمل أن يحضروا جمسات المصالحة التي تنظميا مفتشية 

 .(1)العمل"
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .74مخمكؼ كماؿ، آليات تسكية نزاعات العمؿ الجماعية في القانكف الجزائرم كالمقارف، المرجع السابؽ،  ص  -1
 كما يمييا. 120بف شرقي، منازعات العمؿ في نطاؽ المؤّسسة العمكمية االقتصادية، المرجع السابؽ،  ص  قكريش -2
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كتككف القرارات المتكصؿ إلييا ممزمة ألطرافيا، لتصبح المسائؿ المتفؽ عمييا نافذة مف تاريخ 
 إيداعيا لدل كتابة ضبط المحكمة المختصة إقميميا.

إذا كاف النزاع في المؤسسات كاإلدارات العمكمية، فيرفع ممثمك العمؿ المسائؿ المستمر  أّما
 :فييا الخبلؼ إلى

الُسُمطات اإلدارية المختصة عمى مستكل البمدية أك الكالية التي تنتمي إلييا الُمؤّسسة     -
 أك اإلدارة المعنية.

أك اإلدارات المعنية تدخؿ في نطاؽ  الكزراء أك ممّثمييـ المخكليف إذا كانت المؤّسسات -
 .(8)اختصاصيـ، أك إذا كاف الخبلؼ الجماعي في العمؿ يكتسي طابعا جيكيا أك كطنيا

( أّياـ، فإّف الّسمطة الّسممية العميا المباشرة 8أّما إذا لـ تتـ تسكية الّنزاع خبلؿ ثمانية )
مّثمي الّسمطة المكّمفة تستدعي طرفي الخبلؼ الجماعي إلى اجتماع المصالحة، بحضكر م

ال تعرض نقاط الخبلؼ عمى  بالكظيفة العمكمية، كمفتشية العمؿ المختصة إقميميا، كا 
المجمس المتساكم األعضاء العمكمية، الذم يعتبر جياز مصالحة داخؿ المؤّسسات 

العمؿ كاإلدارات العمكمية يتكّكف مف اإلدارة كممّثمي الُعّماؿ كعميو، فالتنظيـ الجديد لعبلقات 
الجماعية قد نّظـ تسكية خبلفات العمؿ الجماعية داخؿ المؤّسسة المستخدمة صاحبة العمؿ 
غير المؤّسسات كالييئات الُعمكمية، كىي ىيئات مكّكنة قانكنا داخؿ المؤّسسة صاحبة العمؿ 

 . (1)مكّكنة مف المستخدـ كممّثمي الُعّماؿ
فإذا كانت المصالحة إال في مسائؿ جزئية مف الّنزاع، فيتـ تحرير محضر مصالحة جزئية 
كتككف نافذة لمطرفيف المكقعيف عمييا كذلؾ، أّما المسائؿ التي لـ يتـ التكصؿ إلى تسكيتيا 

 .(3) كالتييبقى الخبلؼ بشأنيا قائما، فيحّرر بشأنيا محضر عدـ المصالحة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .98رشيد كاضح، منازعات العمؿ الفردية كالجماعية في ظؿ اإلصبلحات االقتصادية في الجزائر، المرجع السابؽ، ص -1
 .235اإلصبلحات االقتصادية، المرجع السابؽ، صرشيد كاضح، الطبيعة القانكنية لعبلقة العمؿ في إطار  -2
 .98رشيد كاضح، منازعات العمؿ الفردية كالجماعية في ظؿ اإلصبلحات االقتصادية في الجزائر، المرجع نفسو، ص -3
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 المطمب الثاني
 إجراءات المصالحة ونتائجيا 

ى لبركز بكادر إّف االجراءات الكقائية السالؼ ذكرىا، ىي ضركرية في المراحؿ األكل    
ّما  الّنزاع  كثيرا ما ال ُتؤتي النتائج المرجكة منيا، إّما الى تمسُّؾ األطراؼ بمكاقفيا كمطالبيا كا 
ّما لعدـ التزاـ  لعدـ ِجّدية أعماؿ ىذه الييئات الحّؿ الِكدم كإدارات الييئات المستخدمة، كا 

أك ألم سبب مف األسباب األخرل األطراؼ بنتائج التسكية الِكّدية كتنفيذ الحمكؿ الُمقترحة، 
األمر الذم يستدعي اما بحكـ القانكف أك بحكـ االتفاقيات الجماعية المجكء إلى الكسائؿ 

، لكف ىذه الطرؽ (8)كاالجراءات العبلجية األخرل كالُمختمفة، سكاء االختيارية اك االجبارية
اك جماعيا، فُتعد التسكية عف كاالجراءات تختمؼ باختبلؼ طبيعة الّنزاع فيما غذا كاف فرديا 

طريؽ مكاتب المصالحة، المرحمة األخيرة مف مراحؿ التسكية اإلدارية لمنازعة العمؿ الفردية 
ك ينحصر دكر مكتب المصالحة في إجراء  (1)قبؿ عرضيا عمى الجية القضائية المختصة

مح بغرض التكفيؽ بيف طرفي النِّزاع الفردم في العمؿ  .محاكلة الصُّ
كالمتعمؽ  1990فيفرم  06المؤرخ في  90/04مف القانكف رقـ  19ؾ طبقا لنص المادة كذل  

بتسكية الّنزاعات الفردية في العمؿ التي تخكلو ىذه الصبلحيات التكفيقية كتجعؿ منيا شرطا 
ا  مَّ مح بيف الطرفيف كا  مح إما بكقكع الصُّ جكىريا لقبكؿ الدعكل القضائية كتنتيي محاكلة الصُّ

 .(3)مح، كفي كمتا الحالتيف يحرر مكتب المصالحة محضرا يضمنو إرادة األطراؼبعدـ الصُّ 
( 5أّما عف الّنزاعات الجماعية فقد اعتمد الُمشّرع الجزائرم ىذا األسمكب في المادة الخامسة)

إذا اختمف الطرفان في ُكلِّ المسائل المدروسة أو  التي جاء  فييا أّنو 90/02مف القانكف 
باشر الُمستخدم وممّثمو الُعّمال اجراءات الُمصالحة المنصوص عمييا في في بعضيا، يُ 

 االتفاقيات  أو العقود التي يكون كّل من الجانبين طرفا فييا.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .98سميماف، آليات تسكية منازعات العمؿ كالضماف االجتماعي، المرجع السابؽ، ص  أحمية -1

 .200عجة الجيبللي، الكجيز في قانكف العمؿ كالحماية االجتماعية، المرجع السابؽ، ص  -2
           رشيد كاضح، منازعات العمؿ الفردية كالجماعية في ظؿ اإلصبلحات االقتصادية في الجزائر، المرجع السابؽ  -3

 . 40ك  39ص 
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ذا لم تكن ىناك اجراءات اتفاقية لمُمصالحة أو في حالة فشميا، يرفع الُمستخدم او ممّثمو   وا 
 الُعمَّال، الخالف الجماعي في العمل إلى ُمفِتشية العمل الُمختصة إقميميا"

فقد حرصت مختمؼ التشريعات عمى تحديد  -المصالحة –كنظرا ألىمية ىذا اإلجراء     
كمف المؤكد أف )فرع أول(، ( 8)اإلجراءات الخاصة التي يتـ كفقيا أماـ مكاتب المصالحة

محاكلة مكتب المصالحة لحؿ النِّزاع يتكصؿ ىذا األخير إلى نتائج إّما بنجاح المصالحة    
 )فرع ثاني(.أك بفشميا

 الفرع األول
 الحةإجراءات المص 

بعد استنفاذ إجراءات التسكية الداخمية لمّنزاع كالمحددة في المادتيف الثالثة كالرابعة مف      
، يمكف لمعامؿ المتضرر أف يقـك بإخطار مفتش العمؿ المختص إقميميا 90/04القانكف رقـ 

بكاسطة عريضة مكتكبة، أك بالحضكر الشخصي أمامو ليدلي بتصريحاتو شفكيا، كيقـك 
لعمؿ بتحرير محضر بشأنو، ثـ يقكـ بتقديـ ىذا اإلخطار خبلؿ ثبلثة أّياـ مف تبميغو مفتش ا

إّياه إلى مكتب المصالحة مع استدعاء أطراؼ الّنزاع لبلجتماع المقرر لعقد جمسة الصمح 
 .(1)( أّياـ عمى األقؿ مف تاريخ االستدعاء8التي تتـ بعد ثماني )

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .68عيساني محمد، آليات تسكية نزاعات العمؿ الفردية في القانكف الجزائرم كالمقارف، المرجع السابؽ، ص  -1

 . 155غانية، النظاـ القانكني لعقد العمؿ غير المحدد المدة، المرجع السابؽ، ص  كريـ -2
يعتبر ىذا االجراء جزءا مف الدعكل القضائية بمجرد إخطار مكتب المصالحة، ُيعدُّ   القانون الفرنسيفبالرجكع  إلى  -

بتكجيو رسالة مضمنة مع إشعار بالكصكؿ  بمثابة اخطار لممحكمة بالقضية مكضكع النِّزاع، يتـ اخطار ىذه المكاتب إّما
ّما بالحضكر الشخصي االرادم أماـ ىذه المكاتب، حيث يقـك المّدعي بمؿء استمارات معدَّة  إلى كتابة الضبط المحكمة، كا 
سمفا ليذا الغرض كبحسب عدد المكضكعات األساسية لمطمب )األجرة، الساعات االضافية، التعكيض عف العطمة المدفكعة 

ر...إلخ كيجب اف يحتكم الطمب عمى إسـ، كمينة، كعنكاف األطراؼ، ككذا المكضكع األساسي لمطمب محؿ الّنزاع، ثـّ األج
مح أك تقـك بإرسالو لو بكاسطة  تقـك كتابة الضبط بتسميـ كصؿ االخطار فكرا إلى المّدعي كتخبره شفكيا بتاريخ جمسة الصُّ

الحة، أّما بالنسبة لممدَّعى عميو، فيتـ استدعاؤه  بكاسطة رسالة مضمنة مع رسالة عادية متضمنا مكاف كتاريخ جمسة المص
اشعار بالكصكؿ كما ترسؿ إليو في نفس اليـك نسخة مف استدعاء عف طريؽ رسالة عادية معفاة مف الرسـك البريدية، عمى 

لى دعكتو إلحضار معو كّؿ أف يتضمف االستدعاء صفة المّدعي، ككذا يـك كمكاف كساعة جمسة المصالحة، باإلضافة إ
الكثائؽ المفيدة التي ليا عبلقة بمكضكع الّنزاع، كما يتضمف أيضا إشارة تفيد إلى إمكانية اتِّخاذ مكتب المصالحة لقرارات 

 تنفيذية مؤقتة ضّده حتى في حالة غيابو اعتمادا عمى العناصر الكحيدة المقّدمة مف طرؼ خصمو.
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شخصيا ليذا االجتماع أك عف طريؽ ممّثمييـ المؤىميف  يمكف لؤلطراؼ المعينة الحضكر   
90/14مف قانكف رقـ  2 – 16كىـ طبقا لممادة  ،(8)قانكنا

المحامي كالممّثؿ النقابي  ، (1)
المعمكؿ لو في كثير مف الحاالت حضكر العامؿ بنفسو إلى الجمسات أك محاميو كممّثؿ 

كتكميؼ ممّثميف عنيـ كرؤساء  قانكني، ما يبلحظ ىك تخمؼ أصحاب العمؿ عف الحضكر
المصالح كالمستشاريف القانكنييف، مما يؤدم إلى عدـ نجاح إجراء المصالحة بيف الطرفيف 

 .(3)المتنازعيف، كترتيب جزاء عمى غياب األطراؼ لجمسة الّصمح
 اإلجراءات المتخذة حالة عدم حضور الطرفين أو أحدىما –أوال 
مف ؽ.ت.ف.ع.ؼ، يعتبر بسيطا كممكنا مف  29مادة برغـ مف أّف العمؿ بمضمكف ال     

الناحية العممية، غير أنو ال يمكف تصكر إمكانية نجاح إجراء المصالحة بيف طرفيف 
متنازعيف يتعذر عمييما حتى حضكر اجتماع لتسكية الخبلؼ بينيما أك غير قادريف عمى 

ي في شيء في بعض مباشرتو شخصيا  فإذا كاف ىذا التصكر منطقيا نسبيا أك غير منطق
الحاالت، فإّنو غير جائز كمف غير المعقكؿ أف ننتظر نتائج ايجابية لمحاكالت الصمح بيف 
ذا تعذر عمى  طرفيف غريبيف عف الّنزاع، كال يعنييما أك ال يمّسيما الخبلؼ مباشرة، خاصة كا 

ت أحدىما أك كمييما الحضكر ليذا الغرض في اجتماعيف متتالييف، مما يجعؿ احتماال
الكصكؿ إلى حّؿ سممي مستبعدا جدا  رغـ تككيميما أك تكميفيما بيذه الميمة كتأىيميما ليا 

 .(4)كذلؾ، مّما  يسمح بمكاتب المصالحة بشطب القضية كأّنيا لـ تكف
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مف تقنيف العمؿ  516عمى عكس مف المشرع الفرنسي الذم حددىـ في المادة  90/04لـ يتـ تحديدىـ في قانكف  -1
شرعي، العّماؿ كأصحاب العمؿ الذيف ينتمكف إلى نفس فرع النشاط مندكبي بصفة دقيقة في حالة ما إذا كاف ىناؾ عذر 

 المنّظمات النقابية الزكج، المحامي، شرط الحصكؿ عمى تككيؿ خاص مف المعني عدا المحامي.
 ، المتعمؽ بكيفية ممارسة الحؽ النقابي.1990جكاف  02المؤرخ في  90/14قانكف رقـ -2
 .155ي لعقد العمؿ غير المحدد المدة، المرجع السابؽ، ، ص كريـ غانية، النظاـ القانكن -3
رشيد كاضح، رشيد كاضح، منازعات العمؿ الفردية كالجماعية في ظؿ اإلصبلحات االقتصادية في الجزائر، المرجع  -4

 .41السابؽ، ص 
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 حالة عدم حضور المدعي )العامل( -8  
لـ يحضر العامؿ أك مف يمّثمو قانكنا فإّف مكتب المصالحة يقرر شطب القضية ما لـ  إذا

تكجد مكانع جدية كشرعية تبرر غيابو، كيبمغ قرار الشطب إلى الممّثؿ القانكني لممؤّسسة 
 .( أّياـ، تبدأ مف تاريخ اتخاذ القرار8المستخدمة في ميمة ثمانية )

 ؤّسسة(حالة عدم حضور المدعى عمييا)الم -1
في حالة عدـ حضكر الممّثؿ القانكني لممؤّسسة في التاريخ المحدد لبلستدعاء، يتـ     

( أّياـ  مف تاريخ االستدعاء، كفي 8استدعاؤه مف جديد لبلجتماع في أجؿ أقصاه ثمانية )
مح  حالة عدـ حضكره في اجتماعيف متتالييف يقكـ مكتب الصمح بتحرير محضر عدـ الصُّ

 .(8)نو إلى المدعي )العامؿ(، أك مف يمّثمو قانكنا كذلؾ أثناء االجتماعكيقدـ نسخة م
أّما إذا حضر الطرفاف لجمسة المصالحة، مفتش العمؿ الذم يتكلى اإلشراؼ عمى مكتب    

المصالحة بعرض محتكل الشككل التي قدَّميا الُمدَِّعي،  بعدىا يسمح لطرفي الّنزاع  بتقديـ 
القضية مكضكع الّنزاع، ليتسنى ألعضاء ىيئة المصالحة كجيات نظرييما فيما يخص 

اإللماـ بكافة جكانبيا، كبالتالي تمكينيـ مف كضع تصكر شامؿ لكيفية تسكية الّنزاع عف 
 .(1)طريؽ اقتراحات تقدميا لؤلطراؼ، كيككف ليا الحؽ في قبكليا أك رفضيا

عادة إدراجو في منصب عممو ثـ    ك أّما عف التساؤؿ الذم يثار بشأف تسريح عامؿ كا 
تسريحو مف جديد مف طرؼ المستخدـ، ىؿ يكتفي ىذا األخير عند الّمجكء إلى القضاء إلى 
مح  تقديـ محضر عدـ المصالحة القديـ، أك يمجأ إلى مكتب المصالحة إلجراء محاكلة صُّ

 197475بشأنيا فمقد أصدرت المحكمة العميا قرارا يحمؿ رقـ جديدة كالحصكؿ عمى محضر 
 .(3)أّكدت مف خبللو ضركرة تقديـ محضر جديد مف مكتب المصالحة 06/06/2000بتاريخ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 80قكريش بف شرقي، منازعات العمؿ في نطاؽ المؤّسسة العمكمية االقتصادية، المرجع الساب ص  -1
 .71آليات تسكية نزاعات العمؿ الفردية في القانكف الجزائرم كالمقارف، المرجع السابؽ،  ص عيساني محمد،  -2

 .34ي، المرجع السابؽ، ص رسة نجاة، الّنزاعات الفردية في العمؿ بيف القانكف كاالجتياد القضائ -3
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رةن ذلؾ بأنَّنا نككف بصدد نزاع جديد أّما عف الّنزاعات الفردية لمعمؿ كالخاصة ، (8)مبرِّ
باإلطارات المسيرة الخاضعيف مف حيث النظاـ الخاص بعبلقات العمؿ لممرسـك التنفيذم رقـ 

مح فيي أيضا خاضعة ليذا اإلجراء أم  29/09/1990المؤرخ في  90/290 محاكلة الصُّ
 قبؿ رفع الدعكل القضائية.

كتبرير ذلؾ حسب رأم المحكمة العميا ىك أف اإلطار المسّير، يطبؽ عميو تشريع العمؿ     
، كذلؾ إعماال لنص 90/04المتعمؽ بتسكية الّنزاعات الفردية لمعمؿ كالمتمّثؿ في القانكف رقـ 

90/290مف المرسـك التنفيذم رقـ  6المادة 
خضع اإلطار المسير لنفس األحكاـ إذ ي (1)

اعاة بعض الخصكصيات الكاردة في المرسـك كااللتزامات المحددة قانكنا مع مر
 .الُمشار اليو

مح كجكبيا قبؿ الّمجكء إلى القضاء طبقا لنص المادة  كبناءا   مف  19عميو يككف إجراء الصُّ
خاصة كاف اإلطار المسير ال يدخؿ ضمف االستثناءات الكاردة في   90/04القانكف رقـ 

الّصادر عف  20417، كتجسد ىذا الرأم بمكجب القرار رقـ 19الفقرة األخيرة مف المادة 
06/06/2000مة العميا بتاريخ الغرفة االجتماعية لممحك

(3). 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .34رسة نجاة، الّنزاعات الفردية في العمؿ بيف القانكف كاالجتياد القضائي، المرجع السابؽ، ص  -1

* كفي حالة صدكر حكـ بشاف دعكل ثانية مرتبطة مف حيث مكضكعيا باألكلى، كأف يككف الحكـ األكؿ قضي بحؽ 
العامؿ في األجكر، كالدعكل الثانية تتعمؽ بتحديد األجكر الكاجب دفعيا، فإّف ىذا األخير غير ممـز بتقديـ محضر عدـ 

الصادر عن القسم األول لمغرفة  884390ا في القرار رقم وىو الرأي الذي ذىبت إليو المحكمة العميمصالحة جديد، 
 .81/80/8999االجتماعية بتاريخ 

 .06/06/2000الصادر عف القسـ األكؿ عف الغرفة االجتماعية بالمحكمة العميا بتاريخ  197475قرار يحمؿ رقـ  -
، المتعمؽ بالنّظاـ الخاص بعبلقات العمؿ الخاّصة 1990سبتمبر  29المؤرخ في  90/290المرسـك التنفيذم رقـ  -2

 .1990، أكتكبر 42بمسيرم المؤّسسات، ج.ر، عدد 
 . 34رسة نجاة، الّنزاعات الفردية في العمؿ بيف القانكف كاالجتياد القضائي، المرجع نفسو، ص -3
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ات الُمصالحة في النِّزاعات الجماعية، عند فضؿ الُمصالحة الداخمية أك أّما عف إجراء   
عند عدـ النَّص عمى كجكدىا أصبل في االتفاقيات الجماعية، كىذا النكع مف المصالحة 
ُتسمى بالُمصالحة االتفاقية،  يشرع في الُمصالحة القانكنية، ُيعرض الّنزاع عمى ُمَفتش العمؿ 

الُمشار اليو  90/02( مف القانكف 5ّصت عمى ذلؾ المادة الخامسة)الُمْختص إقميميا كما ن
 سابقا.
لـ ُيحدِّد ىذا األخير ُمّدة ُمعينة، لعرض النِّزاع الجماعي عمى ُمفتش العمؿ الُمْختص      

لكف بعض االتفاقيات الجماعية نّظمت ذلؾ مثؿ االتفاقية الجماعية لمصندكؽ الكطني 
 15، نّصت عمى أفَّ إخطار ُمفتش العمؿ يككف في ظرؼ 89لمتعاكف الفبلحي في مادتو 

في مكاده مف  90/02راء المنصالحة طبقا لمتشريع المعمكؿ بو أم قانكف يكما، يشرع في إج
كعند عرض الّنزاع عمى ُمفتشية العمؿ يستدعي ُمفتش العمؿ الُمعيف طرفي  09إلى  06

( أّياـ الُمكالية 4الخبلؼ في العمؿ إلى جمسة األكلى لمُمصالحة، في اجؿ ال يتعّدل أربعة )
رؼ في ُكؿِّ مسألة مف المسائؿ المتنازع عمييا، كحضكر لئلخطار قصد تسجيؿ مكقؼ ُكؿ ط
 .(8)طرفي النِّزاع جمسات الّصمح كجكبي

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .72سعدم يكسؼ، االتفاقيات الجماعية كدكرىا في حّؿ الّنزاعات الجماعية في العمؿ، المرجع السابؽ، ص  بف -1

 10/81/8994، قرار بتاريخ 886805من االستثناءات: قرار المحكمة العميا الغرفة االجتماعية، في ممف رقم 
اختصاص مكاتب المصالحة: الخالفات الفردية من المقرر قانونا أّنو يستثنى من  -قضية)وزارة التجييز( ضد )م.ش(،

قائم بين ادارة عمومية  –أّن النزاع الحالي  –لمعمل التي يكون طرفا فييا الموظفون واالدارات العمومية، ولّما ثبت في 
وعون متعاقد لدييا، فإّن بمصادقة قضاة المجمس عمى حكم المحكمة االجتماعية، واعتبار أنفسيم مختصين نوعيا 

من القانون  3من ق.إ.موالمادة  7ر في موضوع الدعوى، فإّنيم يكونوا قد خالفوا النص المذكور بالمرجع والمادتين لمنظ
بدون إحالة. وبالتالي كانت  –المنتقد  -، وألّن االختصاص النوعي من النظام العام فيتعين نقض القرار 90/88

 بدون احالة. 09/81/8991ضاء البويرة بتاريخ مضمون القرار ىو نقض ةابطال القرار الصادر عن مجمس ق
 ، المحكمة العميا، عن قسم المستندات والنشر لممحكمة العميا.8995عن المجمة القضائية، العدد األول، لسنة 
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 الفرع الثاني
 النتائج المترتبة عن المصالحة 

إذا كانت بعض التشريعات تعتبر إجراء المصالحة جزءا مف الدعكل القضائية يدخؿ      
ضمف اختصاص المحاكـ الفاصمة في المكاد االجتماعية كالقانكف الفرنسي، مثبل يترتب عمى 
إغفالو بطبلف الدعكل، فاالتفاقات المتكصؿ إلييا عف طريقو بمثابة أحكاـ قضائية قابمة أك 

كغير قابمة لمطعف العتبار ىذه المكاتب، أم مكاتب المصالحة، جزءا مف  كاجبة التنفيذ
 التنظيـ الييكمي لمحاكـ العمؿ.

أّما في التشريع الجزائرم، فإّف إجراء المصالحة يعتبر إجراءا شكميا كجكىريا مستقبل عف     
أنفسيـ الدعكل القضائية، كشرطا لمباشرتيا، بغرض حمؿ األطراؼ المتنازعة عمى التكصؿ ب

 .(8)أك عف طريؽ ممثمييـ القانكنييف إلى حؿ نقاط الخبلؼ ربحا لمكقت كاختصارا لئلجراءات
فإّف الحّؿ الناتج عف مساعي ىيئة المصالحة، سكاء كانت ىيئة اتفاقية أك قانكنية)مكتب 
المصالحة( ال يخرج عف ككنو اتفاؽ بيف الطرفيف عمى كضع حّد لمنِّزاع كليس أمر أك حكـ 

كلذلؾ فإّف تنفيذ ىذا االتفاؽ يرجع بالدرجة األكلى إلرادة كرغبة  ،(1) يئة المصالحةمف ى
 .(3)األطراؼ أنفسيـ في االلتزاـ بو، كتنفيذه حرفيا، أك عدـ االلتزاـ بو

 
 القوة التنفيذية لمحضر المصالحة –أوال 
مح ال يطرح مشاكؿ أثناء العمؿ عمى التكصؿ إليو، بقدر ما يطرحيا     لما كاف اتفاؽ الصُّ

عند تنفيذه، مثمو مثؿ الحكـ القضائي، فقد حاكؿ المشرع إحاطتو بنكع مف الضمانات 
 .(4)التنفيذية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .43ك  42رشيد كاضح، منازعات العمؿ الفردية كالجماعية، في ظؿ اإلصبلحات االقتصادية، المرجع السابؽ ص  -1
 .367كإطار لتنظيـ عبلقات العمؿ، المرجعالسابؽ، ص أحمية سميماف، االتفاقيات الجماعية لعمؿ -2

 .308أحمية سميماف، التنظيـ القانكني لعبلقات العمؿ في التشريع الجزائرم، المرجع السابؽ، ص -3
 .368أحمية سميماف، االتفاقيات الجماعية لعمؿ كإطار لتنظيـ عبلقات العمؿ، المرجع نفسو، ص -4
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عتبر إجراء المصالحة جزء مف الدعكل القضائية، كتدخمو فبالنسبة لمتشريعات التي ت    
ضمف اختصاصات محاكـ العمؿ بحيث يمتـز القاضي  بو بصفة إجبارية كإجراء أكلي قبؿ 
االنتقاؿ إلى مرحمة الحكـ، كيترتب عف إغفالو بطبلف الدعكل لتعمؽ ذلؾ بمسألة 

لؤلطراؼ حرية تحديد شركط كلقد ترؾ القانكف . (8)االختصاص التي ىي مف النظاـ العاـ
كآجاؿ تنفيذ اتفاؽ المصالحة، كفي نفس الكقت تكقع عدـ التحديد، كقيد األطراؼ في ىذه 

( يكما مف تاريخ االتفاؽ، كفقا لما نّصت عميو 30الحالة بأجؿ لمتنفيذ ال يتجاكز ثبلثيف)
ت بالجزاء المترتب عف فمقد جاء 90/04مف القانكف رقـ  34أّما المادة  ،المادة الّسالفة الذِّكر

مف نفس القانكف، كذلؾ بعدـ تنفيذ اتفاؽ المصالحة مف طرؼ  33مخالفة نص المادة 
 .(1)األطراؼ

مف  33ة كىك ما تؤكده القكانيف المعمكؿ بيا في ىذا الشأف، حيث تنص الماد    
" ينفذ األطراف اتفاق المصالحة وفق الشروط واآلجال التي ؽ،ت،ـ،ؼ،ع عمى أّنو: 

 (3)يوما من تاريخ االتفاق" 30ددونيا، فإذا لم توجد، ففي أجل ال يتجاوز يح
كيتمثؿ الجزاء في تكفير الحماية القضائية لمطرؼ المتضرر مف عدـ تنفيذ اتفاؽ   

المصالحة كذلؾ ألّف محضر المصالحة، كاف كاف يتمتع بقكة ثبكتية أضفاىا عميو القانكف 
بناءا عميو فيك ال يقبؿ التنفيذ الجبرم، كىك ما دفع بالمشرع فيك ال يتمتع بالقكة التنفيذية، ك 

إلى خمؽ فكرة أمر التنفيذ الستكماؿ شرط القكة التنفيذية، كربطو بالّمجكء إلى القضاء، كىك ما 
"تكون األحكام ، التي تنص عمى أف 90/04مف القانكف رقـ  22/1يؤّكده نص المادة 

ل اتفاق  مبرم في إطار اإلجراءات الخاصة القضائية المتعمقة بتطبيق أو تفسير ك
 .(4)بالمصالحة أمام مكتب المصالحة محل تنفيذ مؤقت بقوة القانون"

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .78محمد، آليات تسكية نزاعات العمؿ الفردية في القانكف الجزائرم، المرجع السابؽ، ص عيساني -1

 .35رسة نجاة، النزاعات الفردية في العمؿ بيف القانكف كاالجتياد القضائي، المرجع السابؽ، ص -2

 .308أحمية سميماف، التنظيـ القانكني لعبلقات العمؿ في التشريع الجزائرم، المرجع السابؽ، ص -3
 .35رسة نجاة، المرجع نفسو، ص -4
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 :كالتي تنص عمى أّنو 90/11مف القانكف رقـ  126ككذا ما تنص عميو المادة 
"يقدم طرف التفاوض الجماعي أو الطرف األكثر استعجاال منيما االتفاقية الجماعية فور 

ذلؾ أّف  يعنيإبراميا، قصد تسجيميا فقط، إلى مفتشية العمل وكتابة ضبط المحكمة..."
الحاصؿ بيف الطرفيف عف طريؽ المصالحة، يعد بمثابة اتفاؽ جماعي جديد حكؿ  ؽاالتفا

كلو نفس القيمة القانكنية لبلتفاقية الجماعية،  كيشمؿ (1)المسألة أك المسائؿ التي ينّظميا
 . (2)بالّنفاذ الُمعّجؿ

كينّفذ بنفس الطريقة المتّبعة في تنفيذ االتفاقية الجماعية دكف حاجة إلى أّم إجراء إدارم          
أك قضائي آخر، يؤخذ عمى المشّرع الجزائرم أّنو لـ يبيف كسيمة أك كيفية التنفيذ في حالة ما 

 إذا تراجع أك تأّخر أك رفض الطرفاف تنفيذ االتفاؽ بعد قبكلو. 
المشّرع الجزائرم أراد تطبيؽ اتفاؽ المصالحة في الّنزاع الجماعي بنفس  كيفيـ مف ذلؾ أفّ 

مف  34ك  32أسمكب تنفيذ اتفاؽ المصالحة في الّنزاع الفردم، استنادا إلى أحكاـ المادتيف 
ؽ.ت.ـ.ؼ.ع، فتجعؿ المادة األكلى مف محكمة العمؿ المختصة في قضايا تطبيؽ كتفسير 

ت المصالحة، أّما المادة الثّانية، فتمنح المتضّرر حؽ رفع االتفاقيات الجماعية كاتفاقيا
التماس اصدرا أمر بالتنفيذ إلى المحكمة المختصة، حيث يككف ليذا األمر قّكة التنفيذ 

 .(3)مف قانكف اإلجراءات المدنية 40المعّجؿ رغـ المعارضة أك االستئناؼ طبقا لممادة 
المعّجؿ الذم أقره المشّرع بالنسبة لتنفيذ محضر المصالحة، ىك النفاذ المعّجؿ  كالنفاذ   

 القضائي الذم يتعيف عمى الطرؼ المتضرر المطالبة بو أماـ المحكمة.
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .494عاشك نبالي فطة، إزالة التنظيـ في قانكف العمؿ كحماية المسّرحيف ألسباب اقتصادية، المرجع السابؽ، ص م -1

2- BIRAME  DIOUF, Les Responsabilités A  L’occasion Des Conflits Collectifs Du Travail, 

Thèse pour le Doctorat d’état en Droit, Ecole Doctorale De droit Et Sciences Humaines, Une 

Etude Du Droit  Sénégalais Des Conflits Collectifs Du Travail, A La Lumière Du Droit       

Français, UNIVERSITE DE GERGY – PONTOISE FACULTE DE DROIT, le 07/12/2010,  

P 95 . 
 .495ك  494فطة، المرجع نفسو، ص نبالي معاشك -3
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كليذه األخيرة الّسمطة التقديرية في أف تحكـ بو كجكبا أك جكازا عكس النفاذ المعجؿ    
القانكني الذم ال يحتاج إلى أف يطمبو الخصكـ أك تنطؽ بو المحكمة كيصدر أمر التنفيذ 
المعّجؿ لمحضر المصالحة عف رئيس المحكمة الفاصمة في المسائؿ االجتماعية في أكؿ 

 .المتضرر دعكل لمحصكؿ عمى أمر تنفيذ محضر المصالحة جمسة بعد رفع الطرؼ
 * تصفية الغرامة التيديدية

إّف الغرامة  التيديدية التي يحدد القاضي مبمغيا كأجميا مف حيث بداية السرياف كنيايتو    
ذات طابع مؤقت، كال يمكف استمرارىا لمدة طكيمة، كالغرض مف تحديد أجؿ لنياية الغرامة 

صراره عمى رفض التنفيذ، كىك األمر الذم التيديدية ىك  التأكد مف تعنت المدعى عميو كا 
 175جعؿ المشّرع يعطي الحؽ لمدائف في الرجكع عمى المديف بالتعكيض عمبل بنص المادة 

مف ؽ.ـ.ج كذلؾ بعد إثبات االمتناع بمكجب محضر رسمي محرر مف طرؼ محضر 
شار إلييا مؤّسسا كيقدر القاضي مبمغ قضائي، كيككف طمب التعكيض المستكفي لمشركط الم

التعكيض المستحؽ أثناء تصفية الغرامة التيديدية المحكـك بيا، عمى أف يراعي في ذلؾ 
 .(8)الضرر البلحؽ بالدائف كالتعنت الصادر مف المديف

كفي تقييـ مدل نجاعة كفعالية ىذه الغرامات التيديدية في الميداف العممي في الجزائر لـ     
يحف  بعد، إذ أف تقييـ تجربة ما، يحتاج إلى الكقت الكافي الستخبلص النتائج عمى المستكل 
الميداني، أضؼ إلى ذلؾ أّنو ليست ىناؾ إحصائيات مستخمصة مف الكاقع، يمكف  االعتماد 

ىذا الشأف  حيث أّنو لـ يتـ إجراءات دراسة حسب عممنا في ىذا المجاؿ منذ آخر  عمييا في
تعديؿ كقع فيما يخص دعـ مصداقية قرارات كأحكاـ  العدالة بتدابير قانكنية كتنظيمية سنة 

1991.(1) 
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 .35رسة نجاة، النزاعات الفردية في العمؿ بيف القانكف كاالجتياد القضائي، المرجع السابؽ، ص -1
 .368االتفاقيات الجماعية لعمؿ كإطار لتنظيـ عبلقات العمؿ، المرجع السابؽ ص أحمية سميماف،-2
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كالمحمي، إلى الكسائؿ المادية كالبشرية كعدـ حيث تفتقر إدارة العمؿ عمى المستكل المركزم 
 .(8)كجكد استراتيجية كاضحة في معالجة ىذا المكضكع عمى مستكل الييئات المختصة العميا

مح  بناءا عمى ما سبؽ، كعميو ال يمكف تصكر سيكلة االمتثاؿ كااللتزاـ بتطبيؽ اتفاقات الصُّ
إلييا عف طريؽ مكاتب المصالحة، ما لـ تتكّصؿ إلى فرض كتطبيؽ األحكاـ  المتكصؿ

كالقرارات القضائية رغـ الصيغة التنفيذية ليا. كال يمكف التكصؿ إلى ذلؾ إال إذا فرضت 
غرامات مالية عمى الطرؼ المتعنت، كحتى إمكانية الّمجكء إلى فرض العقكبات الكاردة في 

ما يتناسب كطبيعة المعاممة، أك الّمجكء إلى تنفيذ الحجز مف ؽ.ا.ـ.ج، مع  407المادة 
، مف ؽ.ا.ـ.ج 441، 440، 379 347 369، 368، 327، 312، 8الكارد في المكاد 

مف  438 437، 423، 374، 370 183كضع المديف تحت حراسة قضائية حسب المكاد 
لمستحقة، عمى رأسيا القانكف نفسو، إلى غاية تنفيذ الحجز االستحقاقي كاستيفاء المبالغ ا

 .(1)مف ؽ.ع.ع 90ك  89امتيازات كضمانات أجكر العّماؿ الكاردة في المادتيف 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .368ات العمؿ، المرجع السابؽ، صاالتفاقيات الجماعية لعمؿ كإطار لتنظيـ عبلق أحمية سميماف، -1
 .46رشيد كاضح، منازعات العمؿ الفردية كالجماعية، في ظؿ اإلصبلحات االقتصادية، المرجع السابؽ،  ص  -2
سريانيا، المبدأ: ان  –ب( موضوعو غرامة تييدية-ص( و )ب-، قضية)م21/03/2001وفي القرار الصادر بتاريخ  -

من القانون  36إلى  34امتناع أحد األطراف عن تنفيذ االحكام النيائية في المسائل االجتماعية وفقا ألحكام المواد 
وأن قاضي الموضوع في المادة االجتماعية في حالة قبولو الطمب ينحصر اختصاصو في تحديد الغرامة  90/04

من نفس القانون، )حيث أّن الحكم القاضي بالغرامة التيديدية صار نيائيا بعد  35و 34التيديدية وفقا لشروط المادتين 
يبدأ سريان ميعاد تنفيذه من تاريخ انقضاء ميمة التنفيذ االجباري المحدد  02/04/1997تأييده بالقرار المؤرخ في 

 .34قانونا في المادة 

  2004المحكمة العميا، قسم الوثائق،  ، قرارات قضائية،2002عن المجمة القضائية، العدد الثاني، 
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 تقييم مدى فعالية دور مكاتب المصالحة تطبيقيا –ثانيا

إّف ىدؼ المشرع مف اقرار الّصمح في القضايا االجتماعية، ىك تكطيد العبلقة بيف الُعمَّاؿ    
كأرباب العمؿ، كتكريس الّسمـ االجتماعي، كتحقيؽ التنمية االقتصادية، كذلؾ بمحاكلة ايجاد 

 حّؿ ُيرضي الطرفيف، بطريقة تحفظ مصالح كؿ منيما.

راء المصالحة كإجراء أكلي مسبؽ، قبؿ المجكء إلى تخضع النِّزاعات الُعّمالية إلى إج   
القضاء سكاء اكاف في مجاؿ نزاعات العمؿ الفردية، أك في مجاؿ نزاعات العمؿ الجماعية 
كتكتسي محاكلة الّصمح في مادة النزاعات العّمالية طابع كجكبي، إذ كما بّينا سابقا أّنو اجراء 

 شكبل. جكىرم قبؿ المجكء لمقضاء كاال رفضت الدعكل

إّف تقييـ دكر مكاتب المصالحة كمدل فعاليتو في حّؿ النزاعات، ليس مرتبط فقط بالجانب    
، كذلؾ بالعكدة (1)التشريعي، كالذم ىك الجانب النظرم، كاّنما مرتبط كذلؾ بالجانب التطبيقي

 إلى الميداف كأىؿ االختصاص نتكصؿ إلى أّف الكاقع العممي يثبت عمكما عدـ فعالية دكر
مكاتب المصالحة، ذلؾ حسب االحصائيات العامة المصّرح بيا مف طرؼ رئيس مصمحة 

 الكقاية كالتنشيط كالمراقبة، مف خبلؿ نسبة نجاح الّصمح عمى مستكل ىذه المكاتب.

إذ أقّر رئيس مصمحة الكقاية كالتنشيط كالمراقبة بأّف نسبة محاضر عدـ المصالحة ىي 
ىك غياب رب العمؿ عف جمسة المصالحة، كالنسبة كىذه النسبة لكحدىا سببيا  60%

 .فأغمبيا مآليا الفشؿ أيضا %40المتبقية كالتي ىي 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ففي الميداف يقع تناقض كاضح بيف النصكص كالتطبيؽ، ألّف حالة ما يشكب النصكص نكعا مف الغمكض تككف محؿ  -1

اختبلؼ في نفسيرىا كبالتالي االشكاؿ في التطبيؽ، عمى المستكل القضائي، ىذا ما يخمؽ ما يعرؼ بالفراغ القانكني في كؿ 
ف المكاد، كليذا ال بد مف إعادة صياغة المكاد بشكؿ أكثر كضكحا مرة تتضارب فييا المكاقؼ حكؿ تفسير كتطبيؽ مادة م
 يسيؿ الميمة عمى القضاء كبالتالي عمى المتقاضيف.
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كذلؾ إّما لرفض أحد الطرفيف التنازؿ عف جزء مف حقو أك تمسؾ أحدىـ بمطالبو )سكاء    
بة نجاح كاف مف المدعي اك مف المدعى عميو(، كبالتالي تبقى نسبة ضئيمة جدا مف نس

 . اجراء المصالحة
ككذلؾ مف األسباب الرئيسية في عدـ فعالية مكاتب المصالحة ىك فقداف مفتشية العمؿ    

، كالذم 06/11/1990، المؤرخ في (1)90/03لبعض صبلحياتيا، بعد صدكر قانكف رقـ 
جعؿ منيا جياز محايد بالنسبة لعالـ الشغؿ أك مجرد ىمزة كصؿ بيف أطراؼ المنازعة 

 . (2)كمكاتب المصالحة

خاصة لّما نجد اّف القانكف في حد ذاتو كضع شركط عامة لعضكية مكاتب المصالحة، ما   
يعني عدـ اشتراط قدر معيف مف المستكل التعميمي اك الكفاءة في عضك مكتب المصالحة 

 لممارسة مثؿ ىذه الميمة، ككذلؾ نقص التككيف الذم يثبت عدـ كجكد ثقافة ُعمَّالية.

 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، المتعمؽ بمفتشية العمؿ، المعدؿ كالمتمـ باألمر 1990فيبراير 06المؤرخ في 90/03مف القانكف رقـ  3أنظر المادة  -1

، قانكف العمؿ، في ضكء الممارسة القضائية، النصكص الكاممة القانكنية، 1996يكنيك  10المؤرخ في 96/11رقـ 
 ، مدعمة باالجتياد القضائي، الطبعة السابعة، برتي لمنشر.2012مارس  19كتعديبلتيا إلى غاية 

 .203عجة الجيبللي، الكجيز في قانكف العمؿ كالحماية االجتماعية، المرجع السابؽ، ص -2
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 خاتمة

ُتعدُّ دراسة مكضكع الُمصالحة ذات أىمية بالغة، كما اكالىا ايضا قانكف االجراءات     
المدنية كاالدارية الجديد أىمية، حيث نّظميا كاستحدثيا الُمشّرع الجزائرم تحت اسـ الطُّرؽ 

عمى التشريع الجزائرم، ُيمكف استخبلص اىـ نقطة البديمة لحّؿ النِّزاعات، كبتسميط الضكء 
التي اكالىا لطرؽ  ّمالية، كذلؾ مف خبلؿ العنايةـ الكبير لممشرع بمسألة النزاعات العُ االىتما

تسكية ىذه النزاعات منذ االستقبلؿ كخاصة مف خبلؿ األجيزة االدارية كالقضائية، التي 
أسندت ليا ىذه الميمة، بؿ كاف يتدخؿ في كؿ مرة بمكجب تعديبلت جديدة كمتتالية تجّسدت 

كأكامر كمراسيـ كجاءت متناسقة مع الكاقع االجتماعي مف جية كالنظاـ  في شكؿ قكانيف
إال أّنو رغـ ىذه المساعي فإّف النصكص التشريعية لقانكف  ،االقتصادم لمببلد مف جية أخرل

العمؿ مازاؿ يكتنؼ الكثير مف الغمكض، فضبل عف كجكد بعض الفراغات القانكنية ىك ما 
ؿ بتطبيؽ القانكف أماـ اشكاؿ كتساؤؿ حكؿ نية المشرع يضع القاضي بصفتو المسؤكؿ األك 

عند النظر في النزاع المطركح أمامو، كىك ما يفسر تدخؿ المحكمة العميا بمكجب 
صبلحياتيا الدستكرية لتفسير ىذه النصكص، كسّد الفراغ القانكني عف طريؽ االجتياد 

 القضائي.

لـ  اُيستخمص بأّني نزاعات العمؿ لحؿّ  ككسيمة المصالحةفإّف نظاـ  كباإلضافة إلى ذلؾ    
كلـ تحض بالتطبيؽ األمثؿ حتى نستطيع تقييـ القانكف المنّظـ  لو  ،تكؿ األىمية البلزمة

خاصة بالنظر إلى مستكيات التصالح التي نّص عمييا المشّرع إذ ال بّد مف االعتراؼ أّف 
مح أك الُمصالح ة مف بيف مياـ مفتش العمؿ، المشّرع لـ يعمؿ الصكاب بانتزاعو ميمة الصُّ

ألّنو ميما كاف األمر سيككف القياـ بمثؿ ىذه الميمة عمى عّدة مستكيات يككف لو أثر 
مح أكبر فمحاكلة مفتش العمؿ أكال بعدىا  ايجابي، ألّنو تككف نسبة النزاعات التي تحؿ بالصُّ

 .في حالة الفشؿ تحاؿ إلى مكتب المصالحة كمتسكل ثاف اك درجة ثانية
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قبؿ أف تصؿ إلى القضاء ىذا مف جية، كمف جية ثانية ما يبلحظ تطبيقيا عمى مستكل  
مكاتب المصالحة، فيذه الييئة تعاني النقص مف جميع الجكانب سكاء بالنسبة لمستكل 
األعضاء المككنيف ليذه المكاتب كذلؾ بسبب غمكض النصكص ك عمكميتيا كما سبؽ كأف 

صريح مف المختصيف ذكم كفاءات عالية، باعتبارىـ في أشرنا لف يككف دليؿ أقكل مف ت
الميداف كالمسؤكليف عمى تطبيؽ القانكف كبالتالي ليـ صبلحية تقييـ مدل نجاعة ىذا النظاـ 

 كفقا لمقانكف الجزائرم.
إّف مسألة الّصمح القضائي كمدل امكانية تطبيقو عمى نزاعات العمؿ فالتناقض الذم تقع    

فيو النصكص تطرح دكما عبلمة استفياـ كغالبا ما تككف االجابة ىي تفادم مناقشة االشكاؿ 
القانكني الذم يطرح في كؿ مرة أثناء التطبيؽ، فالقضاة في حّد ذاتيـ يتفادكف تطبيؽ الّصمح 

مف ؽ.إ.ـ.إ، تسمح بإجراء الّصمح  4عمى نزاعات العمؿ، فالقكاعد العامة المادة القضائي 
في جميع المكاد كلما نعكد لمقكاعد الخاصة المتعمقة بالّصمح في نزاعات العمؿ نجد أّف 
الّصمح يتـ عمى مستكل مفتشية العمؿ، كمكاتب المصالحة، كيعتبر محضر عدـ المصالحة 

 ، ال يمكف اف تقبؿ الدعكل شكبل. ىي الكسيمة التي مف دكنيا
مف  4بناءا عمى نص المادة  يمنع القاضي مف القياـ بيذا االجراءمع أنَّو ال يكجد ما   

القانكف السالؼ الِذكر لكف لـ يكجد ليا أثر لمتطبيؽ كذلؾ ألسباب مختمفة اىميا كجكد قكاعد 
أّنو لـ يكؿ ىذا المكضكع  كذا غمكض النص كعمكمتيو لدليؿ عمى  ،خاصة تنظـ ىذا االجراء

اىمية مف جية كلـ ينظـ اجراء المصالحة بشكؿ دقيؽ لمعرفة نقائص كفراغات سكاء 
كعمى ىذا األساس فاألمر يحتاج إلى القكاعد العامة،  في دة في القكاعد الخاصة اكك المكج

 النيكض بميداف العمؿ كبالقكانيف المنظمة لو كبصياغتيا بشكؿ دقيؽ ككاضح ال يشكبو
غمكض كىي مسؤكلية جميع الّسمطات مف تشريعية كتنفيذية كقضائية، لكي يتحقؽ نجاح ىذا 
النظاـ يخدـ مصمحة الفرد كالمجتمع كما يمكف اقتراحو  مف تكصيات في ىذا الصدد ما 

 يمي:
منح مفتش العمؿ دكر اكثر فعالية حيث ال يقتصر عمى مجرد التكجيو كالرقابة  كالمتمّثؿ  -

 .90/03اء المصالحة كما كاف قبؿ صدكر قانكف في ميمة اجر 
اعتماد سياسة كطنية متكاممة تسعى إلى خمؽ بيئة مجتمعية كرسمية داعمة لنشاط أجيزة  -

تفتيش العمؿ، كمتفيمة لرسالتيا االنسانية النبيمة في حماية القكل العاممة، كتيسير سبؿ الدعـ 
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مفتشي العمؿ لتمكينيـ مف أداء مياميـ عمى ليذه األجيزة كبالتالي تكفير الحماية البلزمة ل
 أحسف كجو.

كاألىـ مف كؿ ذلؾ نظاـ المصالحة يعني كجكد مفاكضات كمناقشة في مسائؿ الخبلؼ   -
كىذا مرتبط بمبدأ أساسي أال كىك الحكار االجتماعي الذم ىك مسؤكلية مشتركة ال يمكف أف 

مثمة في ادارات العمؿ، كمنّظمات تتحقؽ دكف تظافر جيكد األطراؼ الثبلثة، الحككمات م
اؿ، كأّنو مف الضركرم تكفير شركط كظركؼ العمؿ في اتجاه مَّ أصحاب العمؿ كمنّظمات العُ 

 .(1)خدمة مصالح العّماؿ كالمؤّسسات كالمجمكعة الكطنية بأسرىا
ك عمى ىذا مف الضركرم القياـ بمراجعة مكضكعية كأمينة لمكاطف الخمؿ كالنقص لدل 

الثبلثة كالعمؿ عمى معالجتيا بجدية لضماف قياـ حكار اجتماعي حقيقي كقادر عمى األطراؼ 
تحقيؽ األىداؼ كالكظائؼ المتصمة بو كىذا ليس عمى المستكل الداخمي فحسب بؿ أيضا 

 عمى المستكل الدكلي كخاصة عمى مستكل العربي، كذلؾ بالعمؿ عمى:
جتماعي عمى ضكء معايير العمؿ الدكلية تطكير التشريعات العربية المتعمقة بالحكار اال -

 كالعربية الخاصة بالمكضكع.
دعـ استقبللية أطراؼ الحكار االجتماعي بما يجعؿ منيا أطراؼ تتمتع باإلرادة الحّرة  -

 ككضع اطار قانكني يؤّمف الحرية النقابية كيضمف ممارسة الحؽ النقابي.
بتككيف المفاكضيف كتنمية معارفيـ كقدراتيـ ايبلء المزيد مف االىتماـ بالثقافة العّمالية ك  -

 باألخص في مجاؿ تشريعات العمؿ كتقنيات التفاكض.
استشارة منظمات أصحاب العمؿ عند كضع القكانيف التي تعني العمؿ كالعامميف كمساىمة  -

 ىذه المنظمات في المجاف التي تتكلى إعداد تمؾ القكانيف أك تعديميا. 
لجزائرم ىك مقتبس مف التشريع الفرنسي، ال أرل سببا يمنع المشرع كباعتبار أف التشريع ا -

الجزائرم مف أف يكمؿ في أف يسير حذك المشرع الفرنسي كذلؾ في أىـ خطكة قاـ بيا ىذا 
األخير ككذا كالتشريعات األخرل كالتشريع األردني مف أف يجعؿ مكاتب المصالحة تمحؽ 

 تحت رقابة كاشراؼ محاكـ المسائؿ االجتماعية.بالمحاكـ لتسييؿ الميمة اكثر كلكي تككف 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 س المقاؿ(.محمد كشك، كاقع الحكار االجتماعي في الدكؿ العربية بيف التشريع كالممارسة، المرجع السابؽ )نف -1
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أّما فيما يخص بإجراء الّصمح  فبلبد مف إعادة النظر في الجزاءات الناتجة عف مخالفة   -
عادة صياغة النصكص المتعمقة بالّصمح القضائي عمى كجو االلزاـ  احكاـ المصالحة، كا 

 كالكجكب كليس عمى سبيؿ الجكاز.
عمى ما سبؽ يمكف القكؿ أّف الّصمح برغـ مف أىميتو الكبيرة كالفائدة التي يعكد بيا  كبناءا

عمى الفرد كالمجتمع لتزاؿ الدراسات فيو قميمة، كحتى لك كاف حكـ القاضي يرضي أحد 
، فإّف الّصمح يعتبر مرضاة لمخصـك كالقاضي كذلؾ كلممجتمع بالبعد العاـ  ألىمية  الخصـك

. (1)ــــــــــمح خيـــــــــــــــــر""الصـُـّ كجؿ في كتابو  كجد اعظـ مف قكؿ المكلى عزّ ىذا النظاـ. فبل ي
 "سورة النساء" 128االية 

 حمدا هلل الذي ىدانا ليذا، وما كنا لنيتدي لوال أن ىدانا اهلل.
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 2002شرح قانكف العمؿ، كفقا آلخر التعديبلت لسنة  الكسيط في سيد محمود رمضان،-8
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 مع التطبيقات القضائية لمحكمتي التمييز كالنقض، كمية الحقكؽ                        

 .2006دار الثقافة لمنشر كالتكزيع  –جامعة الزيتكنة  -                        

 تحرير العقكد المينية كاإلدارية، في ظؿ تشريع العمؿ كالقانكف  عبد الحميم أكمون، -9

                                                   . 2007البميدة،  –االدارم قصر الكتاب                        

 الكسيط في شرح القانكف المدني، الجزء الخامس، دار احياء الرزاق السنيوري،عبد  -10

 .1998التراث العربي بيركت، لبناف، سنة                             

 العمؿ الجزائرم، كالتحكالت االقتصادية، دار القصبة لمنشر.  عبد السالم ذيب، -11
 ، الكجيز في قانكف العمؿ كالحماية االجتماعية)النظرية العامة لمقانكف عجة الجياللي -12

 االجتماعي في الجزائر(.                       
 الكجيز في منازعات العمؿ ك الضماف االجتماعي، دار العمـك عبد الرحمان خميفي،  -13

 .    2008لمنشر كالتكزيع، عنابة، الجزائر، طبعة                         
 –النظرية العامة لمّصمح كتطبيقاتيا في المكاد الجنائية محمد حكيم حسين الحكيم،  -14

 الرسالة الحائزة عمى مرتبة الشرؼ كالتبادؿ -دراسة مقارنة                         

              -مصر –دار الكتب القانكنية                          

 تشريع العمؿ في الجزائر، دار النشر كالتكزيع، مطبعة قالمةمحمد الصغير بعمي،  -15
                         1995 . 

 عبلقات العمؿ الجماعية ) المفاكضات الجماعية، النقابات  مصطفى أحمد عمرو، -16

 " منازعات العمؿ الجماعية   –الية اتفاقية العمؿ الجماعية مَّ العُ                        

  المفاكضة" في  –التحكيـ  الكساطة  –اإلغبلؽ  –اإلضراب                         
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 في  دكتكراه 2003لسنة  12العمؿ الجديد رقـ  فقانك ضكء                         

  –بفرنسا، كمية الحقكؽ  القانكف الخاص مف جامعة نانت                       

 .2005 ،الجامعة الجديدة لمنشردار  –جامعة طنطا  –                       

                                                            ، تشريعات العمؿ، نصا كتطبيقا، النصكص فراح محمد الصالح –نبيل صقر  -17

  اجتياد المحكمة –التشريعية كالتنظيمية الخاصة بالعمؿ                        

 .2009الجزائر،  درا اليدل، عيف مميمة -العميا                        

 الية بيف الرفض كالقبكؿ، كمية الحقكؽ مَّ أصكؿ المحاكمات العُ ىيثم حامد المصاورة،  -18

   الطبعة  –عماف  –جامعة العمـك التطبيقية، دار الحامد لمنشر                         

 .2010األكلى،                         

 –تعميقا  -شرحا -شرح قانكف االجراءات المدنية كاالدارية، )نصا سانح سنقوقة، -19 

                 ق،  1429صفر سنة  18المؤرخ في  08/09تطبيقا( القانكف رقـ                     

              قانكف االجراءات المدنية  . المتضمف2008سنة  فبراير 25المكافؽ ؿ                     

  الجزائر. –كاالدارية، الجزء األكؿ دار اليدل، عيف مميمة                     

مح، دراسة مقارنة بيف القانكف  شيماء محمد سعيد خضر البدراني، -20  أحكاـ عقد الصُّ

   ر الثقافة كالشريعة االسبلمية، المكتبة القانكنية، دا                      

   الجامعة األردنية لمنشر كالتكزيع، فرع الجامعة، شارع                      

 مقابؿ كمية الحقكؽ، )د.تا(.                      

مح كالتحكيـ، في المكاد المدنية كالتجارية، كمية الحقكؽ  محمود السيد التحيوي، -21  الصُّ

 المنكفية، دار الفكر الجامعي، االسكندرية )د.تا(.جامعة                       
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 رسائـــــــل ومذكـــــرات –2

 الّصمح كتطبيقاتو في األحكاؿ الشخصية، أطركحة لنيؿ أحمد محمود أبو ىشيش،  -1

  درجة الماجستير في القضاء الشرعي كمية الدراسات العميا                       

 .  2007فمسطيف،  الخميؿ، جامعة                      

 االتفاقيات الجماعية لمعمؿ كإطار لتنظيـ عبلقات العمؿ في التشريع  أحمية سميمان، -2
   –الجزائرم أطركحة لنيؿ شيادة دكتكراه دكلة في القانكف، كمية الحقكؽ                
 .2008جامعة الجزائر بف يكسؼ بف خدة،  -بف عكنكف               

 
 عقد الّصمح في المعامبلت المالية)الفقو االسبلمي( أسيد صالح عودة سمحان،  -3

     أطركحة لنيؿ درجة الماجستير في الفقو كالتشريع، كمية                    
  الّدراسات العميا، جامعة الّنجاح الكطنية في نابمس                   
 .2006فمسطيف،                    

  -دراسة مقارنة بيف القانكف المدني كالشريعة اإلسبلمية –عقد الّصمح الطاىر برايك،  -4
 مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في العقكد المسؤكلية، جامعة الجزائر             
 .2002 –بف عكنكف  –مـك اإلدارية الحقكؽ كالع             

 في حؿ النزاعات الجماعية في العمؿ االتفاقيات الجماعية كدكرىا بن سعدي يوسف،  -5
        كمية ،مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في القانكف، فرع: قانكف األعماؿ                 
 .2004 -تيزم كزك -الحقكؽ، جامعة مكلكد معمرم                 

 مذكرة التخرج لنيؿ إجازةالتسكية القضائية لنزاعات العمؿ الفردية،  حمزة عادل، -5
  – 2004، لسنة 15العميا لمقضاء المدرسة العميا لمقضاء، الدفعة المدرسة             
            2007. 

 أطركحة مقدمة  –دراسة مقارنة  –القضاء االجتماعي في الجزائرخميفي عبد الرحمان،  -6
   لنيؿ شيادة الدكتكراه في القانكف، كمية الحقكؽ، قسـ القانكف العاـ             
 )د تا(. –عنابة  –جامعة باجي مختار            
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 النزاعات الفردية في العمؿ بيف القانكف كاالجتياد القضائي، مذكرة تخرج  رسة نجاة، -7
   الكطني لمعمؿ، الدفعة الثانية لمتككيف المتخصص، في القضاء  المعيد          
 .2001/2002االجتماعي السنة القضائية           

                        كمية عقد الّصمح، بحث لنيؿ شيادة الماجستير، فرع العقكد كالمسؤكليةسعيدي صالح، -9

 . 2000 – 1999جامعة الجزائر،  –الحقكؽ بف عكنكف                  

 دراسة ميدانية بالمفتشية  –األداء الميني لدل مفتشي العمؿ  سمير يوسف خوجة، -10
            )المسيمة، برج بكعريرج، سطيؼ، ...(مذكرة  –الجيكية لسطيؼ            

 تخصص تنظيـ مقدمة لنيؿ شيادة ماجستير في عمـ االجتماع           
     –قسـ عمـ االجتماع  -ية العمـك اإلنسانية كاالجتماعيةكعمؿ، كم           

  .2006جامعة الجزائر،            
     عبلقة العمؿ الفردية في القانكف الجزائرم، مذكرة لنيؿ شيادة شويحة زينب،  -11

  الماجستير في الحقكؽ فرع "إدارة كمالية"، كمية الحقكؽ كالعمـك اإلدارية                
 . 2002جامعة الجزائر، -بف عكنكف -                

مح كالكساطة  عروي عبد الكريم، -12  الطرؽ البديمة في حّؿ النِّزاعات القضائية "الصُّ

 – فرع العقكد كالمسؤكلية  –القضائية "،مذكرة لنيؿ شيادة ماجستير                  

    .2012كمية الحقكؽ، بف عكنكف  جامعة الجزائر،                  

 ة في القانكف الجزائرم كالمقارف آليات تسكية نزاعات العمؿ الفردي عيساني محمد، -13   

 القانكنية  فرع العقكد كالمسؤكلية، معيد العمـك  –لنيؿ درجة الماجستير                 

   .1999 –تيزم كزك ، كاإلدارية                 

 منازعات العمؿ في نطاؽ المؤسسة العمكمية االقتصادية، مذكرة قوريش بن شرقي،  -14

 معيد  لنيؿ شيادة الماجستير في القانكف،  فرع: قانكف المؤسسات                 

 .2002جامعة الجزائر،  –بف عكنكف–الحقكؽ كالعمـك اإلدارية                 
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 النظاـ القانكني لعقد العمؿ غير المحدد المدة، مذكرة لنيؿ شيادة غانية،  كريم -15

 جامعة  القانكف  فرع: قانكف األعماؿ كمية الحقكؽالماجستير في                

  (.ا)د ت-تيزم كزك مكلكد معمرم                

 ، مذكرة 90/11االتفاقيات الجماعية لمعمؿ في ظؿ القانكف  مختاري فاطمة الزىراء، -16 

     فرع: إدارة ، مف أجؿ الحصكؿ عمى شيادة الماجستير في الحقكؽ               
 .2011-2010جامعة الجزائر، –بف عكنكف –كمالية، كمية الحقكؽ               

                                                                            في القانكف الجزائرم  –آليات تسكية نزاعات العمؿ الجماعية  مخموف كمال، -17

 فرع: شيادة الماجستير في القانكفمذكرة لنيؿ  -كالمقارف               

                       جامعة مكلكد معمرم بتيزم كزك، كمية الحقكؽ ، قانكف التنمية الكطنية               

   .)د س ف(               

 ، إزالة التّنظيـ في قانكف العمؿ كحماية العّماؿ المسّرحيف ألسباب معاشو نبالي فطة -18
       قتصادية أطركحة لنيؿ شيادة الدكتكراه في العمـك تخّصصا              

 .2008 –تيزم كزك-كمية الحقكؽ، جامعة مكلكد معمرم ، القانكف              
 الطبيعة القانكنية لعبلقة العمؿ في إطار اإلصبلحات االقتصادية، مذكرة   واضح رشيد، -19

 جامعة ، الماجستير فرع: "قانكف المؤسسات"، كمية الحقكؽلنيؿ شيادة               

 2002الجزائر،               

  -دراسة مقارنة  -نظاـ التحكيـ في تسكية منازعات العمؿ الجماعية واضح رشيد، -20

 كمية  –خصص: قانكف تأطركحة لنيؿ شيادة دكتكراه في العمـك ال             

  .2010جامعة مكلكد معمرم  تيزم كزك،  –الحقكؽ            
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     الجزائرم، مذكرة لنيؿ دبمـك الدراسات العميا  مميزات قانكف العمؿ وعراب سامية، - 21

   المتخصصة في "القانكف االجتماعي"، كمية الحقكؽ بف عكنكف               

 )د.تا(. -رجامعة الجزائ –              

 بحوث ومقاالت وقرارات –     

 تكنس(، مداخمة حكؿ -)مدير المركز العربي إلدارة العمؿ كالتشغيؿ محمد كشو،  -1
  منظمة  الحكار االجتماعي في الدكؿ العربية بيف التشريع كالممارسة كاقع     
     العمؿ العربية)د.تا(.     

 منازعات العمؿ، أسبابيا، كشركط الحمكؿ البلزمة ليا كمكقؼ محي الدين الجرف، -2
           المعيد )حول تشريعات العمل العربية(، التشريعات مف األمر         
 ة كبحكث العمؿ  الجزائر )د تا(.لمثقافة العمالي العربي         

 ، منظمة العمؿ العربية كالحكار االجتماعي، تدريب نقابي حكؿ الحرية مصطفى سعيد -3
                   8 إلى 09 -27لمتدريبالنقابية كالمفاكضة الجماعية، المركز الدكلي              
  .2010لسنة  10 –              

    الزامية المصالحة في الّنزاعات الفردية، الممتقى الكطني حكؿ شو نبالي فطة، امع -4
 كؽ المصالحة آلية بديمة لحّؿ الّنزعات المنظَّـ بكمية الحق              
 .4، ص 2013أفريؿ  25ك 24يكمي  جامعة مكلكد معمرم، تيزم كزك              

 عدـ مبلءمة أحكاـ التحكيـ، الممتقى الكطني حكؿ التحكيـ التجارم معاشو. نبالي فطة،  -5

 الدكلي، الُمنظَّـ بكمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، جامعة مكلكد معمرم               

 .2ك ص  7، ص 8915مام  99ك  92تيزم كزك، يكمي                 
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 الّصمح الجزائي في التشريعات االقتصادية القطرية دراسة أنور محمد صدقي المساعدة،  -6

  قطر –مقارنة، كمية أحمد بف محمد العسكرية، الدكحة                   

 لمجمدا مجمة جامعة دمشؽ لمعمـك االقتصادية كالقانكنية                  

 .2008العدد الثاني،  – 24                  

 التحكيـ الدكلي بيف النظرية كالتطبيؽ، المجمة الجزائريةسيف الدين محمد البمعاوي،  -6

 . 1989، لسنة 02رقـ                    

 المصالحة في نزاعات العمؿ الفردية كدكر مفتشية العمؿ، أعماؿ األياـ عمار بوضياف،  -7

            أفريؿ 30ك  29المغربية لمقانكف)القانكف االجتماعي(، المنعقدة يكمي                    

      كمية ، بمجمع ابف باديس، عنابة، مجمة العمـك القانكنية 2006                   

 بجامعة باجي مختار، عنابة.، الحقكؽ                    

 نزاعات العمؿ الفردية،)الفكر  مداخمة حكؿ المصالحة كدكرىا في حؿّ  عمار بوضياف، -8

                                     يصدرىا  لبرلماني( مجمة متخصصة في القضايا كالكثائؽ البرلمانيةا                   

  . 2007 –فيفرم  15ة، العدد ممجمس األ                    

 مفتشية العمؿ كأىميتيا في مجاؿ عبلقات العمؿ، مجمة العمـك اإلنسانية  غريب منية، -9
 جامعة منتكرم، قسنطينة، الجزائر.  –المجمد أ  2007ديسمبر 28العدد            

 عقكد العمؿ المشتركة كمدل تطكرىا في العالـ كفي الدكؿ العربية  – الفقي ادريس -10
 كؿ عبلقات العمؿ الجماعية كطرؽ حخاصة الدكرة العربية ح           
 . 1994الجزائر –منازعات العمؿ، المعيد العربي لمثقافة كبحكث العمؿ            
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 كزير العمؿ كالضماف االجتماعي، مداخمة حكؿ تقنينات تفتيش العمؿ  الطيب لوح، -11

 .2012أجؿ النيكض بالعمؿ البلئؽ، نكفمبر من                  

 كزير العمؿ كالضماف االجتماعي،)مداخمة( الممتقى الجيكم لتقييـ نشاط الطيب لوح،  -12 

 .2013، في مارس2012مفتشية العمؿ لسنة                 

 .2005، ديسمبر 14النشرة السداسية لمفتشية العمؿ، العدد  -13

 

 المعاىدات واالتفاقيات -4 

 .1981بشأف المفاكضة الجماعية لسنة  154 االتفاقية الدكلية رقـ -1
 المتعمقة بحؽ التنظيـ كالمفاكضة الجماعية. 1949لسنة  98اتفاقية العمؿ الدكلية رقـ  -2

 المعايير الدكلية لمحكار االجتماعي.
 الخاصة بالمفاكضة الجماعية. 1979لسنة  11االتفاقية العمؿ العربية رقـ  -3
 ، الخاصة بمفتشية العمؿ في الصناعة كالتجارة.1947عاـ الصادر  81االتفاقية رقـ  -4
بشأف الحرية النقابية كحماية التنظيـ النقابي، التي اعتمدىا المؤتمر  87االتفاقية رقـ  -5

 .1948جكيمية  09العاـ لمنظمة العمؿ الدكلية في دكرتو الحادية ك الثبلثيف بتاريخ 
كالمتعمقة بتفتيش العمؿ في  129دكلية رقـ المرافقة لبلتفاقية ال 133التكصية رقـ  -6

 .1969المجاؿ الفبلحي المصادؽ عمييا سنة 
التي أقّرىا مؤتمر العمؿ الدكلي سنة  92 تكصية التكفيؽ كالتحكيـ االختيارييف رقـ -8

1951. 
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 النصوص القانونية    -5

 ، المتضمف القانكف األساسي لمكظيفة 2/06/1966 المؤرخ في 66/133األمر رقم  -1
 أمر رقـ ، معّدا كمتّمـ بمقتضى1966لسنة  46العامة ج.ر، عدد                      

 .2006لسنة  46، ج.ر، عدد 2006جكيمية  15المؤرخ في  06/03                  
 بالمرسـك التشريعي  المعّدؿ كالمتّمـ 08/06/1966المؤرخ في  66/154 رقم األمر -2

 25/04/1993المؤرخ في  93/03رقـ                     
 المتضمف قانكف التسيير االشتراكي 11/1971/ 16المؤرخ في  71/74رقم  األمر-3

 .13/12/1971، المؤرخ في 101لممؤسسات ج.ر، عدد                      
 المتعمؽ بالعبلقات الجماعية لمعمؿ  1971نكفمبر  16المؤرخ في  71/75 ماألمر رق - 4

 .13/12/1971، المؤرخ في 101ج.ر، عددفي القطاع الخاص،                        
                             رج. المتعمؽ بالعدالة في العمؿ، 29/04/1975المؤرخ في  32-75 رقم األمر -5

 ،16/05/1975المؤرخة في ، 39عدد                           

 ، المتضمف القانكف األساسي العاـ 1978أكت  5المؤرخ في  78/12القانون رقم  -6

 .08/08/1978، المؤرخ في 32عدد ،ج.ر ،ّماؿلمعُ                          

 ، المتعمؽ باتقاء الخبلفات الجماعية 1982فبراير 13المؤرخ في  82/05القانون رقم  -7
                       1982فبراير 16المؤرخة في  7كتسكيتيا، ج.ر، عدد  في العمؿ                         
 1990فبراير 6المؤرخ في  90/02قـ الممغى بمكجب القانكف ر                         
    لمتعمؽ بالكقاية مف النزاعات الجماعية في العمؿ كتسكيتياا                        
 كممارسة حؽ االضراب.                        

 المتعمؽ بالكقاية مف النزاعات  1990فيفرم  06المؤرخ في  90/02القانون رقم  -8

                                          الجماعية في العمؿ كتسكيتيا، كممارسة حؽ االضراب، المتّمـ                           

 1991ديسمبر 21المؤرخ في  91/27بالقانكف رقـ  كالمعّدؿ                          

 . 1991، ديسمبر68عدد  ج.ر،                          
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 ج.رالمتعمؽ بمفتشية العمؿ، 1990فيفرم  06المؤرخ في  90/03القانون رقم  -9

                                         96/11، المعّدؿ كالمتّمـ بالمر رقـ1990، فيفرم 68عدد                          
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 ممخص
مح، فرتب نصكصو مف المادة     كتختمؼ   466إلى المادة  459كضع التقنيف المدني أحكاـ عامة لمصُّ

حّؿ النِّزاعات في المجاؿ المدني مف فرع آلخر خاصةن في مجاؿ نزاعات العمؿ، فيي تنفرد بإجراءات 
جراءات ِكدِّية لحؿِّ خاصة، يجعميا تتميز عف المنازعات األخرل، كىذا التميز الذم تجّمى خاصة في سّف ا

النِّزاعات عمى المستكل الّداخمي، كعمى مستكل ُمفتِشية العمؿ كمكاتب الُمصالحة، فبالنسبة لمنِّزاعات 
الذم يتضمف تسكية النِّزاعات الفردية في  90/04العمؿ الفردية فقد نّظميا المشرع ضمف القانكف رقـ 

كالذم يتعمؽ بالكقاية مف النزاعات  90/02القانكف رقـ  العمؿ، أّما الّنزاعات الجماعية فقد نّظميا ضمف
الجماعية في العمؿ كتسكيتيا كممارسة حؽ االضراب، كما استحدث المشرِّع أيضا في قانكف االجراءات 

مح، كباألخص  08/09المدنية كاالدارية بمكجب القانكف رقـ  طرؽ بديمة لحؿِّ النِّزاعات كمف بينيا الصُّ
مح عمى كؿ المكاد ما يعني شمكؿ مادة قانكف 4المادة الرابعة ) ( منو التي تنص عمى جكاز تطبيؽ الصُّ

مح القضائي عمى نزاعات الُعّماؿ، مع العمـ أّف إجراء  العمؿ، كالذم طرح اشكاال حكؿ تطبيؽ الصُّ
 المصالحة تختص بو أجيزة ادارية خارجة عف القضاء، كمفتشية العمؿ كمكاتب الُمصالحة.

 

Résumé :  

   Le Code Civil a prévu dispositions générales de conciliation et Classé ses textes de l 

article 459 à 466. Le règlement des litiges diffère Dans le domaine civil, d une section à 

une autre, notamment le contentieux du travail. Celui-ci dispose de procédures spéciales 

faisant de lui différent des autres litiges. Cette divergence qui se manifeste par une 

procédure amiable pour le règlement de litiges internes, au niveau de l’inspection du 

travail et des bureaux de conciliation. 

  Concernant le contentieux individuel du travail, le législateur l’a  introduit dans la loi 

90/04 portant règlement de litige individuel. 

  Quant  aux contentieux  collectifs, celui-ci est introduit dans la loi 90/02,  relative à la 

protection et règlement des litiges collectifs du travail, l’exercice du droit de grève. Le 

législateur a règlement introduit dans le Code de Procédure Civil et Administratives, en 

vertu de la loi n° 09/08, des moyens de régler les litiges dans la conciliation, notamment 

dans son article(4) qui stipule la possibilité d’appliquer la conciliation dans tous les 

articles, en ce compris le module du Code du Travail qui pose un problème sur                 

l’application de la conciliation judiciaire dans le contentieux du travail, sachant que la 

procédure de conciliation relève du ressort des organismes administratifs extra 

judiciaire tels : l inspection du travail et les bureaux de conciliation.  

 


