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إلى إحجام  ُحّرية التعاقد في إقامة عالقات العملأدى اعتماد مبدأ سلطان اإلرادة و 
حيث تركت هذه العالقة لألفراد ينظمونها كيفما ، يةقتصادالدولة عن التدخل في الحياة اال

، فأصبح مبدأ حرية التعاقد على العمل هو مناط تنظيم العالقة بين أطرافه، يشاءون
ي تالئمهم ودونما تدخل من فالعمال وأصحاب العمل يبرمون عقود العمل بالصيغة الت

  .األمر الذي نجم عنه إجحاف كبير في حق العمال، أحد

الذي أصبح يهدد ، وأمام تزايد حدة التناقض بين العمال وأصحاب العمل، وعليه
وذلك بوضع أحكام تتكفل ، تدخلت الدولة تدريجيا لتنظيم عالقة العمل، االجتماعي الّسلم

  .بين أطراف هذه العالقة تماعياالجي و قتصادبتحقيق التوازن اال

فالطبقة العمالية هي التي لعبت الدور األساسي في ، ولكن رغم التدخل للدولة هذا
بحيث كان للضغوطات التي مارسها العمال على الدولة ، وضع قوانين العمل وتطويرها

، ات خاصةضراباإلات و حتجاجوعلى أصحاب العمل عبر مختلف المراحل عن طريق اال
وقد تميزت ، ا أثر مباشر على تدخل الدولة فيما بعد لوضع هذه القوانينكان له

الضغوطات التي مارسها العمال بطابع التحرك الجماعي وبظاهرة النضال العمالي 
حيث ثبت لهم بأن المطالبة والمواجهة الفرديتّين ال يمكنهما أن تحققا لهم ، المشترك
زت الحركة العمالية لذلك تميّ ، من األشكالوال تخدم مصالح العمال بأي شكل ، األهداف

  .بالطابع الجماعي نظرا للمراكز غير المتكافئة بين العمال وأصحاب العمل

 ضراباإل ستخداملجوء العمال ال، ومن مظاهر الطابع الجماعي للحركة العمالية
وهو األمر ، وذلك من أجل تحسين شروط العمل وظروفه، تعنت أصحاب العمل لمواجهة

فأدت هذه ، وفي المجتمع بصورة عامة قتصادذي أّثر كثيرا في المؤسسة المستخدمة واالال
فأدركت الدولة خطورة الصراع الطبقي على ، االجتماعي الّسلماألوضاع إلى المساس ب

فسعت إلى إيجاد حلول قانونية لمشاكل العمال حفاظا على ، ي ذاتهقتصادالمشروع اال
ل الدولة في عالقات  وشّكلت، يةقتصادالمكاسب اال هذه المرحلة العامل األساسي ِلتدخ
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فكان ذلك منطلقا لظهور قانون العمل ، العمل من أجل كفالة حد أدنى من الحقوق للعمال
  .الذي وّفر الكثير من االمتيازات وأقر العديد من الحقوق للعمال

لم يعد مجرد أحكام المشّرع أكثر بهذا القانون الذي  اهتمامأّدت هذه التحوالت إلى 
بل أصبح ينظر إليه على ، تتكفل بتنظيم عالقة قانونية قائمة بين صاحب العمل والعامل

في عالقات العمل من خالل توفير قدر من  ستقرارأساس أن أحكامه وضعت لتحقيق اال
لت أحكام قانون العمل إلى تحقيق، ات كل من الطرفينالتزامالتوازن بين حقوق و  فإذا توص 

إلى مصدر أساسي ، تحولت أحكامه من مجّرد ضوابط لتنظيم عالقة مهنية، ستقراراال هذا
  .االجتماعي الّسلملتحقيق 

ال ُبّد ، الذي ينشده كٌل من المشّرع وأطراف عالقة العمل الّسلموحتى يتحقق هذا 
ولتحقيق ذلك يجتهد المشرع في ، من وجود آليات تؤدي إلى تكريسه من خالل الممارسة

 استقرارضع مختلف الوسائل القانونية التي من شأنها المساهمة في المحافظة على و 
وفي هذا اإلطار تعتبر المفاوضة الجماعية أفضل آلية لتحقيق هذا ، عالقات العمل

تنتهي ، والتشاور ها وسيلة وّدية مباشرة تجمع طرفي عالقة العمل للحواراعتبار ب، الهدف
فتصبح هذه القواعد ، لتنظيم عالقات العمل وشروطه على قواعد اتفاقبالتوصل إلى 

ونظرا لمشاركة ، واألحكام المتفق عليها إطاًرا تنظيمًيا لعالقات العمل مكملة لتشريع العمل
فإن اإلحساس باحترامها وتطبيقها ، كل من العمال وأصحاب العمل في إنشاء هذه القواعد

 استقرارالمهنية مما يزيد في فرض  سوف يزداد بين أوساط األطراف، والمحافظة عليها
  .هذه العالقة وثباتها

أثبتت المفاوضة الجماعية قدرتها على إقامة نوع من التوازن ، ومع مرور الوقت
والتخفيف نسبيا من التوتر والصراع الذي ، ي بين أطراف العالقة المهنيةالّسلموالتعايش 

ل مع الفوارق والخصائص التي تمّيز إلى جانب قدرتها على التعام، كان يطبع هذه العالقة
هذه الخصوصية التي تطبع المفاوضة الجماعية أدت . القطاعات والفئات المهنية المختلفة

هذه المنظمة بالحريات النقابية  اهتمامحيث بلغ ، منظمة العمل الدولية بها اهتمامإلى 
ة موضع المعايير والحقوق األساسية في العمل أقصاه عندما ُوضعت المفاوضة الجماعي
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 1944وُيعد إعالن فيالدلفيا الصادر عن مؤتمر العمل الدولي لسنة ، والتوصيات الدولية
حيث اقر هذا ، الدولي بهذه اآللية هتمامالذي اعتبر ملحقا بدستور المنظمة بداية اال

شرعت ، ا من هذا اإلعالنانطالقو ، الفعلي بحق المفاوضة الجماعية عترافاإلعالن اال
وتأكيدا لذلك أصدرت منظمة العمل ، المنظمة بتكثيف نشاطها المعياري لتجسيد مبادئها

لسنة  98الدولية رقم  يةتفاقاال: وهي، يات خاصة بالمفاوضة الجماعيةاتفاقالدولية عدة 
 1981لسنة  154الدولية رقم  يةتفاقواال، بشأن حق التنظيم والمفاوضة الجماعية 1949

منت هذه اال، الجماعية بشأن تشجيع المفاوضة يات الدولية جملة من المعايير تفاقوقد تض
ز دورها، أرست من خاللها قواعد تنظيم المفاوضة الجماعية بعد الفترة الالحقة ، وقد تعز

عند إقرار مؤتمر العمل الدولي إعالن منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ  1998لسنة 
يعتبر الحق في المفاوضة الجماعية من بين هذه  والذي، والحقوق األساسية في العمل

  .الحقوق

أدى إلى وضع أحكام قانون  -على النحو الذي رأينا-وٕاذا كان نضال العمال 
، من خالل إرغام الدولة على التدخل للتكفل بتنظيم عالقات العمل، العمل وتطويرها

 استقرارية و قتصادالوالدفع بأصحاب العمل إلى القبول بالمفاوضة حفاظا على مكاسبهم ا
فإن التنازالت التي قبلها أصحاب العمل كانت بسبب لجوء العمال ، العالقات المهنية

، وتنامي وعيهم، ومع تزايد عدد العمال، كوسيلة ضغط لفرض مطالبهم المهنية ضرابلإل
  .كحق يمارسه العمال ضراباإلاعترفت الدولة ب، وٕانشاء النقابات العمالية

إلى اكتساب هذه الطبقة ألداة فّعالة ، ضراباإللعمال بحق ل عترافوأدى اال
ولدفع صاحب العمل على ، ةاالجتماعيتستعملها للمطالبة بتحسين أوضاعها المهنية و 

وبذلك يكون العمال ، الموافقة إلى وجهة نظرها حول مسألة أدت إلى نشوب نزاع جماعي
المفاوضة الجماعية : المهنية قد نجحوا في افتكاك وسيلتين أساسيتين لتحقيق مطالبهم

  .ضراباإلو 

بل تم فرضه من طرف ، لم يأت ِهَبًة من المشّرع ضراباإلبحق  عترافإال أن اال
 فرغم ظهور المفاوضة، العمال كأمر واقع نتيجة ظهور النقابات العمالية وتنظيمها
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ة وجود وسيلة إال أن العمال أدركوا ضرور ، الجماعية كآلية جديدة لتنظيم العالقات المهنية
وقد وجد ، لعالقة العمل االجتماعيي و قتصادقانونية أخرى أكثر فاعلية إلعادة التوازن اال

  .إلعادة هذا التوازن المختلّ  الفّعالةالوسيلة  ضراباإلالعمال في 

ية قتصادأن التطور الذي عرفته عالقات العمل نتيجة للظروف اال، يتضح إذن
فرضتا نفسيهما على ، اقضتين تؤطران هذه العالقةأوجد وسيلتين متن، ةاالجتماعيو 

في طبيعة كال  ختالفلكن رغم اال، ضراباإلالمفاوضة الجماعية و : هما، المشّرع
وتأثيرهما على العالقات ، وأهدافهما، وتفعيلهما، الوسيلتين من حيث طريقة ممارستهما

دفع ، صدر الضمني لهاوالم، الذي يعد روح هذه العالقة االجتماعي الّسلمفإن ، المهنية
معادلة تحقيق التوازن بين  عتباربالمشرع لتولي مهمة تنظيم هاتين الوسيلتين آخذا في اال

  .عالقات العمل ستقرارالمصالح المتناقضة كإطار ال

أصبح المعادلة التي يجب المحافظة عليها وتفعيلها في  االجتماعي الّسلمإن 
 االجتماعيي و قتصادالسياسي واال ستقراروافد االه أحد أهم ر اعتبار ب، العالقات المهنية
لكن تحقيق هذا الهدف أصبح يواجه صعوبات وتحديات كبيرة ومتنوعة . ألي نظام حكم

مت على معظم التشريعات المقارنة تكييف العديد من مبادئ قانون العمل مع متطلبات حتّ 
هدد عالم الشغل بشكل ية الهيكلية والمالية التي أصبحت تقتصادوٕافرازات األزمات اال
وبالحق في ، األمر الذي جعل التمسك بالحقوق المكتسبة لفئة العمال، مباشر وغير مباشر

وما إلى ذلك أمرا صعب المنال في بعض الحاالت أمام تزايد البطالة في مختلف ، العمل
 التي عرف بها تشريع العمل عدة تطورات واكب بها التحوالت -بما فيها الجزائر- الدول 

بداية من مرحلة التسيير اإلداري لعالقات ، ية التي عرفتها البالدقتصادالسياسية واال
وصوال إلى مرحلة ، 1989وهي المرحلة الممتدة من االستقالل إلى غاية سنة ، العمل

ي الجديد قتصادية بتقرير استقاللية المؤسسات واعتناق التوجه االقتصاداإلصالحات اال
ت الطابع التعاقدي كّرسحيث صدر خالل هذه المرحلة عدة قوانين ، ابتداء من التسعينات

على خالف الطابع التنظيمي الذي كانت تتميز به قوانين المرحلة ، لعالقات العمل
  .السابقة



@òß‡Ôß 
 

5 

 

تكريس ، ية في منظومة تشريع العمل في الجزائرقتصادومن آثار اإلصالحات اال
لم تكن معتمدة في المنظومة القانونية  السلطة لمجموعة من المبادئ واألسس الجديدة التي

ي تفاقومن أهمها اعتماد المفاوضة الجماعية كإطار أمثل لصياغة القانون اال، السابقة
 االجتماعيكما اعتمدت السلطة كذلك أسلوب الحوار ، المهني الذي يحكم عالقات العمل

يا التي تهم لدراسة القضا، والحكومة، الثالثي الذي يجمع النقابات وأصحاب العمل
في مقابل ذلك ُأعُتِرف للعمال ، ين ذات البعد الوطنياالجتماعييين و قتصادالشركاء اال

  .في مختلف القطاعات والمؤسسات العامة والخاصة ضراباإلبحق 

، لكن ما يميز الفترة التي صدرت فيها ترسانة منظومة تشريع العمل في الجزائر
ية والتعديل الهيكلي من قتصاددة النظر في البنية االأنها تزامنت مع بداية تنفيذ سياسة إعا

وتحويل أهدافها من تحقيق منفعة عامة ، خالل تغيير األنظمة القانونية للمؤسسات
وهي السياسة التي أدت إلى ، للمجتمع إلى تحقيق الربح المالي والتمويل الذاتي لنفقاتها

إلنتاج وتقليص النفقات التضحية بأعداد معتبرة من العمال بقصد تخفيض تكلفة ا
هذه العمليات ترّتب عليها تزايد مستوى . وٕاعادة التوازن المالي للمؤسسات، ةاالجتماعي

إلى ، البطالة نتيجة سلسلة التسريحات المتتالية للعمال بحجة الصعوبات واألزمات المالية
ل من نظام ة للتحو االجتماعي ومن نتائج ذلك أن التكلفة، جانب المؤسسات التي تّم حلها

حيث قارب عدد المسرحين من ، مرتفعةكانت ، ي حرّ اقتصادي موجه إلى نظام اقتصاد
  .2000ألف عامل إلى غاية سنة  400المؤسسات العمومية لهذه األسباب ما يفوق 

إال أن ، ية على نسيج العالقات المهنيةقتصادلكن رغم اآلثار السلبية للتحوالت اال
وبلغت مرحلة من ، أحدثت قطيعة مع طرق التسيير السابقةهذه التحوالت فرضت نفسها و 

وصاحبت هذه التحوالت . ي الليبرالي في الجزائرقتصادالتقدم في رسم معالم النظام اال
هذه المظاهر التي تكمن بصفة أساسية في ، االجتماعيصور متعددة من مظاهر التحدي 

، من التحديات على الطبقة العمالية ة التي بدأت تطرح العديداالجتماعيأثارها وانعكاساتها 
 استقرارلما تشكله من تأثير على ، يينقتصادين واالاالجتماعيوالشركاء ، وعلى الدولة

  .االجتماعي الّسلمعالقات العمل وعلى 
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الذي أفرزته التحوالت الجذرية التي عرفتها  االجتماعيولمجابهة هذا التحدي 
العمل من خالل اآلليات واألطر الجديدة التي فإن الثقل سوف يتحمله تشريع ، الجزائر

ها وسيلة ودية اعتبار ب، وأهمها المفاوضة الجماعية كإطار لتنظيم عالقات العمل، هاكّرس
 عتراففي مقابل اال، ومباشرة تجمع طرفي عالقة العمل للتفاوض والتشاور والحوار

ذا كان إعتماد لكن إ. كوسيلة ضغط لتحقيق مطالبهم المهنية ضراباإلللعمال بحق 
من طرف المشرع يدخل في إطار مجابهة التحدي  ضراباإلالمفاوضة الجماعية و 

هما متناقضتين من حيث طريقة اعتبار فإن طبيعة اآلليتين وخصوصيتهما ب، االجتماعي
  .في العمل االجتماعي الّسلمممارستهما وتفعيلهما سوف يكون له تأثير مباشر على 

لجماعية وسيلة ودية لتنظيم شروط العمل تمارس عن لكن إذا كانت المفاوضة ا 
وبالتالي تؤدي الى ، طريق الحوارات والمناقشات واالتصاالت بين أطراف عالقة العمل

وسيلة مختلفة تماما  ضراباإلفإن في مقابل ذلك يعد ، في العمل االجتماعي الّسلمتكريس 
عمل لممارسة ضغط على فهو يؤدي إلى توقف العمال عن ال، عن المفاوضة الجماعية

وبذلك ينتقل أطراف عالقة العمل من مرحلة ، صاحب العمل لحمله على قبول مطالبهم
إلى مرحلة أخرى ، على قواعد مهنية تفاقعادية قوامها الحوار والتشاور للوصول إلى اال

، يقتصادواال االجتماعيذلك أثاٌر سلبية على الصعيد لوسيكون ، أساسها الصراع والتوتر
  .العالقات المهنية وتوازنها استقرارلى وع

ه الغاية اعتبار ب االجتماعي الّسلماخترنا دراسة موضوع ، ا من هذه المعطياتانطالق
ه كذلك المصدر الضمني لقانون اعتبار وب، التي تسعى إلى تكريسها تشريعات العمل

على  ضراباإلورّكزنا في دراستنا هذه على تأثير كل من المفاوضة الجماعية و ، العمل
: هما بمسألتين أساسيتين يطرحهما قانون العمل وينفرد بهمارتباطال، االجتماعي الّسلم

 استقرارمعادلة التوازن بين المصالح المتناقضة ألطراف عالقات العمل ومعادلة ديمومة 
  .عالقات العمل

يتطلب قدرا من الموازنة بين المصالح  االجتماعي الّسلموبالتالي فإن تحقيق 
عام تعتبر  وهي كمبدأ، والوسائل واآلليات المختلفة التي يحتويها تشريع العمل، متناقضةال
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نتساءل عن مدى نجاعة تشريع ، وفي ظل هذه المعطيات والمقاربات. من مهام المشّرع
العمل الجزائري في التوفيق بين وجود المفاوضة الجماعية كإطار تنظيمي لعالقات 

للمحافظة على ، من جهة أخرى، ضراباإلللعمال بحق  عترافواال، من جهة، العمل
  .االجتماعي الّسلم

عالقات العمل  استقراروحتى نقف على مدى وجود هذا التوافق الذي يعد أساس 
بأن المفاوضة الجماعية بما تمثله من مناقشات وحوارات ، ابتداء تفاقعلينا اال، وتوازنها

ألجل تنظيم ، بين العمال أو ممثليهممباشرة وجماعية بين المستخدم صاحب العمل و 
 االجتماعي الّسلمتعتبر آلية لتكريس ، وفقا لإلطار القانوني المنظم لها، عالقات العمل
كوسيلة قانونية تنقل عالقات العمل من  ضراباإلوفي مقابل ذلك فإن ، (الباب األول)

بنية على أساس إلى عالقة غير مستقرة م، عالقة مستقرة قائمة لتحقيق مصالح متبادلة
وال شك أن الضغط الذي ، ضغط يمارسه العمال محاولة منهم فرض شروط مهنية جديدة

  .(الباب الثاني) االجتماعي الّسلمسيؤدي إلى اإلخالل ب ضراباإليجسده 

  

  

  



 

  

  

  

  

lbjÛa@Þëþa@ @
òšëbÐ¾a@òîÇbà§a@òîÛe@÷í‹ØnÛ@c‡jß@áÜČ�Ûa@

ïÇbànuüa@À@ÝàÈÛa@ @
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lbjÛa@Þëþa@ @

òšëbÐ¾a@òîÇbà§a@òîÛe@÷í‹ØnÛ@c‡jß@áÜČ�Ûa@bànuüaïÇ@À@ÝàÈÛa@ @

 طبقات إلى المجتمع تقسيم تأكيد أوربا في الصناعية الثورة أثار أهم من إن
 إلى الريف من الهجرة تمثلو  ،تدريجي بشكل نشأت التي العاملة الطبقة هابين من ،مختلفة
 ثم ،األولية بصورته المصنع فنشأ ،تكوينها في األساسي العامل العمل عن بحثا المدينة
 بالتضامن الشعور تكريس إلى التجمع هذا وأدى ،التالية المرحلة في الصناعية المدن

  .الطبقة هذه لدى التكتل في ورغبة الجماعي

 بصورة مصالحهم عن الدفاع نحو التوجه إلى تكتلهمو  العمال تضامن وأدى
 وزيادة ،لعاملا على العمل صاحب كفة ترجيح الصناعية الثورة أفرزت بعدما جماعية
 العمال تجمع إلى الظروف هذه فأدت ،)1(األقوى الطرف إلى الضعيف الطرف خضوع
 الحركات هذه تجابه كانتو  ،مختلفة فترات على اتاضطرابو  اتاحتجاجب والقيام

 إلى بالعمال أدى مما ،العمل وأصحاب الدولة طرف من عنيفةو  قاسية بطرق يةحتجاجاال
 المهنية منظماتهم تدعيم إلى فاتجهوا ،مطالبهم لتحقيق جديدة إيديولوجية عن البحث
 بفتح بريطانيا في البرلمان تدخل إلى اتحتجاجاال هذه وأدت ،المادية الناحية من خاصة

 بريطانيا في لالعم ظمين قانون أول فصدر ،العمال بنقابات عترافاال إلى انتهى قتحقي
  .)2(م1871 سنة

 اللجوء إلى بهم أدت قوة العمال اكتساب إلى العمالية بالنقابات عترافاال أدىو 
 األمر ،العمل أصحاب مواجهة في مصالحهم عن الدفاعو  أهدافهم تحقيق ألجل ضرابلإل

 الوضعية هذه عن نتج ،العمال لمواجهة المصانع غلق إلى العمل بأصحاب أدى الذي
 بين الهوة اتساع ٕالىو  ،عنف مظاهر من ذلك صاحب بما ،االجتماعي الّسلمب اإلخالل

                                                           

عالقات العمل الجماعية في الدول العربية، مكتب العمل العربي، البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة، يوسف الياس،  -1
 . 18، ص1996

 . 18، ص1967الحرية النقابية في العالم، ترجمة مها فرج خوري، وزارة الثقافة السورية، دمشق، جورج لوفران،  -2
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 في اجتماعي حوار كآلية الجماعية المفاوضة ظهور إلى أدت اراآلث هذه ،اإلنتاج طرفي
 ،السلبية اآلثار تفادي في لدورها بالغة أهمية نشأتها منذ المفاوضة اكتسبتو  ،العمل مجال

 ضمان بغية وذلك ،الحوار أساس على العمل منازعات معالجةو  ،العمل عالقات تنظيمو 
  .العمل في االجتماعي الّسلم على المحافظة ضمان كذاو  ،العمل عالقات استقرار

 تنظيم من عنه تسفر ما إلى ،للحوار كأداة الجماعية المفاوضة أهمية وتبرز
 عيالواق والطابع ،يةقتصاداال والظروف يتفق بما وذلك العمل وعالقات ،شروطو  ،ظروف
 على نفسها الجماعية المفاوضة فرضت وبذلك ،)1(مؤسسة أو مهني قطاع بكل الخاص
 في العامة السلطةو  المشّرع علىو  ،لهم الممثلة النقابات علىو  ،العمل عالقة أطراف
  .االجتماعي الّسلم لتكريس فعالة كآلية ،الدولة

 مختلف في التطور من مختلفة بمراحل نشأتها منذ الجماعية ةالمفاوض مرت ولقد
 لحق الذي التطور ذلك إلى ،محدد نطاق على ممارستها من بداية ،عناصرها

 إليها الحاجة مدىو  أهمية على يؤثر بما ،مجاالتهاو  وأشكالها ،مستوياتهاو  بموضوعاتها
 في السيما ،الراهن العصر في أهميتها تزايد إلى أدى مما ،أهدافها بلوغ في نجاحها مدىو 

 الجزائر بينها من ،الدول من العديد بها تمر التي ةواالجتماعي يةقتصاداال التحوالت ظل
 عالقات تنظم التي القوانين من ترسانة صدور التسعينيات سنوات من بداية شهدت التي

 سنة دستور من اانطالق الدولة باشرتها التي يةقتصاداال اإلصالحات واكبت العمل
 خالل من العمل عالقات في جديد تحول بروز القوانين هذه صدور على وترتب. م1989
  .النقابية بالتعدديةو  ،ضراباإلب عترافاال جانب إلى ،العالقة لهذه يتفاقاال الطابع إضفاء

 تشريع أحكام جعل إلى المشّرع سعى العمل عالقات تنظيم في التحول هذا وأمام
 هذه خضم وفي. العمل عالقات استقرار منها الهدف ،اجتماعي ضبط أداةَ  الجديد العمل

 أنجع الجماعية المفاوضة تعتبر ،العمل عالقة تميز أصبحت التي الجديدة التحوالت
 الّسلم على للمحافظة األساسي الضامنو  ،العالقة هذه استقرار في تساهم وسيلة

. االجتماعي
                                                           

مة العمل العربية، منظمة العمل العربية، مكتب العمل المفاوضة الجماعية ودور منظمحمد عبد اهللا نصار،  -1
 . 8-7، ص1996العربي، طبعة 
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Ý—ÐÛa@Þëþa@ @

òîçbß@òšëbÐ¾a@îÇbà§aò 

 للتكتل العمالية بالطبقة دفعت التي الوسائل أهم من الجماعية المفاوضة تعتبر
 لتغيير العمال آليات ابرز من الجماعية المفاوضة أصبحت حيث ،النقابات وتكوين
 العمال نقابات فأصبحت ،العمل أماكن في منها يعانون كانوا التي المجحفة الشروط
 مصالح يحقق حد على وظروفه ،العمل شروط لمناقشة العمل أصحاب مع تتفاوض
 تجنب يتم بالتالي ،)1( عادلة بطريقة العمل شروط ينظم اتفاق إلى توصللل وذلك ،العمال

  .العمل أصحاب طرف من فعل كرد اإلغالقو  ،العمال طرف من الممارس ضراباإل

 العمل منازعات لحل يالّسلم األسلوب هي الجماعية المفاوضة أصبحت وعليه
 لتحقيق اإلنتاج عملية أطراف بين التواصل عملية إلنماء الفاعلة الوسيلةو  ،الجماعية
 مظاهر أهم كذلك تشكل وأصبحت ،عالقاتهم استمرارية على لحفاظوا ،المشتركة المصالح

 خاللها من تسعى التي يةالّسلم الوسيلة هذه إلى النقابات للجوء نظرا النقابي العمل
 السيما الوسيلة لهذه المتنامية األهمية على يبرهن ما وهـذا ،أغراضها تحقيق إلى النقابات

 من العديد تشهدها التي ةواالجتماعي يةقتصاداال التحوالت ظل في ،الراهن الوقت في
  .)2( الدول

                                                           

)1 - GUARDELI (L), la négociation collective d'entreprise en droit français et anglais comparés, 
thèse de doctorat, paris II, 1999,P 35.  
)2 - LYON-CAEN Antoine, la négociation collective dans ses dimensions internationales, revue 

droit social, 1997, P 352.  
BARTHELEMY (J), la négociation collective, outil de gestion de l’entreprise, revue droit social, 
1990, P 580.  



ÛaÝ—Ð@Þëþa@@Zòîçbß@òšëbÐ¾a@òîÇbà§a@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@lbjÛa@Þëþa@ @
 

12 

 

szj¾a@Þëþa@ @

üaâbànç@òšëbÐ¾bi@òîÇbà§a@ @

 العالقات ولنظام ،العمل قانون ةحركيّ لِ  ئيسيالرّ  المحور ةالجماعيّ  المفاوضة تعتبر
 تجعل زاتومميّ  خصائص من ةالجماعيّ  للمفاوضة يتوافر لما انظرً  ؛)1(مالعال عبر ةالمهنيّ 
 مّما ،يمقراطيالدّ  بالحوار زتتميّ  عادلةٍ  سٍ سُ أُ  على العمل عالقات لتنظيم فّعالة وسيلة منها
 المناقشات عن ضيتمخّ  لما نتيجةً  وامتيازاتٍ  مكاسبَ  تحقيق من رافاألط يمّكن

 من العمل قانون بين ربطٍ  وسيلةَ  الجماعية ضةالمفاوَ  د عَ تُ  ،ذلك عن فضال ،والمشاورات
 من جو  إنشاء إلى يؤدّ يُ  اممّ  ،أخرى جهة من ،يقتصادواال االجتماعي والواقع ،جهة
 بوجود يشعرون األطراف تجعل ،يةفاقتّ اال واألحكام قانونال من كل  بين كاملوالتّ  صالاالتّ 

 تحقيق ذلك نشأ من حيثُ  ،بها لتزامُ واال هااحترامُ  يجب االجتماعيّ  العام  ظامالنّ  من قواعدَ 
 المفاوضة بها زتميّ ت التي الخصائص تأدّ  وقد. العمل عالقات في نِ وازُ والتّ  ستقرارِ اال

 اهتمام إلى وكذلك ،اخليالدّ  تشريعها خالل من وللد ا من الكثير اهتمام إلى ةالجماعيّ 
  .بها الفقه اهتمامِ  عن فضالً  ،ةالعربيّ و  وليةالدّ  اتيَ ستوَ المُ  على

kÜĐ¾a@Þëþa@ @

ÑÓìß@Éí‹“nÛa@åß@òšëbÐ¾a@òîÇbà§a@ @

 بينها تباينا الحظنا الدول لبعض العمل قوانين من عينة على االطالع خالل من
 بذاته قائم كنظام تناولها التشريع من جانًبا فنجد ،الجماعية للمفاوضة تناولها مسألة في

 نلمسه ما وهو ،الجماعية للمفاوضة تعريف إعطاء مع الجماعية ياتتفاقاال عن منفصل
 جانبها على التركيز خالل من يتناولها آخر جانًبا نرى حين في المصري العمل قانون في

 وهو لها تعريف إعطاء في الخوض دون ،العمل صاحب عاتق على يقع الذي اإللزامي
  .الفرنسي القانون خالل من نلمسه ما

                                                           

 -)1 JAVILLIER Jean Claude , droit du travail, 7eme édition, L. G. D. J, paris, 1999, P 764.  
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 وتصبح ،الجماعية ياتتفاقاال ضمن يدمجها التشريع من أخر جانًبا أن نرى كما
 تشريع حال وهو ،الجماعية المفاوضة هي الجماعية ياتتفاقاال التشريع هذا رأي في

  .الجزائري العمل

Ê‹ÐÛa@Þëþa@ @

ÑÓìß@ÊČ‹“¾a@ð‹—¾a@åß@òšëbÐ¾a@òîÇbà§a@ @

 )1(العمل قانون من الرابع الكتاب من الثاني الباب المصري المشّرع خصص

 اتالتزام تحديد مع ،مستوياتها وتحديد ،بتعريفها قام حيث ،الجماعية المفاوضة لتنظيم
 المصري العمل قانون من 146 ادةالم أن فنجد ،الجماعية المفاوضات في العمل صاحب
 المنظمات بين تجرى التي المناقشاتو  الحوار « أنها على الجماعية المفاوضة تعرف
 شروط تحسين ، ...جلأ من منظماتهم أو األعمال أصحاب نوبي العمالية النقابية

 ةاالجتماعي التنمية لتحقيق العمل طرفي بين التعاون ،ستخداماال وأحكام ،العمل وظروف
  .»لاألعما أصحابو  العمال بين المنازعات تسوية ،المنشأة لعمال

 وهي ،الجماعية المفاوضة فيها تتم التي المستويات المصري العمل قانون حدد كما
 أو اإلقليمي المستوى على تكون كما ،الصناعة أو المهنة أو النشاط فرع أو ،المنشأة
 المفاوضات في النقابي التنظيم ممثلو يطلبه ما بتقديم العمل صاحب ألزم كما ،)2(الوطني

  .)3(بالمنشأة خاصة معلوماتو  بيانات من الجماعية

 أن لنا يتجلى ،الجماعية للمفاوضة المصري العمل قانون تعريف يخص فيما
 ومباشرة ودية وسيلة أنها حيث من الجماعية المفاوضة طبيعة حددي لم المصري المشّرع
 وبعض وأطرافها وأهدافها عناصرها أوضح انه إال ،العمل عالقة وظروف شروط لتنظيم

                                                           

، المتضمن قانون العمل المصري، منشورات الهيئة العامة لشؤون المطابع األميرية، 2003لسنة 12نون رقم القا - 1
 . 2008طبعة الثالثة عشر، القاهرة، 

 . من قانون العمل المصري 147المادة  - 2

 من القانون السابق اإلشارة إليه.  149المادة  - 3
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 األطراف أمام الفرصة يتيح مما عامة بصورة موضوعها حدد وكذلك ،خصائصها
 ولم وظروفه العمل روطبش تتعلق التي الموضوعات كل للتفاوض يطرحوا لكي المتفاوضة

  .معينة موضوعات بطرح يلزمهم

 كطرف عمالية نقابية منظمات وجود ضرورة كذلك التعريف خالل من لنا ويتضح
 مجال من نقابي لتنظيم المنتمين غير العمال استبعاد إلى يؤدي مما ،المفاوضة في

  .المفاوضة

 وبعض رافهاوأط وأهدافها المفاوضة عناصر أوضح وٕان السابق التعريف هذا
 الطبيعة بيان عن اغفل كما ،الجماعية المفاوضة طبيعة يحدد لم انه إال ،خصائصها

 أم ،حوارية عملية مجرد هي هل ،األطراف بين تدور التي المناقشاتو  للحوارات القانونية
  .قانونية مبادئ تؤطرها قانونية تصرفات أنها

Ê‹ÐÛa@ïãbrÛa@ @

ÑÓìß@ÊČ‹“¾a@ï�ã‹ÐÛa@åß@òšëbÐ¾a@òîÇbà§a@ @

 النقابات تكوين في العمال حق بمشروعية اعترفت التي الدول أوائل من فرنسا تعد
 الذي 1884 مارس 16 بتاريخ الصادر القانون بموجب ذلك وكان ،بريطانيا بعد العمالية

 وسائل احد الجماعية المفاوضة أصبحت وقتها ومن ،النقابية الحرية مبدأ صراحة قرر
 النقابات تكوين في العمال حق بمشروعية عترافاال أن يعني ما وهو ،النقابي العمل

 تحسين سبيل في الجماعية المفاوضة ممارسة في حقهم تقرير بالضرورة يتضمن ،العمالية
  .)1(وظروفه العمل شروط

 عدة ادخل ولكنه ،النقابية الحرية مبدأ تقرير عند الفرنسي المشّرع يتوقف ولم
 دستور ديباجة مقدمة في جاء ما أهمها من كان ،زمنية فترات في تشريعية تعديالت

 لكل أن« :مقدمته من الثامنة الفقرة قررت حيث ،1946 سنة الصادرة ،الرابعة الجمهورية

                                                           

1-GUARDELI (L) , op. cit ,P 44.  
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 توالت ثم. )1(»العمل لشروط الجماعي التحديد في ،ممثليه بواسطة يشارك أن عامل
 إلزامية الجماعية المفاوضة تجعل قوانين صدرت حيث ذلك بعد التشريعية التعديالت

 ،أهمها 1982 نوفمبر 13 بتاريخ الصادر 82/957: رقم القانون ويعتبر ،ةؤسسالم داخل
 لمبدأ سسّ أُ و  كّرس حيث الفرنسي العمل قانون من 132 المادة في يالتهتعد تْ جَ رِ دْ أُ  الذيو 

 ،العمل ساعات ،األجور يخص فيما المعنية العمالية النقابة مع السنوي التفاوض إلزامية
  .)2(النسبي بالتوقيت العملو  ،العمل مدة

 به خّص  الذي المعتبر هتماماال رغم نهأ ،الفرنسي المشّرع على يالحظ ما ولكن
 لكن ،لها تعريًفا يعط لم نهأ إال ،إليه اإلشارة سبق ما خالل من الجماعية المفاوضة
 فقط اكتفى قد بأّنه نستخلص أن نستطيع الفرنسي العمل قانون نصوص إلى برجوعنا
 أصحاب عاتق على إلزامية أنها في تتمثل التيو  ،الجماعية المفاوضة مميزات بتحديد
 الفرنسي المشّرع يكون وبذلك ،العمالية النقابات مع السنوي التفاوض وبضرورة ،العمل

 في كطرف تمثيلية عمالية نقابات وجود ضرورة هاشتراطب المصري المشّرع مع متطابًقا
 أن نالحظ كذلك ،نقابي لتنظيم المنتمين غير العمال استبعاد إلى يؤدي مما ،المفاوضة

 األطراف على فرض بحيث ،الجماعية المفاوضة موضوعات حدد الفرنسي المشّرع
  .محددة موضوعات في التفاوض ضرورة المتفاوضة

Ê‹ÐÛa@sÛbrÛa@ @

ÑÓìß@ÊČ‹“¾a@ð‹öa�§a@åß@òšëbÐ¾a@òîÇbà§a@ @

 إال ،الكبرى أهميته من بالرغم الحديثة القوانين من الجزائر في العمل قانون يعتبر
 قانون فيها يطبق كان التي االستعمارية الفترة إلى التاريخية بجذوره يمتد ذلك مع نهأ

 ما فترة إلى المفعول ساري بقي الذي القانون وهو ،الجزائر في العمال لىع الفرنسي العمل

                                                           

  على:  1946تنص الفقرة الثامنة من دستور الجمهورية الرابعة الصادر سنة  -  1
 «Tout travailleur participe, par l'intermédiaire de ses délégués, a la détermination collective des 
conditions de travail», RIVERO Jean, SAVATIER jean, droit de travail, puf, paris, 1984, P 322.  
2- BLAN Jauvan Xavier, la négocier collective d’entreprise, l’expérience des États-Unis, revue 
droit social, 1990, P 50.  
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 لم التأخر هذا أن إال ،األخرى القوانين بقية عن يتأخر جعله الذي األمر ،االستقالل بعد
 عن التميز من كذلك يمنعه لم كما ،األخرى بالقوانين اللحاقو  السريع التطور من يمنعه
 الدول مختلف في العمل قانون من يقترب جعلته ذاتية اتومميز  بخصائص القوانين هذه

  .)1(الحديثة

 اكتمال بعد إال تطور من إليه وصل لما يصل لم الجزائر في العمل قانون أن إال
 الجزائر عرفته الذي القانوني الفراغ أن شك وال ،االستقالل بعد الجزائرية الدولة هياكل بناء

 وتفاديا ،العمل عالقات ينظم تشريع وجود على أّثر ،لالستقالل األولى السنوات خالل
 قانون إصدار إلى ستقالللال األولى األشهر في الدولة بادرت يةقتصاداال الحياة لتعطيل
 هذه ،الوطنية السيادة مع منها تعارض ما إال ،الفرنسية بالقوانين العمل بتمديد متعلق

  .)2(م1975 سنة غاية إلى المفعول سارية بقيت التي القوانين

 التشريعية النصوص من العديد صدور عرفت التي الفترة م1990 سنة وتعتبر   
 23 دستـور ألحكام تطبيقا وذلك ،التعاقد مبدأ أساس على لالعم عالقات بتنظيم المتعلقة
 اعتمدت نهاأ القوانين هذه يميز ما كذلك ،القوانين تسييس فكرة ألغى الذي 1989 فيفري
 الوظيفة قطاع وبين ،جهة من يةقتصاداال المؤسسات قطاع ،القطاعات بين الفصل فكرة

  .أخرى جهة من العمومية

 في العمل تشريع منظومة عرفتها التي الجذرية التحوالت هذه خضم في ولكن
 التي األهمية إعطائها في تباينا عرفت قد الجماعية المفاوضة آلية أن نجد ،الجزائر
 ،لالستقالل األولى السنوات ففي ،الجزائر عرفتها التي العمل قوانين خالل من تستحقها

 تمديد تم الذكر سالفال م1962 ديسمبر 31 في المؤرخ 62/157 رقم القانون بمقتضىو 

                                                           

التنظيم القانوني لعالقات العمل في التشريع الجزائري، الجزء األول، مبادئ قانون العمل، ديوان سليمان، أحمية  -1
 . 45، ص1998، طبعة ، الجزائرالمطبوعات الجامعية

 ما ، المتعلق بتمديد العمل بالقوانين السارية المفعول إال1962ديسمبر  31المؤرخ في  157-62القانون رقم:  -2
المؤرخ  29-73، الملغى باألمر رقم 1963جانفي  11المؤرخة في  2. ر عدد جتعارض منها مع السيادة الوطنية، 

 . 1973أوت  3المؤرخة في  62، ج. ر، عدد 1973جولية  5في 
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 11 بتاريخ بفرنسا صدر قد كان اإلطار هذا وفي ،بالجزائر الفرنسي العمل قانون تطبيق
 وأجهزة هيئات عدة أنشأ الذي ،الجماعية ياتتفاقباال المتعلق القانون م1950 فيفري
 عليا جزائرية لجنة تأسيس بينها ومن ،الجزائر في وتطبيقه تنظيمه بمتابعة خاصة

 لتد عُ  التي اللجنة هذه ،م1951 أفريل 27 قانـون بمقتضى المنظمة ،الجماعية ياتقتفالال
 في النصوص هذه إطار في أبرمتو  ،م1957 أفريل 16 قرار بمقتضى بعد فيما تشكيلتها

  .)1(الجزائر في للعمل جماعية يةاتفاق 21 حوالي م1958 إلى م1950 بين ما الفترة

 أعاله إليه المشار م1957 فريلأ 16 بتاريخ الصادر القرار إلغاء الحقا وتم
 رقم المرسوم بمقتضى عيةالجما ياتتفاقلال االعلي الجزائرية اللجنة بتشكيل المتعلق

64/221
ا بقي الذي األخير هذا ،)2( ا نصإليه المشار م1950 فيري 11 لقانون تنظيمي 

 المتعلق األمر دخول تاريخ م1975 جويلية 5 تاريخ غاية إلى به معموالً  بقي يوالذ سالفا
  .)3(التنفيذ حيز الفرنسية بالقوانين العمل بإيقاف

 ،رنسيالف العمل قانون ضمن لخِ دْ أُ  الذي م1950 فيفري 11 قانون إلى وبالرجوع
 تتمثل والتي ،الجماعية ياتتفاقاال لجنة صالحيات حّددت منه 136L-2 المادة أن نجد
 ،لألجور األدنى الحد حول رأيها تقديم ،الجماعية المفاوضات لتطوير اتقتراحاال تقديم في

 كانت التي االختصاصات نفسها هيو  ،)4(الجماعية للمفاوضة السنوية الحصيلة ودراسة
 القانون بمقتضى تأسيسها تم التي الجماعية اتتفاقلال العليا الجزائرية اللجنة بها تتمتع

  .سالفا إليه المشار م1951 أفريل 27 في المؤرخ

 تلك في المطبق القانون نفإ ،العمل قانون مجال في القانوني الفراغ متدادال ونتيجة
 كأداة ةكّرسم كانت الجماعي التفاوض آلية فأن وعليه ،الفرنسي لالعم قانون هو الفترة

                                                           

اعية للعمل كإطار لتنظيم عالقات العمل في التشريع الجزائري، أطروحة لنيل االتفاقيات الجمسليمان، أحمية  -1
 . 12، ص2008/2009شهادة دكتوراه دولة في القانون، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 

 23، يتعلق بتشكيل اللجنة العليا لالتفاقات الجماعية، ج. ر عدد 1964أوت  6مؤرخ في  221-64مرسوم رقم  -2
 م. 1964أوت  14المؤرخة في 

 ، المشار إليه سابقا. 1973جولية  5المؤرخ في  29- 73بمقتضى األمر رقم  -3

4  - JAVILLIER Jean Claude, op. cit , P 778.  
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 إلى سائدا العمل تشريع مجال في الفراغ هذا وبقي ،الجزائر في العمل عالقات لتنظيم
 بعالقات الخاصة النظمو  القوانين سن في نطالقاال سنة وهي ،)1(م1975 سنة غاية

 المتعلق 75/31 رقم القانون السنة هذه في صدر حيث ،للتنظيم التقني بالمفهوم العمل
 الفصل خصص الذي األخير هذا ،)2(الخاص القطاع في العمل لعالقات العامة بالشروط

 وتحديد ،لها تعريف بإعطاء وذلك ،الجماعية ياتتفاقلال منه الثاني الباب من الثاني
 لجنة القانون هذا أسس كما ،وتنفيذها بإعدادها المتبعة واإلجراءات ،وموضوعاتها ،أطرافها
  .)3(العمل وزير إشراف تحت تكون الجماعية ياتتفاقلال وطنية

 القطاع في العمل القاتع تنظيم أجل من صدر 75/31 رقم األمر أن رغم لكن
 العام القطاعين على لتطبق جاءت له المرافقة النصوص أن إال ،أساسية بصفة الخاص

 لم انه العلم مع ،األخر هو العام القطاع على تطبيقه توسيع إمكانية يفسر مما ،الخاصو 
 اللجوء تم إذ ،فعال حدث ما هوو  ،العام القطاع على لتطبيقه صريح استثناء أي يتضمن

 المؤسسات في الجماعية ياتتفاقاال إبرام بمناسبة الحاالت من الكثير في أحكامه إلى
 أو ،منها الموجود وضوح عدم وأحيانا القوانين ،وجود لعدم وذلك ،يةقتصاداال العامة
 المؤسسات وعمال ،الخاصة المؤسسات عمال بين االنسجام من نوع إحداث بهدف
 في العمال استقرار على المحافظة وكذلك ،اتلتزامالاو  الحقوق مجال في السيما ،العامة
 اتالمرّكب دخول عرفت الفترة هذه نوأ خاصة ،العام للقطاع التابعة العمل أماكن

                                                           

، وبعض النصوص التطبيقية له، 1966يونيو  2المؤرخ في  133-66باستثناء قانون الوظيفة العمومية رقم  -1
إال  ؛1971نوفمبر  16المؤرخ في  74-71 القانون المتضمن التسيير االشتراكي للمؤسسات الصادر باألمر رقموكذلك 

أن هذا القانون لم تكن الغاية منه إقامة نظام قانوني خاص بتنظيم عالقات العمل، بل كان الهدف منه إقامة وتكريس 
سليمان، التنظيم القانوني لعالقات العمل في : أحمية إليه شارفي تسيير المؤسسات االقتصادية. أ نظام مشاركة العمال

 . 47التشريع الجزائري، مرجع سابق، ص

 39، ج. ر عدد 1975بريل أ 29ه الموافق  1395ع الثاني عام ربي 17المؤرخ في  31- 75الصادر باألمر رقم  -2
 . 1975مايو  16، الموافق 1395جمادي األول  4المؤرخة في 

 ، المشار إليه سابقا، صالحيات هذه اللجنة والمتمثلة في: اإلدالء بالرأي31-75من األمر  101حددت المادة  -3
المسبب لوزير العمل بناء على طلبه حول كل صعوبة تطرأ بمناسبة التفاوض بشأن اتفاقية، ويمكن مشاورتها من طرف 

 وزير العمل في كل مسألة تتعلق بإبرام وتطبيق االتفاقيات الجماعية وفي غير ذلك من المسائل التي تهم األجور. 
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 المركّبات هذه تحتاجهم الذين للعمال المعتبر العددو  ،ستغاللاال زحيّ  الكبرى والمصانع
 في االجتماعي الّسلم على ةالمحافظ وهو األساسيو  األهم العامل جانب إلى ،والمصانع

  .)1(الجزائر في ةاالجتماعيو  يةقتصاداال الحياة على تأثير من لذلك لما العمل أماكن

 صاحبت التي ،العمل عالقات مجال في النوعية النقلة رغم انه ،اإلشارة وتجدر
 خاص إطار وضع دون الجماعية ياتتفاقاال بتنظيم اكتفى انه إال ،75/31 اآلمر صدور

 وأهدافها هياكلها وتحديد إلزاميتها لمبدأ كتكريس بذاته قائم كنظام الجماعية بالمفاوضات
 إال ،خاصال القطاع في العمل عالقات لتنظيم صدر النص هذا وان خاصة ،مستوياتهاو 

 ياتتفاقاال من العديد إبرام رغم ،إليها باإلشارة ولو الجماعية المفاوضة تجاهل أنه
 بآلية الجزائري المشّرع اهتمام عدم مع ،الفترة تلك في القانون هذا ظل في للعمل الجماعية
  .بها خاصة قانونية بنصوص ترسيخها خالل من الجماعية المفاوضة

 صدر الذي ،)2(للعامل العام األساسي القانون إصدار السبعينيات مرحلة عرفت كما
 لتفعيل النص هذا جاء وبذلك م1976 سنة ودستور ،الوطني الميثاق لمبادئ تجسيدا
 ،العمال على المطبق التنظيمي اإلطار وتوحيد ،العمل عالقات في االشتراكي التوجه

 يخضعون انتمائهم قطاعات كانت مهما العمال كل أصبح القانون هذا من اانطالقو 
 في العمل عالقات جوانب كافة له تخضع فأصبحت ،)3(املللع العام األساسي للقانون

 األمر ،ودرجاتها أصنافها اختالف على العمالية الفئات ويحكم ،النشاط قطاعات كافة
 القانونية النصوص من دالعدي إصدار إلى يحتاج القانون هذا تطبيق جعل الذي

  .والتنظيمية

 كانت الذي واالجتماعي السياسي للطابع نظرا للعامل العام األساسي القانون إن
                                                           

االتفاقية الجماعية للعمل كإطار لتنظيم عالقات العمل في التشريع الجزائري، المرجع السابق، سليمان، أحمية  -1
 . 48ص

، 1978أوت  8المؤرخ في  32، ح. ر عدد 1978أوت  5المؤرخ في  12-78القانون رقم الصادر بمقتضى  -2
 17المتعلق بعالقات العمل، المعدل والمتمم، ج. ر عدد  1990أفريل  21المؤرخ في  11- 90الملغى بالقانون رقم 

 . 1990أفريل  25مؤرخة في 

3- BELLOULA Tayeb, droit du travail, édition dahleb, Alger, 1994, P 77 et suit.  
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 ظهر ،االشتراكية األيديولوجية لتفعيل أداة هاعتبار  جانب إلى ،ومبادئه أحكامه به تتسم
 ،المستخدمة ساتالمؤس واجهتها التعقيداتو  الصعوبات من العديد القانون هذا تطبيق أثناء

 أقامها التي والتنظيمية القانونية اآلليات مع التعامل صعوبة بسبب السواء على والعمال
  .القانون هذا

 كافة ينظم الذي األساسي القانون هاعتبار  رغم ،القانون هذا نفإ ذلك جانب إلى
 في دارياإل التنظيم آليات على العتماده فشل نهفإ ،الفترة تلك في العمل عالقات جوانب

 تكريسه وعدم ،الجماعية العمل عالقات بتنظيم هاهتمام عدم جانب إلى ،العمل عالقات
 وأصحاب العمال أي ،بينهم فيما يينجتماعاال المتعاملين بين التعاقدية العالقات لمبدأ
 المفاوضة وهي ،العمل عالقات تأطير آليات ألهم تنظيمه عدم جانب إلى ،)1(العمل

 عالقات تنظيم في اإلداري التسيير نظام العتماده سابقا اشرنا كما نظرا وذلك ،الجماعية
  .العمل

 التي العمل بعالقات الخاصة التنظيميةو  القانونية النصوص أن القول يمكن وبذلك
 في بذاتها قائمة أساسية كآلية الجماعية بالمفاوضة تهتم لم السبعينيات فترة في صدرت
 القطاع في العمل بعالقات المتعلقة القوانين اشتمال رغم وذلك ،العمل عالقات تنظيم

 مصدًرا اعتبرت لتيا األخيرة هذه ،)2(الجماعية تفاقياتباال تتعلق أحكام على الخاص
 لجأ الذي العام القطاع في وكذلك ،الخاص القطاع في سواء العمل عالقات لتنظيم

 ياتتفاقاال بعض إبرام بمناسبة الحاالت من الكثير في الخاص للقطاع المنظمة لألحكام
 األحكام القوانين هذه في يحدد لم المشّرع أن إال النوعية النقلة هذه رغم ولكن ،الجماعية

 أطرافها وتحديد ،لها تعريف بإعطاء بذاتها قائمة كآلية الجماعية بالمفاوضة لمتعلقةا
 تنظيم في لمكانتها الجماعية المفاوضة احتالل عدم أسباب أهم ولعل  ،وموضوعاتها

 عترافاال عدم وكذا ،)3(النقابي الحق ممارسة ينظم قانون وجود عدم هو ،العمل عالقات
                                                           

ائري، المرجع السابق، االتفاقية الجماعية للعمل كإطار لتنظيم عالقات العمل في التشريع الجز سليمان، أحمية  -1
 . 48ص

 المشار إليه سابقا.، 31- 75أمر رقم  -2

تحاد العام للعمال الجزائريين، وهو تنظيم كان تابع للدولة يمارس ممارسة الحق النقابي كان محتكرا من طرف اال -3
 ق نتيجة عدم وجود تعددية نقابية في تلك الفترة في الجزائر. النشاط النقابي في إطار ضيّ 
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 مع للتفاوض الكافية السلطة للنقابة يكون باجتماعهما حيث ،)1(للعمال ضراباإل بحق
 عالقات وتأطير تنظيم في مؤثر جماعي لتفاوض وجود ال وبدونهما ،لالعم صاحب
  .الجماعيةو  منها الفردية العمل

 ،م1986 سنة أواخر في للتنمية الوطنية الندوة انعقاد وبمناسبة ،الثمانينات فترة في
 يةقتصاداال اآلليات تنظيم في الليبيرالي التوجه ةنطالقال األولى النواة تعتبر والتي

 القانونية اآلليات مع التعامل صعوبة الندوة هذه طرحت ،الجزائر في ةتماعياالجو 
 إيجاد على الندوة هذه عكفت حيث ،للعامل العام األساسي القانون أقامها التي التنظيميةو 

 الحر التسيير متطلبات مع مةمالءو  ديناميكيةو  مرونة أكثر بديل نظام لوضع البدائل
 بين أيضا ولكن ،المؤسسات بين فيما فقط ليس ،ةماعيواالجت يةقتصاداال للعالقات
 موضوع كان الذي الجديد الطرح هذا ،العمال ممثليو  المؤسسات لهذه المسيرة األجهزة

 الشركاء بين التعاقدية العالقات مبدأ تكّرس والتي ،الندوة هذه عن صدرت توصيات عدة
 لعالقات المنظم القانون صدر التوصيات هذه اثر وعلى ،)2(ينواالجتماعي يينقتصاداال

 جانبها في سواء لعملل التعاقدية العالقات مبدأ على اعتمد الذي )3(م1990 لسنة العمل
" الجماعي التفاوض" عنوان تحت منه السادس الباب خصص الذيو  ،الجماعي أو الفردي
  .)7(إبرامها وٕاجراءات ،)6(وأنواعها ،)5(ومضمونها ،)4(الجماعية ياتتفاقاال أحكام لتحديد

 صدر الذي ،النقابي الحق ممارسة المتضمن القانون صدور الفترة هذه عرفت كما

                                                           

 71/75ام، من خالل األمر رقم: حق اإلضراب كان معترف به فقط للعمال في القطاع الخاص دون القطاع الع -1
، المؤرخة في 101عدد  .في القطاع الخاص، ج. ر عمل الجماعيةلعالقات الالمنظم  1971نوفمبر  16المؤرخ في 

 المشار إليه سابقا.  31- 75. وكذلك في األمر رقم 1971ديسمبر  13

العمل الجزائري، مرجع سابق، ات الجماعية للعمل كإطار لتنظيم العمل في التشريع االتفاقيسليمان، أحمية  -  2
 .17ص

 ، المشار إليه سابقا. 1990افريل  21المؤرخ في  11-90قانون رقم  -3

 السالف الذكر.  11- 90من قانون رقم  119إلى  114المواد من  -4

 من القانون السالف الذكر.  120المادة  -5

 من القانون السالف الذكر.  122إلى  121المواد من  -6

 من القانون السالف الذكر.  125إلى  123المواد من  -7
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 اعتبرت التي 53 مادته خاصة ،م1989 فبراير 23 دستور تضمنها التي للمبادئ تجسيدا
14-90 القانون خالل من تم حيث ،األساسية الحرياتو  الحقوق ضمن من النقابي الحق

 

 بالتعددية عترافاال جانب إلى ،إليها ضماماالن وحق ،)1(النقابات بتأسيس عترافاال
 وبذلك ،)2(والحقوق األهداف في تمييز دون السواء على الخاصو  العام القطاع في النقابية
 عليها المنصوص المبادئ مع القانون هذا تكييف على عمل قد الجزائري المشّرع يكون

 الحرية بشأن م1948 لسنة 87 رقم الدولية ملالع منظمة عن الصادرة الدولية يةتفاقاال في
 ،)3(م1962 أكتوبر 19 بتاريخ الجزائر عليها صادقت والتي ،التنظيم حق حمايةو  النقابية

 صاحبة المستخدمة الهيئات مع التفاوض النقابات بإمكان أصبح القانون هذا خالل ومن
  .)4(جماعية اتفاقيات إلبرام العمل

 مجال في 14-90 رقم القانون خالل من للعمال تحققت التي المكاسب مرغ ولكن
 القانوني اإلطار الجماعية للمفاوضة يوفر لم القانون هذا أن إال ،النقابي الحق حرية

 يةتفاقاال أحكام عن خالله من تستقل ،النقابي العمل آليات احد هااعتبار ب بها الخاص
 أو العمل صاحب جانب إلى ،إبرامها في طرفا ابيةالنق التنظيمات عتبرتُ  التي الجماعية

 رقم القانون توجه ساير قد النقابي الحق ممارسة المتضمن القانون يكون وبذلك. يمثله من
 خاصة بأحكام الجماعية المفاوضة تنظيم عدم خالل من ،المسالة هذه حول 90-11

                                                           

م، المعدل والمتمم، المتضمن ممارسة الحق النقابي، ج. ر عدد 1990يونيو  2المؤرخ في  14- 90القانون رقم  -1
 . 1990جوان  06، مؤرخة في 23

كان يعتبر االتحاد العام للعمال الجزائريين منظمة جماهيرية يتمثل  14-90المشرع الجزائري قبل صدور قانون  -2
سياسيا، باعتبار أن النقابة في الجزائر في تلك الفترة لم تكن وسيلة للنضال دورها في تأطير العمال وتجنيدهم وتوعيتهم 

 العمالي بل كانت جزء من السلطة في نطاق الدولة االشتراكية. 

أكتوبر  19صادقت الجزائر على االتفاقية من خالل وثيقة قبول عضويتها في منظمة العمل الدولية بتاريخ  -3
، المتضمن 1966ماي  27المؤرخ في  122-66يباجة األمر رقم ، وتمت اإلشارة إلى هذه الوثيقة في د1962

 . 1966ماي  31، مؤرخة 43المصادقة على تعديل دستور منظمة العمل الدولية، ج. ر عدد 
قع الرسمي لمنظمة انظر كذلك قائمة المعاهدات الدولية للعمل المصادق عليها من طرف الجزائر، المنشورة على المو  

  العمل الدولية:
http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=1000:11200:0::NO:11200:P11200_COUNTRY_ID:10290. 

 المشار إليه سابقا.  14-90قانون من ال 38المادة  -4
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  .الجماعية يةتفاقلال المنظمة األحكام عن متميزة

kÜĐ¾a@ïãbrÛa@ @

üaâbànç@ïÛë‡Ûa@ëïi‹ÈÛa@òšëbÐ¾bi@òîÇbà§a@ @

 ويرجع ،والعربية الدولية العمل مستويات في اهتمامب الجماعية المفاوضة تحظي
 ،المجتمع على ذلك وآثار ،الدول خلدا العمل عالقات استقرار في دورها إلى هتماماال هذا

 العمل بمنظمة العمل عالقات تنظيم في أهميتهاو  الجماعية المفاوضة خصوصية وأدت
  .الدولية العمل توصياتو  ياتاتفاق خالل من بها هتماماال إلى الدولية

 رغبة الجماعية بالمفاوضة فاهتمت ،العربية العمل منظمة سارت تجاهاال نفس وفي
 مستويات في مقرر هو ما إلى بها الوصولو  ،العربية العمل بمستويات رتقاءاال في منها

 يرجع التأخر هذا ،الجماعية المفاوضة بتنظيم التكفل في تأخرها رغم ذلكو  ،الدولية العمل
 تتعلق أخرى معطيات جانب إلى ،المنظمة هذه بنشأة تتعلق معطياتو  عوامل عدة إلى

 تتعلق يةاتفاق المنظمة هذه أصدرت ذلك رغمو  ،المنظمة في عضو دولة كل بخصوصيات
  .الجماعية بالمفاوضة

Ê‹ÐÛa@Þëþa@ @

âbànça@òàÄäß@ÝàÈÛa@òîÛë‡Ûa@òšëbÐ¾bi@òîÇbà§a@ @

 وتنمية ،العاملة الطبقة معيشة بمستوى االرتقاء إلى الدولية العمل منظمة تسعى
 الحوار مبادئ تنميةو  وتشجيع تعميق خالل من ذلك تحقيق إلى وتسعى ،اجتماعيا العمال

 ،للتفاهم األول الدولي المنبر تعد الدولية العمل فمنظمة ،العمل عالقات أطراف بين
 الثالثي الحوار خالل من تأتي الحلول أفضل بأن االقتناع )1(الثالثي هيكلها ويعكس
 للمفاوضة وصوال ،الثالثية المشاورات من ابتداء ،المتعددة مستوياتهو  بأشكاله

                                                           

ظمة: بمندوب عن الحكومة، وممثل عن العمال، الدولة العضو بمنظمة العمل الدولية تكون ممثلة داخل هذه المن -1
 وممثل عن أصحاب العمل. 
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 الكفيلة اآللية هااعتبار ب الجماعية بالمفاوضة هتماماال إلى أدى الذي األمر ،)1(الجماعية
  .الدولية العمل منظمة مقاصدو  أهداف بتحقيق

 يورد لم الدولية المنظمة وردست أن إال ،الجماعية للمفاوضة البالغة األهمية ورغم
 توقف حتى م1919 سنة نشأتها من الممتدة الفترة خالل الجماعية المفاوضة بشأن أحكاما
 نشاط فيها ارتكز التي الفترة هذه ،الثانية العالمية الحرب قيام بسبب م1939 سنة نشاطها
 روفوظ بشروط صلة ذات معايير إقرار خالل من العمال حماية محور حول المنظمة

 المفاوضة بشأن تذكر معايير أي الفترة هذه خالل المنظمة تقر لم لذا ،أساسا العمل
 الذي النقابية الحرية محور ،الفترة هذه في لككذ المنظمة اتاهتمام منو  ،)2(الجماعية

 المفاوضةو  عامة بصفة الجماعية العالقات عليها تقوم التي األساسية الدعامة يعتبر
 الجماعية المفاوضة بين الصلة وثيق تالزم هناك أن حيث ،خاصة بصفة الجماعية

 تمتعها دون المفاوضة ةالعمالي النقابات مارستُ  أن روّ صَ تَ يُ  فال ،النقابية الحرية كفالةو 
 ياتاقتصاد ظل في األجور حول بالتفاوض األمر تعلق إذا خاصة ،النقابية بالحرية
 في اكبر فرص يعني العمل عالقة طرفي تمثل قوية نقابية منظمات فوجود ،الحرة السوق
  .)3(التفاوضية العملية نجاح

 مؤتمر بإقرار التنظيم في الحق بشأن المنظمة نشاط في النوعية النقلة وجاءت
 باسم فَ رِ عُ  إعالنا م1944 سنة المنعقدة العشرينو  السادسة دورته في الدولي العمل
 العمل منظمة مقاصدو  بأهداف الخاص اإلعالن «: عنوان تحت ،ديلفيافيال إعالن
 إليها تسعى التي لألهداف تأكيدا اإلعالن هذا وجاء ،بدستورها ملحقا أعتبر، »الدولية
 والتعاون ،الجماعي التفاوض بحق عترافاال المبادئ هذه بين ومن ،الدولية العمل منظمة

                                                           

1  - LYON-CAEN Gérard, négociation et convention collective au niveau européen, Revue 
trimestrielle de droit européen,1973,P83.  

أزمة قانون العمل المعاصر بين نهج تدخل الدولة ومذهب اقتصاد السوق، دار وائل للنشر، الطبعة يوسف الياس،  -2
 . 208و 207، ص2006األولى، عمان، سنة 

مبادئ والحقوق األساسية في العمل، مطبوعات رها بإعالن الثتأ ىالحريات النقابية ومدحسن البرعي، أحمد  - 3
 وما يليها.  5، ص2002منظمة العمل العربية، القاهرة سنة 
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 ،اإلنتاجية العالقات لتنظيم المستمر سينالتح اجل من العمل أصحابو  العمال بين
  .)1(يةقتصاداالو  ةاالجتماعي السياسة تطبيقو  إقرار في مساهمتهو 

 عترافاال تم حيث ،الجماعية بالمفاوضة مهتمااال بداية فيالدلفيا إعالن ويمثل
 الحق هذا تفاصيل يتناول لم انه غير ،العمل أصحابو  العمال بين التفاوض في بالحق

 والحماية ،هاستخدام تنظم التي واإلجراءات ،ومستوياته ،موضوعاتهو  ،أطرافه حيث من
  .الجماعي التفاوض حق في الدولة ودور له الالزمة

 بها عترافواال ،بدايته في مازال األمر ألن ،التفاصيل تناول عدم أي ،طبيعيّ  وهذا
 إذا خصوصاو  أوال بها عترافاال إلى حاجة في الجماعية فالمفاوضة ،الهامة المرحلة يمثل
 في هامة مرحلة يمثل ذلك أن شك وال ،الدول اغلب في معروفة وغير ،منتشرة غير كانت
 المنظمة شرعت ،تقدم مما اانطالقو  ،ماعيةالج بالمفاوضة الدولية العمل منظمة اهتمام

 من مجموعة فأصدرت ،اآللية بهذه هتمامباال نشاطها بتكثيف الثانية العالمية الحرب بعد
 على فيها حرصت والتي ،الجماعية بالمفاوضة الخاصة الدولية التوصياتو  ياتتفاقاال

  .)2(الجماعي التفاوض حق على التأكيد

üëc@ZüaÓbÐmòî@òîÛë‡Ûa@áÓŠ@98@òä�Û@1949â@ @

 ،م1949 جوان 08 في المنعقدةو  ،الثالثينو  الثانية الدورة في يةتفاقاال هذه إقرار تم
 التنظيم حق تتناول وهي ،الجماعية المفاوضةو  التنظيم حق بشأن يةاتفاق نعنوا تحت

  .)3(الجماعية المفاوضة إلى باإلضافة

 ،الجماعية ةالمفاوض معوقات حدأ يمثل نقابية تنظيمات وجود عدم أن في شك وال

                                                           

المفاوضة الجماعية ودور منظمة العمل العربية، مطبوعات منظمة العمل العربية، القاهرة،  محمد عبد اهللا نصار،  -  1
 . 9، ص1996سنة 

لعمل المعاصر بين نهج تدخل الدولة ومذهب اقتصاد السوق، مرجع سابق، أزمة قانون ايوسف الياس،  -  2
 . 209ص

 . 97م، ص1989مرشد الثقافة العمالية، المفاوضة الجماعية، دار المستقبل العربي، القاهرة، سنة  -  3
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 من األولى المادة تناولت لذلك ،الفعالية من مزيدا المفاوضة على يضفي وجودها أن حيث
 إلى نضماماالو  اإلنشاء في حقهم لممارسة للعمال الالزمة الحماية وسائل يةتفاقاال هذه

 من تدخل دون وٕادارتها النقابات تكوين استقاللية الثانية المادة تناولتو  ،نقابية هيئات
 المفاوضة لخاصية منها الرابعة المادة وتعرضت ،العمل أصحاب منظمات جانب

 ودور الجماعية المفاوضة مجال والسادسة الخامسة المادة وتناولت ،االختيارية الجماعية
  .)1(المجال هذا تحديد في الوطني التشريع

 تناولت وٕانما ،الجماعية بالمفاوضة يتعلق ما كل تتناول لم يةتفاقاال هذه أن إال
 تحديد في الوطني المشّرع ورود ومجالها ،لتشجيعها تتخذ التي واإلجراءات ،هدفها فقط
 وكل ،تمثيلية نقابية منظمات تكوين في العمل عالقة طرفي حق تناولت كما ،المجال هذا
 هذه أن غير ،الجماعية للمفاوضة بالنسبة األهمية من كبير جانب على الموضوعات هذه
 على موضوعات تتناول لم أنها إال ،موضوعات من موادها في تناولته ما رغم يةتفاقاال

 للموضوعات وال ،لها تعريفا تعط لم إذ ،الجماعية للمفاوضة بالنسبة األهمية من كبير قدر
  .الجماعية المفاوضة في الدولة ودور ،لمستوياتها وكذلك ،للتفاوض تطرح التي

bîãbq@ZüaÓbÐmòî@òîÛë‡Ûa@áÓŠ@154@òä�Û@1981â@ @

 سويسرا عاصمة بجنيف المنعقد الدولي العمل مؤتمر في يةتفاقاال هذه اعتماد مت
 تمثل وهي ،الجماعية المفاوضة تشجيع يةاتفاق عنوان تحت ،م1981جوان 03 بتاريخ
 تناولت وقد ،الدولية العمل منظمة جانب من الجماعية بالمفاوضة هتماماال مراحل أعلى
 مجال حددت يةتفاقاال من األولى فالمادة ،)2(عيةالجما بالمفاوضة تتعلق مواضيع عدة

 يةتفاقاال هذه أن األولى الفقرة أوضحت فقد ،تحديده كيفيةو  الجماعية المفاوضة تطبيق
 ،أخر دون فرع على التطبيق هذا قصر دون يقتصاداال النشاط فروع جميع على تطبق

                                                           

ر: الموقع الرسمي لمنظمة العمل . المصد1962أكتوبر  19صادقت الجزائر على هذه االتفاقية الدولية بتاريخ  -1
  :الدولية

http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=1000:11200:0::NO:11200:P11200_COUNTRY_ID:10290. 

 الجزائر لم تصادق على هذه االتفاقية الدولية.  - 2
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 كافة تشمل وٕانما ،واحد ياقتصاد نشاط على تقتصر ال الجماعية المفاوضة أن يعني مما
 وأيضا الزراعي كذلكو  الصناعي النشاط في تستخدم فهي ،يةقتصاداال األنشطة
  .)1(التجاري

 على الجماعية المفاوضة تطبيق مدى ،المادة نفس من الثانية ةالفقر  تناولت كما
 ،الدولة ظروف تقتضيه ما حسب ذلك تحديد الوطني للمشّرع أحالتو  ،الشرطةو  العسكريين

 تسمح ال كانت وٕان ،هؤالء إلى الجماعية المفاوضة مجال امتد بذلك تسمح كانت فإذا
 المادة فإن ،األساس هذا وعلى ،الجماعية المفاوضة مجال من ستبعادهما فيتم بذلك

 األنشطة كل إلى يمتد بأنه الجماعية المفاوضة مجال حددت قد تكون يةتفاقاال من األولى
 المجال هذا تضييق سلطة الوطني للمشرع وتركت ،عامة بصفة المختلفة يةقتصاداال

 ولةد من المجال هذا اختالف عليه يترتب الذي األمر ،الدولة ظروف به تقضي ما حسب
  .أخرى إلى

 ،الجماعية المفاوضة تعريف إلى تطرقت فقد ،يةتفاقاال من الثانية المادة أما
 التي المفاوضات جميع الجماعية المفاوضة تعبير يشمل يةتفاقاال مفهوم في« أنه عتبرتفا

 منظمات من أكثر أو واحدة أو العمل أصحاب من مجموعة أو ،عمل صاحب بين تجري
  :جلأ من ،أخرى جهة من أكثر أو عمل ومنظمة ،جهة من العمل أصحاب

  .ستخداماال أحكامو  العمل شروط تحديد .1
  .العمالو  العمل أصحاب بين العالقات تنظيم .2
  .)2(»عمال منظمات أو منظمةو  منظماتهم أو العمل أصحاب بين العالقات تنظيم .3

 ،الجماعية المفاوضة تعريف تناولت ،أعاله إليها المشار الثانية المادة نفإ وعليه
 منظمة ،وهم المفاوضة أطراف حددت حيث ،موضوعهاو  هدفها وكذلك ،أطرافها وتحديد
 منظمات من أكثر أو ،عمل صاحب أو العمل أصحابو  ،جهة من أكثر أو عمال

                                                           

1   - CAMERLYNCK (G. H) et LYON CAEN Gérard, Droit du travail, Dalloz, Paris, 1972, p 33.  

 . 113مرشد الثقافة العمالية، المفاوضة الجماعية، مرجع سابق، ص - 2
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 ،)1(وعالقته وظروفه العمل شروط تنظيم هو هدفها وان ،أخرى جهة من العمل أصحاب
 من ،الجماعية المفاوضة عناصر غلبأ على اشتمل قد النص هذا أن من الرغم وعلى
 وعدم بالقصور يتسم ألنه نظر محل يبقى انه إال ،ومجاالتها ،أطرافها بيان حيث

 القوانين تحدد أن يجوز انه إلى تشير يةتفاقاال من الثالثة المادة أن ذلك ،)2(المالئمة
 المفاوضة أن حين في ،)3(عيةالجما المفاوضة تعبير شمول مدى الوطنية والممارسات

 السالفة الثالثة المادة وتناولت ،نقابي تنظيم إلى ينتمون ال الذين العمال تشمل ال الجماعية
 يتم ،المستخدمة الهيئة داخل للعمال نقابيين ممثلين دوجو  حالة ،األولى فقرتها في الذكر

 في الداخلية القوانين سلطةو  ،الوطنية القوانين اعترافو  بحرية العمال طرف من اختبارهم
 أو ،الممثلين هؤالء مع تجرى التي المفاوضات على الجماعية المفاوضة تعبير شمول

 ،المادة هذه من الثانية الفقرة أما ،الجماعية المفاوضة من الممارسات هذه مثل استبعاد
 للعمال الممثلين هؤالء استخدام عدم هيو  الجماعية المفاوضة ضمانات إحدى تناولت فقد

 أصحاب إلى موجهة ماناتالضّ  هذه أن شك وال. الشرعية النقابية المنظمات إلضعاف
 داخل مالللع ممثلة هيئات بتشكيل الجماعية العمل اتاتفاق من يتخلصوا ال حتى العمل
  .لها موالية تكون المستخدمة الهيئة

brÛbq@Zòî–ìnÛa@áÓŠ@163@òä�Û@1981@ @

 التي الدورة نفس وفي ،1981 سنة التوصية هذه الدولي العمل مؤتمر أصدر
 بتشجيع قتتعل توصية وهي ،1981 لسنة 154 رقم ،السابقة يةتفاقاال فيها اصدر

                                                           

1-CAMERLYNCK (G. H) et LYON CAEN Gérard, Droit du travail, op, cit. p 34.  

  النظام القانوني للمفاوضة الجماعية، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، سنة عبد الباسط عبد المحسن،  -  2
 . 16م، ص2000 

  نه: م بـشأن المفاوضة الجماعية على أ1981لسنة  154المادة الثالثة من اتفاقية العمل الدولية رقم  تنص - 3
يجوز، في حالة اعتراف القانون الوطني أو الممارسات الوطنية بوجود ممثلين للعمال وفقا لتعريفهم في الفقرة  .1

مارسات الوطنية مدى شمول لقوانين أو الماأن تحدد  ،1981من اتفاقية ممثلي العمال،  3(ب) من المادة 
 المفاوضة الجماعية" أيضا، في مفهوم هذه االتفاقية، للمفاوضات مع هؤالء الممثلين. تعبير "

المفاوضة الجماعية " أيضا للمفاوضة مع ممثلي العمال المشار االقتضاء، في حالة شمول تعبير " تتخذ عند .2
) من هذه المادة، تدابير مالئمة تضمن عدم استخدام هؤالء الممثلين في 1قا للفقرة (إليهم في تلك الفقرة، وف

 إضعاف مكانة منظمات العمال المعنية. 
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 تتضمنها التي األحكام تطبيق طرق التوصية هذه تناولت وقد ،)1(الجماعية المفاوضة
 الجماعية المفاوضة تشجيع على تساعد التي اإلجراءات وكذلك ،الوطني المستوى على

. ممثليهم اختيار في األطراف وحرية للمفاوضين الفني بوالتدري ،ومستوياتها أطرافهاو 
 وذلك ،توصيةال تتضمنها التي األحكام تطبيق طرق التوصية من )2(األولى المادة فتناولت

 ،التحكيمية القرارات أو ،الجماعية لعملا اتاتفاق أو ،الوطنية اللوائحو  ،القوانين طريق عن
  .دولة لكل الممارساتو  تتفق أخرى طريقة أي أو

 أصحاب وكذلك ،للعمال ممثلةال النقابية المنظمات تكوين الثانية المادة تناولت كما
 منظمات كونها حيث من المنظمات هذه لمثل تتوفر أن يجب التي الضماناتو  ،العمل
  .اختياريا يكون إليها االنضمامو  مستقلةو  وحرة شرعية

 الممثلة بالمنظمات عترافباال تتعلق محاور التوصية من األخرى المواد وتناولت
 بمستويات تعلقت تدابير كذلكو  ،)3(الجماعية المفاوضة ألغراض والعمال العمل ألصحاب
 بالتفاوض المعنية األطراف تمنحه الذي التفويض مسالة جانب إلى ،الجماعية المفاوضة

 مع التشاور على ينص تحفظ وجود حالةو  ،التفاوضية العملية في يمثلهم من إلى
 يجعل الذي الحد إلى التحفظات هذه تصل ال أن على ،األحكام لبعض بالنسبة منظماتهم
  .)4(المفاوضة نجاح أمام عائقا يكون ال حتى شكليا التفويض

 وكذلك المتفاوضة لألطراف المعلومات بتقديم لتزاماال كذلك التوصية حددت كما
 التي المعلومات وتأمين ،العمل ابأصح وهم ،لتزاماال هذا تنفيذ عليه يقع الذي الطرف

 المعلومات ومواصفات ،المجال هذا في العامة السلطات ودور ،لتزاماال لهذا تنفيذا تعد
 ،التوصية هذه أحكام دراسة خالل ومن. )5(الجماعية للمفاوضة بالنسبة وأهميتها ،المطلوبة

                                                           

 . 132و131المفاوضة الجماعية، مرجع سابـق، صمرشد الثقافة العمالية،  -1

تنص المادة األولى من التوصية "يجوز تطبيق أحكام هذه التوصية عن طريق القوانين أو اللوائح الوطنية أو  -2
 ة". االتفاقات الجماعية، أو القرارات التحكمية، أو بأية طريق أخرى تتفق والممارسة الوطني

 المادة الثالثة من التوصية.  -3

 المادة الرابعة، الخامسة والسادسة من التوصية.  -4

 المادة السابعة من التوصية.  -5
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 الخاصةو  م1981 لسنة 154 رقم يةتفاقاال احتوتها يالت األحكام بعض تضمنت أنها نجد
 أنها إلى إضافة ،األحكام هذه أهمية على تأكيدا وذلك ،الجماعية المفاوضة بتشجيع
 اتخاذها يجب التي اإلجراءاتو  ،الجماعية المفاوضة مستويات مثل جديدة أحكاًما تناولت
 التدريب هذا مضمون تحديد نبجا إلى ،لها الالزم التدريبو  ،الجماعية المفاوضة لتشجيع

 على التأثير في العامة السلطة توفره الذي التدريب يستغل ال أن على عليه اإلشرافو 
 أصحاب ودور ،المعلومات بتقديم لتزامواال ،ممثليها اختيار في النقابية المنظمات حرية
 تنفيذا نتعل التي المعلومات تأمينو  العامة السلطات دور وكذلك ،الشأن هذا في العمل
  .لتزاماال لهذا

 الدولية العمل منظمة اهتمام مجال في جديًدا أضافت قد التوصية هذه تكون وبهذا
 لسنة 154 رقم الدوليـة العمل يةاتفاق مع تتفق التوصية هذه أن غير ،الجماعية بالمفاوضة

 لنجاح والضرورية ،والالزمة الهامة الضمانات بعض على احتوائها عدم في م1981
 مجرد التفاوض يكون ال حتى نية بحسن التفاوض ضرورة مثل الجماعية فاوضةالم

 بشأن العمل صاحب جانب من إجراء أي اتخاذ حظر وكذلك ،)1(للوقت تضييع
 وان ،ذلك تستوجب ضرورة حالة هناك كانت إذا إال للتفاوض المطروحة وعاتالموض
 حظر وكذلك ،فقط الحالة بهذه مؤقتاو  الضرورة حالة مع متناسبا اإلجراء هذا يكون

  .المفاوضة أثناء الضغط وسائل استخدام

 المبادئ« إعالن في صدوره بمجرد الجماعية المفاوضة حق أن بالذكر والجدير
 19 بتاريخ عليه المصادقة متابعةو  الدولية العمل لمنظمة »العمل في ألساسيةا الحقوقو 

 انتمائهم بحكم الدولية العمل منظمة يف األعضاء للدول ملزما أصبح ،)2(م1998 جوان
 الصلة ذات ياتتفاقاال على يصادقوا لم أو صادقوا كونهم النظر بَغّض  ،إليها

                                                           

دور منظمة العمل الدولية في خلق وتطبيق قانون دولي للعمل، دار النهضة العربية، محمود مسعد محمود،  - 1
 . 34، ص1976القاهرة، 

  مكتب العمل الدولي، التقرير العالمي بموجب متابعة إعالن منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق األساسية  - 2
 . 97/2008في العمل الدولي، الدورة  
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 بالحرية المتعلقة ياتتفاقاال أن اعتبرت الدولية العمل منظمة فإن كذلك ،)1(بالمفاوضة
 األعضاء الدول بها تلتزم التي األساسية ياتتفاقاال من الجماعية والمفاوضة النقابية
  .)2(عدمه من يةتفاقاال على تصديقها عن النظر بصرف

Ê‹ÐÛa@ïãbrÛa@ @

âbànça@òàÄäß@ÝàÈÛa@òîi‹ÈÛa@òšëbÐ¾bi@òîÇbà§a@ @

 ،العشرين القرن سبعينيات أواخر في الجماعية بالمفاوضة العربي هتماماال بدأ
 إلى ،قريب وقت من إال الصناعة بها تبدأ لم العربية الدول اغلب أن إلى ذلك ويرجع
 العربية العمل منظمة فإن أخرى ناحية ومن ،لالستعمار خاضعا كان اغلبها أن جانب
 إحدى وهي ،م1945 سنة العربية الدول جامعة إنشاء بعد وذلك م1965 سنة أنشئت

 من 15 المادة بموجب إنشاؤها تمو  ،العربية الدول لجامعة التابعة المتخصصة الوكاالت
 الصادر 2102 رقم بالقرار العربية الدول جامعة مجلس قرهأ والذي ،للعمل العربي الميثاق

 في والعمال العمل ابقضاي تهتم وهي م1965 مارس 21 في األربعينو  الثالثة دورته في
  .)3(العربي الوطن

 كافة في العربية العمل منظمة اهتمام في المتميز المحور الجماعية المفاوضة وتمثل

                                                           

يعلن « :تنص المادة الثانية من إعالن منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق األساسية في العمل ومتابعته -1
ة بمجرد انتمائها إلى المنظمة، ن قد صادقت على االتفاقيات موضوع البحث ملزمأن جميع الدول األعضاء، وٕان لم تك

ن تعززها وتحققها بنية حسنة ووفقا لتي تشكل موضوع هذه االتفاقيات وأن تحترم المبادئ المتعلقة بالحقوق األساسية ابأ
ملحق التقرير العالمي ». الجماعية لما ينص عليه الدستور وهي: (أ) الحرية النقابية واإلقرار الفعلي بحق المفاوضة

 .75، جنيف، ص97/2008لمؤتمر العمل الدولي، الدورة 

عالقات العمل الجماعية في القانون المقارن، الجزء األول، دار الفكر العربي، القاهرة، حسن البرعي، أحمد  - 2
 م. 1976

كتاب األول، قانون الأحكام قوانين العمل والتأمينات االجتماعية،  الوسيط في شرحعبد الرزاق حسين يس،  - 3
م، 1991 يان التجارية، دبي،العمل، المجلد األول، النظرية العامة في قانون العمل، الطبعة األولى، مطابع الب

  .351ص
 21، مؤرخ في 84- 69صادقت الجزائر على الميثاق العربي للعمل ودستور منظمة المعمل العربية بمقتضى األمر رقم 

 .1969نوفمبر  18، مؤرخة في 97، ج. ر. عدد 1969أكتوبر 
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 ينبني أن البد العمل عالقات في عادلةو  مستقرة حياة فتأمين ،عنها صدرت التي المعايير
 النقابية والحقوق الحريات ٕانماءو  وتدعيم ،العمل عالقات أطراف بين الحوار تنشيط على
 لوزراء الثاني المؤتمر أكد فقد لذلك ،الجماعية للمفاوضة األساسي المرتكز تعتبر التي

 العربية العمل يةاتفاق إقرار بصدد وهو ،م1966 سنة القاهرة يف عقد الذي العرب العمل
 أطراف بين التشاورو  الحوار أهمية على ،العمل مستويات بشأن 1966 لسنة 1 رقم

 أصحاب يقوم « :أن على يةتفاقاال هذه من الثمانونو  الخامسة المادة فنصت ،العمل
 بعقد العمل عالقات تقراراس لتحقيق المختصة، العمال نقاباتو  منظماتهم أو لالعم

 العمل يةاتفاق أكدت كما .»وتنظيمه العمل شروط في الجماعية للمفاوضة اجتماعات
 منها عشر الحادية المادة في النقابية والحقوق الحريات بشأن م1977 لسنة 8 رقم العربية

 ٕابرامو  الجماعية المفاوضة حق دولة كل تشريع يكفل أن على نصت حيث ،تجاهاال ذات
  .)1(وأثارها نطاقهاو  إجراءاتها وتنظيم الجماعية العمل قودع

 مدينة في والمنعقدة ،السابعة دورته في العربي العمل مؤتمر أقرّ  م1979 سنة وفي
 هذه اجةبيد في ورد وقد ،الجماعية المفاوضة بشأن 11 رقم يةتفاقاال بالسودان الخرطوم

 لتنظيم الفّعالة الوسيلة هي الجماعية المفاوضة بان المؤتمر من إيمانا« نهأ يةتفاقاال
 وأنها ،االجتماعيو  يقتصاداال التطور مع يتماشى بما عادلة أسس على العمل عالقات
 وتحديد العمل ظروفو  شروط لتنظيم العمل طرفي إرادة تلتقي حيث خاصة أهمية تكتسب
 فإن ،ةاالجتماعي والعدالة االجتماعي الّسالم يحقق بما للعمال تتقرر التي المزاياو  الحقوق
 لسنة 11 رقم العربية يةتفاقاال عليها يطلق والتي يةتفاقاال هذه على الموافقة يقرر المؤتمر
  .)2(»الجماعية المفاوضة بشأن م1979

 األول الباب شتملا ؛أبواب ثالثة إلى مقسمة مادة 23 على يةتفاقاال هذه تحتوي
 األولى المادة تناولت ،11 إلى 1 من المواد على الجماعية المفاوضة بتنظيم الخاص

                                                           

 . 96م، ص1996عالقات العمل الجماعية في الدول العربية، مكتب العمل العربي، يوسف إلياس،  -1

لسنة  8بشأن مستويات العمل، ورقم  1966لسنة  1تفاقيتين العربيتين: رقم جزائر لم تصادق على هاتين االال -2
 . بشأن الحريات والحقوق النقابية 1977
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 منظمات لكل حق الجماعية المفاوضة أن أوضحت حيث ،الجماعية المفاوضة مجال
 العامة يقتصاداال النشاط قطاعات كافة فيو  ،األعمال أصحاب منظمات وأيضا العمال

  .)1(كانت جهة أي من تدخل دون الخاصة أو

 إال ،جماعيةال للمفاوضة محددا تعريف إعطاء يةتفاقاال من األولى المادة حاولت
 لكل ،الجماعية المفاوضة مشروعيةب يقر النص أن من الرغم على ،ذلك في توفق لم أنها
 في أطراف بين تجرى المفاوضة وان ،منظماتهمو  العمل وأصحاب منظماتهمو  العمال من

  .)2(يةقتصاداال القطاعات كافة

 ال ذلك فإن ،الجماعية للمفاوضة تعريف هي ،يةتفاقاال من األولى المادة كانت وٕاذا
 يضع أن دون لألطراف حق المفاوضة من فجعل ،غموضا إال الجماعية المفاوضة يزيد

 هذا مباشرة وسيلة بينو  التفاوض في الحق بين التعريف أخلط حيث ،الحق لهذا ضابطا
 أشار وٕان فهو ،الجماعية المفاوضة عناصر أغلب السابق التعريف غفلأ كذلك ،الحق
 وخصائصها ،الجماعية المفاوضة في الدولة دور بيان أغفل أنه إال مجاالتهاو  أطرافها إلى

 التعريف أن جانب إلى ،منها الهدفو  القانونية طبيعتها بيان عن فضال ،مستوياتهاو 
 العمال على -العمالي الجانب في - رتقتص الجماعية المفاوضة من جعل السابق

 نطاق من يضّيق أمر وهو ،العمال من غيرهم دون فقط نقابي تنظيم إلى المنتمين
 مجال من نقابي تنظيم إلى المنتمين غير العمال بذلك يستبعد حيث ،الجماعية المفاوضة
  .الجماعية المفاوضة

 حيث ،)3(الجماعية للمفاوضة القانوني اإلطار يةتفاقاال من الثانية المادة تناولتو 
                                                           

اعية بجميع أشكالها القانونية المفاوضة الجم« م 1979لسنة  11تنص المادة األولى من االتفاقيات العربية رقم  -1
حق لكل منظمات العمال وأصحاب األعمال أو منظماتهم في كافة قطاعات النشاط االقتصادي العامة أو الخاصة دون 

 ». تدخل من أية جهة كانت

رة النظام القانوني للمفاوضة الجماعية، دراسة مقارنة، الدار النهضة العربية، القاهعبد الباسط عبد المحسن،  -2
 . 18، ص2000

ينظم تشريع كل دولة اإلطار القانوني للمفاوضة الجماعية واألجهزة واإلجراءات  «تنص المادة الثانية من االتفاقية  -3
 ». المتعلقة بها، دون المساس بحرية المفاوضة الجماعية المكفولة بمقتضى هذه االتفاقية
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 للمفاوضة دائمة أجهزة وجود حيث من اإلطار هذا تنظيم الوطني بالمشّرع أناطت
 ال أن على ،الجماعية المفاوضة ممارسة عند أتباعها يجب التي اإلجراءاتو  الجماعية

 العمل منظمة فإن األساس هذا علىو  ،الجماعية المفاوضة بحرية اإلجراءات هذه تمس
 التي الشروط حيث من ،الجماعية للمفاوضة المنظم القانوني لإلطار ااهتمام أولت العربية
 ،ومستوياتها ،وموضوعها ،المفاوضة في تشترك التي األطراف في توافرها يجب

  .وٕاجراءاتها

 تحتاج التي المعلومات بتقديم لتزاماال على فنصت يةتفاقاال من الرابعة المادة أما
 تنفيذ منظماتهم أو العمل بأصحاب أناطتو  نجاحها على تساعد والتي ،المفاوضة إليها
 أمر وهذا ،)1(العمال وهم ،لتزاماال هذا تنفيذ طلب حق له من وحددت ،تزاملاال هذا

 هذه يملك الذي الطرف هو العمل أصحاب منظمات أو العمل صاحب ألن ،طبيعي
 لتمكين المفاوضة بمحاور صلة ذات تكون أن المعلومات هذه في ويشترط ،المعلومات

 تنفيذ عدم حالة تعالج لم المادة هذه أن إال ،التفاوض أثناء هااستغالل من العمال ممثلي
  .)2(لتزاماال لهذا العمل صاحب

 حالة في هاتخداماس يمكن التي المختلفة البدائل يةتفاقاال من الثامنة المادة وتناولت
 ،اختياريا إليها اللجوء ويكون ،والتحكيم التوفيق في والمتمثلة ،الجماعية المفاوضة فشل

 األجهزة شكل تنظيم الوطني المشّرع يتولى أن على العمل عالقة لطرفي وبالموافقة
 زمنية مدة تحديد ضرورة يةتفاقاال من )4(عشر الحادية المادة تناولت كما .)3(وٕاجراءاتها

                                                           

المعلومات العمال على أصحاب األعمال أو منظماتهم أن يقدموا لممثلي : «تنص المادة الرابعة من االتفاقية -1
 . »والبيانات التي يطلبونها، والتي تساعدهم على مباشرة المفاوضة الجماعية

ي هذه المسالة، بحيث اعتبر عدم تقديم المعلومات إعاقة للمفاوضة، وحدد لذلك عقوبة جزائية عالج المشرع الفرنس -2
 باإلضافة إلى المسؤولية المدنية، غير أنه قصر هذا االلتزام على المفاوضة الجماعية على مستوى المؤسسة فقط. 

للتوفيق والتحكيم تتولى عند االحتكام  لكل دولة من الدول األعضاء أن تنشئ أجهزة« من االتفاقية  8تنص المادة  -3
إليها باتفاق الطرفين، تسوية ما قد ينشا من خالف بسبب فشل المفاوضة الجماعية وينظم تشريع كل دولة شكل هذا 

 ». اإلجراء

للدخول في التفاوض واالنتهاء منه، كما يحدد التشريع الوطني فترة زمنية « تنص المادة الحادية عشر من االتفاقية  -4
 . »ينظم أيضا حق اإلضراب وقفل مكان العمل أثناء سير التفاوض
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 كذلكو  المدة هذه تحديد الوطني بالمشرع أناطو  ،منها االنتهاءو  ،المفاوضات في للدخول
  .المفاوضة أثناء واإلغالق ،ضراباإل حق تنظيم

 على أمر الجماعية المفاوضة من لالنتهاء زمنية مدة تحديد أن فيه شك ال مماو 
 في المدة هذه تحديد عدم العمل عالقة طرفا يستغل ال حتى وذلك ،األهمية من كبير قدر

 أن يجب التي ةللمد تحديد هناك يكون أن الضروري من لذلك ،األخر الطرف إضرار
 المفاوضة وظيفة حسب المدة هذه اختالف تطلبي األمر كان ٕانو  المفاوضة، تستغرقها
  .للتفاوض المطروحة والموضوعات عليه تجري التي والمستوى

 ،الجماعية بالمفاوضة المتعلقة الدولية العمل ياتاتفاق أن إليه اإلشارة يمكن وما
 الن وذلك خاللها المفاوضة إنهاء يجب زمنية مدة لتحديد تتعرض لم التوصيات وكذلك

 في عامة قاعدة تحديد بمكان الصعوبة من انه كما ،كثيرة صعوبات يثير وعالموض هذا
 للمفاوضة زمنية مدة تحديد على عشر الحادية المادة نص فإن ولذلك ،الشأن هذا

  .العربية العمل لمنظمة يحسب مهما أمرا يعد الجماعية

kÜĐ¾a@sÛbrÛa@ @

mÑí‹È@éÔÐÛa@òšëbÐàÜÛ@òîÇbà§a@ @

 العمل مستويات وعلى ،التشريع على الجماعية بالمفاوضة هتماماال يقتصر لم
 عرفتها التي المتنامية األهمية بعد خاصة ،الفقه إلى تجاوزه بل ،فقط العربيةو  الدولية

 آلية كأهم النقابي العمل زوبرو  ،العمال إليه وصل الذي الوعي بفضل العمل عالقات
 بتكفله الفقه اهتمام إلى العمل قانون عرفه الذي التطور وأدى ،العمال مصالح عن للدفاع

 ومنها ،العمل قانون مضامين لبعض مفاهيم إعطاء جانب إلى ،مبادئه وتحديد بتوضيح
  .الجماعية المفاوضة

 نشأتها حيث من هادراست في أسهب الفقه فإن الجماعية المفاوضة ألهمية ونظرا
 ،الجماعية المفاوضة من والغاية ،ماتهالتزامو  أطرافها وبيان ،موضوعاتها وتحديد وتطورها
 من لمسناه لما نظرا الجماعية للمفاوضة الفقه تعريفات على المطلب هذا في نركز وسوف
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 الجماعية للمفاوضة واضح تعريف إعطاء في الخوض من رأينا كما التشريع اهتمام عدم
 العربية العمل ومنظمة ،الدولية العمل منظمة اكتنف الذي القصور وكذلك ،جهة من ذاه

 الدولية العمل مستويات قمة همااعتبار ب ،الجماعية للمفاوضة مانع جامع تعريف وضع في
  .العربيةو 

 موحد تعريف إعطاء في ختلفا لكنه ،الجماعية المفاوضة تعريف الفقه حاول وقد
 اقترح الفقه أن نجد لذلك ،طرف كل نظر وجهة تعدد إلى الفختاال هذا ومرد ،لها

  .الجماعية للمفاوضة عديدة تعاريف

 يقوم أو يجريها التي المناقشات« بأنها الجماعية المفاوضة الفقه من جانبا فعرف
 أو األعمال أصحاب منظمات مع أو شخصيا العمل صاحب مع العمال ممثلو بها

 مجال في بينهما تحدث قد التي العمل منازعات سمح إلى التوصل اجل من ،ممثليهم
 والمستلزمات الظروفو  الشروط لتحديد ،بينهما جماعي اتفاق إبرام اجل من أو ،العمل
 أو العمل رب لمصلحة يقتصاداال النشاط لممارسة ،جماعيا الطرفان بها يقبل التي

 لجماعيةا المفاوضة أطراف التعريف هذا يوضح. )1(»قانونيا مقامه يقومون من لمصلحة
 ،الجماعية العمل منازعات حل هو هدفها أن يبرزو  ،تتخذها التي األشكالو  صورها يوردو 
 يتناول لم التعريف هذا أن إال. الجماعية خاصيتها على تأكيده مع ،جماعي اتفاق إبرام أو
 المفاوضة تتخذها أن يمكن التي األشكال كل يذكر ولم ،الجماعية المفاوضة وظائف كل

 وكذلك ،خصائصها يبرز ولم ،الجماعية المفاوضة طبيعة يحدد لم كذلك ،الجماعية
  .مستوياتها إلى اإلشارة عدم مع ،لها القانوني اإلطار

 أو العمال بينو  يمثله من أو العمل صاحب بين المساومة « بأنها أخر اتجاه ويعرفها
 التعريف هذا يبين. )2(»العمل بشروط يتعلق بينهم قائم حل إلى الوصول بقصد يمثلهم من

                                                           

مل العربي، بدون تاريخ، عمل الجماعية، دراسة مقارنة منظمة العمل العربية، مكتب الععالقات الالهاشمي بناني،  -1
  . 42، 41، صبدون ناشر

TEYSSIĒ Bernard, droit du travail, Relations collectives de travail, deuxième édition, litec, paris, 
1993, P 328, 329.  

رن تنظيم القانوني لعالقات العمل الجماعية وفقا للقانون الكويتي في ضوء القانون المقاال، براهيم دسوقي أبو الليلإ -  2
 . 98، ص1994مجلة الحقوق، جامعة الكويت، السنة الثامن عشر العدد الثالث، سبتمبر والقانون الولي، 
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 من أو العمال كذلكو  ،يمثله من أو لعملا صاحب سواء الجماعية المفاوضة أطراف
 قائم جماعي نزاع إنهاء وهو الجماعية المفاوضة لهدف توضيحه جانب إلى ،يمثلهم
 وظائف يوضح لم ألنه ،المطلوب الغرض يؤدي لم أنه إال. العمل بتنظيم يتعلق بينهما

 توياتمس إلى يتصدى لم كذلك ،تتخذها التي األشكال يحدد ولم ،الجماعية المفاوضة
 استخدام يتم حتى العمل عالقة طرفي بين نزاع وجود يشترط انه كما ،الجماعية المفاوضة
  .الجماعية المفاوضة

 التي الجماعية المفاوضة تلك « بأنها تعريفها إلى الفقه من أخر اتجاه ذهب كما
 العمال لجماعة تمثيلية نقاباتو  عمل أصحاب مجموعة أو عمل أصحاب بين تجمع

 بوضوح التعريف هذا ويبرز. )1(»ةاالجتماعي الضماناتو  العملو  التشغيل بشروط ةوالمتعلق
 ،جهة نم العمل أصحاب مجموعة أو العمل أصحاب وهم ،الجماعية المفاوضة األطراف

 ،الجماعية للمفاوضة األساسي الهدف وكذلك ،أخرى جهة من للعمال تمثيلية نقاباتو 
  .للمفاوضة الجماعية الصفة كذلك وأوضح

 أم حق هي وهل ،الجماعية المفاوضة طبيعة يحدد لم التعريف هذا أن غير
 كالاألش إلى يتطرق ولم ،الجماعية المفاوضة خصائص بقية تبيان يتم لم كذلك ؟وسيلة

  .مستوياتها إلى يتطرق لم نهأ كما ،والمناقشات الحوارات مثل الجماعية للمفاوضة المختلفة

 بين المقترحات تبادل أو الحوار من نوع« بأنها الفقه من خرآ جانب وعرفها 
 الوقت وفي ،بينهما تنازع أو خالف قضية لحسم اتفاق إلى التوصل بهدف أكثر أو طرفين

 يبرز التعريف هذا أن ويالحظ. )2(»المشتركة المصالح على ظالحفا أو لتحقيق ذاته
 يوضح انه كما ،المقترحات تبادلو  الحوار هماو  الجماعية المفاوضة بها تتم التي الوسائل

 وهو ،لها األساسي الهدف يبرزو  ،األقل على طرفين بين تتم الجماعية اوضةالمف أن

                                                           

1  - COUTURIER Gérard, droit du travail, les relations collectives de travail, 2eme édition, PUF, 
paris, 1994, P 439; 

  المفاوضة الجماعية ودور منظمة العمل العربية، مطبوعات مكتب العمل العربي، القاهرة، بكر محمد رسول،  -  2
 . 4، ص1995 
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 حسم وهي الجماعية للمفاوضة واحدة وظيفة ويذكر ،المشتركة المصالح على الحفاظ
  .بينهما تنازع أو األطراف بين خالف قضية

 آال ،الجماعية المفاوضة فيه تعمل الذي المهم المجال يذكر لم التعريف هذا أن إال
 المفاوضة في المشاركة األطراف طبيعة يوضح لم انه كما ،وعالقاته وظروفه العمل وهو
 صاحب وكذلك ،ممثليهم أو أنفسهم العمال هم هل ونوعيتها ،جماعية أم فردية هي هل

 يشترط كذلك ،ممثليه بواسطة أم الجماعية المفاوضة في يشارك الذي نفسه هو هل العمل
  .الجماعية المفاوضة تستخدم حتى خالف أو نزاع وجود تجاهاال هذا

kÜĐ¾a@Éia‹Ûa@ @

Ñí‹ÈnÛa@��Ô¾a@òšëbÐàÜÛ@òîÇbà§a@ @

 إلى تفتقد أنها رأينا ،الجماعية للمفاوضة المختلفة التعاريف إلى تطّرقنا أن بعد
 للمفاوضة اآلتي التعريف نقترح فإننا لذلك ،الجماعية المفاوضة عناصر بكل اإللمام

 صاحب بين تجرى التي الدوريةو  الجماعية المباشرة المناقشاتو  الحوارات« بأنها الجماعية
 ،ممثليهم أو العمال وبين ،عمل أصحاب المنظمات من أكثر أو منظمة أو أكثر أو عمل
 إلى التوصل ألجل وذلك ،لها المنظم قانونيال لإلطار وفقا العمل مستويات مختلف على
 ،المشتركة المصالح على والحفاظ ،العالقات استقرارو  ،ظروفهو  العمل شروط لتنظيم اتفاق

  .»حلها على العملو  ،العمل نزاعات لتفادي

 أغلب وتفادى ،الجماعية المفاوضة عناصر كافة على شتملا المقترح التعريف إن
 الجماعية المفاوضة أن فيه نؤكد الذيو  طبيعتها من بداية ،السابقة التعاريف مالحظات

 عن لتمييزها وذلك ،سلمية وسيلة بل ،ذاتها في حقا ليست فهي ،التفاوض لمباشرة وسيلة
 أماكن إغالق أي ،اإلغالقو  ،العمال جانب من ضراباإل في المتمثلة الضغط آليات بقية

 العمل عالقة أطراف بين تتم رةومباش جماعية وسيلةو  ،العمل صاحب طرف من ،العمل
 جانب إلى ،والتحكيم والوساطة التوفيق في الحال هو كما ،خارجي طرف أي تدخل دون

 أو عمل وصاحب ،جهة من همممثلو  أو العمال وهم الجماعية المفاوضة طرفي تحديد
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 مستويات وتناول ؛أخرى جهة من العمل أصحاب منظمات من أكثر أو منظمة أو أكثر
 اإلطار ذكر على التعريف هذا اشتمل كما ،المستويات هذه وتعدد الجماعية المفاوضة
 فإنه كذلك كانت وٕاذا هدًفا وليست وسيلة أنها اعتبار على ،الجماعية للمفاوضة القانوني

 هذا مصدر عن النظر بصرف الوسيلة هذه ستخدامال منظم قانوني إطار يوجد أن يجب
 أهميتها بيان تم ثم ،العمل عالقة طرفي اتفاق أم ّرعالمش هو كان سواء ،القانوني اإلطار

 ولتفادي ،وظروفه العمل شروط لتنظيم تفاقال التوصل وهو ،وموضوعها ووظيفتها
 استقرارو  ،المشتركة المصالح لتجسيد آلية وهي ،نشوبها حالة في وحلها العمل نزاعات
  .االجتماعي للسلم تكريسا العمل لعالقة

 أصبحت التي المكانة يجسد الجماعية للمفاوضة المقترح فالتعري هذا أن ونعتقد
 تحتوي التي الوسيلة هااعتبار ب ،العمل عالقات تنظيم في الجماعية المفاوضة تمثلها

 شريعة تشكل التي اتلتزاماالو  الحقوق مختلف بمقتضاه تنشا الذي يتفاقاال اإلطار
 وتستمد. الجماعيةو  منها فرديةالو  المهنية العالقات مختلف بتنظيم يتعلق فيما األطراف
 اإلرادة فيها تمثل تنظيمية آلية منها يجعل الذي القانون من الدور هذا الجماعية المفاوضة

 فان بالتاليو  ،العالقة هذه أثار لكافة المنشئ الدور العمل عالقات ألطراف الحرة
 التفويض من ااكتسبوه المهنية عالقاتهم لتنظيم لألطراف المخولة السلطاتو  الصالحيات

 مناسبة يرونها التي يةتفاقاال القواعد ووضع إلنشاء القانون لهم يمنحه الذي الترخيص أو
  .بينهم القائمة المهنية عالقاتهم لطبيعة

 إلى الدول من العديد تجهتا ،الجماعية المفاوضة آلية خصوصيةو  لطبيعة ونظرا
 وأن خاصة ،العمل عالقات استقرار في إيجابي تأثير من لها لما ،تطويرهاو  بها هتماماال

  .المجتمع من كبيرة نسبة يشكلون العمال
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szj¾a@ïãbrÛa@ @

ñd“ã@òšëbÐ¾a@òîÇbà§a 

 النقابات ألن ذلك ،النقابي العمل آليات ابرز من الجماعية المفاوضة تعتبر
 الذين ،العمل أصحاب مواجهة في ،العمال مصالح عن للدفاع األساس في نشأت عماليةال

 فإن ثم ومن ،العمال على شروطهم فرض من يمكنهم قوي ياقتصاد بمركز غالبا يتمتعون
 من الجماعية المفاوضة إلى اللجوء هو المجحفة الشروط هذه لتعديل العمال أمام السبيل
 ،الجماعية المفاوضة تؤديه الذي الدور أهمية يؤكد ما هوو  ،النقابية منظماتهم خالل

 ،لعمالها المهنية المطالب لتحقيق العمالية النقابات تستخدمها التي الوسائل من كوسيلة
 لمناقشة ،العمل أصحاب مع النقابات هذه تجريها التي المفاوضات خالل من ذلك ويتأتى
  .)1(العمال مصالح يحقق نحو على ظروفهو  العمل شروط

 عرفتها ألحداث نتيجة بل ،العدم من يأتي ولم صدفة يكن لم النقابات ظهور إن
 عالقات تاريخ في جذريا تغييرا أحدثت التي األخيرة هذه ،ةالصناعي الثورة منها البشرية
 عن بمنأى إدراكه أو فهمه يمكن ال الصناعية الثورة تأثيرات عن فالحديث. العمل

 دورا الصناعية الثورة لعبت حيث ،فيه أثرتو  الحدث بهذا تأثرت التي ،العمالية الحركات
 معيار فأصبح ،مختلفة طبقات لىإ سائدا كان الذي المجتمع تقسيم تأكيد في رئيسيا
 الطبقة وهي ،مختلفة طبقات ثالث وجود جليا ظهرو  ،ياقتصاد معيار والتفرقة التقسيم
 الرأسمالية الطبقة سيطرت حيث ،العاملة الطبقةو  الرأسمالية الطبقة ،اإلنتاج لوسائل المالكة

 اانطالقو  ،صالحهام عن يعبر قانونيا نظاما لنقسها وأقامت ،السياسية األمور زمام على
 ،المتعاقدين شريعة العقد من بدأ ،رئيسية مبادئ ثالثة على القانوني النظام قام ذلك من

  .)2(مطلق حق الملكية بأن انتهاء ثم خطأ بدون مسؤولية ال بأنه ومرورا

                                                           

1 - GUARDELI (L): la négociation collective d'entreprise en droit français et anglais comparés, 
thèse de doctorat, université paris II, 1999 ,P 35 et S.  
2  - BOUVIER Adam, Histoire du travail en France, des origines à la révolution, 2eme éd, LGDJ, 
paris, 1981, p35.  
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 األضعف الطرف خضوع زيادةو  العامل على العمل صاحب كفة ترجيح تم وبذلك
 لمواجهة الجماعي العمل نحو العمال سعي إلى الوضع هذا أدى ،)1(القوى الطرف إلى
 يسمح جمعيات نطاق في أو السري العمل طريق عن إما وذلك ،القانونية األوضاع تلك

  .القانون هاب

 لم الصناعية الثورة خلفتها التي األوضاعو  الظروف ظل في انه العمال أدرك وقد
 الخاصة المشروعات تملك إلى يسعوا بان وذلك ،اإلنتاج وسائل في التحكم إال أمامهم يعد
 دقة أكثر بمعنى أو ،العمل أصحاب مع المساومة بهدف جديد فكر إيجاد أو ،لقوةبا لوو 

 ،باألجور يتعلق فيما خاصة المزايا أفضل على الحصول جلأ من الجماعي التفاوض
 الصراع خطورة العمل أصحاب جانب إلى الحاكمة الطبقة أدركت أخر جانب ومن

 الّسلمو  باألمن والمساس ،هممصالح يهدد مما ،يقتصاداال المشروع على الطبقي
 على حفاظا العاملة الطبقة لمشاكل القانونية الحلول عن البحث إلى فسعوا ،االجتماعي
  .)2(العمال مع الجماعي التفاوض آلية الحلول هذه أهم بين ومن ،يةقتصاداال المكاسب

kÜĐ¾a@Þëþa@ @

ÂbjmŠa@ñd“ã@òšëbÐ¾a@òîÇbà§a@ñd“äi@pbibÔã@ÞbàÈÛa 

 بنشأة العمل ظروفو  شروط لتنظيم كآلية الجماعية المفاوضة نشأة ارتبط لقد
 اليد هجرة من ذلك عن نتج وما ،أوربا في الصناعية الثورة قيام بعد خاصة النقابية كةالحر 

 اليد وفرة إلى النزوح هذا أدى بحيث ،المصانع في للعمل المدن إلى األرياف من العاملة
 ،العمال على شروطهم لفرض الوضعية هذه يستغلون العمل أصحاب جعل مما العاملة

 ستة إلى األحيان بعض في وصلت التي ،العمل ساعات وارتفعت ،األجور فانخفضت
 ،ظروفهو  العمل شروط بتحسين للمطالبة للتجمع بالعمال أدى ما وهو ،يوميا ساعة عشر

                                                           

 . 18، ص1996عالقات العمل الجماعية في الدول العربية، مكتب العمل العربي، طبعة يوسف الياس،  - 1 

م، 1982كر العربي، القاهرة، طبعة الثورة الصناعية وأثارها االجتماعية والقانونية، دار الفحسن البرعي، أحمد  - 2
 . 346ص
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 عن دفاعا العمالية النقابات تكوين بحق للعمال عترافباال بالمشرع دفعت الوضعية هذه
  .)1(العمل بوأصحا العمال بين مواجهاتو  نزاعات لنشوب تفاديا مصالحهم

 النقابات هذه حق من أصبح أنه ،النقابي الحق بممارسة ،عترافاال نتائج ومن
 المفاوضة فتحولت ،العمل شروطو  ظروف لتحسين العمل أصحاب مع التفاوض
 ونتيجة ،النقابية الممارسة ركائز أهم من ضراباإل في العمال حق جانب إلى ،الجماعية

 والنصوص المواثيق في الحقوق هذه المشّرع كّرس ،النقابية هيئاتهمو  العمال لضغط
  .)2(القانونية

Ê‹ÐÛa@Þëþa@ @

ñd“ã@ò×‹¨a@òîibÔäÛa 

 المشّرع يهتم لم ثم ومن ،يعتصنال حركة الصناعية الثورة قيام قبل أوروبا تعرف لم
 تتعدى ال قائمة كانت التي الصناعات نأل ،الفترة تلك في العمل عالقات بتنظيم

 يتجهون تجعلهم التي بالكثرة العمال عدد يكن لم ثم ومن ،الورشو  الصغيرة الصناعات
 الطوائف نظام وهو ،الفترة تلك في ساد حرفيّ  نظام هناك كان وٕان ،تحاداالو  التجمع نحو
 سيطر وبالتالي ،)3(معينة مهنة في العمل أصحابو  العمال عضويته في يضمّ  الذي

 جعلهم ،قوي ياقتصاد مركز من به يتمتعون لما نظرا الطوائف هذه على العمل أصحاب
 يجتمعون فةطائ كل في العمال جعل ما وهو ،العمال على الجائرة شروطهم يفرضون
 نظام إللغاء للتدخل بالمشرع أدى الذي األمر ،ظروفهو  العمل شروط بتحسين للمطالبة
 هذا أن أساس على ،العمل أصحاب ضد العمال لتكتل تجريمه عن فضال ،الطوائف

 في األوروبية الدول من العديد سادت التي يةقتصاداال الحرية مبادئ مع يتعارض التكتل
 بموجب التكتل نجليزياإل المشّرع منع بحيث ،وفرنسا بريطانيا في خاصة ،الفترة هذه

                                                           

1  - DOLLEAN Jean, Histoire de mouvement ouvrier, ed colin, paris 1953, P 69 et S.  
2  - ALIPRANTIS Nikitas, la place de la convention collective dans la hiérarchie des normes, thèse 
de doctorat, université Stras bourgue, 1980,p 23.  

وما  17، ص1989اهرة، طبعة شرح قانون العمل، الطبعة الثالثة، دار النهضة العربية، القد الودودي يحي، عب - 3
 يليها.
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 األجور بزيادة المطالبة شأنه من للعمال تكتل كل أن فاعتبر ،م1705 لسنة التأمر قانون
 التجارة حرية على اعتداء يمثل ألنه عليها معاقب جريمة يعد العمل ظروف وتحسين

 سنة loi chapelier شابليه ونقان بصدور ،فرنسا في تم األمر ونفس ،الصناعةو 
 يعد الفردو  الدولة بين وسيط تنظيم أي أن بحجة عمالية جماعات إقامة منع الذي م1791
  .)1(اإلنسان بحقوق مساسو  الحرية على اعتداء بمثابة

 الصناعات وظهور ،المصانع انتشار نتيجة ،العاملة الطبقة أعداد تنامي ومع
 أصحاب مع المواجهة إلى اللجوء هو الحل أن الطبقة هذه لدى ثابًتا أصبح ،الجديدة
 السلطات نظر لفت في العاملة الطبقة فنجحت ،العمل عن ضراباإل طريق عن العمل
 هذه سبب عن البحث في السلطات هذه بدأت ثم ومن ،المأسوية أوضاعهم على العامة

 أوائل من بريطانيا تعتبرو  ،ازعاتالمن تجنب على تساعد التي القوانين ٕاصدارو  ،األوضاع
 يعترف قانون م1824 سنة في بها فصدر ،العمالية بالنقابات اعترفت التي الدول

 أدى الذي األمر ،م1884 سنة بالنقابات عترفتا التي فرنسا تلتها ثم ،العمالية بالنقابات
 عن دفاعا النقابات تكوين في العمال حق جعلو  النقابية الحرية مبدأ تكريس إلى

  .)2(الدول هذه في العامة الحريات من النقابية الحرية أصبحتو  ،أصيال حقا مصالحهم

 ،العمالية بالنقابات عترافاال بحق العمال ظفر أن ،الصدد هذا في اإلشارة وتجدر
 أستعمل لذيا ضراباإل إلى اللجوء خالل من الطبقة هذه به قامت الذي النضال بعد جاء

 فأضطر ،)3(عامة بصورة المجتمع علىو  قتصاداال على تأثيرٌ  لذلك وكان ،ضغط كوسيلة
 بعض تقديم مع لالعم استمرار اجل من العمال مع بالتفاوض القبول إلى العمل أصحاب

                                                           

اسية الجزء  الحركة النقابية والقانون النقابي، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية واالقتصادية والسيجالل القريشي،  - 1
 ؛326م، ص1988مارس  1، العدد 24

LANQUETIN (P), la liberté d’organisation syndicale dans l’entreprise, thèse de doctorat, 
université Stras Bourgue, 1979, p 35.  
2   - DOLLEAN Jean, op. cit, P 46.  

م، 1983القاهرة، سنة  المكتبة الحديثة،قانون العمل، الطبعة الثالثة، الوجيز في محمود جمال الدين زكي،  - 3
 . 11ص
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 نضالها في العمالية الطبقة مكتسبات أهم الجماعية المفاوضة وتعد ،للعمال التنازالت
  .)1(مطالبها لتحقيق عليها واعتمدت هاأوجدت ،الطويل

Ê‹ÐÛa@ïãbrÛa@ @

ñd“ã@òšëbÐ¾a@òîÇbà§a 

 حقهم بإقرار انتهى الذي األمر العاملة الطبقة على األثر بالغ الصناعية للثورة كان
 لحقت التي المتغيرات كافة مع التعامل العمال عاستطا فقد ،النقابات تكوينو  التكتل في
 المفاوضة العمال فأنشأ ،العمل أصحاب مواجهة من يمّكنهم ما ألنفسهم فأوجدوا ،بهم

 فالمفاوضة ،مصالحهم عن للدفاع تكتلهم بدايةو  ،بنضالهم ارتبطت التي ،الجماعية
 ظروفو  شروط نتحسي اجل من العمالية يةحتجاجاال الحركات رحم في نشأت الجماعية

 عقب سادت التي السياسيةو  ةواالجتماعي يةقتصاداال األوضاع ظل في وظهرت ،العمل
 االجتماعي الحوار من جعلت التي الديمقراطيةو  الحرية مبادئ ظل وفي ،الصناعية الثورة
 وسيلة الجماعية المفاوضة أصبحت ثمة ومن. الرأسمالية المكاسب على للحفاظ هامة آلية

 منظومة من يتجزأ ال جزًءا ،الزمن مرور مع وتحولت ،العمال حقوق عن لدفاعل النقابات
 خاصة دولية يةاتفاق إصدار إلى الدولية العمل بمنظمة دفع ما وهو ،النقابي العمل

  .)2(الجماعية بالمفاوضة

 منازعات لتسوية وسيلة كأفضل ،الجماعية المفاوضة ظهور أن ،سبق مما ويتضح
 النقابات بظهور ارتبط ،وظروفه العمل شروط موتنظي ،الجماعية ياتتفاقاال وٕابرام ،العمل

 في أعضائها مصالح عن للدفاع ،)3(العمالية النقابات وسيلة أصبحت حيث ،العمالية
                                                           

1- REYNAUD (J. D), les syndicats, les patrons et l’État, tendance de la négociation collective en 
France, éd, ouvrières, paris, 1978, p26.  

امعة بور سعيد، ، ج»المفاوضة الجماعية«، المفاوضة الجماعية في معايير العمل العربية، ندوة زكريا أبو سنينة - 2
  . 3م، ص1999أبريل  4/6
م، 1999، التفاوض، نماذج عملية للمفاوضة الجماعية، مكتبة التكامل، الزقازيق، سنة مجدي عبد اهللا شراره -  

 . 128ص

عالقات العمل عرفت بعض الصيغ المشابهة للمفاوضة حتى قبل قيام الثورة الصناعية،  «يرى بعض الفقه أن -  3
دولة إلى حيز الوجود إلى تنظيم حيث أدى ظهور ال »طوائف المهن«وهي نظام المساومة التي كانت سائدة في فترة 

= 
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 الذي األمر ،النقابي العمل آليات أهم إحدى إلى تحولت أن إلى ،العمل أصحاب مواجهة
 ،التزايد في أهميتها وأخذت ،الجماعية العمل عالقات مجال في ةخاص مكانة أكسبها
 ،عالقاتهم تنظيم العمل عالقات ألطراف الدولة تترك حيث ،السوق آليات ظل في السيما

 التفاوض على القادرة اإلطارات لتوفير الجهد من المزيد العمالية النقابات من يتطلب مما
  .)1(التفاوض بمهارات كذل في مزودين ،العمل أصحاب مع الجماعي

 حيث من سواء التطور من الكثير ،نشأتها منذ الجماعية المفاوضة وعرفت
 هامن جعلت بالغة أهمية عليها أضفى مما ،مستوياتهاو  ،وظائفهاو  ،وموضوعاتها ،أطرافها
 أصبحت لما ،الدولية العمل مستويات كذلكو  ،المقارنة العمالية التشريعات اهتمام محور
 األمر ،العمل وأصحاب العمال من كل مصالح بين والتوازن التوافق لتحقق كأداة به تمتاز
  .االجتماعي الّسلم على المحافظةو  ،ستقراراال تحقيق شأنه من الذي

Đ¾akÜ@ïãbrÛa@ @

ŠìĐm@òšëbÐ¾a@òîÇbà§a 

 النقابات تكوين في بحقهم للعمال عترافاال إلى النقابية الحرية مبدأ ظهور أدى
 حق تكريس إلى عترافاال هذا وأدى ،العمل أصحاب مواجهة في مصالحهم عن للدفاع
 المطالب تحقيق في تستعمل نقابية آلية أصبح الذي ،ضراباإل ممارسة في العمال
 عالقات بها مرت التي األحداثو  المراحل لكن. )2(العمل لعالقات التوازن ٕاعادةو  ،المهنية
 هذه لتنظيم النقابات إليها تلجأ سلمية آلية كأهم تبرز لجماعيةا المفاوضة جعلت ،العمل

 يف ديمقراطي أسلوب عن تعبر النظر وجهات لتقريب ودية وسيلة هااعتبار ب ،العالقة

                                                           

المجتمع، وظهور األنشطة االقتصادية المختلفة، ولعبت الطوائف دورا مهما في تحديد السلع التي تقدمها هذه الطوائف 
وكان شيخ الطائفة يتولى تحديد ثمن السلع، وكذلك تحديد الضرائب المفروضة على أعضاء الطائفة بالتفاوض مع 

م، دار الكتاب العربي 1919، تاريخ الطبقة العاملة المصرية منذ نشأتها حتى ثورة أمين عز الدينأشار إليه: ». الحاكم
 . 33للطباعة والنشر، القاهرة، بدون تاريخ، ص

1 -LYON-CAEN Gérard, Droit syndicale et mouvement syndicale , Revue droit social, 1984,p14.  

، 2004النقابات العمالية وممارسة حق اإلضراب، دار النهضة العربية، القاهرة، رمضان عبد اهللا صابر،  - 2
 . 35ص



ÛaÝ—Ð@Þëþa@@Zòîçbß@òšëbÐ¾a@òîÇbà§a@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@lbjÛa@Þëþa@ @
 

46 

 

  .)1(العمل عالقات أطراف بين الحوار

 تحقيقو  العمل عالقات ستقرارال وسيلة أفضل هو الحوار أن شك ال ومما
 المفاوضة تعدو  ،بهم المحيط بالظروف األطراف لمعرفة نظرا ،المشتركة المصالح
 إلى ظهرت أن منذ كلذل. به تتميز لما نظرا األهداف هذه لتحقيق وسيلة أهم الجماعية

 من ،جوانب عدة من تطورت بحيث ،عليه بدأت الذي حالها على تستقر لم فإنها الوجود
  .مستوياتهاو  ،موضوعاتهاو  أطرافها خالل

Ê‹ÐÛa@Þëþa@ @

Êb�ma@Òa‹�c@ëìßÉîša@òšëbÐ¾a@òîÇbà§a 

 وتنظيم تأطير في فعالةو  مهمة نقابية كآلية الجماعية المفاوضة دور تكريس أدى
 الذي الحد عن موضوعاتها استقرار عدم جانب إلى ،أطرافها اتساع إلى العمل عالقات

  .مهما تطورا كذلك هي عرفت بل ،به بدأت

üëc@ZÊb�ma@Òa‹�c@òšëbÐ¾a@§aòîÇbà@ @

 وصاحب العمال: هما ظهورها بداية عند الجماعية المفاوضة أطراف كانت إذا
 المفاوضة في يشتركون العمال كان البداية ففي ،تغير األطراف هذه شكل فإن ،العمل

 المفاوضة في يشترك كان العمل صاحب كذلكو  ،ممثليهم خالل من أو مباشرة الجماعية
 ،المفاوضة طرفي شكل بعد فيما تغير ثم. له ممثلين بواسطة ٕاماو  بشخصه إما عيةالجما

 مستوى على الجماعية المفاوضة في تمثلهم عامة نقابات تكوين إلى سعوا فالعمال
 المستوى على المفاوضة في تمثلهم عامة اتاتحادو  ،الواحدة الصناعة في مؤسسةال

 النقابات قوة لمواجهة التكتل إلى سعوا فقد ملالع ألصحاب بالنسبة األمر نفسو  ،الوطني
 تكوين إلى فسعوا العامة اتتحاداالو  ،العامة النقابات ظهرت أن بعد خاصةو  العمالية

 رجال جمعياتو  الصناعية اتتحاداال فظهرت ،مصالحهم عن تدافع ،النقابية منظماتهم
                                                           

 ار االجتماعي، الوسيط في التشريعات االجتماعية، الكتاب الرابع، الحو البرعي، أحمد رامي ، حسن البرعيأحمد  -  1
 .151، ص2008دار النهضة العربية، القاهرة،  
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 للمفاوضة لمختلفةا المستويات في العمل أصحاب تمثل المنظمات هذه وبدأت ،األعمال
  .)1(الجماعية

 يشكلون العمال كان أن فبعد ،الجماعية المفاوضة أطراف شكل تغير ذلك وعلى
 العامة اتتحادواال ،امةالع النقابات تكوين إلى ذلك بعد لجأوا ،المؤسسة مستوى على نقابة
 العمل لصاحب بالنسبة أما ،المستويات مختلف على الجماعية المفاوضة في تمثلهم التي

 في العمل أصحاب لتمثل الصناعية اتتحاداالو  ،األعمال رجال جمعيات ظهرت
 الجماعية المفاوضات على أضفى الذي األمر المستويات مختلف في الجماعية المفاوضة

 المفاوضة لطرفي الممثلة الهيئاتو  المنظمات إمكانيات تنامي مع ،هتماماال من مزيدا
  .لديهم التفاوضية الخبرات لتراكم نظرا

bîãbq@ZÊb�ma@ìßÉîša@òšëbÐ¾a@òîÇbà§a@ @

 هاوضع على تستقر لم فهي ،الجماعية المفاوضة موضوعات كذلك التطور لحق
 من الجماعية المفاوضة موضوعات وتعتبر ،كبير بشكل تطورت ٕانماو  ،عليه بدأت الذي
 أطراف بين للتفاوض طرحها تقبل التي الموضوعات توسعت بحيث ،تطورا جوانبها أكثر

 خارج يكون أن بإمكانه الجماعية أو الفردية العمل عالقات في مجال يوجد وال ،المفاوضة
  .)2(التفاوض مجال

 أهم منو  ،للتفاوض طرحت التي الموضوعات أوائل من العمل شروط وكانت
 من كانت ،العمل ساعاتو  ،األجور فقضايا ؛الجماعية العمل منازعات إثارة أسباب

 طرفي نظر اتوجه في الشديد ختالفلال نظرا للتفاوض طرحت لتيا األولى الموضوعات
  .)3(بشأنها العمل عالقات

                                                           

 وما يليها.  141، المفاوضة الجماعية ودور منظمة العمل العربية، مرجع سابق، صمحمد عبد اهللا نصار -  1

2 -TEYSSIĒ Bernard , droit de travail, Relations collectives, deuxième édition, LITEC, paris, 
1993, P 374.  
3-BARTHELEMY (J), négociation collective d’entreprise, dérogation et concessions, revue droit 
social, 1988, p 558.  
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 ظهرت فبدأت ،بشأنها التفاوض يمكن التي الموضوعات بعد فيما زدادتاو 
 الممثل وسلطات ،النقابية بالحرية تتعلق موضوعات ظهرت ثم ،العمل ظروف موضوعات

 وسائل استخدامو  ،الجماعيةو  منها الفردية العمل نزاعات وتسوية ،العمل مكان في النقابي
 محيطو  ببيئة عالقة لها مواضيع جانب إلى ،العمل أصحابو  العمال من لكل الضغط
  .العمل

 ظهور منذ حالها على تستقر لم الجماعية المفاوضة موضوعات فإن وهكذا
 بدأت أنها إال ،بدايتها عند العمل شروط على ترتكز كانت ٕانو  فهي الجماعية المفاوضة

 عالقات إلى نطاقها امتد الحقة مرحلة وفي ،العمل ظروف شملت حتى فشيا شيئا تتسع
 من مزيدا عليها أضفى الجماعية المفاوضة موضوع اتساعو  ،)1(الجماعيةو  الفردية العمل

 يحقق متوازن اتفاق إلى خاللها من التوصل العمل عالقة لطرفي أمكن حيث ،األهمية
 المفاوضة أهداف أهم من يعتبر الذي االجتماعي الّسلم يضمنو  ،العمل عالقات استقرار

  .الجماعية

Ê‹ÐÛa@ïãbrÛa@ @

ŠìĐm@pbíìn�ß@òšëbÐ¾a@òîÇbà§a 

 إلى المؤسسة مستوى على األولى صورتها في الجماعية المفاوضة استخدام أدى
 حسب وذلك ،الواحدة الصناعة أو المهنة في العمال بين ظروفهو  العمل شروط اختالف

 أجورا يتقاضون العمال فأصبح ،المؤسسة في الموجود النقابي التنظيم أو التشكيل قوة
 ،العمال بين التمييز من نوعا وجدأ مما المنجز العمل طبيعة في المساواة رغم مختلفة

 شروط اختالف إلى الواحدة الصناعة في العمال أجور اختالف أدى ثانية جهة ومن
 إلى العمل وأصحاب العمال من كال دفع األمر هذا ،السوق في المؤسسات بين المنافسة
 ،السلبية اآلثار هذه تجنب يمكن حتى ،الجماعية المفاوضة مستويات تطوير عن البحث
 من أعلى مستوى على المفاوضة تجرى بأن العمل أصحابو  العمال من كل فطالب

                                                           

 وما يليها.  74صمرجع سابق، محمد عبد اهللا،  -  1
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 المفاوضة تلتها ثم ،الواحدة الصناعة مستوى على المفاوضة فظهرت ،المؤسسة مستوى
 لتوسع ونتيجة ،الوطنيو  اإلقليمي المستوى على ثم ،يقتصاداال النشاط مستوى على

  .)1(المؤسسة فروع مستوى على المفاوضة ظهرت المستخدمة المؤسسات

 يتيح الذي التعدد ذاك ،قوتها نقاط حدأ الجماعية المفاوضة مستويات تعدد ويشكل
 وتتعدد وتختلف ،األطراف إلرادة وفًقا تفاقباال تنظم عمل ظروفو  شروط من قدر اكبر

 العمل عالقات ظمن اختالف بحسب أخرى إلى دولة من الجماعية المفاوضة مستويات
 وعلى ،ةواالجتماعي يةقتصاداالو  السياسية الظروف اختالف عن فضال ،الجماعية
 إليه ترمي الذي الهدف على يتوقف المفاوضة مستويات تعدد فان الداخلي المستوى
  .القانونية المنظومة خالل من التشريعية السياسة

                                                           

  م وما يليها. 119المفاوضة الجماعية، مرجع سابق، صعبد السالم عياد،  -1
 - JAVILLIER Jean Claude, droit du travail, op. cit, P 803 et suite.  
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szj¾a@sÛbrÛa@ @

˜öb—‚@ÑöbÃëë@òšëbÐ¾a@òîÇbà§a 

 هااعتبار ب نشأت فقد ،فاعليتها إبراز ،نشأتها منذ الجماعية المفاوضة استطاعت
 وسيلة مجرد من وتحولت ،الوسائل من غيرها عن الديمقراطي بالحوار تتميز التي الوسيلة
 يمكن التي القانونية اآلليات أهم احد إلى ،العمل وأصحاب العمال بين النزاعات لتسوية

 عالقات في المباشر تدخلها عن بعيدا العمل وظروف شروط لتنظيم الدولة تستخدمها أن
 شروط تنظيم آليات من غيرها عن اتميزه خصائص بذلك المفاوضة واكتسبت ،)1(العمل
  .نشأتها إلى أدت التي األهداف مع تتناسب متعددة بوظائف هاتميز  جانب إلى ،العمل

kÜĐ¾a@Þëþa@ @

˜öb—‚@òšëbÐ¾a@òîÇbà§a 

 تنظيم آليات أهم من تصبح أن ،الوقت مرور مع الجماعية المفاوضة استطاعت
 أطراف لجوء جراء من تحققت التي المهمة للنتائج نظرا وذلك ،العمل وظروف شروط
 الضغط وسائل إلى اللجوء عن االبتعاد ومحاولة ،الجماعية المفاوضة إلى العمل عالقة

 استقرار لىع السلبي تأثيرها جانب إلى ،العالقة طرفي أهداف تحقق ال قد التي المواجهةو 
 تميزها نتيجة إال إليه وصلت ما إلى الجماعية المفاوضة تصل ولم ،العمل عالقات

  .العمل شروط تنظيم وسائل من غيرها في نجدها ال بخصائص

Ê‹ÐÛa@Þëþa@ @

òšëbÐ¾a@òîÇbà§a@òîÛe@òîÇb» 

 جماعية بصفة المفاوضة طرفا يتدخل أن الجماعية المفاوضة في بالجماعية يقصد
 أن بالجماعية ويقصد ،الفردية المفاوضة عن الخاصية بهذه تتميز وهي ،فردية بصفة ال

 الجماعية المفاوضة نطاق أن أي ،فردية بصفة ال جماعية بصفة المفاوضة طرفا يدخل
                                                           

1 -CAMERLYNCK (G. H) , LYON CAEN Gérard, Droit de travail, op. cit, p 56.  
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 أن إلى باإلضافة ،قل أو عددها كثر مهما جماعة يشمل وٕانما فقط واحد فرد يشمل ال
 بأنها المفاوضة توصف حتى جلهاأ من تتفاوض مشتركة مصالح الجماعية لهذه تكون

 الضعيف الطرف هماعتبار ب ،العمال ناحية من فقط مطلوب شرط ةوالجماعي. )1(جماعية
 يجب بالتاليو  ،وتجمعهم تكتلهم بسبب كان مكاسب من لهم تحقق وما العمل عالقة في
 العمل صاحب جهة من أما ،أيضا الجماعية المفاوضة أثناء تجمعهمو  تكتلهم يظهر أن

 أن الفرد العمل لصاحب مكنفي ،جانبه من الجماعية تتوافر أن الالزم من ليس فإنه
  .)2(الجماعية المفاوضة في يشترك

 في راكهمإش يمكن نهإف ،العمل صاحب جانب في الجماعية توافرت إذا نهأ غير
 تتوافرو  ،المفاوضة طرفي في متوافرة الجماعية خاصية تصبحو  ،الجماعية المفاوضة

 مستوى على الجماعية المفاوضة جرت ما إذا العمل صاحب جانب في الجماعية خاصية
 لديهم وتتوافر العمل أصحاب تعدد يفرض الواقع أن حيث ،المؤسسة مستوى من أعلى

  .الجماعية المصلحة

 على لإلجابة ؟الجماعية الخاصية تحديد أساسه على يتم الذي المعيار هو ما لكن
 يكون أن أي عضوي بمعيار يأخذ األول ،يناتجاه إلى انقسم الفقه أن نجد السؤال هذا
 بمعيار يأخذ الثاني تجاهاالو  ،النقابية المنظمات إحدى ماعيةالج المفاوضة طرفي احد

 المفاوضة نطاقو  مجال من يوسع ألنه الثاني تجاهاال الفقه غالبية يتبنىو  ،)3(عددي
  .)4(الجماعية

                                                           

1  - Bureau international de travail, la négociation dans les pays industrialisés, première  édition, 
Genève 1974, P 07.  

قواعد التحكيم في المنازعات العمل الجماعية، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، عبد القادر الطورة،  -2
 . 144م، ص1988جامعة القاهرة، سنة 

العمل االتفاقي، دراسة مقارنة بين القانونين المصري والفرنسي، رسالة دكتوراه، قانون ، عوض السيد عيد نايل - 3
 وما يليها.  624، ص1983كلية الحقوق، جامعة عين شمس، مصر، 

عند تحديده للصفة الجماعية في  02- 90من القانون رقم  02لمادة أخذ المشرع الجزائري بالمعيار العددي في ا - 4
 نزاعات العمل الجماعية. 
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Ê‹ÐÛa@ïãbrÛa@ @

òšëbÐ¾a@òîÇbà§a@òîÛe@ñ‹’bjß 

 ويقصد ،ظروفهو  العمل شروط لتنظيم مباشرة آلية بأنها الجماعية المفاوضة تتميز
 تتميز بذلك وهي ،ثالث طرف من تدخل دون طرفيها بين المفاوضة تجرى أن بالمباشرة

 حيث ،والتحكيم الوساطةو  التوفيق مثل ،العمل عالقات لتنظيم األخرى الودية الوسائل عن
 قد الثالث الطرف هذا ،المتفاوضة األطراف بين ثالث طرف وجود اآلليات هذه تتطلب

 ،)1(التحكيم في المحكم صورة أو ،الوساطة في الوسيط أو التوفيق في الموفق صورة يأخذ
  .)2(المباشرة المفاوضةب تسميتها إلى الفقه ببعض أدت التي هي الخاصية وهذه

 قواعد خالل من وعالقاته وظروفه العمل شروط تنظيم يتم أن المباشرة وتعني
 دون بأنفسهما العمل عالقة طرفا إليها توصل قد يكون الموضوعات هذه تنظم يةاتفاق

 تنظيم على غيرهم من األقدر هم العمل عالقة أطراف أن المؤكد ومن ،أخر طرف تدخل
 انشغاالت بكافة يلم ال قد أخر طرف إلى الحاجة ودون بأنفسهم العمل وظروف شروط

 من 114 المادة في الجزائري العمل تشريع في تطبيقها الخاصية هذه تجدو  ،األطراف
 أطراف اختصاص من الجماعية العمل ياتاتفاق إبرام مسالة تجعل التي 11-90 القانون
  .خرآ طرف تدخل بدونو  يمثلهم من أو العمل عالقات

Ê‹ÐÛa@sÛbrÛa@ @

òšëbÐ¾a@òîÇbà§a@òîÛe@òíŠbîn‚a 

 بمحض الجماعية المفاوضة طرفا إليها يلجأ اختيارية آلية الجماعية المفاوضة
 للمفاوضة االختيارية الخاصية على أكدت وقد ،بذلك المشّرع يلزمهما أن ودون ،إرادتهما

 لسنة 98 رقم الدولية العمل يةاتفاق من الرابعة المادة في الدولية ملالع منظمة ،الجماعية
                                                           

ية لحل منازعات العمل الجماعية، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين الّسلمالوسائل خالفي عبد اللطيف، -  1
 . 298م، ص1987شمس، سنة 

، التنظيم القانوني لعالقات العمل الجماعية وفقا للقانون الكويتي والقانون المقارن والقانون إبراهيم دسوقي أبو الليل - 2
 . 98م، ص1994الدولي، مجلة الحقوق، جامعة الكويت، السنة الثامنة عشر، العدد الثالث، سبتمبر، الكويت، سنة 
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1949
 بتشجيع والخاصة 1981 لسنة 154 رقم الدولية العمل يةاتفاق وكذلك ،)1(

 هذه على أكدت قد العربية العمل منظمة أن نجد ذلك جانب إلى ،)2(الجماعية المفاوضة
 المتعلقة 1979 لسنة 11 رقم العربية العمل يةاتفاق في ،الجماعية للمفاوضة الخاصية

  .)3(الجماعية بالمفاوضة

 بحسب يختلف المسالة هذه مع تعامله فان ،الجزائري المشّرع لموقف بالنسبة
 ياتتفاقاال بإبرام المتعلقة 11-90 قانون أحكام إلى فبرجوعنا ،العمل عالقة طبيعة

 ياتتفاقاال إلبرام بالتفاوض العمل عالقات أطراف يلزم ال المشّرع أن نالحظ ،)4(الجماعية
 المبادرة مسالة جعلو  ،عدمه نم المفاوضة في الدخول في الخيار لهم ترك بل ،الجماعية
. )5(للتفاوض دعوتهو  األخر للطرف العمل عالقة طرفي حدأ طلب على متوقف للتفاوض

 نقض حالة منها ،بالتفاوض العمل عالقة أطراف إلزام إلى اتجه نجده أخرى حالة فيو 
 الجماعية يةتفاقاال هذه على الموقعة األطراف نأ حيث ،المفعول سارية جماعية يةاتفاق

 فيو  ،)6(نقضها تم التي يةتفاقلال خلفا جديدة يةاتفاق إلبرام مفاوضات في بالبدء ملزمة
 اإلشعار أثناء المفاوضات بمواصلة الجماعي الخالف أطراف المشّرع ألزم ،أخر موقع

                                                           

تتخذ عند االقتضاء تدابير مناسبة للظروف الوطنية لتشجيع وتعزيز التطوير « :تنص المادة الرابعة من االتفاقية - 1
 ». ..مات العمل.واالستخدام الكاملين إلجراءات التفاوض اإلرادي بين أصحاب العمل أو منظماتهم ومنظ

تعزيز المفاوضة الجماعية وال تنفذ بطريقة تعيق لال توضع التدابير التي تتخذ « :تنص المادة الثامنة من االتفاقية -  2
 ». حرية المفاوضة الجماعية

ينظم تشريع كل دولة اإلطار القانوني للمفاوضة الجماعية واألجهزة واإلجراءات : «تنص المادة الثانية من االتفاقية -  3
 ». بها، دون المساس بحرية المفاوضة الجماعية المكفولة بمقتضى هذه االتفاقية المتعلقة

يمكن كل هيئة مستخدمة أن تتوافر على اتفاقية جماعية (اتفاق جماعي) : «11-90انون من ق 121تنص المادة  - 4
 ». للمؤسسة أو تكون طرفا في اتفاقية جماعية تعلوها درجة

يكون التفاوض في االتفاقيات الجماعية (االتفاقات الجماعية) بناًء « من القانون السالف الذكر 123تنص المادة  - 5
وتقوم به لجان متساوية األعضاء بالتفاوض تتكون من عدد  أعاله، 114على طلب احد الطرفين المذكورين في المادة 

 ». ..مساٍو من الممثلين النقابيين للعمال وعدد من المستخدمين ينتدبهم أولئك الذين يمثلونهم.

  من القانون السالف الذكر.  133المادة  -  6
ب بها دج يعاق 4000دج إلى  1000من نفس القانون، غرامة مالية تتراوح بين  152إلى جانب ذلك حددت المادة  -  

 . 133الطرف الذي رفض التفاوض في اآلجال القانونية المحددة في المادة 
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  .)1(ضراباإل فترة خالل حتى المفاوضات هذه تمتد أن على ،ضراباإلب المسبق

 العمل تشريع في الجماعية بالمفاوضة المتعلقة األحكام أن سبق مما ويتضح
 أطراف إلرادة تخضع للتفاوض المبادرة أن أي ،االختياري الطابع عليها يغلب الجزائري
 الإ فيها اإلجباري الجانب يظهر وال ،الجماعية ياتتفاقاال بإبرام يتعلق فيما العمل عالقات

 ٕالزامو  المشّرع تدخل خالل من الجماعية يةتفاقاال بنقض المتعلقة الحقة مرحلة في
 الخالف أطراف المشّرع إلزام كذلك نالحظ ،جديدة يةاتفاق إلبرام بالتفاوض األطراف
 بالتاليو  ،فيه الشروع أثناءو  ،ضراباإلب المسبق اإلشعار بعد التفاوض بمواصلة الجماعي

  .الجماعي الخالف استفحال بعد يكون بالتفاوض األطراف على قعي الذي لتزاماال فان

 إطار توفير في استباقي دورٌ  له يكون أن المشّرع فعلى ،الواقع هو هذا كان فإذا
 على الجماعي بالتفاوض العمل عالقة أطراف يلزم بأن ،العمل عالقات لتنظيم قانوني
 المشّرع فعل مثلما ،الحصر سبيل على يحددها موضوعات حول المؤسسة مستوى
 عاتق على اتالتزام تضع التي العمل قانون من L132 – 27 المادة نص في الفرنسي
 العمل ساعاتو  األجور حول النقابية المنظمة مع سنويا التفاوض بضرورة العمل صاحب

 المفاوضة دور إلى تعود المشّرع تدخل أهمية أن الصدد هذا في نشيرو  ،)2(العمل شروطو 
 تسوية أو ،الجماعية ياتتفاقاال بإبرام األمر تعلق سواء العمل عالقات تنظيم في الجماعية

 استقرار إلى سيؤدي طبيعته كانت ومهما األطراف إليه يتوصل اتفاق فأي ،جماعي نزاع
 على فإن ،العمل في الّسلم تحقيق في سيساهم تفاقاال هذا كان فإذا بالتاليو  ،العالقة هذه

  .)3(الّسلم هذا تكريسو  لتثبيت القانونية الوسائل أنجع توفير المشّرع

                                                           

 المذكور سابقا.  02- 90 من القانون رقم 45المادة  - 1

2   - JAVILLIER Jean Claude , op. cit, P 806.  
3   - GABRIEL Aubert , l’ obligation de paix de travail, thèse de doctorat, université de Genève, 
faculté de droit, 1981, P 9.  
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kÜĐ¾a@ïãbrÛa@ @

üaÖbÐm@ïÇbà§a@òÜî�ë@‡î�vnÛ@ÑöbÃë@òšëbÐ¾a@òîÇbà§a@ @

 أداة أهم األخيرة هذه من جعل قد الجماعية المفاوضة خصوصيةو  طبيعة كانت إذا
 أطراف بين إليه المتوصل الجماعي تفاقاال هو ذلك وسيلة فان ،العمل عالقات لتنظيم

 ،طرف كل اتالتزامو  بحقوق يتعلق فيما األساسي المرجع يعد الذيو  ،التفاوضية لعمليةا
 موضوع ويتحدد. تفاقاال هذا من التنظيمية قوتها الجماعية المفاوضة تستمد ثم منو 

 أو جماعية يةاتفاق إلبرام فإما ،الجماعية المفاوضة وظيفة بحسب الجماعي تفاقاال
  .لتسويته أو جماعي نزاع من للوقاية ٕاماو  ،لتعديلها

Ê‹ÐÛa@Þëþa@ @

âa‹ig@ëÝí‡Èm@ÓbÐmaòî@òîÇb» 

 بين جماعية يةاتفاق إبرام منه الهدف يكون قد الجماعية المفاوضة إلى اللجوء إن  
 جماعية يةاتفاق تعديل هو الهدف يكون قدو  ،يةالمهن عالقاتهم لتنظيم المتفاوضة األطراف

 الذي الجماعي تفاقاال تنفيذ خالل مستجدات لبروز نظرا األطراف بين قائمة كانت
  .يربطهما

üëc@Zâa‹ig@ÓbÐmaòî@òîÇb»@ @

 تالقي خالل من ،ملللع جماعية يةاتفاق إبرام الجماعية المفاوضة وظائف من
 يبدي ثم معا األطراف يجلس أن يتطلب الذي التالقي هذا ،العمل عالقة أطراف إرادات

 ينظمها التي الموضوعات الن ونظرا ،إبرامه المزمع تفاقاال بشأن مقترحاته طرف كل
 كل فإن ،بشأنها النظر وجهات تباينو  بالحساسية تتسم موضوعات ،الجماعي العمل اتفاق
 هذه مناقشة في األطراف يبدأ ،النظر وجهات طرح وبعد ،نظره وجهة شرح في أيبد طرف

 التعاون في األطراف رغب إذا مقترحاته تعديل طرف كل محاولة ذلك يليو  اتقتراحاال
 معبرا متوازن جماعي عمل اتفاق إلى والوصول ،الجماعية المفاوضة إنجاح اجل من معا
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 مصالحهم على والمحافظة التعاون في دقةالصا ورغبتهم ،الطرفين من كل قوة عن
  .)1(المشتركة

 تسميتها إلى بالبعض أدى ،الجماعية للمفاوضة الوظيفة هذه ألهمية ونظرا
 وفقا إرادتهم لمطلق تخضع قانونية قواعد األطراف يضع حيث ،)2(التشريعية بالوظيفة

 مع تختلف قد ألحكام تنفيذهاو  تطبيقهاو  تفسيرها في تخضع قواعد ،اإلرادة سلطان لمبدأ
 في الجزائري المشّرع قرره ما وهو ،بها خاص ياتفاق قانوني نظام وفق التشريعية القواعد
  .الجماعية يةتفاقاال بتعريف تتعلق التي 11-90 القانون من 114 المادة

 لوظيفة اهتمام أولت نجدها ،والعربية الدولية العمل لمستويات بالنسبة أما
 الدولية يةتفاقاال ذلك على أكدت فقد ،جماعية ياتاتفاق إلبرام كآلية الجماعية المفاوضة

 154 رقم الدولية العمل يةاتفاق وكذلك ،)3(منها الرابعة المادة في 1949 ولسنة 98 رقم
 وبالنسبة ،)4(منها الثانية المادة في الجماعية المفاوضة بتشجيع الخاصة 1981 لسنة

 والخاصة 1979 لسنة 11 رقم العربية العمل يةاتفاق أن نجد العربية العمل ياتتفاقال
 المفاوضة تنظيم األول الباب تضمن حيث ،الوظيفة هذه تناولت قد الجماعية بالمفاوضة
 أن منه يفهم مما ،الجماعية العمل اتاتفاق تضمن منها الثاني والباب ،الجماعية
  .)5(الجماعية العمل اتاتفاق إبرام وظائفها من ،الجماعية المفاوضة

bîãbq@ZÝí‡Èm@ÓbÐmaòî@òîÇb»@ @

 ثم ومن ،تتغير قد جماعية يةاتفاق إبرام إلى التوصل إلى أدت التي الظروف إن
 الظروف مع ليتالءم تفاقاال هذا تغيير من البد لذلك معها متوافقٍ  غيرَ  تفاقاال يصبح
 ،المجتمع كل شملت تكون قد تفاقباال المحيطة الظروف تصيب التي فالتغيرات ،الجديدة

                                                           

 . 50و 49مرجع سابق، صعبد السالم عياد،  -  1

 . 181المرجع سابق، صمحمد عبد اهللا نصار،  -  2

 . 98المفاوضة الجماعية، مرشد الثقافة العمالية، مرجع سابق، ص -  3

 . 113المفاوضة الجماعية، مرشد الثقافة العمالية، مرجع سابق، ص -  4

 . 550مرجع سابق، صالسيد عبد نايل،  -  5
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 سواء المتغيرات فهذه ،معنية بمؤسسة خاصة تكون وفد ،كبيرة بصورة األسعار ارتفاع مثل
 ،المتغيرات مع يتوافق حتى الجماعي العمل اتفاق تعديل تستوجب الخاصة أو العامة
 ،)1(الجماعية المفاوضة هي ذلك ةوسيل وتكون ،لتعديله السعي تفاقاال طرفي على فيجب

 أن إال ،الوظيفة هذه الجماعية بالمفاوضة المتعلقة الدولية العمل ياتاتفاق تتناول ولم
 هذه تناولت الجماعية بالمفاوضة والخاصة 1979 لسنة11 رقم العربية العمل يةاتفاق

 العمل قانون في نص الفرنسي المشّرع أن كما .)2(منها عشر الثالثة المادة في الوظيفة
 مع سابق جماعي عمل تفاقال مبرما كان متى العمل صاحب ألزم إذ ،الوظيفة هذه على

 المشّرع أما ،)3(العمل ساعاتو  ،األجور موضوع حول سنة كل مرة معهم بالتفاوض عماله
  .المسالة لهذه يتعرض فلم لجزائريا

 يربطه الذي العمل صاحب إلزام موقف يتبن  لم انه ،الجزائري المشّرع على ويالحظ   
 يتعلق محدد موضوع حول سنة كل مرة معهم بالتفاوض سابق جماعي اتفاق عماله مع

 ألزم الذي المصري المشّرع حذو كذلك يحذُ  ولم ،سابقا رأينا كما ،العمل وشروط بظروف
 ثالث كل لتجديدها التفاوض بإلزامية جماعية يةاتفاق تربطهم التي العمل عالقة طرفي
 المشّرع واكتفى ،)4(واجتماعية يةاقتصاد ظروف من استجد قد يكون ما ضوء في سنوات

 أنها ،اجلها حل التيو  محددة لمدة رمةالمب الجماعية يةتفاقاال سريان بتمديد الجزائري
 فان بذلكو  ،)5(جديدة يةاتفاق إلى الطرفان يتوصل حتى ،محددة غير مدة إلى تتحول
 بين التوافق وهو ،منه المنتظرة الغاية جماعي اتفاق تعديل لوظيفة يوفر لم المشّرع
 لم وبذلك ،الخاصة أو منها العامة سواء ،به المحيطة والظروف ،عليها المتفق الشروط

 سارية جماعية يةاتفاق لتعديل جديدة جماعية مفاوضات في بالدخول األطراف يلزم
                                                           

 . 51مرجع سابق، صعبد السالم عياد،  -  1

مع عدم اإلخالل باألحكام الواردة في اتفاقيات العمل الجماعية، ينظم « تنص المادة الثالثة عشر من االتفاقية  - 2
التشريع مدة سريان ونطاق تطبيق اتفاقيات العمل الجماعية، وكيفية فض المنازعات الناشئة عن تفسيرها، كما ينظم 

 ». انقضائها كيفية تعديلها أو تمديدها أو تجديدها أو

 من قانون العمل الفرنسي.  L 132. 8 المادة -  3

 من القانون العمل المصري، مرجع سابق.  155المادة  - 4

 ، السالف الذكر. 11- 90من القانون  117المادة  -  5
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 توّصل غاية إلى المدة محددة غير األخيرة هذه من جعل بل ،المدة المحددة المفعول
 في للدخول طرف آية مبادرة معد فرضية نتصور قد ولكننا ،جديد اتفاق إلى الطرفين

 التي المدة المحددة الجماعية يةتفاقاال تبقى أن ذلك شان ومن ،جديدة جماعية مفاوضات
 سارية ،مغايرة معطيات ظل وفي ،سابقة وأوضاع ظروف في الطرفان حولها تفاوض
 في المتمثلة الجماعية المفاوضة أهداف الجماعية يةتفاقاال هذه تحقق ال وبذلك ،المفعول
  .العمل في ستقراراال تحقيق

Ê‹ÐÛa@ïãbrÛa@ @

òíbÓìÛa@åß@pbÇŒbäß@ÝàÈÛa@ëbèníì�m 

 األنظمة كافة إليه تسعى الذي األسمى الهدف هو العمل عالقات استقرار إن
 المباشر غير أو ،العمل بتشريعات المباشر خلهاتد من سواء تسعى فالدولة ،القانونية
 داخل ستقراراال تحقيق إلى ،بينهم الحوار ثقافة وحماية وتنمية العمل أطراف بتشجيع
 نزاعات حدوث تفادي في الوقائي الدور تلعب المفاوضة أن شك وال ،المستخدمة الهيئات
 اتفاق يتضمنها التي كامباإلح لتزاماال العمل عالقة أطراف على يصعب انه إال ،العمل

 بإثارة األحكام هذه من التخلص إلى طرف كل يسعى حيث ،متعددة ألسباب جماعي
 العمل صاحب يقوم جهته ومن ،ضراباإل إلى العمال فيتجه ،الجماعية العمل منازعات

 تخلو التي الوحيدة الوسيلة الجماعية المفاوضة تكون بذلكو  ،)1(فعل كرد المؤسسة بغلق
  .الجماعي النزاع هذا تسوية يمكنها التي السلبية المظاهر من

üëc@ZòíbÓìÛa@åß@ßpbÇŒbä@ÝàÈÛa@òîÇbà§a@ @

 كذلكو  ،العمل عالقة لطرفي بالنسبة بالغة أهمية له العمل عالقات راراستق إن
 ويهدد ،العمل عالقة طرفي على سلبا يؤثر ستقراراال عدم أن ذلك ،ككل للمجتمع بالنسبة
 الجماعية العمل منازعات من الحد على العمل يجب لذلك ،العمل في االجتماعي الّسلم
 أن شانه من العمل عالقات استقرار فعدم ،الجماعية العمل عالقات استقرار يتهدد ال حتى

                                                           

1-VACHET Gérard, négociation dans l’entreprise, éd, Francis Lefebvre, Levalois,2004, p29.  
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 ،االجتماعي األمن بمنظومة اإلخالل إلى تؤدي التي اتضطراباال حدوث إلى يؤدي
 ذلك العمل أصحاب يواجه وقد ،ضراباإلك الضغط وسائل إلى نو يلجأ قد فالعمال

 المطلوب وازنالت هذا أحداث عن عاجزة نفسها الدولة وتجد ،المؤسسة غلق آلية استخدامب
 مصالح وبين ،جهة من اإلنتاجية العملية سير على والمحافظة ،العمال مصالح بين

 يمكن وقائية كآلية الجماعية المفاوضة دور يبرز وهنا ،)1(أخرى جهة من العمل أصحاب
  .النزاع هذا تمنع أن

 تنبئ التي المقدمات من مجموعة تسبقه اموٕان ،واحدة مرة يأتي ال الجماعي فالنزاع 
 العمال مطالبة في النزاع يتمثل فقد ،العمل عالقة استقرار يهدد أصبح ما خطر عن

 حول النزاع يكون وقد ،العمل صاحب برفض ذلك يقابلو  ،ةاالجتماعي الخدمات بتطوير
 لنفس مختلفة تفسيرات فتظهر األطراف بين اتفاق يحتويها تيال األحكام بعض تفسير
 يمكن الحالة هذه في ،لصالحه الحكم تفسير طرف كل ويحاول ،تفاقاال في الوارد الحكم

 العمل اتفاق ألحكام الخاطئ التفسير نتيجة العمل عالقة طرفي بين نزاع يحدث أن
 وذلك ،األحكام لهذه موحد تفسير على تفاقاال يمكنهم تفاقاال طرفي أن غير ،)2(الجماعي

 التفسير طرف كل ويعرض معا الطرفان يجلس حيث ،الجماعية المفاوضة خالل من
 يتضمن تفاقاال كان إذا خاصةو  ،التفسير لهذا دتأ التي واألسباب ،الحكم لهذا يراه الذي
 حكم بشان خالف حدوث عند الجماعية المفاوضة استخدامب المتعاقدة األطراف يلزم حكما
 فإن األحكام هذه تغيير حول تفاقاال من األطراف تمكن فإذا ،تفاقاال أحكام من

  .)3(الجماعية العمل نزاعاتل الوقائية بوظيفتها قامت قد تكون المفاوضة

 وال ،العمل ظروف في تغير وال ،سابق جماعي عمل اتفاق هناك يكون وقد 
 من النزاع بوادر تظهر ولكن ،الجماعي تفاقاال هذا أحكام بعض يريتغ حول اختالف

 يةقتصاداال الحالة نمو مثال نتيجة العمال لدى التذمر روح تسود حيث ،العمل واقع

                                                           

1-MAZEAUD (A) , Droit de travail, 5eme éd , Montchrestien , paris, 2006, p 208.  
2-MARC Mareau, l'interprétation des conventions collectives de travail à qui profite le droit? 
Revue droit Social N°02 février 1995, p 171.  
3-SOURIAC (M. A), conflits du travail et négociation collective: quelques aspects, revue droit 
social, N°7/8 Juillet-Aout 2001, p 708.  
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 أجورهم في بتحسين لمطالبته العمل صاحب إلى العمال فيتقدم ،بها يعملون التي لمؤسسةل
 يستجيب ال وقد ،العمال لمطالب لعملا صاحب يستجيب قد الحالة هذه في ،مثال

 يستند التي األسباب ومعرفة ،طرف كل نظر وجهة توضيح اجل من الطرفان فيتفاوض
 جماعي نزاع لنشوب وقائًيا دوًرا الجماعية المفاوضة تلعب وبذلك ،العمل صاحب إليها
  .)1(العمل عالقة أطراف أوساط بين ستقراراال تهديد شانه من

 من الوقاية في الجماعية المفاوضة لوظيفة يولِ  لم الجزائري المشّرع أن إال 
 خالل الجماعي الخالف أطراف بإلزام فقط واكتفى ،أهمية أية الجماعية العمل نزاعات

 ،)2(الخالف لتسوية المفاوضة بمواصلة ضراباإل في الشروع وبعد المسبق اإلشعار فترة
 قام الذي النزاع لتسوية بالتفاوض العمل عالقة أطراف يلزم المشّرع أن نالحظ حيث
 محاصرة عدم ألن ،جماعي نزاع قيام وتفادي للوقاية بالتفاوض إلزامهم وليس ،بينهما
 يتحول ال حتى فحالهالست تفاديا بالمفاوضة العمل وصاحب العمال بين قائم عمل خالف

 هذا على السيطرة العمل عالقة أطراف قدرة عدم إلى يؤدي قد ،جماعي عمل نزاع إلى
 طرف من ضراباإلك الضغط وسائل إال أمامهم العمل عالقة أطراف يجد ال وقد ،النزاع
  .)3(النزاع هذا حلو  لتسوية ،العمل صاحب طرف من المؤسسة وغلق ،العمال

bîãbq@Zòíì�m@pbÇa�ã@ÝàÈÛa@òîÇbà§a@ @

 فالعمال ،األطراف لكافة أضرار إحداث هو ،العمل في جماعي نزاع أثار من إن
 توقف إلى يؤدي بما العمل توقف إلى يؤدي الذي ضراباإل إلى يلجؤون قد منظماتهمو 

 من يتضرر العمل صاحب أن كما ،لمضربينا العمال أجور دفع عن العمل صاحب
 لفترات النزاع استمر إذا السلبية اآلثار هذه تزدادو  ،المؤسسة في العمل توقف خالل

                                                           

1- SOURIAC (M. A), op. cit, p 708.  

 ، المشار إليه سابقا. 11-90من القانون  45 المادة -  2

  من  169ع الجزائري سار كذلك المشرع المصري الذي ألزم طرفي النزاع من خالل المادة وفي نفس اتجاه المشر  -  3
  إذا ثار نزاع جماعي مما نص عليه في المادة « م، المشار إليه سابقا، التي تنص 2003لسنة  12القانون رقم  
 ». السابقة وجب على طرفيه الدخول في المفاوضة الجماعية لتسويته وديا 
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 خالل من حال  لها تجد لم إن الالعمو  العمل صاحب بين فالخالفات ،)1(طويلة
 نزاع إلى يتحول سوف فإنه ،الخالف لتفاقم اتقاءً  الطرفان يجريها التي المفاوضات

  .لحله -اإلغالقو  ضراباإل – الضغط وسائل األطراف خالله من يستعمل قد جماعي

 سوف ذلك أثار فإن ،الضغط وسائل إلى الجماعي النزاع أطراف لجوء حالة ففي
 الن ،ضراباإل أثناء اآلجر توقف في المتمثلةو  العمل وصاحب ،العمال على اسلب تنعكس
 يبادر ذلك مقابل فيو  ،)2(له اجر فال العمل توقف فإذا ،عمل مقابل للعامل يعطى اآلجر

 المجتمع كذلك ويتأثر ،العمل صاحب يتأثر وبذلك ،المؤسسة غلق إلى العمل صاحب
  .أهمية ذات المؤسسة هذه كانت إذا خاصة ،المنازعات بهذه

 طال فكلما ،النزاع أمد إطالة جماعيةال العمل لمنازعات السلبية اآلثار من يزيد وقد
 ،النزاع حل إلى السعي من البد لذلك ،األطراف كل على أثاره تفاقمت كلما ،النزاع هذا

 هناو  ،عنه الناتجة األضرار تزدادو  النزاع مدة تطول ال حتى واقعا أصبح متى تسويتهو 
 تخلوا التي ضاريةالح الوسيلة هي التي الجماعية المفاوضة استخدام إلى األطراف يسعى

 ،أسبابه على األطراف بوقوف النزاع تسوية من يمكنها والتي ،السلبية المظاهر كافة من
 دعا ما وهو ،سلمي بشكل وتسويته ،النزاع هذا إلنهاء وعرضه لمقترحاته منهم كال وتقديم

 العمل منازعات لتسوية مهمة آلية الجماعية المفاوضة اعتبار إلى الجزائري بالمشرع
 ذلك وتأثير ،عامة بصفة العمل وشروط ظروف تنظيم في دورها جانب إلى ،)3(لجماعيةا

  .)4(العمل عالقات استقرار على

                                                           

م، 1987ية لحل منازعات العمل، رسالة دكتوراه، جامعة عين شمس، الّسلمخالفي عبد اللطيف، الوسائل  - 1
 . 110ص

  ؛677عبد الباسط عبد المحسن، مرجع سابق، ص -  2
PELLISSIER Jean, la négociation sur les salaires: problèmes juridique, revue droit social, N°12, 
Décembre 1984, p 678.  

 ، المشار إليه سابقا. 02- 90من القانون رقم  45المادة  - 3

يوحي لنا وكأن المفاوضة الجماعية لها وظيفة واحدة فقط، وهي تسوية  02- 90من القانون  45نص المادة  - 4
اعات العمل الجماعية، في حين أن وظائفها متعددة كما تم توضيحه، لذا فعلى المشرع الجزائري إعطاء هذه اآللية نز 

الدور األساسي الذي تستحقه في تنظيم عالقات العمل، خاصة مع التحوالت التي تعرفها عالقات العمل في ظل 
 التغيرات االقتصادية التي تمر بها البالد. 
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Ý—ÐÛa@ïãbrÛa@ @

âbÄäÛa@ïãìãbÔÛa@òšëbÐàÜÛ@òîÇbà§a ÝßbÇ@ß‘Č‹Ø@áÜ�ÜÛ@ïÇbànuüa@ @

 ُتجرى التي المناقشاتو  الحوارات هي الجماعية المفاوضة أن قبل من شرناأ لقد
 اتفاق إلى التوصل ألجل العمل مستويات مختلف وعلى ،العمل عالقات أطراف بين

 حيث ،االجتماعي للسلم تكريسا العالقة هذه استقرار ضمني وظروفه العمل شروط لتنظيم
 العمال بين القائمة القانونية العالقة لنفاذ األساسي المرجع تفاقاال هذا أحكام تصبح

 تحديد يجب ،الهدف هذا تحقيق إلى الجماعية المفاوضة تصل ولكي. العمل أصحابو 
 للتفاوض أهلية العمل عالقات افأطر  خاللها من تكتسب التي والشكلية القانونية الجوانب
 المراكز حيث من تختلف التفاوضية بالعملية المعنية األطراف أن اعتبارب ،الجماعية
  .القانونية

 في تمثيلهم فإن ،لديهم تتوفر أن يجب التي الجماعية ميزة جانب إلى فالعمال 
 مثيلالت شروط فيه تتوفر نقابي تنظيم طرف من تتم أن يجب الجماعية المفاوضة
  .الجماعية المفاوضة تشملهم الذين العمال أغلبية تمثيل أي ،القانونية

 تختلف الجماعية المفاوضة في كطرف وضعيته فإن العمل صاحب جانب من أما
 ،هنا األوضاع اختالفب ويقصد ،صفته هايعل تكون التي الحاالتو  األوضاع اختالفب

 أصحاب من عدد باشتراك ذلك تم وأ ،منفردة بصفة العمل صاحب تفاوض ما إذا بالنظر
 إلى حالة من التفاوض آلية أحكام تختلف حيث ،نقابي تنظيم هؤالء مّثل أو ،العمل
  .أخرى

 فيها تمارس أصبحت التي المستويات تعدد إلى الجماعية المفاوضة تطور وأدى
 المفاوضة تمثله أصبحت الذي الفعال الدور واكب المستويات هذه فتعدد ،المفاوضة

 إلى بالنظر المفاوضة مستويات تتحددو  ،العمل عالقات استقرارو  تنظيم في جماعيةال
 مستويات محور عرف قدو  ،الدولة في المعتمدة العمل مجال في التشريعية السياسة هدف

 كانت أن فبعد ،العمالية النقابات تطور مع تزامن مهما تطورا الجماعية المفاوضة
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 قطاع مستوى على كذلك ُتجرى أصبحت ،فقط سةالمؤس مستوى على ُتجرى المفاوضة
 من الوطني المستوى على تجري أصبحت أن إلى ،اإلقليمي المستوى على ثم ،المهنة
  .العمل أصحابو  العمال من لكل الممثلة المركزية النقابات طرف

 الحرية منح يتطلب ألهدافها الجماعية المفاوضة تحقيق فإن ،ذلك جانب إلى
 في المعتمد المبدأ وهو ،للتفاوض القابلة والمسائل المواضيع تحديد في التفاوض ألطراف

 توسيع في التفاوض أطراف المرونة هذه تمكن بحيث ،)1(المقارنة نظمةاأل من العديد
 على األخيرة هذه قدرة بسبب ذلكو ،القانون نهتضمّ  ما أبعد إلى الجماعية المفاوضة مجال

 أثناء األطراف تقيد مع لكن ،)2(العمل بعالقات المرتبطة المسائلو  المواضيع بجميع اإلحاطة

 العام النظام نطاق في تدخل التيو  المشرع وضعها التي األحكام من األدنى بالحد التفاوض

 حدده الذي األدنى الحد عن تنزل أو تلغي أن التفاوضية للعملية نيمك فال ،االجتماعي

  .القانون

                                                           

  ألمانيا، والواليات المتحدة األمريكية. أشار إليه:  بريطانيا، نذكر منها: - 1
PELLISSIER (J), SUPIOT (A), JEAMMAUD (A), op. cit , p779.  

يعطيها  تتيح النظم الليبرالية قدرا من الحريات للمنظمات النقابية الممثلة سواء للعمال أو ألصحاب العمل مما« - 2
دورا كبيرا في تنظيم شروط وظروف العمل، على خالف بعض النظم األخرى خاصة دول العالم الثالث، والتي تتدخل 

مرة في عالقات العمل األمر الذي يضعف من المفاوضة الجماعية إلى الحد الذي يلغي وجودها، نصوص آتشريعيا ب
  . أشار إليه: »ثر تأثيرا كبيرا في المفاوضة الجماعيةكذلك فان مقدار تدخل الدولة في النشاط االقتصادي يؤ 

 . 54، ص1973عبد الغني السيد، االشتراكية العربية، مكتبة األنجلو، القاهرة،  -  
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szj¾a@Þëþa@ @

‡í‡¥@Òa‹�c@òšëbÐ¾a@òîÇbà§a@ @

 لالعمــــ شــــروط لتنظــــيم وســــيلةو  ،مناقشــــاتو  حــــوارات هــــي الجماعيــــة المفاوضــــة إن
 جهــة مــن العمــل وأصــحاب ،جهــة مــن العمــال هــم أطرافهــا فــإن ثــم ومــن ،وعالقاتــه وظروفــه

 لهــذه أهميــة أولــت الدوليــة العمــل منظمــة فــإن ،الجماعيــة المفاوضــة ألهميــة ونظــرا. أخــرى
 المتعلقــــة 1981 لســــنة 154 رقــــم الدوليــــة يــــةتفاقاال خــــالل مــــن أطرافهــــا عالجــــتو  ،اآلليــــة

 العمـل منظمـة حـددت ذلـك جانـب إلـى ،سـابقا إليها أشرنا لتيا الجماعية المفاوضة بتشجيع
 لسـنة 11 رقـم العربيـة يـةتفاقاال خـالل مـن الجماعيـة المفاوضـة أطـراف األخرى هي العربية
1979.  

 كمــا ،بهــا خاصــة أحكامــا الجماعيــة للمفاوضــة يفــرز لــم الجزائــري المشــرع كــان وٕاذا
 خــالل مــن يتضــح الجماعيــة مفاوضــةال أطــراف مــن موقفــه فــإن ،ســبق فيمــا ذلــك إلــى أشــرنا

 المتعلقـــة األحكـــام خـــالل مـــن كـــذلكو  ،)1(الجماعيـــة العمـــل يـــةاتفاق إلبـــرام المنظمـــة األحكـــام
 الجماعيـة العمل بنزاعات المتعلق القانون خالل من كذلكو  ،)2(التمثيلية النقابية بالمنظمات

  .)3(ضراباإل حق ممارسةو 

 يمكنـه حتـى طـرف كـل فـي توفرهـا يجب التي الشروط المشرع نظم اإلطار هذا وفي
 نقابيـة لمنظمـات القـانون يمنحها التي العامة األهلية جانب فإلى ،التفاوضية العملية مباشرة
 مرتبطـــة للتفـــاوض خاصـــة أهليـــة يشـــترط المشـــرع فـــان ،العمـــل ألصـــحاب أو للعمـــال ممثلـــة
  .النقابية المنظمات هذه لدى يتوفر أن يجب الذي التمثيل بنسبة

                                                           

  ، المذكور سابقا. 11-90من القانون رقم  116و 115و 114المواد  - 1
أطراف المفاوضة الجماعية، وحدد من جهة  2003لسنة  12من القانون رقم  146حدد المشرع المصري في المادة  -  

 أطراف اتفاقيات العمل.  152 أخرى في المادة

، المتضمن الحق النقابي، 1990جوان  2المؤرخ في  14-90من القانون رقم  42و 37و 36و 35و 34المواد  - 2
 . 1990جوان  6، مؤرخة في 23المعدل والمتمم، ج ر، عدد 

 المذكور سابقا.  02- 90من القانون  4المادة  - 3
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kÜĐ¾a@Þëþa@ @

Òa‹�c@òšëbÐ¾a@òîÇbà§a@À@Šb�g@òàÄäß@ÝàÈÛa@òîÛë‡Ûa@ëòîi‹ÈÛa@ @

 أدى العمــل عالقــات اســتقرارو  تنظــيم فــي الجماعيــة المفاوضــة دور نّ أ وأشــرنا ســبق
 أطـــراف تحديـــد ومنهـــا ،المختلفـــة بجوانبهـــا هتمـــاماال إلـــى العربيـــةو  الدوليـــة العمـــل بمســـتويات

 المسـتوى علـى يـةالجماع المفاوضـة طرافـا تحديـد فـي المنظمتـان وتعتمد ،التفاوضية العملية
 مـــن تختلـــف الجماعيـــة المفاوضـــة أطـــراف فــإن بالتـــاليو  ،التفاوضـــية العمليـــة فيـــه يـــتم الــذي
  .أخر إلى مستوى من التمثيل طبيعة حيث

Ê‹ÐÛa@Þëþa@ @

Òa‹�c@òšëbÐ¾a@òîÇbà§a@À@Šb�g@òàÄäß@ÝàÈÛa@òîÛë‡Ûa@ @

 عــدة خــالل مــن الجماعيــة المفاوضــة أطــراف مســألة الدوليــة العمــل منظمــة عالجــت
 المتعلقــة ســابقا إليهــا المشــار م1949 لســنة 98 رقــم الدوليــة يــةتفاقاال منهــا ،دوليــة يــاتاتفاق

 عنــــد تتخــــذ« أنــــه علــــى منهــــا 4 المــــادة تــــنص التــــي ،الجماعيــــة والمفاوضــــة التنظــــيم بحــــق
 الكــاملين ســتخداماالو  التطــوير تعزيــزو  لتشــجيع الوطنيــة للظــروف مناســبة تــدابير قتضــاءاال

 بغيـــة ،العمـــال منظمـــاتو  منظمـــاتهم أو العمـــل أصـــحاب بـــين اإلرادي التفـــاوض إلجـــراءات
 أن الـــنص هـــذا ســـياق مـــن ويتضـــح ،»جماعيـــة يـــاتاتفاقب ســـتخداماال شـــروطو  أحكـــام تنظـــيم

 المنظمــــةو  ،تمــــثلهم التــــي المنظمــــة أو العمــــل بأصــــحا هــــم ،الجماعيــــة المفاوضــــة أطــــراف
  .الجماعي التفاوض فيه يتم الذي المستوى حسب وذلك ،العمال تمثل التي النقابية

 إلــى أشــارت قــد ،الــذكر الســالفة م1949 لســنة 98 رقــم الدوليــة يــةتفاقاال كانــت وٕاذا
 ،1981 ســنةل 154 رقــم الدوليــة يــةتفاقاال فــإن ،عامــة بصــورة الجماعيــة المفاوضــة أطــراف
 أكثر بصورة الجماعية المفاوضة هذه أطراف حددت قد ،الجماعية المفاوضة تشجيع بشأن

 تعبيـــر يمثـــل ،يـــةتفاقاال هـــذه مفهـــوم فـــي«: أنـــه علـــى منهـــا 2 المـــادة تـــنص بحيـــث ،تفصـــيال
 مجموعــــة أو ،عمــــل صــــاحب بــــين تجــــرى التــــي المفاوضــــات جميــــع الجماعيــــة المفاوضــــة
 عمـال منظمـةو  ،جهـة مـن العمـل أصـحاب منظمـات مـن ثـرأك أو واحـدة أو العمل أصحاب
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 المفاوضــــة أطــــراف حــــددت قــــد يــــةتفاقاال هــــذه تكــــون وبــــذلك ،»أخــــرى جهــــة مــــن أكثــــر أو
 جهــة مــن العمــل أصــحاب تمثــل التــي المنظمــة أو أكثــر أو عمــل صــاحب بــأنهم ،الجماعيــة

 الــذي وىالمســت حســب ذلــكو  ،أخــرى جهــة مــن العمــال تمثــل التــي النقابيــة المنظمــةو  ،أخــرى
  .المفاوضة فيه تتم

ـــث مَ يُ  العمـــال أن المـــادة هـــذه حســـب القاعـــدة كانـــت وٕاذا  الجمـــاعي التفـــاوض فـــي ونُل
 منهـا األولـى الفقـرة فـي تجيـز الدوليـة يـةتفاقاال هذه من 3 المادة أن غير ،النقابية بمنظمتهم

 لمفاوضـاتا عن الجماعية المفاوضة صفة إضفاء ،الوطنية الممارسات أو الوطني للقانون
 مـن الثانيـة الفقـرة تشـترط لكن ،المستخدمة الهيئة عمال من منتخبين ممثلين مع تجرى التي
  .المعنية العمال منظمات مكانة إضعاف في الممثلين هؤالء يستخدم ال بأن ،المادة هذه

 فــي مفصــلة جــاءت أنهــا ،1981 لســنة 154 رقــم الدوليــة يــةتفاقاال علــى يالحــظ ومــا
 أن يمكـن أنـه حـددت العمـل صـاحب يخـص فيمـا فنجـدها ،التفاوضية ليةالعم أطراف تحديد
 منظمـات مـن أكثر أو واحدة أو العمل أصحاب من مجموعة أو ،واحد عمل صاحب يكون

 ،العمـال يمثـل واحـد نقـابي تنظـيم فـي يكـون أن فـيمكن ،العمال جانب وفي ،العمل أصحاب
 المفاوضـــة فـــي لتمثـــيلهم العمـــال ميختـــاره بممثلـــين أو ،العمـــال تمثـــل تنظيمـــات عـــدة فـــي أو

  .ذلك الوطني القانون أجاز متى ،الجماعية

Ê‹ÐÛa@ïãbrÛa@ @

Òa‹�c@òšëbÐ¾a@òîÇbà§a@À@Šb�g@òàÄäß@ÝàÈÛa@òîi‹ÈÛa@ @

 أطــراف حــددت ،الجماعيــة فاوضــةالم بشــأن م1979 لســنة 11 رقــم العربيــة يــةتفاقاال
 المفاوضـــة ُتجـــرى« أن علـــى تـــنص والتـــي ،منهـــا 6 المـــادة خـــالل مـــن الجماعيـــة المفاوضـــة
 علــــى منظمــــاتهم أو األعمــــال أصــــحابو  العمــــال منظمــــات بــــين مباشــــرة بصــــورة الجماعيــــة
  :التالية المستويات

 ،جودهـــاو  عـــدم لـــةحا فـــي العامـــة النقابيـــة أو المنشـــأة عمـــال نقابـــة بـــين المنشـــأة مســـتوى  -1
  ،المنشأة إدارة أو العمل وصاحب
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 فــي األعمــال أصــحاب منظمــةو  النوعيــة العامــة النقابــة بــين يقتصــاداال النشــاط مســتوى  -2
  ،المقابل النشاط

 علــى المخــتص األعمــال أصــحاب اتحــادو  للنقابــات العــام تحــاداال بــين الــوطني المســتوى  -3
  .»المستوى هذا

 الجماعية المفاوضة أطراف حددت قد ،العربية يةتفاقالا أن ،المادة هذه من ويتضح
 المفاوضــة مســتويات مــن مســتوى كــل فــي ،األطــراف هــذه بيــان عــن فضــال ،مباشــرة بطريقــة

 المســتوى أو ،اإلقليمــي المســتوى أو ،النشــاط فــرع أو المنشــأة مســتوى علــى ســواء الجماعيــة
 عالجـت التـي الدوليـة العمـل يـاتاتفاق مـن تقـدما أكثـر يـةتفاقاال هذه يجعل ما وهذا ،الوطني

 المســتوى علــى ،الجماعيــة المفاوضــة ألطــراف تحديــدها فــي باعتمادهــا وذلــك الموضــوع هــذا
  .التفاوضية العملية فيه تتم الذي

 مـــرتبط العربيـــة يـــةتفاقاال حســـب الجماعيـــة المفاوضـــة أطـــراف تحديـــد فـــإن وبالتـــالي
 إلــى يــؤدي الجماعيــة المفاوضــة مســتوى اخــتالف أنو  ،المفاوضــة فيــه تــتم الــذي بالمســتوى
 جميــع علــى التفــاوض يجــرى أن شــتراطاال مــع ،لألطــراف التنظيمــي المســتوى فــي اخــتالف

 النقابـة تتـولى أن المـادة هـذه مـن األولـى الفقـرة توجب حيث ،نقابية منظمات مع المستويات
 مــالع تمثــل نقابــة وجــود عــدم حالــة فــي التفــاوض فــي العمــال تمثيــل المهنــة لعمــال العامــة

  .المؤسسة

kÜĐ¾a@ïãbrÛa@ @

âbØyþa@ò–b©a@Òa‹�di@òšëbÐ¾a@òîÇbà§a 

على أن المفاوضة الجماعية ، كما رأينا، العربيةو  ستقرت المعايير الدوليةالقد 
أو مجموعة ، أصحاب عملو ، من جهة، عمالتجرى بين المنظمات النقابية الممثلة لل

ذلك و ، من جهة أخرى، أو واحدة أو أكثر من منظمات أصحاب العمل، أصحاب العمل
من جانبه وضع المشرع الجزائري . بحسب المستوى الذي تباشر فيه المفاوضة الجماعية

وض قواعد خاصة تتعلق باإلطار القانوني الذي يكتسب من خالله األطراف أهلية التفا
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سواء تعلق األمر بالتنظيمات النقابية التي يمكنها تمثيل األطراف في كل ، الجماعي
  .أهلية صاحب العملو  أو بتحديد طبيعة، مستوى من مستويات المفاوضة

Ê‹ÐÛa@Þëþa@ @

ñ‡ÇbÓ@ÝîrànÛa@ïibÔäÛa@‘b�c@òîÜçc@�ëbÐnÛa 

تلك المنظمة التي  «: صطالح النقابة هيبايعتبر جانب من الفقه أن المقصود 
، التي تتكون بطريقة حرةو ، هي األساس الذي يرتكز عليه صرح عالقات العمل الجماعية
، ترقية أحوالهمو ، تمثيلهمو ، التي تمارس نشاطها مهنيا بقصد الدفاع عن مصالح أعضائها

وحتى تتمكن ، )1(»الوطني بالمنازعة والمساهمةو  لتعبير عن إرادتهم على الصعيد المهنيوا
رف للنقابة تعت، فإن غالبية التشريعات العمالية المقارنة، النقابة من القيام بهذا الدور

من القانون المتعلق  16حيث تنص المادة ، ومنه القانون الجزائري، بالشخصية القانونية
 يكتسب التنظيم النقابي الشخصية المعنوية« بأنه )2(الحق النقابي بكيفيات ممارسة

أو  يةاتفاقإبرام أي عقد أو : ا يلييمكنه أن يقوم بمو  ...األهلية المدنية بمجرد تأسيسهو 
أكد المشرع دور النقابة في هذا المجال من خالل تحديده و  ،»له عالقة بهدفه اتفاق

التي ، من نفس القانون 38للصالحيات التي تتمتع بها النقابات التمثيلية من خالل المادة 
ء في كل مؤسسة التمثيلية للعمال األجرا تتمتع التنظيمات النقابية «: تنص على أنه

  :التنظيم المعمول بهما بالصالحيات التاليةو  مستخدمة في إطار التشريع

  ،داخل المؤسسة المستخدمة، ات الجماعيةتفاقاالو  ياتتفاقالمشاركة في مفاوضات اال -
  .»ضراباإلممارسة حق و  تسويتهاو  المشاركة في الوقاية من الخالفات في العمل -

تمثيلهم أمام مختلف و ، هي الدفاع عن مصالح أعضائهاأن مهمة النقابة  اعتباروب
نجد أن المشرع في غالبية النصوص المنظمة لعالقات العمل الجماعية أو ، الجهات
بالتفاوض الجماعي مع التنظيمات النقابية الممثلة  يلزم الهيئات المستخدمة، الفردية

                                                           

 . 4، ص2004النقابات العمالية وممارسة حق اإلضراب، دار النهضة العربية، القاهرة، رمضان عبد اهللا صابر،  -  1

 ، المذكور سابقا. 14- 90القانون رقم  - 2
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وممارسة ، نزاعات العملتسوية و ، للعمال حول المسائل المرتبطة بتنظيم عالقات العمل
وسنستدل بذلك على ما تضمنته أحكام القانون المتعلق بتسوية نزاعات ، ضراباإلحق 

يعقد «: منه على أن 04حيث تنص المادة ، )1(ضراباإلالعمل الجماعية وممارسة حق 
عبارة ممثلي العمال في مفهوم هذا  تدل ...المستخدمون وممثلو العمال اجتماعات دورية

المتعلق  ونجد كذلك أحكام المرسوم التشريعي، »...على الممثلين النقابيين للعمال، القانون
: منه 10حيث تنص المادة ، )2(بصفة ال إرادية بحماية األجراء الذين قد يفقدون عملهم

 االجتماعييعرض المستخدم أو ممثله محتوى يشمل مجموع التدابير المقررة في الجانب «
ثيلية لعمال المنظمات النقابية التمو  المصادقة عليه من طرف لجنة المساهمة بمجرد

وتؤكد أحكام هذا المرسوم ضرورة تفاوض المستخدم مع النقابة التمثيلية ، »...المؤسسة
  .)3(شروط تنفيذهاالجتماعي و للعمال حول محتوى الجانب 

لى ما تتميز به هذه إن تمتع المنظمات النقابية بأهلية التفاوض الجماعي مرده إ
كذا لما لها من سلطة على العمال المنخرطين و ، ستقراراالو  التنظيمات من صفات الدوام

الناشئة عن المفاوضة  يةتفاقاألمر الذي يخولها القدرة على فرض احترام القواعد اال، فيها
وي يجعل منه الشخص المعن، كتساب التنظيم النقابي لهذه األهليةاإال أن ، الجماعية

يجعل منه كذلك النائب و ، الوحيد صاحب االختصاص المؤهل للمفاوضة الجماعية
  .القانوني الممثل ألعضائه في المفاوضة الجماعية

ولكن إذا كانت القاعدة أن التنظيم النقابي يكتسب بمجرد تأسسه الشخصية 
متع يستلزم ت، فإن طبيعة المفاوضة الجماعية وخصوصيتها، المعنوية لتمثيل أعضائه

تختلف عن األهلية العامة التي تتمتع بها كل ، التنظيم النقابي بأهلية خاصة للتفاوض
حيث أن أهلية التفاوض الجماعي هو اختصاص تنفرد به التنظيمات ، التنظيمات النقابية

بالتالي فإن و  دون التنظيمات النقابية األخرى ذات التمثيل المحدود، النقابية التمثيلية فقط
                                                           

 ، المذكور سابقا. 02- 90القانون رقم  - 1

اء ية اُألَجر الحفاظ على الشغل وحما، المتضمن 1994مايو  26، المؤرخ في 09-94المرسوم التشريعي رقم  - 2
 . 1994، مؤرخة في أول يونيو 34الذين يفقدون عملهم بصفة ال إرادية، ج. ر، عدد 

 ، السالف الذكر.09- 94تشريعي رقم من المرسوم ال 11المادة  - 3
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تفاوض الجماعي تصبح امتيازا يمنحه القانون للنقابة التي لها أعلى نسبة تمثيل أهلية ال
ذلك على مختلف المستويات التي تجرى فيها و ، مقارنة بالتنظيمات النقابية األخرى

 وهي القاعدة المنصوص عليها في األحكام القانونية المحددة، المفاوضة الجماعية
وعلى . تفاوض الجماعي التي تنفرد بها النقابة التمثيليةالكتساب التنظيم النقابي ألهلية ال

أو  ذلك أصبح تمثيل العمال في المفاوضة الجماعية يتم عن طريق منظمة نقابية عمالية
  .)1(أكثر معترفا لها بالصفة التمثيلية

تي تتمتع في ظروف محددة ويطلق مصطلح النقابات التمثيلية على النقابات ال
بمجموعة من االمتيازات تملك بمقتضاها صالحيات ممارسة بعض الوظائف على 

في  استخدمت فكرة المنظمة أو المنظمات التمثيلية ألول مرةو ، )2(الوطنيو  الصعيد المهني
حيث ، التي تأسست بموجبها منظمة العمل الدولية، 1919فرساي في سنة  وثيقة معاهدة

بان تقوم بتعيين مندوبي ، كانت هذه الوثيقة تلزم الدولة العضو في منظمة العمل الدولية
أصحاب العمل في الوفد الذي يمثلها في المؤتمر من المنظمات النقابية األكثر و  العمال
ولكن ما هي معايير تحديد المنظمات النقابية التمثيلية المؤهلة للتفاوض ، )3(تمثيال

  ؟الجماعي

فالمشرع ، إن مسالة وضع معايير لتحديد النقابات التمثيلية مسالة تنظمها القوانين
من قانون العمل المعايير التي يتم االستناد  133L-2سي حدد بموجب نص المادة الفرن

حيث تتمثل هذه المعايير في ، إليها لتحديد المنظمة النقابية ذات الصفة األكثر تمثيال
، خبرة النقابة وأقدميتها، االشتراكات ،االستقاللية، العدد الحقيقي ألعضاء المنظمة المهنية

، يار عدديّ وعليه يمكن تقسيم هذه المعايير إلى مع، )4(حتاللالل االوالموقف الوطني خ
انتظامية و  كذا حجمو ، ويشمل العدد الحقيقي لألعضاء المنخرطين في المنظمة النقابية

                                                           

 . 143مرجع سابق، صالسيد عبد نايل عوض،  - 1

 . 161، ص1982مبدأ الحرية النقابية، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، إسماعيل، أحمد محمد  - 2

 . 496، ص1999الوسيط في عالقات العمل الجماعية، المطبعة والوراقة الوطنية، مراكش، د الطيف خالفي، عب - 3

  فرنسا. في تجدر اإلشارة إلى أن معيار الموقف الوطني للنقابة خالل االحتالل، لم يعد يؤخذ به اآلن  - 4
 - ANTOMMATTEI Paul-Henri, les conventions et accords collectifs de travail, Dalloz,  paris, 
1996, p 18. 



@Ý—ÐÛa@ïãbrÛa@ZâbÄäÛa@ïãìãbÔÛa@òšëbÐàÜÛ@òîÇbà§a@ÝßbÇ@‘Č‹Øß@áÜ�ÜÛ@ïÇbànuüa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@lbjÛa@Þëþa@@ @
 

71 

 

 يتمثل في استقاللية المنظمة النقابية المهنية في ممارسة، معيار كيفيو ، اشتراكاتهم
  .كذا أقدميتها بما تعكسه من تجربة في ميدان العمل النقابيو ، نشاطها

 ييشكل األعضاء المنخرطون في النقابة المعيار الرئيس، فبالنسبة للمعيار العددي
يكون توافر حد أدني معين و ، الذي يتحدد به إضفاء الصفة التمثيلية على المنظمة النقابية

  .من المنخرطين هو الشرط الرئيسي لتمتع المنظمة النقابية بالصفة التمثيلية

المنخرطين في المنظمة و  باإلضافة إلى معيار العدد الحقيقي لألعضاء المنتمين
االشتراكات أهمية خاصة في الداللة على مدى ما و ، يحتّل معيار الحصص، النقابية

يدل على مدى ، بكيفية منتظمةو  فأداء االشتراكات، تتمتع به المنظمة النقابية من تمثيل
 عدد هؤالء استقرارو  كما يدل على مستوى ثبات، مصداقية المنظمة النقابية لدى األعضاء

فضال عن ذلك يخول أداء و ، بل على الزيادة التي يمكن أن تطرأ على عددهم، األعضاء
للمنظمة النقابية الحصول على موارد مالية مما يجعلها أكثر قوة من الناحية  االشتراكات

  .)1(يحفظ بالتالي استقالليتهاو ، المالية

، المنظمة النقابية في عملها فإن معيار استقاللية، يير الكيفيةأما فيما يتعلق بمعا
أو عن ، أو عن هيئاتهم النقابية، أو عن أصحاب العمل، سواء على السلطة العامة

من أهم المعايير المعتمدة لتحديد مدى ما تتمتع به المنظمة النقابية ، األحزاب السياسية
، معيار خبرة المنظمة النقابية وأقدميتها، يعتبر ضمن معايير الكيفية كذلكو ، من تمثيل

فالتكوين الحديث للتنظيم ، يقترن هذا المعيار عادة بالنشاط الحقيقي للمنظمة النقابيةو 
غير أن هذه القرينة ، فّعالو  النقابي قد يفيد في كثير من الحاالت عدم توافر نشاط حيقي

بعدد هام من األعضاء المنتسبين للنقابة يقترن  فقد ثبت أن التكوين الحديث، غير قاطعة
  .)2(مؤثرو  لها وقد يكون مقترنا بنشاط حقيقي

عتبر تمثيلية فت، أما القانون الجزائري فإن المشرع اتجه إلى األخذ بالمعيار العددي
العمال أو التنظيمات % على األقل من مجموع 20التنظيمات النقابية التي تتمتع بتمثيل 

                                                           

 .508مرجع سابق، صخالفي عبد اللطيف،  -  1

 .148- 147مرجع سابق، صالسيد عبد نايل عوض،  - 2
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التنظيمات النقابية التي تتوفر على هذه  وعليه فإن، النقابية التي تشملهم قوانينها األساسية
إال أن أهلية التنظيم النقابي ، ومن َثّم لها أهلية التفاوض الجماعي ،النسبة تكون تمثيلية

، ة الجماعيةالمستوى الذي تجرى فيه المفاوض اختالففي التفاوض الجماعي تختلف ب
أو كانت تجرى على مستوى ، فيما إذا كانت المفاوضة على مستوى المؤسسة المستخدمة

  .قطاعي أو مهني

üëc@ZòšëbÐ¾a@óÜÇ@ôìn�ß@ò��û¾a@òß‡ƒn�¾a 

ن صاحب بي، ضمن مؤسسة مستخدمة معينة المفاوضة الجماعية هي التي ُتجرى
من ، وبين منظمة أو عدة منظمات نقابية تمثيلية للعمال، من جهة، العمل أو من يمثله

فيما إذا كانت هذه النقابات لها تمثيل على  عتبارذلك دون األخذ بعين االو ، جهة أخرى
الن التفاوض الجماعي يتعلق بمستوى ، أو على المستوى الوطني، مستوى قطاع المهنة

وهو ما ، ي فإن مسالة التمثيل تخص الهيئات النقابية داخل هذه المؤسسةوبالتال، المؤسسة
التي تنص على ، )1(من القانون المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي 35تؤكده المادة 

للعمال التي  التنظيمات النقابية، تعتبر تمثيلية داخل المؤسسة المستخدمة الواحدة«أنه 
الذين تغطيهم القوانين األساسية ، %على األقل من العدد الكلي للعمال األجراء20تضم 

% على األقل في 20و/أو التنظيمات النقابية التي لها تمثيل ، لهذه التنظيمات النقابية
  .»...ٕاذا كانت موجودة داخل المؤسسة المستخدمةو ، لجنة المشاركة

نسبة  نظيم نقابي متواجد ضمن المؤسسة المستخدمةوعندما ال تتوفر في أي ت
فإن التفاوض الجماعي يتم ، المشار إليها سابقا 35التمثيل المنصوص عليها في المادة 

ذلك على النحو الذي اعتمده المشرع في و ، صاحب العمل أو ممثلهو  مباشرة بين العمال
عندما ال تتوفر «التي تنص بأنه ، )2(من القانون المتعلق بممارسة الحق النقابي 42المادة 

، من هذا القانون 40و 35الشروط المنصوص عليها في المادتين ، في أي تنظيم نقابي
ممثلون ينتخبهم مباشرة مجموع العمال األجراء لضرورة ، يتكفل تمثيل العمال األجراء

                                                           

 ، المشار إليه سابقا. 14- 90قانون رقم  - 1

 ، المشار إليه سابقا. 14- 90القانون رقم  - 2
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ها وذلك حسب نزاعات الجماعية في العمل وتسويتلوالوقاية من ا، التفاوض الجماعي
  .»...أعاله 41النسب المنصوص عليها في المادة 

فإن ، ) عامال20أما إذا كانت المؤسسة المستخدمة تحتوي على أقل من عشرين (
، هؤالء العمال في المفاوضة الجماعية يتم من طرف عامل واحد ينتخبه بقية العمال تمثيل

عليه و ، المذكورة سابقا 42ص عليه في الفقرة الثانية من المادة وهو األسلوب المنصو 
يكون المشرع قد ضمن للعمال مشاركتهم في المفاوضة الجماعية التي تجرى على مستوى 

سواء من خالل التنظيمات النقابية التي تتوفر على الشروط القانونية المتعلقة ، المؤسسة
عمال منتخبين في حالة عدم توفر أية نقابة تمثيلهم من طرف  أو ضمان، بنسبة التمثيل

  .عامال 20أو في حالة تشغيل المؤسسة ألقل من ، على نسبة التمثيل

bîãbq@ZòšëbÐ¾a@òîÇbà§a@óÜÇ@ôìn�ß@ÊbĐÔÛa@ëc@òäè¾a@ @

فإن المنظمات ، المهنةإذا جرت المفاوضة الجماعية على مستوى قطاع النشاط أو 
هي المنظمات ، تكون لها أهلية التفاوضو ، النقابية التي تمثل عمال القطاع أو المهنة

عليه فإن النقابات التي ال تتمتع بنسبة و ، المهني النقابية التمثيلية على المستوى القطاعي
، هذا المستوىبأهلية التفاوض الجماعي على  ال تتمتع التمثيل القانونية على هذا المستوى

من نفس القانون التي جعلت التفاوض ضمن هذا  39ما تؤكده أحكام المادة  هوو 
ياتهم أو اتحادالمستخدمين و و  ات العمال األجراءتحادالمستوى من االختصاص الحصري ال

بالتالي إذا كان المشرع الجزائري قد و ، كنفدراليتهم األكثر تمثيال على الصعيد الوطني
تخاب من يمثلهم في المفاوضة الجماعية على مستوى المؤسسة في حالة للعمال ان أجاز

فانه في مقابل ذلك جعل المفاوضات الجماعية التي ، عدم وجود تنظيم نقابي تمثيلي
 يات أو كنفدراليات العمالاتحادالمهني من اختصاص و  تجرى على المستوى القطاعي

  .أصحاب العمل األكثر تمثيال على المستوى الوطنيو 

تعتبر نسبة التمثيل القاعدة التي تكتسب من خاللها التنظيمات النقابية ، وكما رأينا
لكن تفعيل هذه القاعدة يؤدي حتما إلى إثارة مسالة الجهة ، أهلية التفاوض الجماعي

  .أو التنظيمات النقابية األكثر تمثيال المختصة بتحديد التنظيمو  المخولة
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نظيم أو التنظيمات النقابية األكثر تمثيال وفق تختلف الجهة المختصة بتحديد الت
فالقانون الفرنسي يحدد الجهة المختصة بحسب ما إذا كان تمثيل ، تشريع العمل لكل دولة

، أو على مستوى المؤسسة الواحدة، أو على مستوى المهنة، العمال على المستوى الوطني
المهني للسلطة اإلدارية و  الوطنييعود تحديد مدى تمثيل المنظمة النقابية على المستويين و 

 ت لهاحيث يثب، )1(تمثيال بإعداد لوائح النقابات المهنية األكثر، التي يعهد لها أيضا
مثل ، االجتماعيي و قتصادذات الطابع اال الوطنية المجالس حدها الحق في بعضو 

 في حين يتم تحديد النقابات، الوطنية للمفاوضة اللجنةو ، واالجتماعي يقتصاداال المجلس
من خالل النتائج التي تسفر عنها انتخابات ممثلي ، األكثر تمثيال على مستوى المؤسسات

  .العمال

بتقدير مدى تمثيل المنظمات المختّصة فإن الجهة ، انون الجزائريأما في الق
فيعود تقدير مدى تمثيل ، تحدد بحسب مستوى تمثيل هذه المنظمات النقابية، النقابية

الوالي المختص و ، المنظمات النقابية على مستوى المؤسسة للمستخدم صاحب العمل
في حين يتم تقدير مدى تمثيل المنظمات النقابية التي لها تمثيل على المستوى ، )2(إقليميا

القطاعي أو المهني من طرف والي الوالية التي يوجد بها مقر المنظمات النقابية ذات 
ومن طرف الوزير المكلف بالعمل فيما ، الطابع البلدي أو المشترك بين البلديات أو الوالية

تتم عملية و . )3(بين الواليات أو الوطني منظمات النقابية ذات الطابع المشتركيخص ال
تقدير مدى تمثيل المنظمات النقابية من خالل البيانات التي ترسلها هذه النقابات للجهات 

اشتراكات مبالغ و ، التي تحتوي على الخصوص على عدد المنخرطين، المختصة
ب على عدم اإلعالن عن هذه البيانات من طرف النقابات في اآلجال ويترت، أعضائها
  .وبالتالي غير مؤهلة لتمثيل أعضائها، )4(ها غير تمثيليةاعتبار ، المحددة

                                                           

1  - LYON-CAEN Gérard, pour une reforme enfin claire et imaginative du droit de la négociation 

collective, revue droit social, N° 4 avril 2003, p 357.  

 مذكور سابقا.، ال14- 90قانون رقم من ال 35المادة  - 2

 من القانون السالف الذكر.  37-36المواد  - 3

 مكرر، فقرة أولى من القانون السالف الذكر.  37المادة  - 4
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Ê‹ÐÛa@ïãbrÛa@ @

òîÜçc@kyb–@ÝàÈÛa@À@òšëbÐ¾a@òîÇbà§a 

تختلف أهلية و  يعتبر صاحب العمل الطرف المقابل للعمال في المفاوضة الجماعية
 اختالفويقصد ب، الحاالت التي تكون عليها صفة هذا الطرف اختالفصاحب العمل ب

أو باشتراك مجموعة من ، صاحب عمل منفرد ا تفاوض بوصفهبالنظر إلى م، الحاالت
أو تم تمثيلهم من طرف منظمة أو أكثر من ، أصحاب العمل في العملية التفاوضية

بذلك يتطابق موقف المشرع الجزائري مع نظيريه الفرنسي و ، المنظمات النقابية
، اللذين لم يشترطا ضرورة توافر الصفة الجماعية بجانب أصحاب العمل، )1(والمصري

أو مجموعة من ، حيث يحق لهذا األخير أن يشارك في المفاوضة الجماعية بصفة منفردة
كان  ما إذا ذلك بحسبو  ينتمي إليها أو ممثال من طرف منظمة نقابية، أصحاب العمل

  .ألي منظمة نقابية مٍ تَ نْ ينتمي إلى تنظيم نقابي أو غير مُ 

üëc@ZòÛby@â‡Ç@†ìuë@òàÄäß@òîibÔã@Ýr¸@kyb–@ÝàÈÛa 

فإنه هو الذي يتولى ، إذا كان صاحب العمل ال ينتمي إلى أي تنظيم نقابي
حيث يرغب صاحب العمل في هذه ، النقابة الممثلة للعمال التفاوض بصفة شخصية مع

ينظم شروط  اتفاقالحالة أن ُيجري المفاوضة بنفسه بهدف التوصل مع عماله إلى 
وفي ، وض أمر االشتراك في المفاوضة الجماعية إلى وكيل عنهقد يفو ، )2(وظروف العمل

وعلى الوكيل أن يعلن صفته للعمال ، هذه الحالة يجب أن يتم ذلك بمقتضى توكيل خاص
حتى يعلم هؤالء أن أثار المفاوضة ، أو للمنظمة النقابية التي تمثلهم أثناء المفاوضة

وفي هذه ، )3(ثله في المفاوضةليس إلى من يمو  الجماعية ستنصرف إلى صاحب العمل
ليس و ، ه هو األصيلاعتبار العمل ب هي أهلية صاحب، الحالة فإن األهلية التي يعتد بها

                                                           

  من قانون العمل الفرنسي، مرجع سابق.  L132-1المادة  - 1
 من قانون العمل المصري، مرجع سابق.  148المادة  -  

2   - TEYSSIĒR Bernard, droit du travail, relation collectives de travail, 2eme éd, litec, paris, 1993, 
p 371.  
3   - JAVILLIER Jean-Claude, droit du travail, op. cit, p781.  
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  .)1(له صفة الوكيل ال غير أن اعتبارأهلية الوكيل ب

إلى جانب ذلك يمكن لمجموعة من أصحاب العمل أن تكون طرفا في مفاوضة 
الحالة قد تتشارك كافة في هذه ، مع منظمة أو منظمات نقابية ممثلة للعمال جماعية

ذلك بتعيين ممثلين عن كل و ، الشركات التي يعنيها التفاوض الجماعيو  المؤسسات
، مؤسسة للمشاركة في عملية التفاوض مع المنظمة أو المنظمات النقابية الممثلة للعمال

كما يمكن أن تتفق هذه المؤسسات على تفويض أحدهم أو بعضهم بوكالة خاصة 
كافة أحكام الوكالة  تطبق في هذه الحالةو ، ابة أو النقابات المعنيةللتفاوض مع النق

، سواء على أولئك الذين تفاوضوا بصفة مباشرة، فيما تعلق بآثار ونتائج التفاوض يةتفاقاال
يعتبر هذا األسلوب من المفاوضة و . )2(أو الذين أنابوا عن غيرهم في هذه العملية

حيث قام أصحاب العمل في ، الجماعية األكثر شيوعا في الواليات المتحدة األمريكية
وضة الجماعية على الرغم من عدم وجود الصلب بتكوين لجنة للمفاو  قطاع صناعة الحديد

  .)3(أي ائتالف أو رابطة بين أصحاب العمل قد تكون لها صفة الدوام

@bîãbq@ZòÛby@Ýîr¸@kyb–@ÝàÈÛa@åß@‹�Ò@òàÄäß@òîibÔã 

بحقهم في  العمل يعترف القانون المتضمن كيفيات ممارسة الحق النقابي ألصحاب
وعلى ، )4(المعنويةو  تكوين أو االنخراط في منظمات نقابية للدفاع عن مصالحهم المادية

تتمتع المنظمات النقابية ألصحاب العمل باألهلية القانونية ، لنقابات الممثلة للعمالغرار ا
  .لتمثيل أعضائها كطرف في المفاوضة الجماعية في مواجهة النقابات الممثلة للعمال

وعليه يمكن لصاحب العمل أن يطلب من المنظمة النقابية التي ينتمي إليها أن 

                                                           

محكمة االستئناف باإلسكندرية، الدائرة الثانية في حكمها المقيد تحت هو الموقف الذي أخذت به هيئة التحكيم بو - 1
  . أشار إليه: 1979لسنة  3رقم 

 . 152، مرجع سابق، صالسيد عيد نايل عوض -  

لنيل  أطروحةمل في التشريع الجزائري، الجماعية للعمل كإطار لتنظيم عالقات العاالتفاقيات سليمان، أحمية  - 2
 . 152، 151، ص2009 -2008كلية الحقوق، جامعة الجزائر، الدكتوراه،  درجة

3   - BIT, la négociation collective dans les pays industrialisés, 1er éd, Genève, 1974, p 98- 99.  

 ، المشار إليه سابقا. 14-90من القانون رقم  3و 2المواد  - 4
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في هذه الحالة قد تشترك النقابة و  ى مستوى المؤسسةتمثله في المفاوضة الجماعية عل
  .أو كطرف أصيِل في المفاوضة الجماعية، بصفتها وكيال عن صاحب العمل

، بالنسبة لحالة اشتراك النقابة في المفاوضة الجماعية كوكيل عن صاحب العمل
سه غير أنه ال يجد في نف، فيمكن تصورها عند انتماء صاحب العمل إلى منظمة نقابية

أو عدم ، أو االستعداد الالزم للمشاركة في المفاوضة الجماعية مع العمال، الالزمة الكفاءة
فيطلب من المنظمة النقابية أن تمثله ، أو لغير ذلك من األسباب، خبرته في هذا المجال

على أن يقدم الفريق الممثل لصاحب العمل عند بداية ، )1(في المفاوضة الجماعية
 ٕانماو ، المفاوضة توكيال يفيد اشتراكه في المفاوضة الجماعية ليس بصفته طرفا أصيال

في حدود  التزامووكيال عنه فالنقابة في هذه الحالة عليها  بصفته ممثال لصاحب العمل
تسري في عالقتها بصاحب العمل الذي تمثله قواعد و  األصيلليس و  مسئولية الوكيل

  .)2(الوكالة وفقا للنظرية العامة للعقد

كما يمكن أن تشارك المنظمة النقابية الممثلة لصاحب العمل كطرف أصيِل في 
 ه تنظيمااعتبار التنظيم في المفاوضة ب شاركة هذاذلك في حالة مو ، يةالمفاوضة الجماع

في هذه الحالة و ، تكتال يمثل صاحب أو أصحاب العمل المعنيين بالمفاوضة الجماعيةو 
يلتزم بهذه النتائج و ، يلتزم التنظيم النقابي بالنتائج التي تسفر عنها المفاوضة الجماعية

أعضاء في  ٕانما بصفتهمو ، رافا في هذه المفاوضةليس بصفتهم أط، أعضاء هذا األخير
يلتزمون بكل ما يتخذه هذا التنظيم من إجراءات تهدف إلى تحقيق أهدافهم ، هذا التنظيم

  .)3(والدفاع عن مصالحهم

                                                           

 . 306، ص1997المحلة الكبرى، عدلي خليل، التعليق على نصوص قانون العمل، دار الكتب القانونية،  - 1

 . 205أحمد حسن البرعي، عالقات العمل الجماعية في القانون المقارن، مرجع سابق، ص - 2

3   - CHAURAQUI (A), les accords d’entreprises, de quel niveau parle-t-on? revue droit social, 
janvier 1988, p 17. 
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szj¾a@ïãbrÛa@ @

pbíìn�ß@òšëbÐ¾a@òîÇbà§a@ @

 الفعــال ودورهــا ،العمــل عالقــات مجــال تنظــيم فــي الجماعيــة المفاوضــة ألهميــة نظــرا
 ،العمــل فــي جتمــاعياال الّســلم علــى المحافظــة أثــاره مــن الــذي ،العالقــات هــذه اســتقرار فــي

 ،متعـددة مسـتويات علـى العمـل وأصـحاب العمال بين تمارس الجماعية المفاوضة أصبحت
 تعـــدد فـــإن ولـــذلك ،كـــذلك مســـتوياتها اخـــتالفو  ،العمـــل عالقـــات تعـــدد فرضـــه التعـــدد وهـــذا

ــــة المفاوضــــة مســــتويات ــــرا يعــــد الجماعي ــــار مــــن أث  العمــــل عالقــــات مســــتويات اخــــتالف أث
 نظــم اختالفبـ ألخــرى دولـة مـن وتتعــدد الجماعيـة المفاوضـة ســتوياتم وتختلـف ،الجماعيـة
ـــــــة العمـــــــل عالقـــــــات ـــــــى ،الجماعي  يةقتصـــــــادواال السياســـــــية الظـــــــروف اخـــــــتالف جانـــــــب إل

 يتوقــف الجماعيــة المفاوضــة مســتويات تعــدد فــإن الــداخلي المســتوى وعلــى ،)1(ةاالجتماعيــو 
 زاءوإ  ،)2(الجماعيــة المفاوضــة خــالل مــن التشــريعية السياســة إليــه ترمــي الــذي الهــدف علــى
 العمــل منظمــة فــإن ،أخــرى إلــى دولــة مــن هــااختالفو  ،الجماعيــة المفاوضــة مســتويات تعــدد

 المفاوضــــة مســــتويات فــــي التعــــدد هــــذا إلــــى أشــــارتا قــــد ،العربيــــة العمــــل ومنظمــــة ،الدوليــــة
  .المسألة بهذه المقارنة التشريعات اماهتم جانب إلى ،الجماعية

kÜĐ¾a@Þëþa@ @

†Č‡Èm@pbíìn�ß@òšëbÐ¾a@òîÇbà§a@ @

 للــدور نظــرا ؛العمــل عالقــات مجــال فــي الــرئيس المحــور الجماعيــة المفاوضــة تعتبــر
 ،انتشــارها بســرعة لهــا ســمح ممــا ،ظروفــهو  العمــل شــروط تنظــيم فــي تلعبــه أصــبحت الــذي
 ضـــرورة المقارنـــة التشـــريعات علـــى فـــرض ممـــا ،مســـتوياتهاو  موضـــوعاتهاو  مجاالتهـــا وتعـــدد
 لعـب مـن خاللـه تـتمكن الذي المجال بمنحها أدائها تفعيل خالل من وذلك ،بالتنظيم تناولها

                                                           

، 97مكتب الدولي للعمل، تقرير المدير العام حول الحرية النقابية على ارض الممارسة، الطبعة األولى، الدورة  -1
 . 22، ص2008جنيف، 

2- MEHOYAS (M. E), l’extension des conventions collectives, thèse de doctorat, université de 
paris, 1969, p76. 
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 بلـــوغ مـــن لتمكينهـــا مســـتوياتها وتطـــوير ،الجماعيـــة المهنيـــة العالقـــات مجـــال فـــي بـــارز دور
  .العمل عالقات استقرار وهي أهدافها

Ê‹ÐÛa@Þëþa@ @

ŠìĐm@pbíìn�ß@òšëbÐ¾a@òîÇbà§a@ @

 ،الجماعيـة المفاوضـة تطـور صـور إحـدى الجماعيـة المفاوضة مستويات مرحلة تعد
 فــي تلعبــه الــذي الهــام للــدور نظــرا الجماعيــة المفاوضــة إليهــا وصــلت هامــة مرحلــة ويمثــل

 علـــى بـــدأت األولـــى مراحلهـــا فـــي الجماعيـــة المفاوضـــةو  ،)1(العمـــل وظـــروف شـــروط ظـــيمتن
 ،العمــل صــاحبو  العمــال بــين كانــت التــي اتضــطراباالو  الخالفــات نأل ،ةمؤسســال مســتوى
 بــدايتها فــي كانــت العماليــة النقابــات فــإن ذلــك جانــب إلــى ،ةمؤسســال فــي تحــدث كلهــا كانــت

 مؤسســـــاتال عمـــــال مـــــن غيـــــرهم إلـــــى تمتـــــد أن دون ةمؤسســـــال عمـــــال علـــــى فقـــــط تقتصـــــر
  .)2(األخرى

 تحصل كانت نقابة كل فإن ،ةمؤسسال مستوى على تجرى كانت المفاوضة أن وبما
 أقل ظروف على وتحصل ،قوية النقابة هذه كانت كلما أفضل عمل ظروفو  شروط على
 ،واحدة مهنة أو صناعة في العاملين العمال بين اختالف إلى أدى مما ،ضعيفة كانت إذا
 مستوى على نقابي تنظيم من التنظيم فاتجه ،العمال جهود توحيد ضرورة إلى أدى مما
 كل تشمل التي العامة النقابات فتشكلت ،الصناعة مستوى على نقابي تنظيم إلى ةمؤسسال

 المفاوضة خالل من استطاعت النقابات هذه ،مماثلة صناعة وأ ،واحدة مهنة في العاملين
 ينتمون الذين العمال لكل بالنسبة أفضل عمل وظروف شروط على تحصل أن الجماعية

 تحاداال إلى العمل أصحاب اتجه ثم ومن. فيها يعملون التي تالمنشآ اختالف رغم إليها
 المنافسة شروط توحيد وبالتالي ،وظروفه العمل شروط توحيد من يتمكنوا حتى بينهم فيما

 أدى مما ،العمل ألصحاب نقابية تنظيمات ظهرت وبذلك ،العمال نقابات ومواجهة ،بينهم

                                                           

1  -  BOUVIER Adam, op. cit, p44.  

 . 10مرجع سابق، صالهاشمي بناني،  - 2
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  .)1(الصناعة مستوى على الجماعية المفاوضة ظهور إلى

ــــك بعــــد وظهــــرت ــــات مــــةاعال اتتحــــاداال ذل ــــك العمــــال لنقاب  منظمــــات لمواجهــــة وذل
 فــي العــاملين العمــل أصــحاب تمثــل تعــد فلــم ،األخــرى هــي تطــورت التــي ،العمــل أصــحاب
 ،األقـــل علــى مــنهم يـــةبالغال أو العمــل أصــحاب كـــل لتشــمل توســعت وٕانمـــا ،واحــدة صــناعة

 توىمســ أعلــى يعــد الــذي ،الدولــة مســتوى علــى الجماعيــة المفاوضــة ظهــور إلــى هــذا فــأدى
 الـــوطني المســـتوى علـــى الجماعيـــة المفاوضـــة أن اعتبـــاروب ،الجماعيـــة للمفاوضـــة تنظيمـــي
 تكـون موضـوعاتها وأن ،عامـة بصـورة للتفاوض المطروحة والموضوعات ،للقضايا تتعرض

 اتختالفــواال ،للتفصــيالت تتعــرض فــال ،عموميتهــا حيــث مــن التشــريعية القواعــد إلــى أقــرب
 جديــدة مســتويات ظهــور تطلــب الــذي األمــر ،المختلفــة مهــنالو  الصــناعات بــين توحــد التــي

  .)2(الجماعية للمفاوضة

 علـى المفاوضـة فـي يتمثل ،الجماعية للمفاوضة جديد مستوى ظهر ،ذلك إثر وعلى
 تكـــون قـــد والتـــي ،معـــين جغرافـــي مإقلـــي مســـتوى علـــى تجـــرى التـــي وهـــي ،اإلقليمـــي المســتوى
 الصــناعات كــل تشــمل أن أو ،صــناعة مــن أكثــر تشــمل وقــد ،واحــدة صــناعة علــى مقتصــرة

  .)3(اإلقليم هذا في الموجودة يةقتصاداال واألنشطة

 التـــي الجوانـــب أولـــى مـــن تعتبـــر ،الجماعيـــة المفاوضـــة مســـتويات أن يتضـــح ،وعليـــه
 مسـتوى علـى البدايـة فـي كانـت فلقـد ،الجماعية المفاوضة ظهور منذ متالحقا تطورا شهدت

 المفاوضـــة ظهـــرت ثـــم ،الصـــناعة مســـتوى علــى المفاوضـــة ذلـــك بعـــد ظهـــرت ثـــم ،ةمؤسســال
 المفاوضــة أهميــة علــى يــدل مــا وهــو ،الــوطني المســتوى علــى ثــم ،مــياإلقلي المســتوى علــى

 إلــى ،ةمؤسســال مســتوى مــن عالقاتــهو  ظروفــهو  العمــل شــروط تنظــيم إلــى تطرقهــاو  الجماعيــة
  .الوطني المستوى على ذلك من أوسع

                                                           

1- BUNNEL (J), SAGLIO (J) ; l’action patronale , puf, paris ,1982, p30.  
2 - LYON-CAEN Gérard, PELISSIER Jean, droit du travail op. cit, p777 

3 - JAVILLIER Jean Claude, droit du travail, op. cit, p 619.  
- LYON-CAEN Gérard, PELISSIER jean, op. cit, p745.  
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Ê‹ÐÛa@ïãbrÛa@ @

pbîib°g@†‡Èm@pbíìn�ß@Ð¾aòšëb@òîÇbà§a@ @

ــــى تجــــرى بــــدايتها فــــي الجماعيــــة المفاوضــــة كانــــت ،ســــابقا أشــــرنا كمــــا  مســــتوى عل
 فــــي العمــــل أصــــحاب تكتــــل بســــبب العمــــال علــــى ســــلبية آثــــار لهــــا فكانــــت ،فقــــط ةمؤسســـال

 أصــبح وبالتــالي ،العمــل عالقــة طرفــي بــين التــوازن اخــتالل إلــى أدى ممــا ،نقابيــة منظمــات
 الجماعيـة المفاوضـة علـى اإلبقاء أن حيث ،متعددة مستويات على التفاوض الضروري من

 تـأثير أن شـك وال ،العمـل أصـحاب جانـب إلى القوة يبقي سوف فقط المؤسسة مستوى على
  .)1(العمال صالح غير في يكون سوف ذلك

 أو ،الصــــناعة عمــــال كــــل تشــــمل عامــــة نقابــــات لتكــــوين بالعمــــال أدى الــــذي األمــــر
ـــالزم مـــن فكـــان ،العمـــل أصـــحاب تكتـــل مواجهـــة أجـــل مـــن المهنـــة  المفاوضـــة تجـــرى أن ال

 أطـــراف قـــوى فيـــه تتـــوازن الـــذي هـــو المســـتوى هـــذا ألن ،الصـــناعة مســـتوى علـــى الجماعيـــة
 ،العمــال نقابـة بـين المؤسسـة مسـتوى علـى تجــرى التـي الجماعيـة فالمفاوضـة ،العمـل عالقـة
 وفـي ،العمـل أصـحاب لصـالح تكـون نتـائج إلـى تـؤدي قـد ،العمل أصحاب منظمات ىوٕاحد
 عمـل صـاحب مـع العمـال تمثـل نقابـة بـين تجـري التـي الجماعيـة المفاوضـة فـإن ذلك مقابل
 تفــــاقاال فــــان الحــــالتين كلتــــا فــــيو  ،العمــــال لجانــــب تكــــون ســــوف القــــوةو  الكفــــة فــــان ،وحيــــد

 إلـــى تســـعى أن األطـــراف تلبـــث ال وبالتـــالي ،متـــوازن غيـــر يكـــون إليـــه المتوصـــل الجمـــاعي
 وقـد ،العمـل عالقـات في استقرار أمام نكون ال عليهو  ،الوسائلو  الطرق بشتى منه التخلص

 المنشـأة وغلـق ،العمـال جانـب مـن ضـراباإل ،الضـغط وسـائل اسـتعمال إلى طرف كل يلجأ
 فـي االجتمـاعي الّسـلم علـى سـلبا التـأثير شـأنه مـن الـذي األمـر ،العمـال صـاحب جانب من

 قـــوة تتـــوازن حتـــى الجماعيـــة المفاوضـــة مســـتويات تعـــدد الـــالزم مـــن كـــان ولـــذلك ،)2(العمـــل
 المتناميــة القــوة فرضــته الجماعيــة المفاوضــة مســتويات تعــدد فــإن ،لــذا العمــل عالقــة طرفــي

                                                           

 . 504مرجع سابق، صمنير الكمي،  -  1

2 - LYON-CAEN Antoine, la négociation collective dans ses dimension international, Revue droit 
Social, N° 4 Avril 1997, p 352.  
 - LYON CAEN Gérard, sur le transfert des emplois dans les groupe multinationaux, Revue droit 
Social N° 5 mai 1995, p 490.  



@Ý—ÐÛa@ïãbrÛa@ZâbÄäÛa@ïãìãbÔÛa@òšëbÐàÜÛ@òîÇbà§a@ÝßbÇ@‘Č‹Øß@áÜ�ÜÛ@ïÇbànuüa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@lbjÛa@Þëþa@@ @
 

82 

 

 عنــد المفاوضـة لطرفــي التفاوضـية القـوة فــي تـوازن هنــاك يكـون حتـى ،العمــل عالقـة لطرفـي
  .)1(المفاوضة مستويات نم مستوى كل

kÜĐ¾a@ïãbrÛa@ @

pbíìn�ß@òšëbÐ¾a@òîÇbà§a@À@Šb�g@òàÄäß@ÝàÈÛa@îÛë‡Ûaò@òîi‹ÈÛaë@ @

 فرضــه مســتوياتها تعــدد فــإن ،الواقــع فرضــها واقعيــة بــدأت كمــا الجماعيــة المفاوضــة
 عالقـات ظـروفو  شـروط لتنظـيم أساسـية آليـة أصـبحت الجماعيـة فالمفاوضـة ،كذلك الواقع
 اهتمـام ىإلـ أدى الـذي األمـر ،العالقـة هـذه اسـتقرار علـى للمحافظـة أساسية ووسيلة ،العمل

ـــد العربيـــة العمـــل منظمـــة كـــذاو  ،الدوليـــة العمـــل منظمـــة  المفاوضـــة لمســـتويات إطـــار بتحدي
 مـــن الداخليـــة تشـــريعاتها تكييـــف علـــى فيهـــا األعضـــاء الـــدول دفـــع علـــى العمـــلو  ،الجماعيـــة

 مــع لكــن. الجماعيــة المفاوضــة مســتويات فــي تعــدد علــى يعتمــد تنظيمــي إطــار تبنــي خــالل
  .الجماعية المفاوضة مستويات تعدد مسالة من المنظمتين موقف في تباين مالحظة

Ê‹ÐÛa@Þëþa@ @

pbíìn�ß@òšëbÐ¾a@òîÇbà§a@À@Šb�g@òàÄäß@ÝàÈÛa@òîÛë‡Ûa@ @

 التــي ،)2(وليــةالد يــاتتفاقاال مــن العديــد أصــدرت قــد ،الدوليــة العمــل منظمــة أن رغــم
 العمـــال بـــين ،ظروفـــهو  العمـــل شـــروط ظـــيملتن كوســـيلة ،الجماعيـــة المفاوضـــة آليـــة عالجـــت

 الجماعيـة المفاوضـة مسـتويات بيـان إلى تتطرق لم ياتتفاقاال هذه أن إال ،العمل وأصحاب
 لســنة 154 رقـم الدوليــة يـةتفاقاال مـن الثانيــة المـادة إلــى هنـا اإلشـارة وتكفــي ،مباشـرة بصـورة
 مســتويات صــراحة ولتتنــا لــم أنهــا إال ،الجماعيــة المفاوضــة أطــرف حــددت التــي ،م1981

  .الجماعية المفاوضة

                                                           

1- SOURIAC-MARIE ARMEL, les accords collectifs au niveau de l’entreprise, thèse de doctorat, 
paris I, 1986, p 142. 

بشأن حق  1949لسنة  98بشأن الحرية النقابية، واالتفاقية الدولية رقم  1948لسنة  87االتفاقية الدولية رقم  -  2
 بشأن تشجيع المفاوضة الجماعية.  1981لسنة  154التنظيم والمفاوضة الجماعية، واالتفاقية الجماعية رقم 
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 ،الجماعيــة المفاوضــة تشــجيع بشــأن ،1981لســنة 163 رقــم الدوليــة التوصــية أن إال
 تـنص حيـث ،المفاوضـة مسـتويات إلـى صـراحة أشـارت الدوليـة العمـل منظمـة عـن الصادرة
 الظـــروف مـــع متســـقة تـــدابير االقتضـــاء عنـــد اتخـــاذ يجـــب« أنـــه علـــى منهـــا الرابعـــة المـــادة

 المؤسســة مســتوى ذلــك فــي بمــا ،المســتويات كــل علــى الجماعيــة المفاوضــة إلجــراء لوطنيــةا
 وضـعت وقـد» الـوطني أو اإلقليمـي المسـتوى علـى أو ،الصـناعةو  النشـاط وقطـاع ،المنشأةو 

ـــاراال فـــي التوصـــية هـــذه ـــة الظـــروف عتب ـــة بكـــل الخاصـــة الوطني  مســـتويات تحديـــد فـــي دول
 إليــه أشــارت الــذي اإلطــار ضــمن تفعيلهــا يــتم أن علــى ،تناســبها التــي الجماعيــة المفاوضــة

  .)1(الدولية التوصية هذه

 الجماعيـــة المفاوضـــة مســـتويات مـــن الدوليـــة العمـــل منظمـــة موقـــف يفســـر مـــا ولعـــلّ 
 الـدول إلـزام بعـدم هـااتجاه هـو ،دوليـة يـةاتفاق ضمن ليسو  ،توصية خالل من إليها شارةباإل

  .)2(خصوصياتها بحسب دولة لكل األمر وترك ،للتفاوض معينة بمستويات

Ê‹ÐÛa@ïãbrÛa@ @

pbíìn�ß@òšëbÐ¾a@òîÇbà§a@À@Šb�g@òàÄäß@ÝàÈÛa@òîi‹ÈÛa@ @

 يـــةتفاقاال خـــالل مـــن الجماعيـــة المفاوضـــة مســـتويات العربيـــة العمـــل منظمـــة تناولـــت
 لمســـتويات التحديـــد هـــذا وجـــاء ،الجماعيـــة المفاوضـــة بشـــأن 1979 لســـنة 11 رقـــم العربيـــة

 العمـــل منظمـــة مـــع بالمقارنـــة المجـــال هـــذا فـــي وتقـــدما وضـــوحا أكثـــر الجماعيـــة فاوضـــةالم
ـــــةتفاقاال وحـــــددت ،)3(الدوليـــــة ـــــة ي ـــــة المفاوضـــــة بشـــــأن العربي  التفـــــاوض مســـــتويات الجماعي

 بصـــورة الجماعيـــة المفاوضـــة تجـــري: «أنـــه توقـــرر  ،منهـــا السادســـة المـــادة فـــي الجمـــاعي
  :التالية المستويات على منظماتهم أو ،األعمال أصحابو  العمال منظمات بين مباشرة

                                                           

 . 8مرجع سابق، صزكريا أبو سنينة،  -  1

وهو الموقف الذي أعلن عنه المدير العام لمكتب العمل الدولي، في تقرير حول "الحرية النقابية على أرض  - 2
 . 22، مرجع سابق، ص2008، 97الممارسة" الدورة 

 . 96عالقات العمل الجماعية في الدول العربية، مرجع سابق، صيوسف الياس،  -  3
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ـــة بـــين المنشـــأة مســـتوى  - أ ـــة أو المنشـــأة عمـــال نقاب ـــة فـــي العامـــة النقاب  ،وجودهـــا عـــدم حال
  ،المنشأة إدارة أو ،العمل وصاحب

 فـي األعمـال أصـحاب ومنظمـة ،النوعيـة العامـة لنقابـةا بـين ،يقتصـاداال النشاط مستوى  - ب
  ،المقابل النشاط

 علـى ،المخـتص األعمـال أصـحاب اتحـادو  ،للنقابـات العـام تحـاداال بين الوطني المستوى  - ت
  .»المستوى هذا

 راعـــت قـــد ،الـــذكر ســـالفة العربيـــة يـــةتفاقاال أن ،المـــذكور الـــنص خـــالل مـــن ويتضـــح
 الـــذي ،التفـــاوض مســـتويات لكافـــة تناولهـــا حيـــث مـــن ،بيـــةالعر  للـــبالد يةقتصـــاداال الظـــروف

 المفاوضـــــة لمســـــتويات التحديـــــد هـــــذا أن عـــــن فضـــــال ،البلـــــدان هـــــذه فـــــي يتـــــوافر أن يمكـــــن
 المعنيـة البلـدان يشـجع مـا هـوو  ،بالمرونة يتسم المذكورة يةتفاقاال به جاءت الذي ،الجماعية

 جانــب إلــى ،)1(يــةتفاقاال بهــذه ملتــزااال علــى يةقتصــاداال أنظمتهــاو  توجهاتهــا اخــتالف علــى
 مـن تناولهـا قبـل كـان الجماعيـة المفاوضـة لمسـتويات العربيـة العمـل منظمـة تنـاول فإن ذلك

 علـى ولـيس يـةاتفاق طريـق عـن تـم الموضـوع لهـذا ولهـاتنا وأن ،الدوليـة العمـل منظمة طرف
 مـن التحديـد يجعـل ممـا ،التوصـيات مـن أقـوى بتـأثير يـاتتفاقاال تتمتـع حيـث توصـية أساس
 واألمــر ،يــةتفاقاال علــى الــدول صــادقت مــا إذا المنــال قريــب أمــر الداخليــة التشــريعات خــالل
  .للتوصية بالنسبة ذلك عكس

akÜĐ¾@sÛbrÛa@ @

pbíìn�¾a@ñ†‡Èn¾a@òšëbÐàÜÛ@òîÇbà§a@ @

 موقـــف وكـــذلك ،الجماعيـــة المفاوضـــة لمســـتويات العـــام لإلطـــار دراســـتنا خـــالل مـــن
 المفاوضـــة فيهـــا تـــتم التـــي المســـتويات لنـــا اتضـــحت ،منهـــا العربيـــةو  الدوليـــة العمـــل منظمـــة

 حتـى المسـتويات لهذه حصري تحديد هو التحديد هذا أن نفهم أن يجب ال لكنو  ،الجماعية

                                                           

  . 137مرجع سابق، صمحمد عبد اهللا نصار،  -  1
 . 96عالقات العمل الجماعية في الدول العربية، مرجع سابق، صيوسف الياس،  -  
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 أكثــر يوجــد أن يكفــي وٕانمــا ،مــا دولــة فــي التفــاوض مســتويات فــي تعــدد بوجــود القــول يمكــن
  .الجماعية المفاوضة مستويات في التعدد لتوافر مستوى من

 تسـتخدم التـي لـدولا مختلـف فـي قبـوال تلقـى ال المسـتويات هـذه أن ،ذلك إلى إضافة
 تلقـى مسـتويات هنـاك أن نجـد وٕانمـا ،العمـل ظـروفو  شروط تنظيم في الجماعية المفاوضة

 ،مختلفــة عوامــل علــى القبــول هــذا ويتوقــف ،بــذلك تحظــى ال أخــرى ومســتويات ،كبيــرا قبــوال
 القضــايا أهميــة ومــدى ،العمــل عالقــة لطرفــي النقابيــة المنظمــات مســتويات فــي تعــدد منهــا
  .)1(المستويات هذه مثل على للتفاوض تطرح التي

 القــانون خــالل مـن مباشــرة غيــر بطريقـة التفــاوض مســتويات تنـاول الجزائــري المشـرع
 لمجـــال تحديـــده عنـــد وكـــذلك ،)2(الجماعيـــة يـــةتفاقاال ألطـــراف تحديـــده عنـــد وذلـــك ،90-11

 التفــــاوض يــــتم التــــي الجماعيــــة يــــاتتفاقلال تنظيمــــه وعنــــد ،)3(ةالجماعيــــ يــــاتتفاقاال تطبيــــق
  .)4(المؤسسة تتجاوز التيو  بشأنها

 مســــتويات فــــإن ،الجماعيــــة يــــاتتفاقلال المنظمــــة القــــانون هــــذا مــــواد إلــــى وبــــالرجوع
 قطـاع المسـتوى علـى المفاوضةو  المؤسسة مستوى على المفاوضة هي جماعيةال المفاوضة

                                                           

في بعض البلدان مثل فرنسا هناك مؤخرا مساع تشريعية لتزويد االتفاقات على «يشير مكتب العمل الدولي أن  -  1
على عادتها  شماليةالصل بلدان أوربا الغربية و مستوى المنشأة بدور أكثر توسعا، وال تزال األنماط السابقة سارية، إذ توا

زال يغلب في اليابان والواليات المتحدة األمريكية والمملكة المتحدة االتفاقات القطاعية، في حين ال ي علىباالعتماد 
وأوربا الوسطى اللجوء إلى المفاوضة على مستوى المنشأة، وفي ألمانيا وضمن إطار االتفاقات القطاعية، قامت بعض 

ن العمل أو إقفالها، باإلضافة إلى ذلك وافقت بعض الشركات النقابات بالتفاوض بشأن اتفاقات منفصلة لتجنب نقل أماك
الكبرى متعددة الجنسيات على أحكام تتجاوز تلك الواردة في االتفاقات القطاعية، ولكن تبقى هذه األخيرة استثناءات، إذ 

ن مستوى المفاوضة أن المفاوضة الجماعية القطاعية، ال تزال هي القاعدة المتبعة في ألمانيا، ومن المحتمل أن يتباي
الجماعية، سواء كان على صعيد القطاع أو على صعيد المنشأة رهن رغبات األطراف بدرجة التوافق المحقق وما ينبغي 

تقرير المدير العام لمكتب العمل الدولي، حول الحرية النقابية على أرض  .»التفاوض بشأنه، وعند أي مستوى
 . 22، مرجع سابق، ص2008، 97الممارسة، دورة 
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 فــي الجماعيــة المفاوضــة مســتويات فــإن بــذلك ،اإلقليمــي المســتوى علــى المفاوضــة ،المهنــة
 العمــــل منظمــــة حســــب المحــــددة التفــــاوض مســــتويات مــــع تتناســــق الجزائــــري العمــــل تشــــريع
 التأكيـد مـع ،)1(المقارنـة التشـريعات بعض مع وكذلك ،العربية العمل منظمة وكذلك ،الدولية
 بالمفاوضــــة خاصــــة وصنصـــ بوضــــع يتـــدخل أن الجزائــــري المشـــرع علــــى يجـــب أنــــه علـــى

ــــك ،الجماعيــــة العمــــل يــــةتفاقال المنظمــــة النصــــوص عــــن مســــتقلة ،الجماعيــــة ــــد وذل  ،بتحدي
  .الجماعية المفاوضة لمستويات واضح وتشكيل

Ê‹ÐÛa@Þëþa@ @

òšëbÐ¾a@òîÇbà§a@óÜÇ@ôìn�ß@ò��û¾a@ @

 المفاوضـــة فيـــه تجـــري الـــذي األول المســـتوى المؤسســـة مســـتوى علـــى التفـــاوض يعـــد
ـــه ،الجمـــاعي للتفـــاوض األقـــدم الصـــورة فهـــو ،الجماعيـــة ـــين الجماعيـــة المفاوضـــة تـــتم وفي  ب
 تــتم ثــم ومــن ،المعنيــة النقابيــة المنظمــةو  ،ذلــك فــي يفّوضــه مــن أو شخصــيا العمــل صــاحب

 يتخــذو  ،المؤسســة لهــذه القــانوني الشــكل كــان امهمــ وذلــك ،العمــل مكــان فــي المفاوضــة هــذه
 روح فيـه وتسـود ،والبسـاطة بالمباشـرة يتصـف طابعـا عـادة المسـتوى هـذا على التفاوض هذا

 المسـتوى هـذا أن ورغـم ،)2(بصـاحبها المؤسسـة فـي العـاملين تربط التي الشخصية العالقات
 مســتويات أهــم مــن اليــوم وحتــى ظــل انــه إال ،الجماعيــة المفاوضــة مســتويات أقــدم مــن يعــد

 المنظمـــةو  العمـــل صـــاحب التقـــاء ســـهولة أولـــى ناحيـــة فمـــن ،عوامـــل لعـــدة وذلـــك ،التفـــاوض
 يــؤدي ممــا ،ذاتــه العمــل مكــان فــي تــتم حيــث ،الجماعيــة المفاوضــة بــإجراء المعنيــة النقابيــة

 أن ،ثانيـة ناحيـة ومن ،المفاوضة إفشال إلى تؤدي أن يمكن التي المعوقات من التقليل إلى
                                                           

ؤسسات، وفرع أو عدة م ؤسسةالم :من قانون العمل الفرنسي مستويات التفاوض على أنها L 132حددت المادة - 1
  على الصعيد الوطني.  النشاط، كما تجرى

- SOURIAC (M.A), op. cit, p 167.  

نامية، حيث يتعذر وجود مازال المستوى األكثر انتشارا، في البلدان ال ؤسسةالتفاوض الجماعي على مستوى الم -  2
منظمات نقابية مركزية قوية تستطيع التفاوض مع المنظمات أصحاب العمل، ومع ذلك فإن هذا المستوى من التفاوض 
تعرفه العديد من الدول الصناعية الكبرى، مثل الواليات المتحدة األمريكية واليابان، وهذا ما يبرهن أن النقابات العمالية 

  وى من التفاوض. أشار إليه: تميل نحو هذا المست
 .139مرجع سابق، صمحمد عبد اهللا نصار،  -  
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 المفاوضـــات يـــدير أن يمكنـــه ألنـــه نظـــرا ،التفـــاوض مـــن النـــوع هـــذا يفضـــل العمـــل صـــاحب
 العمـال ممثلـي فـإن ذلك مقابل وفي ،المؤسسة مالع تمثل التي النقابية المنظمة مع مباشرة
 يتوصــل اتفـاق أي فـإن أخـرى ناحيـة ومـن ،)1(المفاوضـة فـي العمـل صـاحب ممثلـي يعرفـون

 يةقتصـاداال الظـروف يراعـي سـوف ،العمال يمثل الذي النقابي والتنظيم العمل صاحب إليه
  .المؤسسة وواقع

 إال ،المؤسســة ىمسـتو  علــى التفـاوض ألسـلوب العديــدة المزايـا مـن الــرغم علـى ولكـن
 نتـائج تتوقـف أولـى ناحيـة فمـن ،العيـوب بعض على يحتوي ،التفاوض من المستوى هذا أن

 ثــم ومــن ،المفاوضــة هــذه فيهــا تــتم التــي للمؤسســة الماليــة القــدرة علــى ،غالبــا التفــاوض هــذا
 األجـور فـي تفـاوت إلـى يـؤدي أن شـأنه مـن ،الجمـاعي التفـاوض مـن النـوع هذا انتشار فإن

 ذات المؤسســة فــي العمــال يحصــل حيــث ،الواحــدة الصــناعة أو المهنــة فــي العمــل وســاعات
 الصــغيرة المؤسســات فــي العمــال عليهــا يحصــل التــي تلــك تفــوق ،مزايــا علــى الماليــة الــوفرة

  .)2(األخرى

 توىمســ علــى الجماعيــة المفاوضــة إجــراء المفاوضــة أطــراف يقبــل فقــد ،لــذلك ونظــرا
 والمؤسسـات العمـال بـين الفـوارق يتجنـب أن شـأنه من التفاوض هذا ألن ،النشاط أو المهنة

 النشـــاط أو المهنـــة فـــي العمـــل عالقـــات اســـتقرار إلـــى يـــؤدي وهـــذا ،الواحـــدة الصـــناعة فـــي
 شــــروط لتنظــــيم الجماعيــــة للمفاوضــــة اللجــــوء خــــالل مــــن المنشــــود الهــــدف وهــــو ،)3(الواحــــد

 امتيـازات تـوفير خـالل مـن العمـل أماكن في االجتماعي الّسلم على حفاظا ،العمل وظروف
  .العمل تشريع يوفره ما إلى إضافة جديدة

 للمؤسسات مرة ألول توفر 11-90 رقم القانون صدور بعد الجزائر فإن ولإلشارة
                                                           

  . 165، ص2000التفاوض على العقد، دار النهضة العربية، القاهرة، رجب كريم عبد اهللا،  -  1
- TISSANIER Hélène, l'articulation des niveaux de négociation, à la Recherche de nouveau 
principes, Revue droit Social N°12, décembre 1997, p 1048.  

 . 199مرجع سابق، صيوسف الياس،  -  2

  .138مرجع سابق، صبد السالم عياد، ع-  3
 - GUARDELLI Adam , le contexte économique et relationnel de la négociation collective de 
l’entreprise, cahier du droit de l’entreprise, N°1, 1985, p19.  
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 الواضح القانوني اإلطار ،والخاصة العامة األخرى المؤسسات وبقية يةقتصاداال العمومية
 النقابية المنظمات بينو  بينها الجماعي التفاوض عملية عن الناتجة ياتتفاقاال إلبرام

 أقرها التي النقابية التعددية ظل في خاصة ،تشغلها التي العمالية الفئات لمختلف الممثلة
1989 دستور

 سنوات بين ما جماعية يةاتفاق 4019 إبرام اإلطار هذا في تم حيث ،)1(
- 2001 سنوات بين ما 3508و 2000-1996 سنوات بين ما 4264و 1990-1995
 موضوع معظمها في ياتتفاقاال هذه تناولتو  ،)2(عامل 3592506 حوالي تغطي 2005
 نحو العمل عالقة ألطراف التلقائي التوجه على األرقام هذه تدلو  ،العمل وظروف األجور
 المهنية العالقات لتنظيم كإطار المؤسسة مستوى على التفاوض آليات اعتماد

  .ةجتماعياالو 

Ê‹ÐÛa@ïãbrÛa@ @

òšëbÐ¾a@òîÇbà§a@óÜÇ@ôìn�ß@ÊbĐÔÛa@ @

ــــة للمفاوضــــة يمكــــن ــــتم أن الجماعي ــــى ت ــــي القطــــاع مســــتوى عل  بــــين تجــــرىو  ،المهن
 أو والمنظمــــة هنــــيالم القطــــاع مســــتوى علــــى تمــــثلهم التــــي المنظمــــات أو العمــــل أصــــحاب
 منظمــات وجــود المســتوى هــذا علــى التفــاوض يتطلــبو  ،للعمــال الممثلــة النقابيــة المنظمــات

  .)3(العمل ألصحاب بالنسبةو  ،للعمال بالنسبة قوية تمثيلية

 قابيــةالن المنظمــات تفضــله الجمــاعي التفــاوض مســتويات مــن النــوع هــذا أن ويالحــظ
 هـــذه لقـــوة ظـــران ،)4(األوربيـــة الـــدول مـــن العديـــد فـــي ،العمـــل أصـــحابو  العمـــال تمثـــل التـــي

 يحصــل التــي المزايــاو  الحقــوق تماثــل إلــى يــؤدي ،ثانيــة ناحيــة ومــن ،ناحيــة مــن المنظمــات
                                                           

 ، المتعلق بالحق النقابي، مرجع سابق. 14-90القانون وتم تنظيم هذا الحق بمقتضى  - 1

الصادر عن وزارة العمل والشؤون االجتماعية،  1997التقرير السنوي المتضمن الوضعية االجتماعية لسنة  - 2
  . مشار إليه في: 19و 18ص

 . 21، صة للعمل كإطار لتنظيم عالقات العمل في التشريع الجزائرياالتفاقيات الجماعيسليمان، أحمية  -  

 .141مرجع السابق، صمحمد عبد اهللا نصار،  -  3

تقرير المدير العام  شمالية.يعتبر هذا النوع من مستويات المفاوضة الجماعية األكثر اعتمادا في أوربا الغربية وال -  4
 . 22لمكتب العمل الدولي، حول الحرية النقابية على أرض الممارسة، مرجع سابق، ص
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 أو القطـاع إطـار فـي تـدخل التي المؤسسات في متماثلة أعماال يؤدون الذين ،العمال عليها
 القطـاع مؤسسـات بـين يةقتصـاداال المنافسـة زوال إلى يؤدي فإنه ،ثالثة ناحية ومن ،المهنة

  .)1(القطاع أو الفرع هذا في العمل عالقات استقرار إلى يؤدي مما ،الواحدة المهنة أو

 مواضـيع عـدة علـى ،الجماعيـة المفاوضة مستويات من وعالن هذا في التفاوض ويتم
 عليهـــا تتفـــق التــي المواضـــيع مــن ذلـــك غيــر إلـــى ،العمــال كفـــاءةو  ،التمهــينو  ،األجـــور مثــل

 عــدم وخاصــة ،لــذلك الالزمــة الشــروط فيهــا تــوفرت متــى وذلــك ،التفاوضــية العمليــة أطــراف
 المقارنــة األنظمــة بعــض اعتمــاد مــع ،االجتمــاعي العــام والنظــام ،الســارية للقــوانين مخالفتهــا

 قـــانون بـــه يأخـــذ أصـــبح مـــا وهـــو ،القطـــاع مســـتوى علـــى الجماعيـــة المفاوضـــة إلزاميـــة علـــى
 المـــادة خـــالل مـــن 1982 نـــوفمبر 13 قـــانون بـــه جـــاء الـــذي التعـــديل بعـــد الفرنســـي العمـــل
132L، 2(المهني التكوينو  ،األجور سلم مواضيع وتخص(.  

 التـي المزايـاو  ،الـدول مـن العديـد فـي الجمـاعي التفـاوض مـن النـوع هـذا انتشار ورغم
ـــديها قويـــة تمثيليـــة منظمـــات تتطلـــب القطـــاعي المســـتوى علـــى المفاوضـــة أن إال ،يحققهـــا  ل
 أصـــحاب مـــن الـــبعض فـــإن لـــذلك ،المفاوضـــة إنجـــاح إلـــى الهادفـــة الحقيقيـــة اإلرادةو  الرغبـــة
 تــربطهم التــي العالقــة إلــى بــالنظر ذلــكو  ،المفاوضــة مــن المســتوى هــذا يفضــلون ال العمــل

 التـي األمـور مـن الجماعيـة المفاوضـة أن العمـل أصـحاب مـن الـبعض يـرى حيـث ،بعمـالهم
 إلــى العمــل بأصــحاب يــؤدي قــد القطــاعي التفــاوض فــإن ذلــك جانــب إلــى ،المؤسســة تخــص
 أصـــحاب اطـــالعو  عنهـــا اإلعـــالن شـــأن مـــن والتـــي ،البيانـــاتو  معلومـــاتال بـــبعض اإلدالء
 عـن النظـر بغـض ولكـن ،يااقتصـاد بنشـاطهم اإلضـرار إلـى يـؤدي قـد عليهـا اآلخـرين العمل
 علـى يتوقـف عـدمها مـن المفاوضـة بهـذه اآلخـذ فـإن ،التفـاوض مـن النـوع هـذا عيـوبو  مزايا

 بنظــــام تأخــــذ التــــي الــــدول ففــــي ،دبلــــ كــــل فــــي السياســــيو  واالجتمــــاعي يقتصــــاداال النظــــام
 مـــع دللّنـــ دالنـــ تتفـــاوض أن اَهـــنُ كِ مْ يُ  ،العمـــال تمثـــل قويـــة نقابـــات فيهـــا تنشـــط الليبرالـــي قتصـــاداال

 افتقارهـا فبسـبب ،الناميـة الـدول فـي أمـا ،الغربيـة أوربا دول في السائد هوو  ،العمل أصحاب
                                                           

  ؛144المرجع السابق، صمحمد حسين منصور،  -  1
 - BORENFREUD (G), pouvoir de représentation et négociation collective, Revue droit  sociale, n° 
12, 1997, p1006.  
2 - JAVILLIER Jean-Claude, droit du travail, op. cit; p 811 et 812.  
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 انتشــار نجــد لــذلك ،الجماعيـة مفاوضــةال لثقافــة كــذلك افتقارهـاو  للعمــال تمثيليــة قويــة لنقابـات
  .)1(المؤسسة مستوى على واسع بشكل التفاوض

 فـإن ،الجزائـري التشـريع في عليه منصوص التفاوض من المستوى هذا أن اعتباروب
 وجـود عـدم وكـذلك ،الجمـاعي التفاوض مجال في التجربة نقص رغم ،العمل عالقة أطراف

 ،حـر اقتصـاد إلى ،موجه اقتصاد من االنتقال فترة لحداثة نظرا ،الجزائر في التفاوض ثقافة
 المؤسسـة مسـتوى أي ،القاعدي المستوى من التفاوض مستوى رفع شهدت 1997 سنة فإن
 مشــتركة لجــان نةالســ هــذه بدايــة ومنــذ ،الغــرض لهــذا شــكلت حيــث ،القطــاعي المســتوى إلــى

 مـــــن أشــــهر خمســــة بعــــد توجــــت ،المختلفـــــة النشــــاطات قطاعــــات مســــتوى علــــى للتفــــاوض
 ،2005و 2004 ســـنتي فـــي أبرمـــت 08 منهـــا ،جماعيـــة يـــةاتفاق 27 حـــوالي إلـــى التفـــاوض

 609 تغطـي ،2005 سـنة نهايـة 30 إلـى يـاتتفاقاال مـن النـوع لهـذا اإلجمـالي العـدد ليصل
 يــاتتفاقاال عــدد بــين المقارنــة خــالل مــن يالحــظ مــا ولعــلّ  ،)2(عــامال 746664و ،مؤسســة

 تفضـيل هـو ،القطاعيـة يـاتتفاقاال ددعـ مـع مقارنة المؤسسة مستوى على المبرمة الجماعية
 علــى التفــاوض علــى ،المؤسســة مســتوى علــى التفــاوض الجزائــر فــي العمــل عالقــة أطــراف
 إلـى وكـذلك ،الجزائـر فـي التفاوضية الثقافة حداثة إلى رأينا في راجع وذلك ،القطاع مستوى

 ،11-90 نقــانو  بــه جــاء الــذي الجماعيــة يــاتتفاقاال حــول التفــاوض فــي البدايــة مرحلــة أن
 تعتبـــــر حيـــــث ،14-90 القـــــانون خـــــالل مـــــن النقابيـــــة التعدديـــــة اعتمـــــاد مـــــع كـــــذلك تـــــزامن

 أن جانـب إلى منها العمالية خاصة ،النقابية المنظمات قوة عوامل أهم الجماعية المفاوضة
 الــــدول فــــي بالنقابــــات نقارنهــــا أن يمكــــن ال المرحلــــة تلــــك بدايــــة فــــي الجزائــــر فــــي النقابــــات
  .الممارسة من بعقود الجزائر في نظيراتها سبقت يالت ،األوروبية

                                                           

 . 32، جنيف، ص1989، الطبعة الثالثة، ، مكتب العمل الّدوليالمفاوضة الجماعية - 1

 1996منها ما بين  11و 2005و 2001اتفاق جماعي قطاعي اغلبها تم توقيعه ما بين  51ضاف إلى ذلك ي - 2
 ي: تعامل، موزعة على النحو اآل 989805مؤسسة، و 588تغطي  2000و

 عامل.  604173اتفاقا في قطاع الصناعة يغطي  36
 عامل.  322008اتفاقا في قطاع الخدمات يغطي  12
  عامل. مشار إليه في:  636224ع األشغال العمومية والبناء تغطي اتفاقات في قطا 03

 . 20، صاالتفاقيات الجماعية للعمل كإطار لتنظيم عالقات العمل في التشريع الجزائريسليمان، أحمية  -  
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 أسـفرت التـي ،التفاوضـية العمليـة أن هـو ،تجاهلـه يجـب ال الذي المهم العامل ولكن
 اسـتقرار علـى المحافظـة فـي )1(أخرى عوامل جانب إلى ساهمت ،اتيتفاقاال هذه إبرام على

 مــن كثيــرة شــرائح علــى تأثيرهــاو  ةاالجتماعيــ الجبهــة انفجــار تفــادي وكــذلك ،العمــل عالقــات
 المؤسســـات اســتقاللية قـــوانين تنفيــذ تفعيـــل مــع تزامنـــت المرحلــة هـــذه وأن خاصــة ،المجتمــع
 نتيجـة العمـال آالف وتسـريح المؤسسـات نمـ العديـد غلـق جانـب إلـى ،1988 سنة الصادرة
 الجزائـر عرفتهـا التـي الماليـة األزمـة بسـبب ،الحكومـة اتخـذتها التـي الهيكلية إعادة سياسات
 مـع الجزائر اتالتزام جانب إلى ،العالمية األسواق في البترول أسعار انخفاض عن الناتجة

 عرفهـا التـي العوامـلو  ألحداثا هذه فرغم ،الخارجي الدين جانب إلى ،الدولي النقد صندوق
 أصـبحوا العمـل عالقـة أطـراف فـإن ،الشـغل عـالم علـى سلبا أثرت والتي الجزائري قتصاداال

  .العمل عالقات تنظيم في الجماعي التفاوض أهمية من متيقنين

Ê‹ÐÛa@sÛbrÛa@ @

òšëbÐ¾a@òîÇbà§a@óÜÇ@ôìn�¾a@ïàîÜÓ⁄a@ @

 داخــل تـتم أن أي ،اإلقليمــي المسـتوى علــى تـتم أن كــذلك الجماعيـة للمفاوضــة يمكـن
 مــن مجموعــة علــى المفاوضــة هــذه تحتــوي حيــث ،الدولــة داخــل معينــة جغرافيــة منطقــة إقلــيم

 حيــدتو  بغيــة وذلــك ،واحــدة صــناعة إلــى أو ،واحــد مهنــي قطــاع إلــى تنتمــي التــي المؤسســات
 ،المؤسسـات تلـك بين المنافسة عدم إلى يؤدي مما ،المنطقة تلك في وظروفه العمل شروط

  .)2(اإلقليم هذا في العمل عالقات في ستقراراال يحقق مما

 رحظيـــت يتطلـــب فإنـــه ،الجماعيـــة المفاوضـــة مـــن المســـتوى هـــذا لخصوصـــية ونظـــرا 
 تفـاقاال كـذلكو  ،المنطقـة تلـك فـي العمـل أصـحاب بين الجماعي تفاقاال ضرورة من مسبق

                                                           

 التي كّرسهاسباب اقتصادية، إرادية وأل اإلجراءات المتخذة لحماية العمال الذين يفقدون عملهم بصفة ال نذكر منها -  1
، وكذلك التأمين على البطالة، الذي جاء به المرسوم 1994مايو  26المؤرخ في  09-94المرسوم التشريعي رقم 

- 94، وكذلك التقاعد المسبق، الذي نضمه المرسوم التشريعي رقم 1994مايو  26المؤرخ في  11-94التشريعي رقم 
 . 1994، مؤرخة في أول جوان 34عدد  ، ج. ر،1994مايو  26المؤرخ في  10

المفاوضة الجماعية، جامعة بورسعيد  لتعاون والمفاوضة الجماعية، ندوةالتنظيم القانوني للتشاور واالبرعي، أحمد  - 2
 . 8، ص1999أبريل  7- 4
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 الصـــناعة أو ،الواحـــد المهنـــي القطـــاع هـــذا فـــي العمـــال تمثـــل التـــي النقابيـــة المنظمـــات بـــين
 فــي العمــل عالقــات اســتقرار إلــى يــؤدي أن التفــاوض مــن النــوع هــذا شــأن ومــن ،)1(الواحــدة

 عنــــه تســــفر ســــوف الــــذي تفــــاقاال توحيــــد خــــالل مــــن وذلــــك ،اإلقلــــيم هــــذا أو المنطقــــة تلــــك
 أن شــأنه مــن وهــذا ،اإلقلــيم لــذلك العمــال ظــروفو  لشــروط توحيــد مــن ،الجماعيــة المفاوضــة

 عمـال لجميـع العمل شروط في توحيد وكذلك ،العمل أصحاب بين ستناف وجود دون يحول
  .)2(الجغرافية المنطقة هذه

 التـي للصـعوبات نظـرا إليـه اللجـوء يـتم مـا نـادرا ،المسـتوى هذا على التفاوض أن إال
 معينــة طقــةمن فــي العمــل أصــحاب جميــع بــين تفــاقاال ضــرورة يتطلــب ناحيــة فمــن ،تكتنفــه
 فـي العمـال تمثـل التـي العماليـة النقابـات اتفـاق وكـذلك ،المهنـي النشاط نفس في تعمل التي
 كـذلك ،المتماثلـة المؤسسـات بين يةقتصاداال للمنافسة ذلكو  صعب أمر وهذا ،المنطقة تلك
 ممثلـي مـع المفاوضـة مـن النـوع هـذا فـي للـدخول بينهـا فيمـا التنسيق النقابات تستطيع ال قد
  .)3(عمالال

 اتاتفاقــ أو يــاتاتفاق حــول التفــاوض إمكانيــة إلــى الجزائــري العمــل تشــريع أشــار وقــد
 التفــاوض إمكانيــة وبالتــالي ،11-90 القــانون مــن 122 المــادة خــالل مــن ،إقليميــة جماعيــة
 لـم التـي المقارنـة العمـل تتشريعا بعض على ذلك في متقدما ،المستوى هذا على الجماعي

 عــدم الحــظن الممارســة حيــث مــن لكــن ،)4(الجماعيــة المفاوضــة مــن المســتوى هــذا إلــى تشــر
 وهـو ،التفاوضـية العالقـة ألطـراف بديل لوجود وذلك ،اإلقليمي المستوى على تفاوض وجود

  .إليه اإلشارة تمت مثلما ،للمهنة القطاعي المستوى على التفاوض

                                                           

1- BORENFREUD (G), op. cit, p 107.  
2- CHAURAQUI (A), op. cit, p 18.  

 . 142مرجع سابق، صمحمد عبد اهللا نصار،  -  3

إلى المفاوضة الجماعية على المستوى اإلقليمي عند تنظيمه  132Lلم يشر قانون العمل الفرنسي في المادة  - 4
ونسية إلى هذا المستوى الشغل الت مجلة ْر شِ النسبة للمشرع التونسي، حيث لم تُ ألطراف االتفاقية الجماعية، نفس الشيء ب

 من المفاوضة الجماعية رغم تنظيمها لالتفاقية الجماعية في الباب األول من العنوان الثالث. 
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òšëbÐ¾a@òîÇbà§a@óÜÇ@ôìn�¾a@��ìÛa@ @

 النقابيـة المنظمـة بين ،الوطني المستوى على كذلك يتم أن الجماعي للتفاوض يمكن
 أصـحاب تمثـل التـي المركزيـة والمنظمـة ،الـوطني المستوى على العمال تمثل التي المركزية
 وجــــود علــــى التفــــاوض مــــن النــــوع هــــذا ممارســــة ويتوقــــف ،الــــوطني المســــتوى علــــى العمــــل

 ،العمــال منظمــات الخصــوص وجــه وعلــى ،الفعاليــةو  التنظــيم قويــة مركزيــة نقابيــة منظمــات
 فــــي معــــه ولوالــــدخ األخــــر الطــــرف موقــــف علــــى التــــأثير مــــن قوتهــــا بفضــــل تــــتمكن التــــي

 علـى تجـرى التـي األخـرى اتتفاقـاال جميـع تـؤطر عامـة قواعـد وضـع إلـى تـؤدي مفاوضـات
 بانتشــار التفــاوض مــن النــوع هــذا يحظــى وال ،)1(العمــل قطاعــات جميــع فــي أدنــى توياتمســ

 النقابيــة منظماتهــا الزالــت الناميــة فالــدول ،المتقدمــة الــدول أو الناميــة الــدول فــي ســواء واســع
 زال فمــــا المتقدمــــة الــــدول أمــــا ،تسييســــها بفعــــل أو ،حــــداثتها بفعــــل إمــــا ،ضــــعيفة المركزيــــة
 بهـذا تأخـذ التـي لـدولا ومن. المؤسسة مستوى على التفاوض يفضلون فيها العمل أصحاب

 م1935 ســنة أساســيا ااتفاقــ أبرمــت التــي النــرويج دولــة نجــد ،الجمــاعي التفــاوض مــن النــوع
 تفـاقاال هـذا جـاء حيـث ،للنقابات الوطني تحاداال بينو  ،العمل ألصحاب العام تحاداال بين

 إدراك نتائجهــا مــن كــان ،الدولــة هــذه فــي المهنيــة العالقــات بهــا مــّرت صــعبة مرحلــة عقــب
 ســتقراراال تحقيــق فــي يســهم أن شــأنه مــن بينهــا فيمــا الراســخ تفــاقاال أن المعنيــة األطــراف

 علـى تبـرم التـي ياتتفاقاال على ومؤثرا نافذا تفاقاال هذا يزال وما ،االجتماعيو  يقتصاداال
  .)2(العمل قضايا مجمل تغطي قسما 50 حوالي يتضمن وهو ،أدنى مستوى

 مــن الــرغم علــى ،النــرويج فــي الحــالي الوقــت غايــة إلــى تفــاقاال هــذا تــأثير يــزال وال
 النــــرويج عمــــال عليهــــا يطلـــق التــــي المحــــاور فــــي والســـيما ،عليــــه أدخلــــت التــــي التعـــديالت

 تــؤثر التــي ،القـرارات اتخــاذ فــي العمـال مشــاركة زيــادة تعنـي والتــي"  الصــناعية الديمقراطيـة"

                                                           

  . 137أطروحات في القانون الدولي والوطني للعمل، مرجع سابق، صيوسف الياس،  -  1
 . 30مكتب العمل الدولي، المفاوضة الجماعية، مرجع سابق، ص -  

 . 137مرجع سابق، صيوسف الياس،  -  2
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 يضـــع حيـــث ،أساســـية ميـــزة ،تفـــاقاال هـــذا ويتضـــمن ،)1(فيهـــا يعملـــون تـــيال المؤسســـة علـــى
 التفــاوض يــتم التــي العماليــة النقابــاتو  العمــل أصــحاب بــين الخاصــة للعالقــات قويــا أساســا
 أن يمكــن التــي الجماعيــة العمــل منازعــات مــن اإلمكــان قــدر التقليــل شــأنه مــن وهــذا ،معهــا
 جمـاعي اتفـاق أي مـن األول الجـزء فـي تلقائيـا تفـاقاال هـذا يـرد ثـم ومن ،الطرفين بين تنشأ
 العمــال تمثــل التــي النقابيــة المنظمــة وبــين ،العمــل أصــحاب تمثــل التــي المنظمــة بــين يبــرم
  .)2(المؤسسة مستوى على تبرم التي الجماعية اتتفاقاال أو ،الوطني المستوى على

 العمـــل أصـــحاب حـــق علـــى يؤكـــد أنـــه ،تفـــاقاال هـــذا يتناولهـــا التـــي المحـــاور وتتمثـــل
 مهنـي خـالف أي بأن يقضي كما ،الجماعية المفاوضة ٕاجراءو  تنظيم في العمالية والنقابات

ـــم فـــإن ،الجمـــاعي التفـــاوض طريـــق عـــن تســـويته يتعـــين ،الطـــرفين بـــين ـــنجح ل  المفاوضـــة ت
 الفتـرة هـذه خـالل وفـي ،مختصـة محكمة إلى النزاع هذا إحالة توجب ،يتهتسو  في الجماعية

ـــى محظـــورا يكـــون ـــى اللجـــوء العمـــال عل ـــى اللجـــوء العمـــل وأصـــحاب ،ضـــراباإل إل ـــق إل  غل
 فـاقتاال هـذا رأينـا فـي يجعـل ممـا ،)3(المـذكورة الفتـرة خـالل أخـرى أسـاليب أيـة أو ،المؤسسـة

 الشــغل عــالم اسـتقرار خاللهــا ومــن ،العمـل عالقــات اســتقرار علـى للحفــاظ اســتراتيجيا عـامال
  .ةاالجتماعي الجبهةو 

 يــةتفاقاال« فــي المتمثــل التونســي النمــوذج إلــى نشــير أن يمكــن ،العربيــة الــدول وفــي 
 ليديــةالتق الصــناعةو  التجــارةو  للصــناعة التونســي تحــاداال بــين المبرمــة» اإلطاريــة المشــتركة

 مــــارس 20 بتـــاريخ المبــــرمو  ،أخـــرى جهــــة مـــن للشـــغل التونســــي العـــام تحــــاداالو  جهـــة، مـــن
 15 بتـــــاريخ الثانيـــــةو  ،م1984 نـــــوفمبر 17 بتـــــاريخ األولـــــى ،مـــــرتين تنقيحـــــه وتـــــم ،م1973
 عالقـــة لهـــا التـــي األحكـــام مـــن العديـــد اإلطـــار يـــةتفاقاال هـــذه تضـــمنت ،)4(م1992 أكتـــوبر

 ديباجـة فـي جـاء مـا هـو ،لالنتبـاه الفـت شـيء أهـم ولعـلّ  ،للعمـل العامة والظروف بالشروط
 الّســــلم بتــــدعيم هتمــــاماال مــــن لهــــا بمــــا« الطــــرفين بــــين أبرمــــت يــــةتفاقاال هــــذه أن ،يــــةتفاقاال

                                                           

1 - ADAM (G), op. cit, p 23.  

 . 143لجماعية، صمكتب العمل الدولي، المفاوضة ا - 2

 . 144مرجع سابق، صمحمد عبد اهللا نصار،  -  3

 . 175، صوالتي أضيفت إلى قانون العمل التونسي وأصبحت جزًءا منه، مجلة الشغل التونسية، مرجع سابق -  4
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 المصـــلحة مـــن بـــاألمر المعنيـــين لكافـــة المضـــرة الجماعيـــة اتالخالفـــ واجتنـــاب االجتمـــاعي
 ال أدنـى حـدا يكـون أن يجب ،احتوته ما أن ،يةتفاقاال هذه اعتبرت كما ،»المعالم الواضحة

 51 علـــى يـــةتفاقاال هـــذه احتـــوت وقـــد ،)1(عنـــه النـــزول منهـــا األدنـــى اتتفاقـــاال علـــى يجـــب
ـــق فصـــال ـــالحقو  ،العمـــل وظـــروف بشـــروط تتعل ـــدوبين ،النقـــابي ب ـــابيين المن ـــداب ،النق  ،االنت
 مواضـــيع مــــن ذلـــك غيـــر إلـــى ،العمـــل عالقـــة تعليـــق أو انقطـــاع ،والنســـاء األطفـــال تشـــغيل
 تبـرم التـي منهـا األدنـى يـاتتفاقالا دي قَ تُ و  ،التونسي العمل تشريع تكمل وهي ،العمل عالقات

  .)3(محددة غير لمدة يةتفاقاال هذه وأبرمت ،)2(المختلفة القطاعات في

 المســـتوى علـــى الجماعيـــة المفاوضـــة إلـــى أشـــارت الدوليـــة العمـــل منظمـــة أن ونشـــير
 العربيــة العمــل منظمــة وكــذلك ،1981 لســنة 163 رقــم الدوليــة التوصــية خــالل مــن الــوطني

  .سبق فيما إليهما المشار ،1979 لسنة 11 رقم العربية يةتفاقاال خالل من

 مــن المســتوى هــذا إلــى اإلشــارة تــتم لــم فإنــه الجزائــري العمــل تشــريع يخــص فيمــا أمــا
 علــــى الجمــــاعي تفــــاوضال إمكانيــــة علــــى بالتنصــــيص فقــــط اكتفــــىو  ،الجماعيــــة المفاوضــــة

 المشـرع موقـف ولعـل ،اإلقلـيم مسـتوى وعلـى ،المهنـة قطاع مستوى وعلى ،المؤسسة مستوى
ـــى يميـــل الجزائـــري ـــادرة تـــرك إل ـــدخول فـــي الحـــق لممارســـة المب ـــة المفاوضـــة فـــي ال  الجماعي
 وذلــك ،اإلقلــيم أو ،القطــاع أو ،المؤسســة مســتوى علــى المتواجــدة العمــل عالقــات ألطــراف
 التــي الماليــة القــدرات وهــو ،األساســي الظــرف خاصــة ،مســتخدمة هيئــة كــل وفلظــر  مراعــاة
 تمويــل فــي تتــدخل ال الدولــة أصــبحت خاللــه مــن والــذي ،مؤسســة كــل بهــا تتمتــع أن يمكــن

 ،الـوطني قتصـاداال يعرفـه بدأ الذي الجديد التوجه بعد وذلك ،العامة يةقتصاداال المؤسسات
 األدنــى الحــد تنظــيمو  بالمحافظــة المشــرع وتكفــل ،جهــة مــن هــذا ،المؤسســات اســتقاللية وهــو
  .أخرى جهة من العمل تشريع خالل من ،العمل عالقات ظروفو  شروط من

                                                           

 . 177تونسية، ص، مجلة الشغل الاالتفاقية اإلطارية التونسيةديباجة قبل األخيرة من الفقرة ما  - 1

 .من االتفاقية اإلطارية 01المادة  -  2

 من االتفاقية واإلطارية.  03المادة  - 3
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szj¾a@sÛbrÛa@ @

pübª@òšëbÐ¾a@òîÇbà§a@ @

 المفاوضـة نطـاق داخل تطورا األكثر الحلقة ،الجماعية المفاوضة موضوعات تعتبر
 ،المفاوضــة نشــأة منــذ التطــور عرفــت بــل ،معــين حــد عنــد تقــف لــم فموضــوعاتها ،الجماعيــة

 بالمصــــالح المباشـــرة الصــــلة ذات األساســـية بالمســــائل تتعلـــق األولــــى الموضـــوعات فكانـــت
 ،العمـــل وســـاعات ،األجـــور موضـــوعات مقـــدمتها فـــي وكانـــت ،للعمـــال ةواالجتماعيـــ الماليـــة

 ثُ دِ ْحـتُ  التـي المسـائل أكثـر مـن الموضـوعات هذه وكانت ،)1(أخرى قليلة وقضايا اإلجازاتو 
 اتسـع ثـم ،للتفـاوض لطرحهـا العمـل أصـحاب بـرفض تواجـه وكانـت ،األطراف بين زاعاتالنّ 

 بظــــروف تتعلــــق مســــائل إلــــى ،العمــــل بشــــروط المتعلقــــة مســــائلال مــــن الموضــــوعات نطــــاق
 لتشــمل امتــدت أن إلــى ،الراحــة فتــراتو  ،العمــل كبيئــة جديــدة موضــوعات فطرحــت ،العمــل

  .الجماعيةو  منها الفردية العمل عالقات

 فــي الدولــة تتبنــاه الــذي الــنهج علــى يتوقــف الجماعيــة المفاوضــة موضــوعات وتحديــد
 لعـب عـن تتخلى عندما أو ،العالقة هذه في المباشرة بالتدخل سواء ،ةالقائم العمل عالقات

  .تعاقدية كعالقة لطرفيها العمل عالقة تتركو  ،المباشر التدخل دور

 كافـــة يشـــمل الـــذي النحـــو علـــى ،المفاوضـــة موضـــوعات نطـــاق اتســـاع هـــو فاألصـــل
 موضـــــوعات تحديـــــد ألهميـــــة ونظـــــرا ،المهنيـــــة عالقاتـــــهو  العمـــــل ظـــــروفو  شـــــروط جوانـــــب

 مــــن العديــــد جانــــب إلــــى ،بهــــا الدوليــــة العمــــل منظمــــة اهتمــــام نجــــد ،الجماعيــــة المفاوضــــة
 لتنظـــيم ،للتشـــريع مكملـــة كآليـــة الجمـــاعي التفـــاوض علـــى تعتمـــد التـــي ،المقارنـــة التشـــريعات

 مباشـرة غيـر بطريقـة حـدد الذي ،الجزائري المشرع غرار على وذلك ،العمل ظروفو  شروط
  .)2(الجماعية ياتتفاقاال لمحتوى تنظيمه خالل من الجماعي التفاوض موضوعات

                                                           

 . 139أطروحات في القانون الدولي والوطني للعمل، مرجع سابق، صيوسف الياس،  -  1

 ، المشار إليه سابقا. 11-90من القانون  120من خالل المادة  -  2
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Éîšaìß@òšëbÐ¾a@òîÇbà§a@À@Šb�g@òàÄäß@ÝàÈÛa@òîÛë‡Ûa@ @

 العمــــل منظمــــة عــــن الصــــادرة الدوليــــة التوصــــياتو  ،يــــاتتفاقاال دراســــة خــــالل مــــن
 مفصــــلة بصــــفة ،الجماعيــــة وضـــةالمفا موضــــوعات بتحديــــد تهــــتم لـــم أنهــــا نالحــــظ ،الدوليـــة
ـــة يـــةتفاقاال اســـتثناءب ،)1(ومحـــددة  المفاوضـــة تشـــجيع بشـــأن ،1981 لســـنة 154 رقـــم الدولي

 المــادة نصــت حيــث ،عــام بشــكل لتفــاوضا موضــوعات لتحديــد تعرضــت والتــي ،الجماعيــة
 تجـرى التـي المفاوضـات جميـع يشـمل الجماعية المفاوضة تعبير: «بأن يةتفاقاال من الثانية
 منظمــــات مــــن أكثــــر أو واحــــدة أو العمــــل أصــــحاب مــــن مجموعــــة أو عمــــل صــــاحب بــــين

  :أجل من ،أخرى جهة من أكثر أو عمال ومنظمة ،جهة من العمل أصحاب

  ،أو/و ،ستخداماال أحكامو  ملالع شروط تحديد .1
  ،أو/و ،العمالو  العمل أصحاب بين العالقات تنظيم .2
  .»عمال منظمات أو منظمةو  منظماتهم أو العمل أصحاب بين العالقات تنظيم .3

 الجماعيـة المفاوضـة تحصـر لـم ،الدوليـة العمـل منظمـة أن ،الـنص هـذا مـن ويتجلى
 ليتولــوا التفاوضــية العمليــة ألطــراف األمــر تتــرك ولكنهــا ،معينــة مجــاالت أو موضــوعات فــي
 تكــون بــأن األجــدر أنهــا يــرون التــي الموضــوعات تحديــد للتفــاوض العــام اإلطــار نطــاق فــي

 ال وممــا ،)2(الطــرفين مصــلحة يحقــق اتفــاق إلــى التوصــل ســبيل فــي ،لتفاوضــهما موضــوعا
 هــذه تنتهجهــا التــي الجماعيــة المفاوضــة موضــوعات تحديــد فــي المرونــة هــذه أن فيــه شــك

 مـــن ،تمـــثلهم التـــي النقابيـــة المنظمـــاتو  ،العمـــل أصـــحابو  للعمـــال تســـمح ،الدوليـــة المنظمـــة
 مـا إضـافة إمكانية دولة لكل منحت وكذلك ،هماهتمام تنال بطريقة الموضوعات هذه تحديد

                                                           

   11وهو نفس اتجاه منظمة العمل العربية، فرغم اهتمامها بالمفاوضة الجماعية من خالل االتفاقية العربية رقم  - 1
  نها لم تحدد موضوعات المفاوضة الجماعية تاركة المجال بذلك لممثلي العمال وأصحاب العمل ، إال أ1979 لسنة 
 للتفاوض بحرية حول الموضوعات التي تخص عالقات العمل.  

 . 284، صالوسيط في التشريعات االجتماعية ،رامي أحمد البرعي، حسن البرعيأحمد  - 2
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 قـابال جعلـه الـذي األمـر ،الجماعيـة المفاوضـة موضوع إلى الوطنية ظروفها عم متوافقا تراه
  .)1(الموضوع هذا إلى جديدة قضايا إضافة إلى الحاجة ظهرت متى للزيادة

kÜĐ¾a@ïãbrÛa@ @

püìznÛa@òîÛë‡Ûa@bç�qdmë@óÜÇ@Éîšaìß@òšëbÐ¾a@òîÇbà§a@ @

 األجـر موضـوع كـان ،الجماعيـة المفاوضـة أسـلوب العمـل عالقـة أطـراف ةمعرفـ منذ
 أن اعتبـــارب ،طبيعـــي أمـــر وأولويتـــه األجـــر وأهميـــة ،الجماعيـــة المفاوضـــة موضـــوعات أهـــم

 التـــزام يقابلـــه حـــين فـــي ،منـــه المطلـــوب العمـــل تقـــديم هـــو ،العمـــل عالقـــة فـــي العامـــل التـــزام
 كـذلك األمـر ظـل وقـد ،األجـر وهـو األول ملتـزااال مقابـل للعامـل دفعـه وهـو ،العمـل صاحب

 علــى بظاللهــا تلقــي األصــعدة كافــة علــى العالميــة التحــوالت بــدأت حــين ،قريــب وقــت حتــى
 عليــــه يطلــــق فيمــــا ،المركزيــــة الــــنظم وزوال الســــوق ياتاقتصــــاد انتشــــار مــــع ،الــــدول كافــــة

 علـى اخاللهـ ومـن ،العمـل عالقـات علـى تـأثير مـن ذلـك عـن نجـم وما ،بالعولمة اصطالحا
  .العمل عالقة أطراف تجريها التي الجماعية المفاوضة موضوعات

Ê‹ÐÛa@Þëþa@ @

�ÌnÛa@À@òîuìÛìí‡í⁄a@�Ûa@ovnãc@æìãbÓ@ÝàÈÛa@ @

 عالقات تنظيم في الدولة تدخل ،العمل قانون قواعد لظهور األولى المراحل عرفت
 أفرزت التي اإلنسانية المشكالت أنتجته سياسية إيديولوجية وليد كان الدولة وتدخل ،العمل
 أساس على يقتصاداال األداء تأسيس ذلك آثار من وكان ،يةقتصاداال الحرية منهج

 مقتضى من وكان ،اإلرادة حرية مبدأ على القانونية العالقات وتأسيس ،يةقتصاداال الحرية
 مما بينهم فيما تفاقاال خالل من إراديا ،القانونية عالقاتهم تنظيم األشخاص يتولى أن لكذ

  .)2(التنظيم هذا في التدخل عن الدولة امتناع استوجب

                                                           

1- LYON CAEN Gérard, TILLET jeanne, manuel du droit Social, LGDJ, paris 1995,  p339.  

ر العام لمنظمة العمل الدولية، في تقريره حول " الحرية النقابية على أرض وهو التوجه الذي تبناه كذلك تقرير المدي 
 . 23الممارسة"، مرجع سابق، ص

2- BOUVIER (M) , op. cit, p 60.  
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 لكــي تْ َكــرِ تُ  العالقــة هــذه فــإن ،العمــل عالقــات تنظــيم دائــرة إلــى األفكــار هــذه وبنقــل
 العمـل أصـحاب مصالح يحقق واقع ذلك عن ونتج ،العاملو  العمل صاحب بين ثنائيا تنظم
 ،الســوق آليــات لتحكمــه التنظــيم هــذا تــرك ألن ذلــك ،مطلــق نحــو علــى العمــال حســاب علــى
 رجحـت حيـث ،عليها الطلب من كثيرا أكبر السوق هذه في العمل قوة عرض كان وقت في
 عـن نـتج وهكـذا ،)1(عليهـا العامـل قـدرة علـى قياسا ،المساومة على العمل صاحب قدرة كفة

 مثّــــل العمــــل صــــاحب أن ،العمــــل عالقــــة لطرفــــي يينقتصــــاداال المركــــزين قــــوة تكــــافؤ عــــدم
 مـــن سلســـلة ذلـــك عـــن ونـــتج ،العامـــل علـــى شـــروطه ففـــرض ،العالقـــة فـــي األقـــوى الطـــرف
 أن طبيعيــا وكــان ،العمـال عاشــه ومأسـوي ســيء واقـع إلــى أدت ،للعمـال ســتغاللاال مظـاهر

 فعّبـر ،مباشـر نحـو علـى منه المتضررين من ،عديدة أفعال ردود المرفوض الواقع هذا يولد
  .تاليا والمنظم ،ابتداء العفوي النضال بمناسبة له رفضهم عن العمال

 العمــل عالقـات لتنظـيم التـدخل الدولــة علـى الزمـا أصـبح ،الســلبي الواقـع هـذا وأمـام 
 ،العامــل وهــو العالقــة هــذه فــي الضــعيف الطــرف لحمايــة ،حمائيــة طبيعــة ذات آمــرة بقواعــد
 من وذلك ،العمل صاحب قوة بها يجابهون قوة العمال اكتساب في ايجابي إ اثرً أ التدخل لهذا وكان
 الحـد أصـبحت ،العمـل قوانين في العمل وظروف شروط من أدنى حد بوضع الدولة تدخل خالل

 فــي خاصــة للعمــال أفضــل مزايــا لتحقيــق الجماعيــة المفاوضــة موضــوعات منــه تبــدأ الــذي األدنــى
 شـروط تنظـيم فـي هامـا دورا الجماعيـة المفاوضـة فيهـا تلعب والتي ،الليبرالية األنظمة ذات الدول
  .)2(ظروفهو  العمل

Ê‹ÐÛa@ïãbrÛa@ @

�qdm@püìznÛa@üa†b—nÓòí@óÜÇ@òšëbÐ¾a@òîÇbà§a@ @

 كـل اقتصـاد فقـد بعـدما ،عالميـا بـه المعتـرف المرجعـي النموذج هو السوق اقتصاد أصبح
 يةقتصـــاداال الخصوصـــيات كـــل اختزلـــت التـــي قتصـــاداال عولمـــة ظـــل فـــي ،الوطنيـــة ذاتيتـــه دولـــة

                                                           

بين نهج تدخل الدولة ومذهب اقتصاد السوق، دار وائل، الطبعة  أزمة قانون العمل المعاصريوسف الياس،  -  1
 . 46، ص2006 ، األردن،، عماناألولى

انعكاس فلسفة التخصصية على منهجية تنازع القوانين في عقد العمل، مجلة أبو العال على أبو العال النمر،  - 2
 . 376، ص1997، أبريل 21البحوث القانونية واالقتصادية، كلية الحقوق، جامعة المنصورة، عدد 
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 تتجلــى فالعولمـة ،تأثيرهـا مــن التقليـل أو ،صـدها يمكــن ال توجـه ظـاهرة تمثــل وأصـبحت ،الوطنيـة
 جديـدة وسـائل تـدخل خـالل مـن تتجلى أن وٕاما ،لإلنتاج العالمي التنظيم في تحول خالل من إما
 الدولة انسحاب إلى العالمي قتصاداال في الكبير التحول هذا وأدى ،العالمية التبادالت فضاء في
  .)1(يةقتصاداال الحياة في المشاركة من

 أدى الذي األمر ،المهنية العالقات على المباشر تأثيرها ،العولمة ظاهرة نتائج ومن
 حيــث ،العالقــة هــذه علــى العولمــة تــأثير علــى هــااهتمام توجيــه إلــى وليــةالد العمــل بمنظمــة

 ،مهمــة نتــائج عليــه ترتبــت الــذي ،الســوق اقتصــاد انتصــار تمثــل العولمــة أن المنظمــة تعتبــر
ـــة انســـحاب أبرزهـــا  تنظـــيم فـــي التـــدخل عـــن هـــاامتناعو  ،ياقتصـــاد لـــدور أداء أي مـــن الدول

 فــي تأثيرهــا جانــب إلــى ،)2(إرادتهــم مــن يحــد نحــو علــى األشــخاص بــين القانونيــة العالقــات
 بـين تعـاون كوسـيلة أهميتهـا مـن التقليـل وكـذلك ،ومضـمونها ،الجماعيـة المفاوضـة إجراءات

 تقريـــر وفـــي ،)3(الـــوظيفي واألمـــن يقتصـــاداال االزدهـــار ســـبيل فـــي ،العمـــل أصـــحابو  الالعمــ
 نتيجـة ،الوطنيـة للسياسـة التقليديـة األدوات فعاليـة عـدم أن األخيـرة هـذه تـرى ،للمنظمـة آخر

 إلـــى الثالثيـــة علـــى القائمـــة الدوليـــة العمـــل منظمـــة فلســـفة جـــوهر يعـــرض ،قتصـــاداال عولمـــة
ـــة وأن ،الخطـــر  أمـــاكن عـــن القـــرار ســـلطة ابتعـــاد مـــن تزيـــد المؤسســـات جنســـية تعـــدد عملي
  .)4(اإلنتاج

 ،قتصـاداال عولمـة عـن نـاتج جديـد محـيط تواجه العمل قوانين فإن ،اإلطار هذا وفي
 ملزمـــون العمــل عالقــة أطــراف فـــإن لــذلك ،مســبوق غيــر تحــديا يشـــكل أنــه ذلــك آثــار ومــن

 وأن خاصـــة ،يقتصـــاداال التحـــول هـــذا لمجابهـــة جديـــدة اســـتراتيجية إلـــى للوصـــول بـــالتفكير
 سياســة تتبــع أصــبحت ،العولمــة آليــات مــن آليــة تعتبــر التــي ،الجنســيات المتعــددة الشــركات

                                                           

1 - MOREAU Marie-Ange, GILLE Trudeau, les normes de droit du travail confrontes a 
l’évolution de l'économie;  L.J.D.I; N° 4 , 2000; p917.  

الدورة  ،، مكتب العمل الدولي"دفاعا عن القيم وتشجيعا للتغيرات: "انو بعن المدير العام لمكتب العمل الدوليتقرير  - 2
 . 9، جنيف، ص1994)، 81(

 . 19مرجع سابق، ص ،الحرية النقابية على أرض الممارسة"العام لمكتب العمل الدولي، حول "تقرير المدير  - 3

" منشورات ع: "عولمة عادلة توفير فرص للجميتقرير اللجنة العالمية المعنية بالبعد االجتماعي للعولمة، بعنوان - 4
 . 05، ص2004منظمة العمل الدولية، جنيف
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 العديـد فـي المتواجـدة فروعهـا كـل على ،الشركات هذه في المطبقة القانونية المقاييس توحيد
 علـى بفروعهـا المتواجـدين بعمالهـا يربطهـا الـذي القـانوني النظـام توحيـد ومنها ،)1(الدول من

 نظمهــا تفـرض أن اسـتطاعت العالميـة الشـركات هـذه فــإن وبـذلك ،الـدول مـن العديـد مسـتوى
 تقلــيص ذلــك خــالل ومــن ،العمــل وظــروف شــروط تحديــد بينهــا ومــن ،الــدول علــى القانونيــة
  .الجماعية المفاوضة خالل من قةالعال هذه تنظيم في العمل عالقة أطراف دور فاعلية

kÜĐ¾a@sÛbrÛa@ @

ìßÉîša@òšëbÐ¾a@òîÇbà§a@À@Éí‹“m@ÝàÈÛa@ð‹öa�§a@ @

ـــــري المشـــــرع أنّ  وأشـــــرنا ســـــبق ـــــم الجزائ ـــــا نظامـــــا يضـــــع ل ـــــ قانوني للمفاوضـــــة اخاص 
 المفاوضـة موضـوعات يحـدد لم وبالتالي ،الجماعية يةتفاقاال بتنظيم كتفىا ولكنه ،الجماعية
    قـــــانون مـــــن 120 المـــــادة خـــــالل مـــــن ،الجماعيـــــة يـــــةتفاقاال موضـــــوعات حـــــددو  ،الجماعيـــــة

 المفاوضـــــة موضـــــوعات مباشـــــرة غيـــــر بطريقـــــة حـــــدد قـــــد المشـــــرع يكـــــون وبـــــذلك ،90-11
 ،التفصــيل مــن بشــكل المواضــيع هــذه حــددت نجــدها المــادة هــذه إلــى وبرجوعنــا ،الجماعيــة

  .)2(الجماعية المفاوضة مواضيع لتحديد عامة قاعدة وضع دون

 المسـتمدة القواعـد بـبعض دقّيـمُ  المواضـيع هذه حول الجماعي التفاوض هذا أن غير
 ســــن ،لألجــــور األدنــــى كالحــــد مخالفتهــــا علــــى تفــــاقاال يجــــوز ال والتــــي ،العــــام النظــــام مــــن

 أطــراف يتمتــع المســائل، هاتــه عــدا افيمــ ،القانونيــة العطــلو  ،العمــل ســاعات عــدد ،التشــغيل
 هـــذه لمراقبـــة الرســـمية الهيئـــات بعـــض تـــدخل إمكانيـــة مـــع ،المفاوضـــة بحريـــة العمـــل عالقـــة

                                                           

1- MOREAU Marie Ange, GILLE Trudeau, op. cit p 927.  

موضوعات المفاوضة الجماعية، ولكنه أشار من خالل في ل في حين نجد أن القانون العمل الفرنسي لم يفصّ  -  2
 ». ي كل موضوع متعلق بالنشاط المهنيموضوعات المفاوضة الجماعية ه«، أن: 132Lالمادة 

، حيث وضع القاعدة 2003لسنة  12من القانون رقم  146ونفس االتجاه سلكه المشرع المصري من خالل المادة 
  العامة في تحديد موضوعات التفاوض الجماعي على أنها تهدف إلى: 

 تحسين شروط وظروف العمل وأحكام االستخدام،  -
 المنشأة،  التعاون بين طرفي العمل لتحقيق التنمية االجتماعية لعمال -
 تسوية المنازعات بين العمال وأصحاب األعمال،  -



@Ý—ÐÛa@ïãbrÛa@ZâbÄäÛa@ïãìãbÔÛa@òšëbÐàÜÛ@òîÇbà§a@ÝßbÇ@‘Č‹Øß@áÜ�ÜÛ@ïÇbànuüa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@lbjÛa@Þëþa@@ @
 

102 

 

 تتــدخل حيــث ،التفـاوض عمليــة فـي حيــوي دور لهـا التــي العمـل مفتشــية بينهـا ومــن ،العمليـة
 وزارة تتـــدخل كمـــا ،)1(العالقـــة ألطـــراف واإلرشـــادات المعلومـــات بتقـــديم اإلعـــداد مرحلـــة فـــي

 الصـالح عـن كممثـل أو مسـتخدمة هيئـة شـكل فـي وذلـك ،الوصـية الوزارات بعض أو العمل
 بأحكـام العمـل عالقـات تنظـيم فـي المشـرع لـدور مكمـال الهيئـات هـذه تدخل ويكون ،)2(العام
 وكـذلك ،خاصـة بصـفة العاملـة الطبقة حماية منها الهدف ،آمرة بقواعد صياغتها في يتشّدد

 علــى الشـدة فـي متفاوتـة جـزاءات طريـق عــن وبفرضـها العمـل قـانون لقواعـد السـليم التطبيـق
 األحكـام مـن تنظيمـي أو تشـريعي نـص أي يخلـو يكـاد ال حيث ،)3(القوانين لهذه مخالفة كل

 القـوانين بقيـة عـن ،العمـل قـانون بهـا يتميـز التـي الذاتية لخاصية ونظرا ،)4(الماليةو  الجزائية
 العـــام النظـــام« تمثـــل أصـــبحت قواعـــده فـــإن ،القـــوانين هـــذه عـــن بهـــا يســـتقل التـــيو  األخـــرى

 ،يمــثلهم مــن أو العمــال أي ،الجماعيــة المفاوضــة ألطــراف يمكــن ال وبــذلك )5(»االجتمــاعي
 مخالفـة تكـون الجماعيـة المفاوضـة موضـوعات يحددوا أن ،يمثلهم من أو ،العمل وأصحاب

 مطابقــة غيــر عمــل عالقــة كــل األثــر وعديمــة باطلــة تكــون وبــذلك ،االجتمــاعي العــام للنظــام
  .التشريع مألحكا

 للعمـال الشـغل ظـروفو  شروط تحسين إلى تهدف الجماعية المفاوضة أن اعتباروب
 هـذا وفـي ،القـانون حـدده ما أقل تكون أن ألحكامها يمكن فال ،العمل عالقات في استقرارو 

 العــام النظــام تشــكل والتــي ،العمــل قــانون لقواعــد تحديــده فــي الفرنســي القضــاء فــإن الصــدد
 أي األول للنـوع بالنسـبة ،النسـبي العـام والنظـام المطلـق العـام النظـام بـين يميز ،االجتماعي

                                                           

المعدل  1990فيفري  6، المؤرخ في 03- 90مهام مفتشية العمل المحددة في القانون رقم  ذلك من صميميعتبر  -1
 . 1990 فيفري 07، المؤرخة في 6ر عدد .والمتمم، ج

  انون العمل والحماية االجتماعية، النظرية العامة للقانون االجتماعي في الجزائر، دار الخلدونية، قعجة الجياللي،  -  2
 . 185، ص2005الجزائر،  

التنظيم القانوني لعالقات العمل في التشريع الجزائري، الجزء األول، مبادئ العمل، ديوان سليمان، أحمية  -  3
 . 64، ص1998المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

إلى المادة  138ة من المادة لألحكام الجزائي 11-90حيث خصص المشرع الجزائري بابا كامال من القانون  -  4
155. 

5- THERIE Revet , l'ordre publie dans les relations de travail , Dalloz, paris 1996 , p43.  
 - LYON-CAEN Gérard, la négociation collective et la législation d'ordre public, revue droit 
social 1973, p89.  
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 مــارس 22 بتـاريخ عنـه صـادر رأيــي فـي الفرنسـي الدولـة مجلــس فـإن ،المطلـق العـام النظـام
1973

 وبالتــــالي ،العــــام النظــــام بطــــابع تتميــــز التنظيميــــةو  التشــــريعية األحكــــام أن يعتبــــر )1(
 مثــل ،العمــل بقــانون متعلقــا موضــوعا تــنظم عنــدما الجماعيــة يــاتتفاقاال علــى نفســها تفــرض
 اختصـــاص مـــن هـــو والـــذي ،جمـــاعي اتفـــاق فـــي المضـــمون األدنـــى الـــوطني األجـــر تحديـــد
 يـــتم أن أو ،الجمـــاعي للتفـــاوض موضـــوعا جعلـــه العمـــل عالقـــة ألطـــراف يجـــوز وال ،الدولـــة

ـــى الجمـــاعي التفـــاوض  تســـريح عيةو شـــر م عـــدم أو مشـــروعية تقـــدير ســـلطة اإلدارة مـــنح عل
 اختصــاص مــن هــي ،عــدمها مــن عامــل تســريح شــرعية تقــدير مســألة أن حــين فــي ،عامــل

  .العام للنظام لفامخا يعد المسألة هذه على تفاوض فكل ،القضاء

 قــانون فــي العامــة القاعــدة فهــو ،النســبي العــام النظــام أي ،الثــاني للنــوع بالنســبة أمــا
 المفاوضــــة وتتكفــــل ،العامــــل حمايــــة فــــي األدنــــى الحــــد يــــوفر األخيــــر هــــذا أن أي ،العمــــل

 أو التعويضـات نظـام علـى التفـاوض ذلـك ومثـال ،أحسـن ظـروفو  شـروط بتحديد الجماعية
 هـي التي المسائل هذه ففي ،التقاعد على اإلحالة حالة في المنحة ،األجر ةالمدفوع العطل
 يمكــن كمــا. حولهــا التفــاوض العمــل عالقــة ألطــراف يمكــن ،الحصــر ال المثــال ســبيل علــى

 ،)2(ضــراباإل حالـة فــي المضـمون الخدمــة مـن األدنـى الحــد تحديـد موضــوع حـول التفـاوض
  .)3(المفعول الساري التشريع يخالف ال الموضوع هذا حول التفاوض أن حيث

 المفاوضـــة مواضـــيع مباشـــرة بصـــورة يحـــدد لـــم الجزائـــري المشـــرع أن بالـــذكر وجـــدير
ـــة ـــهول ،الجماعي ـــد ،مباشـــرة غيـــر بطريقـــة إليهـــا أشـــار كن  يمكـــن التـــي للمواضـــيع تنظيمـــه عن

 وكــذلك ،)4(العمــل عالقــات قــانون مــن 120 المــادة خــالل مــن معالجتهــا الجماعيــة يــةتفاقلال
ـــة نصـــوص تضـــمنتها أخـــرى مواضـــيع  ألطـــراف المشـــرع خاللهـــا مـــن خـــّول ،متعـــددة قانوني

 ومـن ،وعالقاتهـا ،شـروطها وتنظـيم لتحديـد حولهـا الجمـاعي التفـاوض إمكانيـة العمـل عالقة
                                                           

1   - Avis de conseil d’état , 22 Mars 1973 , jurisprudence social 2002, groupe revue fiduciaire , 
2002, paris, p 324.  
2- PÉLISSIER Jean, SUPIOT Alain, JEAMMAND Autoine, op. cit, p 729.  

 ، التفاوض حول هذا الموضوع. 11-90من القانون  120من المادة  12أجازت الفقرة  - 3

صاحب العمل أن يجري على مستوى المؤسسة  123L- 27من خالل المادة الذي ألزم  ،عكس المشرع الفرنسي -  4
 األجور وساعات العمل. ل حول موضوعمفاوضة جماعية سنوية مع العما
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 ،عمــــلال شــــروط همــــا محــــورين إلــــى ،الجماعيــــة المفاوضــــة موضــــوع تحديــــد يمكــــن خاللهــــا
  .وعالقاته

Ê‹ÐÛa@Þëþa@ @

�ëbÐnÛa@ïÇbà§a@Þìy@Âë‹’@ÝàÈÛa@ @

 هـي ،الجماعيـة المفاوضـة تناولتهـا التـي المواضـيع أهـم بين من العمل شروط تعتبر
 عليهــا يحصــل التــي الحقــوق ألن لــكذ ،العمــل عالقــة طرفــي بــين الشــديدة بالحساســية تتميــز

 مجــال التســاع ونظــرا ذلــك جانــب إلــى ،اآلخــر الطــرف ذمــة فــي اتالتزامــ تمثــل ،طــرف كــل
 علــى التفــاوض العمــل عالقــة ألطــراف يمكــن فإنــه ،حصــرها إمكانيــة وعــدم ،العمــل شــروط

 حســـب ،)1(معينـــة مهنـــة أو ،معـــين بقطـــاع أو المؤسســـة بنشـــاط عالقـــة لهـــا أخـــرى مواضـــيع
 متعـــدد مجالهــا العمــل شـــروط فــإن وبــذلك ،الجماعيـــة المفاوضــة فيــه تجـــرى الــذي المســتوى

 يتطلـب األمـر أن حيـث ،العمـل شـروط موضوعات كل إلى التطرق يمكننا ال لذلك ،متنوعو 
  .فقط كأمثلة الموضوعات هذه بعض عرض على نقتصر سوف لذلك ،خاصة دراسة

üëc@Z�ëbÐnÛa@ïÇbà§a@Þìy@Šìuþa@ëpb›íìÈnÛa@ @

 التفـــاوض علـــى تطـــرح التـــي الموضـــوعات أهـــم تمثـــل ،طويلـــة لفتـــرات األجـــور ظلـــت
 الموضـوعات قمـة مثـلي الموضـوع هذا كانو  ،العمل أصحابو  العمال ممثلي بين الجماعي
 التـي هـي األجـور أن ذلـك ومرد ،الجماعية المفاوضة ظهور بداية منذ للتفاوض المطروحة

 اإلنتـــاج نفقـــات مـــن هامـــا جـــزءا تمثـــل أنهـــا كمـــا ،معيشـــتهم نفقـــات فـــي العمـــال عليهـــا يعـــول
 المقابــل علــى قاصــرا كــان مـا فبعــد ،تطــورا الموضــوع هـذا وعــرف ،العمــل ألصــحاب بالنسـبة
 أخــرى عناصــر كــذلك دخلــت ،عمــل مــن يقدمــه مــا مقابــل نقــدا العامــل عليــه يحصــل الــذي

 غيــر إلــى ،عليــه تحصــل التــي الفئــاتو  دهتحديــ وكيفيــة ،األساســي األجــر منهــا ،بــه مرتبطــة

                                                           

ويمكنها أن ..«.مصطلح  11 - 90من القانون  120لك استعمال المشرع الجزائري في المادة وما يؤكد ذ -  1
ويفهم من ذلك أن المشرع لم يحدد مواضيع المفاوضة الجماعية على سبيل الحصر، بل ترك لألطراف ». ..تعالج.

 الحرية للتفاوض على مواضيع أخرى.
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 فــي المشــرع فــإن ،لألجــور الحيــوي للطــابع ونظــرا )1(بــاألجر تتعلــق التــي العناصــر مــن ذلــك
 ثابتـا يظـل والـذي ،)2(العامـل يتقاضـاه الـذي لألجـر أدنـى حـد وضـع نحو يتجه الدول غالبية
 األدنــى األجــر تشــكل التــي العناصــر تحديــد علــى دولــة كــل وتعمــل ،زمنيــة لفتــرة األقــل علــى

 تحــــدد التــــي 11-90 قــــانون مــــن مكــــرر 87 المــــادة شــــكلت الجزائــــر وفــــي ،)3(المضــــمون
ـــين الخـــالف نقطـــة المضـــمون األدنـــى الـــوطني األجـــر عناصـــر  المختلفـــة العمـــال نقابـــات ب

 رأيهـم حسـب تشـكل ألنهـا ،مكـرر 87 المـادة إلغـاءب العمـال نقابـات تطالـب حيث ،الحكومةو 
  .العمال أجور مستوى تحسين في عائقا

 ،الجماعيــة المفاوضــة مواضــيع أهــم مــن بهــا المرتبطــة التعويضــاتو  األجــور وتعتبــر
 المتعلقـة العناصـر حددت التي ،11-90 القانون من 120 المادة خالل من يتضح ما وهو

 إدراج ويرجــــع ،)4(حولهــــا التفــــاوض ،الجماعيــــة ضــــةالمفاو  ألطــــراف يمكــــن والتــــي ،بــــاألجر
                                                           

 . 63، مكتبة سعيد رأفت، القاهرة، بدون تاريخ، صالجديد قانون العملأحكام الوسيط في شرح محمد على عمران،  - 1

المعايير التي  11- 90من القانون رقم  87وهو ما يعرف باألجر الوطني األدنى المضمون، حيث حددت المادة  - 2
  يجب أن تؤخذ في تحديد هذا األجر وهي: 

 متوسط اإلنتاجية الوطنية المسجلة،  -
 األرقام االستداللية ألسعار االستهالك،  -
 العامة. الظروف االقتصادية  -

عناصر األجر الوطني األدنى المضمون، وهي: األجر القاعدي  11- 90مكرر من القانون رقم  87حددت المادة  -  3
  ستثناء التعويضات المدفوعة لتسديد المصاريف التي دفعها العامل. والعالوات والتعويضات مهما كانت طبيعتها، با

لة دق على االتفاقية التي تعالج مسأاكما اهتمت منظمة العمل الدولية بموضوع األجور، حيث ألزمت الدول التي تص 
ص المادة األولى فيه نفقات المعيشة الالزمة للعامل وأسرته، وتطبيقا لذلك تن األجور، بوضع حد أدنى لألجر، يراعى

على كل دولة من الدول «: نهن تحديد الحد األدنى لألجور على أبشأ 1980لسنة  131من االتفاقية الدولية رقم 
األعضاء في منظمة العمل الدولية تصدق على االتفاقية، أن تقوم بوضع نظام للحد األدنى لألجور يحمي جميع 

  . »العمال
يجب أن يتضمن بقدر ما تسمح بذلك الممارسة والظروف القومية، « :نهالتفاقية ألمادة الثالثة من نفس اكما تنص ا 

العناصر التي تراعي عند تحديد مستوى الحد األدنى لألجور وهي، حاجات العمال وأسرهم مع مراعاة المستوى العام 
تنمية االقتصادية ومستويات لألجور في البالد وتكاليف المعيشية، وكذلك العوامل االقتصادية بما في ذلك متطلبات ال

 قية التي لم تصادق عليها الجزائر.وهي االتفا »الكفالة اإلنتاجية

العناصر المتعلقة باألجر والتي يمكن ألطراف عالقة العمل التفاوض  11-90من القانون  120حددت المادة  - 4
 حولها وهي: 

= 
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 التعاقـــدي الطـــابع إلـــى ،حولهـــا التفـــاوض يمكـــن التـــي الموضـــوعات ضـــمن األجـــور المشـــرع
 آثــار أحــد هــي التــي الجماعيــة يــاتتفاقاال أن عتبــاراوب ،الجماعيــةو  الفرديــة العمــل لعالقــات

 حقــوق مــن العالقــات هــذه تتضــمنه مــا لكــل التنظيمــي اإلطــار تشــكل ،الجماعيــة المفاوضــة
 ملحقاتــهو  األجــر وهــو آال ،الوقــت نفــس فــي التــزامو  حــق أهــم بينهــا ومــن ،متبادلــة اتالتزامــو 

  .)1(المتغيرةو  الثابتة

 وعلـــــى ،العمـــــل عالقـــــات اســـــتقرار فـــــي المباشـــــر وتأثيرهـــــا ،األجـــــور ألهميـــــة ونظـــــرا
 أطــراف تشــجع ،العمــل لعالقــات المنظمــة القــوانين أصــبحت ،للعمــال ةاالجتماعيــ الظــروف

 عالقـــة أطـــراف ألزمـــت الـــدول بعـــض وهنـــاك ،األجـــور حـــول التفـــاوض علـــى العمـــل عالقـــة
 تشـــريع عكــس وذلــك ،)2(فرنســـا بــه تأخــذ مـــا وهــو ،األجــور حـــول الســنوي بالتفــاوض العمــل
 يــاتتفاقاال حــول الجماعيــة بالمفاوضــة المتعلقــة نصوصــه تحمــل ال الــذي الجزائــري العمــل

 مـن مُ زِ ْلـيُ  هنجـد ذلـك قابـلم وفـي ،الوقت نفس في التشجيعو  اإللزام من التوجه هذا الجماعية

                                                           

 األجور األساسية الدنيا المطابقة،    - =       
 عويض المنطقة، التعويضات المرتبطة باألقدمية والساعات اإلضافية وظروف العمل بما فيها ت -
 المكافآت المرتبطة باإلنتاج ونتائج العمل،  -
 كيفيات مكافأة العمال المعنيين على المردود،  -
 تحديد النفقات المصرفية.  -

األجر األساسي والتعويضات المرتبطة بمنصب العمل، كتعويض الترقية، أو  يقصد بالعناصر الثابتة في األجر، - 1
المسؤولية، وما إلى ذلك. بينما يقصد بالعناصر المتغيرة، من حيث ديمومتها وقيمتها، كالتعويضات المتعلقة بالساعات 

اء أسبابها المؤقتة بطبيعتها. اإلضافية، أو بتعويض المنطقة، أو ما إلى ذلك من التعويضات التي تنتهي أو تتوقف بانته
  أشار إليه: 

 . 334، صاالتفاقيات الجماعية للعمل كإطار لتنظيم عالقات العمل في التشريع الجزائري سليمان،أحمية  -  
يفهم من «، التي تنص 11-90من القانون  81ف المشرع الجزائري األجر من خالل المادة ر عَ وفي هذا الصدد، يُ  

  قانون ما يلي:ا العبارة مرتب حسب هذ
 األجر األساسي الناجم عن التصنيف المهني في الهيئة المستخدمة،  -
التعويضات المدفوعة بحكم أقدمية العامل أو مقابل الساعات اإلضافية بحكم ظروف عمل خاصة،  -

 السيما العمل التناوبي والعمل المضر واإللزامي، بما فيه العمل الليلي، وعالوة المنطقة، 
 عالوات المرتبطة بإنتاجية العمل ونتائجه. ال -

 ، من قانون العمل الفرنسي. 132L- 27المادة  -  2
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 مفاوضــات فــي الشــروع الجماعيــة يــةتفاقاال أطــراف 11-90 قــانون مــن 133 المــادة خــالل
 حالـة وهـي واحـدة، حالـة فـي ،جديـدة جماعيـة يـةاتفاق إلبـرام يومـا ثالثـين ظـرف فـي جماعية
 يخـــص ال بالتفـــاوض األطـــراف المشـــرع إلـــزام أن يالحـــظ مـــا لكـــن ،جماعيـــة يـــةٍ اتفاق نقـــض

  .الجماعية يةتفاقاال تتضمنه ما بكل ولكن ،فقط جوراأل

 أطــراف بــين حولهــا التفــاوض يمكــن التــي الموضــوعات ضــمن األجــور إدراج ورغــم
 مســــألة لــــيس بــــه المرتبطــــة والتعويضــــات ،األجــــور حــــول التفــــاوض أن إال ،العمــــل عالقــــة
 ،ةجتماعيـاالو  يةقتصـاداال السياسـات تفرضـها التـي القيود لبعض خضعي أنه بحيث ،مطلقة

 ألســباب الحــوافزو  األجــور أنظمــة وضــع فــي المؤسســات حريــةو  اســتقاللية دقّيــتُ  األخيــرة هــذه
 الخاضــــع يقتصــــاداال النســــيج فــــي اجتماعيــــة أو يةاقتصــــاد أزمــــات وجــــود كحالــــة ،متعــــددة
 بــين األجــور فــي واســعة فــوارق ظهــور مــن خشــية آو ،التضــخم لمواجهــة أو ،العمــل لقــوانين

 حــول التفــاوض حريــة أن يعنــي ممــا ،العــام القــانون مؤسســاتو  اصالخــ القــانون مؤسســات
 تــراه مــا تنظــيم فــي التنفيذيــةو  التشــريعية الســلطة صــالحية يلغــي ال الحــوافزو  األجــور نظــام

 وفـي ،)1(العمـل عالقـات مواضـيع من موضوع أي في تنظيمية أو قانونية أحكام من مناسبا
 ضــروري أمــر األجــور حــول التفــاوض أن ،لهــم الممثلــة والنقابــات ،العمــال يــرى ذلــك مقابــل

 تعرفهـا أصـبحت التـي يةقتصـاداال الحالـة مـع خاصـة ،ةاالجتماعيـ ظـروفهم لتحسين حيويو 
 التـــي اتضـــراباإل أغلـــب فـــإن لـــذلك ،الللعمـــ الشـــرائية القـــدرة علـــى ســـلبا أثـــرت التـــي ،الـــبالد
  .بها المرتبطة التعويضاتو  األجور برفع العمال مطلب سببها الشغل عالم يعرفها

bîãbq@Z�ëbÐnÛa@ïÇbà§a@Þìy@ñ‡¾a@òîãìãbÔÛa@ÝàÈÜÛ@ @

 يقضــيها أن يجــب التــي ســبوعيةاأل أو اليوميــة المــدة ،للعمــل القانونيــة بالمــدة يقصــد
 تحديــد موضــوع ويعتبــر ،بــه المكلــف العمــل أو المهمــة أداء وفــي ،عملــه مكــان فــي العامــل
 ،العمـــل وأصـــحاب العمـــال نقابـــات بـــين المواجهـــة موضـــوعات مـــن ،للعمـــل القانونيـــة المـــدة
 مـــن العديـــد حولهـــا تصـــدرو  المســـألة بهـــذه تهـــتم الدوليـــة العمـــل منظمـــة جعـــل الـــذي األمـــر

 01 رقـم الدوليــة يـةتفاقاال وتعتبـر ،العمـال مصالح يراعي نحو على تنظمها التي ياتفاقتاال
                                                           

 . 336، صلتنظيم عالقات العمل في التشريع الجزائري االتفاقيات الجماعية للعمل كإطار، أحمية سليمان - 1
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 ،المنظمــة هــذه عــن تصــدر دوليــة يــةاتفاق أول العمــل ســاعات عــدد بشــأن) 1(م1919 لســنة
  .)2(للعمل القانونية المدة بمجال تتعلق أخرى دولية ياتاتفاق عدت تلتهاو 

 العناصــر مــن واعتبرهــا ،للعمــال القانونيــة المــدة بتحديــد الجزائــري المشــرع تكفــل وقــد
 األسـبوع فـي عمـل سـاعة) 44( وأربعـين بأربعـة تحديـدها تـم حيـث ،العمل لشروط األساسية

 بقيـتو  ،)3(والثقافيـة ةواالجتماعيـ يةقتصـاداالو  اإلداريـة الهيئاتو  المؤسسات جميع في وذلك
 سـاعة) 40(أربعـين إلـى تخفيضـها تـم حيـث ،م1997 غاية إلى نفسها للعمل القانونية المدة
 الـــنص هـــذا ولخـــو  ،)4(األقـــل علـــى عمـــل أيـــام) 5( خمســـة علـــى تـــوزع األســـبوع فـــي عمـــل

 ،)5(وتوزيعهـا األسـبوعية العمـل سـاعات تنظـيم تحديـد صـالحية الجماعيـة للمفاوضـة األخير
 عالقــة أطــراف منــع خاللــه مــن يفهــم ال ،للعمــل القانونيــة المــدة بتحديــد المشــرع تكفــل أن إال

 مــن التاســعة الفقــرة إلــى فبــالرجوع ،العمــل مــدة تنظــيم حــول الجمــاعي التفــاوض مــن العمــل
 العمــــل مــــدة حــــول الجمــــاعي التفــــاوض تجيــــز نجــــدها ،11-90 القــــانون مــــن 120 المــــادة
 اإلطـار هـذا فـي المشـرع اتجاه اتضح وقد ،بالخصوصية تتميز التي العمل مناصب لبعض
 تخفـيض أجـاز الذي ،)6(للعمل القانونية بالمدة المتعلق األمر من 04 المادة خالل من أكثر
 قـــد والتـــي ،الخطـــورةو  الشـــديد اإلرهـــاق ذات مناصـــب فـــي للعمـــل األســـبوعية القانونيـــة المـــدة
 لــبعض بالنســبة المــدة هــذه ترفــع أن يمكــن كمــا ،الجســدية الحالــة علــى ضــغط عنهــا ينجــر

 المعنيــــة المناصــــب تحديــــد ويــــتم ،العمــــل عــــن توقــــف بفتــــرات تتميــــز التــــي العمــــل مناصــــب

                                                           

جوان  13دخلت حيز التنفيذ في ، وقد وهي أول اتفاقية دولية يعتمدها مؤتمر العمل الدولي في دورته األولى - 1
 يها.لتي لم تصادق علوالجزائر من الدول ا دولة، 52عليها  تصادق .1921

من بين ثمانية اتفاقيات دولية تتعلق بالمدة القانونية للعمل، صادقت الجزائر على اتفاقيتين هما االتفاقية الدولية  - 2
  . 1962أكتوبر  19، وذلك بتاريخ 1952لسنة  101، واالتفاقية الدولية رقم 1921ة لسن 14رقم 

  :المصدر: قائمة االتفاقيات المصادق عليها من طرف الجزائر، الموقع الرسمي لمنظمة العمل الدولية 
http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=1000:11200:0::NO:11200:P11200_COUNTRY_ID:10290. 

 1997يناير  11المؤرخ في  03-97قبل إلغائها باألمر رقم  11- 90ن القانون م 22وذلك من خالل المادة  -  3
 . 1997يناير  12، مؤرخة في 3، ج.ر، عدد المتعلق بالمدة القانونية للعمل

 . السالف الذكر، 03-97األمر رقم  - 4

 من األمر، السالف الذكر.  03من خالل المادة  -  5

 األمر السالف الذكر.  - 6
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 طبيعــة مـع ،العمـل قـانون أحكـام بتكييـف وذلـك ،التفـاوض طريـق عـن الزيـادة أو بـالتخفيض
 خضـوع مـع ،مهنيـة فئـة وكـل ،نشـاط قطـاع وكـل ،مهنـة كـل ظروف متطلباتو  خصوصيةو 

 قـد التـي اتتفاقـاالو  يـاتتفاقلال وكـذلك ،)1(العام للنظام ذلك في الجماعية المفاوضة أطراف
 متابعـــات إلـــى يـــؤدي األحكـــام هـــذه ومخالفـــة ،)2(المعينـــة الجماعيـــة المفاوضـــة مســـتوى تعلـــو

  .)3(مالية غرامات وفرض قضائية

Ê‹ÐÛa@ïãbrÛa@ @

�ëbÐnÛa@Þìy@pbÓýÇ@ÝàÈÛa 

 ويعتبر الجماعية المفاوضة موضوعات من الثاني المحور العمل عالقات تعتبر

 الجماعية المفاوضة كانت فقد ،الجماعية المفاوضة موضوعات أحدث المحور هذا

 المفاوضة موضوع ضمن العمل عالقات دخلت ثم العمل شروط على بدايتها عند اصرةق

 وأصحاب العمال بين سائدة كانت التي العالقة سوء إلى ذلك سبب يرجعو  ،الجماعية

 استقرار عدم إلى أدى الذي األمر ،الصراع ونزعة الخالفات تسودها كانت إذ ،العمل

 بوضع المجال هذا في للتدخل بالمشرع أدى مما ،ةالجماعيو  منها الفردية العمل عالقات

  .)4(العمل عالقات تنظيم تتضمن قواعد

üëc@ZpbÓýÇ@ÝàÈÛa@òí†‹ÐÛa@ @

 للتفاوض موضوعا ونتك أن يمكن التي المحاور من الفردية العمل عالقات تعتبر

 تمر التي والمراحل العالقة هذه إبرام بمقتضاها يتم التي الكيفيات تشمل وهي ،الجماعي

                                                           

) ساعة، وذلك ما نصت 12ال يمكن بأي حال من األحوال أن تتجاوز مدة العمل اليومي الفعلي اثني عشر ( - 1
  ، سالف الذكر، وبذلك حدد المشرع حدا أقصى إلمكانية رفع المدة القانونية للعمل عن 03- 97من األمر  7عليه المادة 

 ا الحد يعتبر مخالفا للنظام العام االجتماعي. طريق التفاوض الجماعي، وبذلك فأي زيادة عن هذ 

2 - YVES Chalaron, l'accord dérogatoire en matière de temps de travail, revue de droit social N°4 
Avril 1998, pc 335 et S.  
 - RAY Jean –Emmanuel, les accords sur le temps de travail, revue de droit social N°1  janvier 
1988, p99  

 . 11- 90من القانون  143دج، المادة  1000دج إلى 500تتراوح هذه الغرامة المالية من  - 3

 . 234مرجع سابق، صمحمود جمال الدين زكي،  -  4
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 .العالقة هذه إنهاء مرحلة غاية إلى ةواالجتماعي الماديةو  المهنية آثارها لترتيب بها
 قانون إلى وبالرجوع، ،العمل وصاحب العامل بين عمل عقد بإبرام تبدأ العمل فعالقة

 غير أو كتابي بعقد تنشأ بأنها العالقة لهذه التنظيمي اإلطار يحدد نجده العمل عالقات

 ،)2(المتعاقدة األطراف عليها تفقت التي األشكال حسب يتم العمل عقد وأن ،)1(كتابي
 في توفرها يجب التي الشروط أي التوظيف شروط يحدد لم العمل تشريع فإن وبذلك

 العمل عالقة ألطراف ذلك تنظيم ترك بل ،العمل عقد بإبرام العمل عالقة لقيام العامل

 الشروط تحديد يمكنهم الجماعية المفاوضة فأطراف ،الجماعية المفاوضة خالل من

 شاغر عمل منصب بوجود جديد توظيف كل ربط اشتراطك ظيفالتو  عملية على السابقة

 يكون أن دون شخص يأل توظيف أي منع يعني مما ،حديثا فتحه تم عمل منصب أو

 كل ترتبط أن أو ،فيه نَ ي عُ  الذي العمل لمنصب حقيقي إنشاء آو فعلي شعور هناك

 كذلك تحديد يتم كما ،مسبقا عليه مصادق سنوي برنامج أو مخطط ضمن توظيف عملية

 قدميةاأل اشتراط إمكانية وكذلك عمل منصب لكل توفرها الواجب العلمية المؤهالت

 هذه تحديد في الجماعية المفاوضة أطراف حرية رغم ولكن ،المناصب لبعض المهنية

 ألطراف يجوز ال قواعد وضع عمل لمنصب مترشح لكل وحماية المشرع أن إال ،الشروط

        القانون من 17 المادة في الواردة األحكام وهي ،احوله التفاوض العمل عالقة

90 -11
 فان المعوقين بفئة الدولة بتكفل الدستوري للمبدأ وتجسيدا ذلك جانب إلى ،)3(

 المعوقين لألشخاص عمل مناصب بتخصيص المستخدمة المؤسسات ألزم المشرع

 بالتعامل ملزمون الجماعية المفاوضة أطراف فان وبذلك ،)4(إعاقتهم طبيعة مع تتناسب

  .)5(المؤسسة وخصوصية طبيعة حسب اإللزام هذا مع
                                                           

 ، المشار إليه سابقا. 11-90المادة الثامنة من القانون  -  1

 إليه.  المادة التاسعة من القانون سابق اإلشارة -  2

وعديمة األثر كل األحكام المنصوص عليها في االتفاقيات أو  تعد باطلة«: 11-90من القانون  17تنص المادة  -  3
الشغل واألجرة  ن نوعه في مجالاالتفاقات الجماعية أو عقد العمل من شأنها أن تؤدي إلى تمييز بين العمال، كيفما كا

ظروف العمل، على أساس السن والجنس أو الوضعية االجتماعية، أو النسبية، والقرابة العائلية والقناعات السياسية و 
 ».واالنتماء إلى نقابة أو عدم االنتماء إليها

 ، المشار إليه سابقا. 11-90من القانون  16المادة  - 4

 العمل باعتباره المسئول عن احترام تطبيق مبادئ التشريع.  يقع االلتزام بالخصوص على عاتق صاحبو - 5
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 مرحلة وهي ،)1(التجربة فترة كذلك الفردية العمل عالقات موضوعات ومن 

 اختبار مرحلة فهي ،الديمومة مرحلة إلى مؤقتة مرحلة من العمل عالقة النتقال تمهيدية

 ظروف على االطالع لألول يمكن حيث ،السواء على العمل وصاحب للعامل بالنسبة

 من تأكدلل فرصة للثاني بالنسبة تعتبر بينما ،وطموحاته لرغبته استجابتها ومدى العمل

 التزام يصبح إيجابية التجربة مرحلة كانت فإذا ولذلك ،العامل ومهارات إمكانيات

 خالل لتزاماال هذا من التخلص في الحق طرف فلكل بياسل كان إذا أما نهائيا الطرفين

 ضمن العمل منصب ومستوى درجة حسب تتفاوت فهي لمدتها بالنسبة أما ،)2(الفترة هذه

 لخصوصيات ونظرا ،عملال مناصب تصنيف سلم ضمن العمل لمناصب الهرمي التدرج

 مدتها حيث من تنظيمها أحال المشرع فإن العمل طبيعة حسب وتنوعها العمل مناصب

  .)3(الجماعية المفاوضة إلى لها تخضع التي العمالية والفئات

 العمل عالقة إنهاء األطراف احد رغبة حالة في المسبق اإلشعار تنظيم جانب إلى

 الذي المسبق اإلشعار مدة بتحديد الجماعية المفاوضة تتكفل حيث ،لتجربةا فترة خالل

 ،اآلخر للطرف تبليغه الفترة هذه خالل العمل عالقة إنهاء يريد الذي الطرف على يجب
20 المادة خالل من أجاز المشرع نأ التأكيد مع

)4(
 فسخ لألطراف 11- 90 القانـون من 

 على يجب ذلك مقابل في ولكن ،مسبق إشعار دون التجربة فترة مدة خالل العمل عالقة

 ما خالل من المسبق اإلشعار موضوع حول عليه تفاقاال تم بما لتزاماال األطراف

 العقد لطرفي يمنح المشرع فان ذلك ورغم ،تربطهما التي الجماعية ياتتفاقاال هتتضمن

 فإنهاء ،مبرر أي إعطاء بدون ذلك ويكون التجربة مدة طيلة إنهائه في مطلقة سلطة

 يعتبر فال العامل به بادر وٕاذا ،تسريحا ليس العمل صاحب قبل من العمل عالقة

                                                           

 . 11- 90من القانون  120الفقرة السابعة من المادة  -  1

2  - OLLIER Pierre-D, le Droit du travail, édition Armand Colin, paris, 1972, p91.  

ستة  ديد توظيفه لمدة تجريبية ال تتعدىيمكن أن يخضع العامل الج« :11-90من القانون  18تنص المادة  -  3
) شهرا لمناصب العمل ذات التأهيل العالي، تحدد المدة 12ما يمكن أن ترفع هذه المدة إلى اثني عشر () أشهر، ك06(

 .»العمال عن طريق التفاوض الجماعيالتجريبية لكل فئة من فئات العمال أو لمجموع 

وقت عالقة العمل خالل المدة  يجوز ألحد الطرفين أن يفسخ في أي« 11-90من القانون  20تنص المادة  -4
 ». التجريبية دون تعويض ومن غير إشعار مسبق
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  .)1(استقالة

 التي العمل عالقة إنهاء مسالة نجد كذلك الفردية العمل عالقات محاور من

 إلى المبادئ هذه تطبيق كيفية تنظيم إحالة مع العامة مبادئها بعض القانون وضع

 66 المادة خالل من العمل عالقة إنهاء حاالت المشرع حدد وقد ،الجماعي التفاوض

11 - 90 القانون من
 العمل عالقة إنهاء إلى تؤدي التي الحاالت هذه أن والمالحظ ،)2(

 أنه إال ،)3(الجماعية للمفاوضة ذلك تحديد تاركة ،إجراءات ألية تحديد دون عامة جاءت

 الجماعي للتفاوض موضوعا تكون ألن قابلة العمل عالقة إنهاء وأسباب حاالت كل ليس

 األخرى الحاالت بقية أما ،الوفاة وكذلك التقاعد أو ،كالبطالن طبيعتها بسبب وذلك

 القانون لأحا التي تلك خاصة الجماعية المفاوضة طريق عن إجراءاتها تنظيم فيمكن

 أحالها التي الحاالت ومن ،الجماعي التفاوض طريق عن إجراءاتها تنظيم صراحة

 المذكور القانون من 68 المادة تعتبرها التي االستقالة نجد ،الجماعية للمفاوضة القانون

 إنهاء في العامل رغبة هي االستقالة فإن وبالتالي ،للعامل بها المعترف الحقوق من أعاله

 بالتالي يمكن وال ،العام النظام من الرغبة هذه إبداء في العامل وحق ،ملالع عالقة

  .)4(الجماعية يةتفاقباال وال العمل بعقد ال به المساس وال عليه االعتراض

 قدم ذيال العامل وعلى كتابة االستقالة تقدم أن 68 المادة من الثانية الفقرة وتشترط  

 وقد ،نهائية بصفة عمله منصب مغادرته قبل مسبق إشعار لفترة يخضع أن استقالته

 المفاوضة إلى المسبق اإلشعار ومدة شروط تحديد السابقة المادة من الثالثة الفقرة أحالت

 بتحديد الجماعية المفاوضة تتكفل حيث ،الجماعية ياتتفاقاال خالل من الجماعية

  .اإلشعار هذا مدة وكذلك المسبق باإلشعار المعنية العمل مناصب

                                                           

 . 55، ص2003عمل الجزائري والتحوالت االقتصادية، دار القصبة للنشر، الجزائر، قانون العبد السالم ذيب،  -1

تنتهي عالقة العمل في الحاالت التالية: البطالن القانوني، انقضاء أجل « :11-90من القانون  66تنص المادة  -2
لتسريح ة، العزل، العجز الكامل عن العمل كما ورد تحديده في التشريع، اعمل ذي المدة المحددة، االستقاللعقد ال

 ». للتقليص من عدد العمال، انتهاء النشاط القانوني للهيئة المستخدمة، التقاعد، الوفاة

 . 11-90من القانون رقم  71و 69و 68هذا ما يتبين من خالل المواد  -3

 . 409المرجع السابق، صعبد السالم ذيب،  -  4
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 ألسباب العمال عدد من للتقليص التسريح كذلك العمل عالقة إنهاء أسباب ومن

 ،الجماعية فاوضةالم على إجراءاتها تنظيم المشرع أحال التي الحالة وهي ،)1(يةاقتصاد
 بشخص يرتبط ال الذي التسريح ذلك هو يةاقتصاد ألسباب للعمال الجماعي والتسريح

 صاحب لها يتعرض مالية وصعوبات يةاقتصاد بأسباب يتعلق عنه أجنبي هو بل العامل

11- 90 القانون من 69 المادة في عليها المنصوص الحالة وهي ،العمل
 والتي ،)2(

 أن يالحظ وما ،يةاقتصاد أسباب ذلك بررت إذا العمال عدد تقليص للمستخدم تجيز
 بإعطاء فقط اكتفى بل يقتصاداال السبب مفهوم لضبط معيار أي يحدد لم المشرع

 إلنهاء األسلوب لهذا المشرع تبني أسباب ومن .التسريح من النوع لهذا الشرعي الطابع
 المؤسسات تعرفه أصبحت الذي يقتصادواال القانوني الوضع هو العمل عالقة

 يةقتصاداال المؤسسات من العديد غلق في والمتمثل 1990 سنة من بداية يةقتصاداال

 هذه ،عمالها تسريح إلى أدى الذي المؤسسات وخوصصة والتصفية الحل عن الناتجة
 إلى تهدف 1994 سنة القوانين من العديد بإصدار المشرع تدخل إلى أدت الوضعية

 .)3(يةاقتصاد ألسباب التسريح إطار في عملهم مناصب فقدوا الذين بالعمال التكفل
 لجنة مع بالتفاوض العمل صاحب ألزم المشرع أن نجد النصوص هذه إلى وبالرجوع
 عن منتخبين ممثلين مع غيابها وفي تمثيال األكثر النقابية المنظمة معو  ،المشاركة

 التسريح محاوره من والذي االجتماعي لجانبا تطبيق له يتسنى حتى وذلك ،)4(العمال

 من العملية هذه في العمال ممثلي إشراك على منه حرصا وذلك ،يةاقتصاد ألسباب

                                                           

 . 11-90من القانون رقم  66هي الحالة المنصوص عليها في الفقرة السادسة من المادة و  -  1

يجوز للمستخدم تقليص عدد المستخدمين إذا بررت ذلك أسباب  « 11-90 من القانون 69تنص المادة  - 2
اقتصادية، وٕاذا كان تقليص العدد ينبني على إجراء التسريح الجماعي، فإن ترجمته تتم في شكل تسريحات فردية 

 ». متزامنة، ويتخذ قراره بعد تفاوض جماعي

، المتضمن الحفاظ على الشغل وحماية األجراء 1994مايو  26المؤرخ في ، 09-94المرسوم التشريعي رقم  - 3
  . 1994، مؤرخة في أول يونيو 34الذين يفقدون عملهم بصفة ال إرادية، ج.ر، عدد 

مؤرخة  ،34التقاعد المسبق، ج. ر، عدد  ، المتضمن1994مايو  26المؤرخ في  10- 94المرسوم التشريعي رقم  -  
  .1994في أول يونيو 

، المتضمن التأمين عن البطالة لفائدة األجراء الذين 1994مايو  26، المؤرخ في 11-94المرسوم التشريعي رقم  -  
 . 1994، مؤرخة في أول يونيو 34يفقدون عملهم بصفة ال إرادية ألسباب اقتصادية، ج. ر، عدد 

 ، سابق اإلشارة إليه. 09-94من المرسوم التشريعي رقم  12وهو ما نصت عليه المادة  -  4
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 للعمال المهني المسار مصير في الحسم يتم خاللها من والتي الجماعية المفاوضة خالل

  .العمل من التسريح حد إلى يصل قد الذي

 ألسباب العمال عدد تقليص لحالة تنظيمه رغم الجزائري المشرع فان وبذلك
 بالجانب للتكفل الجماعية المفاوضة على العمل عالقة أطراف أحال أنه إال ،يةاقتصاد

 المبدأ حيث من تقوم العمل عالقات أن أساس على وذلك ،اإلطار هذا لتفعيل اإلجرائي

 على لتأثيرا شانه من للعمال الجماعي التسريح أن ذلك إلى ضف ،ياتفاق أساس على
 تفعيل إحالة فإن وعليه ،االجتماعي الّسلم على التأثير وكذا العمل عالقات استقرار

 صاحب بين الجماعي التفاوض خالل من أليه التوصل تم ما على التشريح إجراءات

 وبعث المؤسسات ممثلي تعسف من ربما الحد إلى يؤدي سوف العمال وممثلي العمل
 وتنفيذ لتفعيل التفاوض في ممثليهم اشتراك بسبب عمالال أوساط في االطمئنان روح

 أن إال ،العملية لهذه اإلجرائي الطابع لتفعيل يتفاقاال الطابع رغم ولكن .التسريح عملية

 سواء اإلجراءات هذه باحترام ملزمون العمل صاحب خاصة العمل عالقة أطراف
  .)1(القضاء ةلرقاب يخضع سوف تنفيذها ألن يةتفاقاال أو منها القانونية

bîãbq@ZpbÓýÇ@ÝàÈÛa@òîÇbà§a@ @

 عمال الطرفان نكا بحيث فردية عالقات سوى تفرز تكن لم العمل عالقات إن  

 بعد تغير األمر آن إال ،الخاصة شروطهم يضمنونهاو  العقود يبرمون العمل وأصحاب

 عالقات الجديد الوضع هذا عن نجم بحيث ،القوية والنقابات العمالية الحركات ظهور
                                                           

صادر عن الغرفة االجتماعية لدى المحكمة العليا الصادر على  1998مارس  10مؤرخ في  160302قرار رقم  - 1
أثر الطعن بالنقض في حكم قضى بإلغاء قرار التسريح، حيث رفضت المحكمة العليا الطعن لعدم احترام الطاعنة 

قبل اللجوء لعملية التقليص من  09-94السيما المرسوم التشريعي التدابير الواجب اتخاذها وفقا لما ينص عليه القانون 
  عدد العمال ألسباب اقتصادية. كذلك: 

صادر عن الغرفة االجتماعية لدى المحكمة العليا، الصادر على  1998جوان  09مؤرخ في  161588القرار رقم  -  
ت المحكمة العليا الطعن وذلك لعدم احترام إثر الطعن بالنقض في الحكم القاضي برجوع العامل إلى عمله، حيث رفض

، حيث اعتبرت المحكمة أنه 11- 90من القانون  71و 70، 69صاحب العمل لإلجراءات المنصوص عليها في المواد 
في حالة االتفاق على الجانب االجتماعي تودع الوثيقة بأمانة ضبط المحكمة ولدى مفتش العمل المختص إقليميا، 

  مشار إليه في: م العام.يع هذه اإلجراءات أنها واجبة اإلتباع وهي من النظاواعتبرت المحكمة جم
 وما يليها.  450المرجع السابق، صعبد السالم ذيب، 
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 الجماعية العمل عالقات مظاهر ومن .الفردية العمل عالقات جانب إلى جماعية عمل

 .)1(النقابي الحق وممارسة ضراباإلو  تسويتها وآليات العمل في الجماعية النزاعات
 يهتم ةالمختلف المقارنة األنظمة في المشرع أصبح الجماعية العمل عالقات ألهمية ونظرا

 لخصوصية كذلك ونظرا ،الفردية العمل عالقات جانب إلى ،العالقات من النوع بهذا

 على تنظيمها أحال األحيان من كثير في المشرع فإن الجماعية العمل عالقات

 الجماعية المفاوضات دور فأصبح .العمل وأصحاب العمال بين الجماعية المفاوضات

 تنظيم إلى امتد ولكن ،العمل في الفردية قاتالعال جوانب تنظيم على فقط يقتصر ال

 تحديد إلى الجزائري بالمشرع أدى ما وهو ،جوانبها مختلف في الجماعية العمل عالقات

 رقم القانون من 120 المادة ضمن معالجتها يمكن التي الجماعية العمل عالقات محاور

 يحددها التي شروطال حسب تبرم التي الجماعية ياتتفاقاال تعالج« تنص التي 11- 90

  :التالية العناصر خصوصا تعالج نأ يمكنهاو  ...القانون هذا

  ،العمل في جماعي نزاع وقوع حالة في المصالحة إجراءات ...11 الفقرة - 
  ،ضراباإل حالة في الخدمة من األدنى الحد ...12 الفقرة -
  ،ضراباإل حق ممارسة ...13 الفقرة -
  .»نقضها أو مراجعتها أو تمديدها كيفياتو  يةتفاقاال مدة ...14 الفقرة - 

 المفاوضة إلى أحال المشرع أن نجد المادة هذه من 11 الفقرة إلى فبالرجوع 

 الجماعية العمل نزاعات من الوقاية تنظيم مسألة الجماعية يةتفاقاال خالل من الجماعية

 ،)2(ضراباإل وحق الجماعية النزاعات بتسوية المتعلق القانون إلى وبالرجوع ،وتسويتها
 النزاع أطراف خالل من يتفاقاال القانون لدور كبيرة أهمية أولى المشرع أن نجد

 ،بينهما جماعي نزاع أي إلى الوصول لتفادي احتياطية إجراءات على تفاقلال الجماعي
 ااهتمام المشرع أولى حيث ،اعيالجم للنزاع الوقائية التسوية هو اإلجراءات هذه وأول

                                                           

شرح عالقات العمل الفردية والجماعية في ضوء التشريع الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، راشد راشد،  - 1
 . 253، ص1991الجزائر، 

 المشار إليه سابقا.  02- 90القانون رقم  - 2
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 بالتشريع ذاته القانون لقب أنه حتى ،الجماعي للنزاع الوقائية التسوية بطريقة خاصا

 لهذا وقائي نظام إقامة في نيته عن يعبر ما وهو الجماعي العمل منازعات في الوقائي

 اللجانو  ،جهة من المباشر التفاوض هما آليتين عبر يتجسد والذي المنازعة من الصنف

 الجزائري المشرع اعتبره المباشر التفاوض فبشان .أخرى جهة من الدائمة أو المشتركة

 ،)1(به األخذ ضرورة على العمل عالقة أطراف وأجبر ،العمل لنزاعات تجنبا مثاليا حال
 وظروف شروط اولتتن الطرفين بين دورية اجتماعات إطار في التفاوض هذا ويبرز

 دورية وتحدد المستخدمة الهيئة داخل تحدث التي ةاالجتماعيو  المهنية والمشاكل العمل

 وممثلي العمل أصحاب بين تبرم التي اتتفاقواال ياتتفاقاال في االجتماعات هذه

  .)2(العمال

 العمل عالقة أطراف إنشائها إلى يلجأ فقد المشتركة أو الدائمة اللجان بشان أما

 هاته تتكفل حيث ،آلخر حين من تثار قد التي العمل نزاعات حدوث تجنب بغرض

 ،بتسويته الكفيلة الحلول تقترح كما المهنية بالحياة المرتبطة المشاكل بفحص اللجان
 ياتتفاقاال إلى اللجان هذه وتنظيم إنشاء وصالحية حرية العمالية التشريعات وتفوض

  .)3(له المناسبة الحلول اقتراحو  ودراسته النزاع متابعة كيفيات تحدد التي

 أصحاب بتعنت يصطدم قد الدائمة اللجان أو المباشر التفاوض أسلوب أن يرغ

 الطريقة أمام الباب وبفتح ،وجوده مبررات من الوقائي األسلوب يفرغ الذي األمر العمل

 ،النزاع لهذا العالجية أو الودية التسوية وهي الجماعي النزاع تسوية طرق من الثانية
 والتي 02- 90 القـانون من 5 المادة خالل من المشرع نظمها التي المصالحة بينها ومن

                                                           

 . 215مرجع سابق، صعجة الجياللي،  - 1

رية ويدرسون فيها وضعية يعقد المستخدمون وممثلو العمال اجتماعا دو « :02- 90تنص المادة الرابعة من القانون  -2
ل عبارة ممثلي العمال في مفهوم هذا لعامة داخل الهيئة المستخدمة، تدالعالقات االجتماعية والمهنية وظروف العمل ا

القانون على الممثلين النقابيين للعمال أو الممثلين الذين ينتخبهم العمال في حالة عدم وجود الممثلين النقابيين، تحدد 
هذه المادة السيما دورية االجتماعات في االتفاقيات واالتفاقات التي تبرم بين المستخدمين وممثلي كيفيات تطبيق 

 . »العمال

 . 216مرجع سابق، صعجة الجياللي،  - 3
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 للمصالحة بالنسبة ،)1(تنظيمية ومصالحة يةاتفاق مصالحة ،صورتين شكل في تتخذ قد

 إيجاد بقصد سواء الجماعية ياتتفاقاال تقررها التي اإلجراءات تلك بها فيقصد يةتفاقاال

 أحكام تفسير بقصد أو العمل عالقة تنفيذ أثناء تنشا قد التي للنزاعات المناسبة الحلول

 يتمو  األعضاء في التساوي أساس على اللجان هذه تشكيل يتم حيث ،الجماعية يةتفاقاال

 تبدأ فهي التنظيمية للمصالحة بالنسبة أما .لها المخولة والصالحيات عملها نظام تحديد

 تتعلق يةاتفاق إجراءات وجود عدم عند أو يةتفاقاال المصالحة فشل عقب عادة

 القانون من 5 المادة من الثانية الفقرة ذلك على تنص كما ،)2(يةتفاقاال بالمصالحة

 ويتضح .العمل مفتش اختصاص من التنظيمية المصالحة وتكون ،أعاله إليه المشار

 على يةتفاقاال المصالحة أولى كمرحلة فّضل المشرع أن السابقة المادة نص من

 يةتفاقاال اإلجراءات ألهمية نظرا وذلك ،الجماعي النزاع لحل التنظيمية المصالحة

  .العمل عالقات استقرارو  تنظيم في الجماعي التفاوض على المبنية

 ،سابقا إليها المشار 120 المادة من 12 الفقرة خالل من المشرع أجاز كما
 األدنى الحد طبيعةو  مجاالت تحديد مسالة حول التفاوض إمكانية العمل عالقة ألطراف

 أن المالحظة مع ،ضراباإل في حقهم لممارسة العمال لجوء حالة في الخدمة من

 وجود أبمبد يتعلق ال المشرع أجازه الذي الخدمة من األدنى الحد موضوع حول التفاوض

 توسيع إمكانية حول تنحصر سوف التفاوض عملية لكنو  ،اإلجراء هذا وجود عدم أو

  .)3(اإلجراء هذا طبيعةو  مجاالت

 

                                                           

إذ اختلف الطرفان في كل المسائل المدروسة أو في بعضها، يباشر « :02- 90تنص المادة الخامسة من القانون  -  1
ها في االتفاقيات أو العقود التي يكون كل من الجانبين المستخدم وممثلو العمال إجراءات المصالحة المنصوص علي

طرفا فيها، وٕاذا لم تكن هناك إجراءات اتفاقية للمصالحة أو في حالة فشلها يرفع المستخدم أو ممثلو العمال الخالف في 
 ». العمل إلى مفتشية العمل

 . 216مرجع سابق، صعجة الجياللي،  -  2

 . دراسة الباب الثاني من هذه الرسالة سنعود بالتفصيل لألحكام االتفاقية المتعلقة باإلضراب عند - 3
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Ý—ÐÛa@sÛbrÛa@ @

ÝßaìÈÛa@ñ‹qû¾a@óÜÇ@òšëbÐ¾a@òîÇbà§a@aõa‹ugëp@bç��@ @

 عالقات استقرار إلقرار تستخدم االجتماعي للحوار آلية الجماعية المفاوضة إن
 ،بها وتتأثر فتؤثر بها تحيط بيئة وسط في توجد القانونية اآلليات من كغيرها وهي ،العمل

 سلبا بها تتأثرو  معها فتتفاعل الخارجية العوامل من بمجموعة تتأثر الجماعية فالمفاوضة
 وتختلف ،الدولة داخل السائدة لوجيةديو اإلي حسب وتتعدد العوامل هذه وتتنوع ،إيجابا أو

 مؤثر عامل أهم ولعل  إفشالها أو المفاوضة إنجاح في تأثيرها درجة حيث من العوامل هذه
 ،حكمال لنظام استجابته ومدى النقابي بالعمل المتعلق العامل هو ،الجماعية المفاوضة في

 هذا استقاللية بمدى يمس مما التنظيمات تلك على النظام لهذا السياسي التأثير ومدى
  .)1(النقابي التنظيم

 ويــأتي ،جماعيــةال المفاوضــة فــي مهمــا دورا تلعــب الدولــة أصــبحت ،ذلــك جانــب إلــى
 سـيادتها علـى المحافظـة فـي منها رغبة العمل عالقات في الدولة لتدخل انعكاسا الدور هذا

 الّســلم علــى والحــافظ ،ةاالجتماعيــ العدالــة بإقامــة أكثــر المعنــي الطــرف هــااعتبار ب ،وكيانهــا
 ،اتنظيميـ منشـئا دورهـا يكـون فقد ،الجماعية المفاوضة في الدولة دور ويختلف ،االجتماعي

  .)2(الجماعية المفاوضة في طرفا تكون وقد

 تكاد وقواعد إلجراءات وفقا تسير وقانونية فنية عملية الجماعية المفاوضة وتعتبر
 وانتظام سير في األثر بالغ لها تاإلجراءا هذه ،والقانوني الفني جانبها في محددة تكون

 على أهمية اإلجرائي أو التقني الجانب يقل وال ،نتيجتها في وبالضرورة ،المفاوضات
 حسابية عملية الجماعي التفاوض بأن القول ويمكن. )3(الشـأن هذا فـي القانوني الجانب
 التفاوض أن اعتبارب ،ثابتة وخطوات إلجراءات وفقا ثابتة نتائج على الحصول فيها يمكن
 في الفنية العملية فان ذلك وعلى ،ةاالجتماعيو  التقنية المؤثرات لكافة يخضع إنساني نشاط

                                                           

1- ROZES (L), Remarques sur l’ordre public en droit de travail, revue Droit Social, 1977, p311.  
2- SAINT-JOURS (Y), Droit du travail dans le secteur public, LGDJ, paris, 1986, p 447.  
3 - GUARDELLI Adam, VERDIER (J-M) , la négociation collective en France, les éditions 
ouvrières, paris, 1972, p 95.  
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 المفاوضة طرفي تجعل التي ،القوى ينلمواز  وفقا استعدادا تتطلب الجماعية المفاوضة
 بغية متتابعة إلجراءات وفقا يتم التفاوض فان ذلك عن فضال ،القوة حيث من متساويين

  .سلفا محدد هدف تحقيق
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szj¾a@Þëþa@ @

Òýn‚a@ÝßaìÈÛa@ñ‹qû¾a@óÜÇ@òšëbÐ¾a@òîÇbà§a@ @

 مستقلة ليست فهي ،بها المحيطة والعوامل بالظروف تتأثر الجماعية المفاوضة إن
 الحكم بنظام هارتباط ومدى النقابي بالعمل المتعلقة تلك العوامل هذه أقوى ولعل  ،عنها

 مدى على ذلك وتأثير النقابية التنظيمات على النظام لهذا السياسي التأثير ومدى
 نظام باعتماد سواء ،النقابي التمثيل طبيعة تأثير جانب إلى ،التنظيمات ذهه استقاللية

 الحركة فاعلية على ذلك وتأثير ،العمال تمثيل في النقابية التعددية نظام أو النقابية الوحدة
  .العمل أصحاب مواجهة في النقابية

kÜĐ¾a@Þëþa@ @

aòîÛýÔn�@ÝàÈÛa@ïibÔäÛa@ @

 ،النقابية الحرية دعائم أهم من الدولة عن النقابي والعمل النقابات استقاللية إن
 السلطة جانب من تدخل ودون ،وٕاداراتها إنشائها في الحرية كامل ألعضائها تكون بحيث
 الداخلية الشؤون في تتدخل أن للدولة يجوز فال ،النقابية أنشطتهم مباشرتهم في العامة

 في والفاعلة ةالعام المؤثرات أحد هااعتبار ب بارزا دورا السياسية العوامل تلعب لذا للنقابات
  .دولة كل في السائدة إليديولوجيةا بحسب يختلف تأثيرها أن إال ،)1(الجماعية المفاوضة

 ،النقابي العمل استقاللية على السلبي التأثير إلى يؤدى النقابي العمل تسييس إن
 فالنظام ،وجودها من جدوى ال آلية وجعلها الجماعية المفاوضة على التأثير وبالتالي
 جانبال من خاصة ،له موالية نقابية منظمة وجود مصلحته من ،الدولة داخل السياسي
 المنظمة هذه خروج عدم وضمان ،العمل عالقات تنظيم على السيطرة من ليتمكن العمالي
 أن يمكن ال باستقاللية يتمتع ال عمالي نقابي تنظيم أن شك وال ،السلطة إرادة على النقابية

 النقابي العمال تسييس مسالة ترتبطو  ،)2(سلبيا تأثيرا إال الجماعية المفاوضات في يؤثر
                                                           

1- CATALA (N), traité de droit du travail, l’entreprise, T-IV Dalloz, paris, 1980, p 53.  

 . 70، ص1993األهالي، القاهرة،  العمال والسياسة، كتابهويدا عدلي رومان،  -  2
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 نجد لذلك ،)1(السلطة عن االستقاللية على قدرته وعدم التنظيم هذا بضعف وثيقا اارتباط
  .النامية الدول في أكثر تنتشر األنظمة لسيطرة خضعت التي النقابية التنظيمات أن

 مـن كبيـر بقـدر تتمتـع األوروبية الدول في النقابية التنظيمات أن نجد ذلك مقابل في
 حـزب لمثـ الـدول بعـض فـي الحكـم إلى تصل جعلها حد إلى االستقالل على والقدرة الوعي
 فــي النقــل عمــال إضــراب - الحكومــات علــى إرادتهــا فــرض جانــب إلــى ،نجلتــراإ فــي العمــال

 األمـر ،الدولة سلطة عن استقاللها من قوتها النقابات هذه تستمدو  - )2(بفرنسا 2004 سنة
  .وناجحة قوية جماعية مفاوضة يفرض يالذ

 علـــــى ســـــيطرتها لفـــــرض القانونيـــــة اآلليـــــات مـــــن مجموعـــــة الـــــدول بعـــــض وتســـــتخدم
ـــة التنظيمـــات  بالتفصـــيل يتســـم النقـــابي للعمـــل تنظـــيم بوضـــع المشـــرع يتـــدخل حيـــث ،النقابي

 فـي التشـريعية األصـول بـذلك مخالفـا ،التنظـيم بهـذا المتعلقة يلالتفاص كافة وتغطية والتشدد
 تتـــرك أن علـــى ،األساســـية المبـــادئ علـــى القـــانوني التنظـــيم يقـــوم أن فاألصـــل ،المجـــال هــذا

  .والتنظيمات الهيئات تلك بإدارة المعنية لألجهزة الدقيقة التفاصيل

 فكـرة أثـارت قد ،العمل عالقات بتنظيم المعنية الدولية الهيئات فان اإلطار هذا وفي
 علـى وبالتـالي ،)3(النقابيـة الحريات على المؤثرات مأه داح هاعتبار ب النقابي العمل استقاللية

 علـى بنـاءً  أو للقـانون وفقـا تقـوم عنـدما النقابات أن أكدت حيث ،صوره فةبكا النقابي العمل
 مـن كوسـيلة ،سياسي عمل مباشرة أو سياسي حزب مع عالقات بإقامة ،أعضائها من قرار
 هــــذه شــــان مــــن يكــــون أن يجــــب ال فانــــه ،ةاالجتماعيــــو  يةقتصــــاداال أهــــدافها تحقيــــق اجــــل

 وظائفهـــا أو النقابيــة الحركــة اســتمرارية طــرللخ ضتعــرّ  نأ السياســية األعمــال أو العالقــات
                                                           

يذهب جانب من الفقه الفرنسي أن اشتراك النقابات في إدارة المصالح العامة وتعاونها مع السلطة العامة يؤدي  - 1
مما  ا كمنظمة مهنية تسعى إلى تحقيق مصالح العمال وٕالى الميل العتبارها أجهزة عامة أو شبه عامةإلى تقليص دوره

   يفقدها القدرة على التدخل لتحسين أحوال الطبقة العاملة. انظر:
 - PASCRE Roger, la négociation collective après la loi du 13 Novembre 1982, revue droit 
sociale, N° 4, février 1983, p 39.  
2- VACHET Gérard, négociation dans l’entreprise, édition lefebre, Levallois, 2005, p 61.  

تضمن الدولة « :بشأن الحريات والحقوق النقابية 1977لعام  8تنص المادة التاسعة من االتفاقية العربية رقم  - 3
 ». حماية منظمات العمال ومنظمات أصحاب األعمال من التدخل في شئونها أو التأثير عليها
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 النقابـات تعـاون اجـل مـن سـعييها أثناء الحكومات على يجب كما ،يةقتصادواال ةاالجتماعي
ـــة علـــى كبيـــر حـــد إلـــى يرتكـــز التعـــاون هـــذا قيمـــة بـــان تعتـــرف أن سياســـتها تنفيـــذ فـــي  حري

 يجـب وال ،االجتمـاعي دمالتقـ تحقيـق فـي جوهريـا عمـال هـااعتبار ب النقابيـة الحركـة واستقاللية
- النقابــات تــتمكن وبــذلك ،)1(النقابيـة للحركــة الطبيعيــة الوظــائف فـي التــدخل محاولــة عليهـا

 سـلطة أي عـن تـام اسـتقالل فـي وصـالحياتها مهامهـا ممارسـة مـن -للعمـال الممثلـة اصةخ
 للمفاوضـات خوضـها أثنـاء وفعـال يجـابيإ تـأثير لهـا يكـون أن أرادت مـا إذا ،أخرى جهة أو

  .النقابي الدور فاعلية بقاء وكذلك ،الجماعية

kÜĐ¾a@ïãbrÛa@ @

c‡jß@ñ‡yìÛa@òí†‡ÈnÛaë@òîibÔäÛa@ @

 فكلمـــا ،الجماعيـــة المفاوضـــة علـــى المـــؤثرة العوامـــل أهـــم حـــدأ النقابيـــة الحريـــة تعتبـــر
 تقلصــــت وكلمـــا ،تطــــورا الجماعيـــة المفاوضـــة ازدادت كلمــــا النقابيـــة الحريــــات نطـــاق اتســـع

 لمبـدأ تطبيـق إال همـا مـا النقابيـة والتعدديـة وحـدةال ومبـدأ ،نطاقها وضاق المفاوضة ضعفت
 المفاوضـة علـى األثـر بـالغ لـه السابقين المبدأين من أي اتباع فإن وبالتالي ،النقابية الحرية

  .الجماعية

 الطـرف وبالتبعيـة المفاوضـة مسـتويات فان ،النقابي النشاط في السائد المبدأ فحسب
 ااتحـاد نجـد فإننـا النقابية الوحدة مبدأ بصدد كنا ما فإذا ،سيختلف األطراف من لكل الممثل
 الجهــات وهــي ،قطــاع أو مهنــة لكــل الممثلــة العامــة النقابــات مــن عــدًدا يضــم واحــًدا عمالًيــا

 الفــروع فــي ممــثال أدنــى نقــابي تنظــيم عنهــا يتفــرع ،الجماعيــة المفاوضــة مباشــرة لهــا المخــول
 فنجـد ،يختلـف الوضـع فـإن النقابيـة التعدديـة مبـدأ ِظـل فـي أمـا ،)2(المؤسسات داخل النقابية
 يتــيح مــا وهــو الواحــدة المؤسســة داخــل نقابــة مــن وأكثــر ،للعمــال ممثــل عــام اتحــاد مــن أكثــر

                                                           

، الدورة الخامسة والثالثون، جنيف. أشار 1952جوان  26قرار الجمعية العامة لمنظمة العمل الدولية الصادرة في  -  1
 . 87مرجع سابق، صهويدا عدلي رومان،  - إليه:  

2 - VACHET Gerard, op. cit , p 84.  
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 األمـر ،)1(إلرادتهـم وفقـا العمـال سـتمثل أنهـا يرونهـا التـي النقابة إلى االنضمام حرية للعمال
  .العمل عالقات لتنظيم كآلية الجماعية المفاوضة دور تفعيل شأنه من الذي

 القطاعــات فــي والعمــال واحــدة مهنــة فــي للعمــال يكــون أن النقابيــة بالوحــدة ويقصــد
 ،القطـاع تذا فـي غيرهـا نقابـة بإنشـاء يصـرح ال بحيـث ،واحدة نقابة المرتبطة أو المتشابهة

 وأصـحاب العمـال حـق ،النقابيـة بالتعدديـة ويقصـد. للعمـال ممثل واحد عام اتحاد لواء تحت
 فـي توجـد أن فـيمكن ،الواحـد القطـاع أو الواحـدة المهنـة في نقابة من أكثر تكوين في العمل
  .)2(واحدة جغرافية منطقة وفي متنافسة نقابات عدة الواحد القطاع أو الواحدة المهنة

 ،ومعـــارض مؤيـــد بـــين الـــرأي فـــي انقســـاًما هنـــاك أن نجـــد الســـابقين المبـــدأين وحـــول
 األخــذ أن يــرون النقابيـة الوحــدة مبـدأ فأنصــار ،الحجـج مــن مجموعـة علــى فريـق كــل فاسـتند

 عـن الـدفاع عـن عـاجزة النقابـات تصبح بحيث ،العمال جهود تفتيت إلى يؤدي قد بالتعددية
ـــة الطبقـــة مصـــالح ـــى الـــبعض ويـــذهب ،)3(العامل  واألمثـــل الوحيـــد الســـبيل هـــي الوحـــدة أن إل
 لعـالما فـي الغالبـة يةقتصـاداال الصـفة أصـبحت والتـي الكبرى يةقتصاداال التكتالت لمواجهة

 التنظـيم تفتيـت فـإن كـذلك ،أعضـائه شـمل لـم علـى القـادر هـو الواحد النقابي فالتنظيم ،اآلن
 يسـهل صـغيرة نقابيـة كيانـات التنظـيم ذلـك داخـل يوجـد أن شـانه مـن التعدديـة بـإقرار النقابي

  .)4(عليها السيطرة

 مواجهة في النقابية الحركة فاعلية من يقلل النقابي التعدد أن ،كذلك البعض ويرى
 إلى كثيرة أحيان في تلجأ والصغيرة المتعددة فالنقابات ،الدولة وكذلك ،األعمال أصحاب
 نقابًيا تنظيًما تتطلب النقابية األهداف وحدة فإن كذلك ،المهنية األهداف على المزايدة

 النقابات بين المساواة تختفي كذلك التعددية ظل فيو  ،العمالي التضامن يمثل احًداو 
 يقطر  عن التعدد وضعية من تستفيد أن الدولة وتستطيع مجردة بصورة المتنافسة

                                                           

 . 38الحريات النقابية، مرجع سابق، صحسن البرعي، أحمد  -  1

 . 45، ص1995الوجيز في عالقات العمل الجماعية، دار النهضة العربية، القاهرة، طبعة البراوي، رجب  -  2

 . 40المرجع السابق، صأحمد حسن البرعي،  -  3

 وما بعدها.  56، ص2003، طبعة ، القاهرةقانون العمل، مطبوعات روز اليوسفمحمد رزق،  -  4
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  .)1(النقابات بين للتميز ممارستها

 المبــــادئ أهــــم احــــد يعــــد النقــــابي التعــــدد أن فيــــرون ،النقابيــــة التعدديــــة أنصــــار أمــــا
 فــي بحريتــه تــرتبط االنضــمام فــي العامــل فحريــة ،النقابيــة الحريــة عليهــا تقــوم التــي الجوهريــة

 التعــدد خــالل مــن إال لحريــةا هــذه تــؤتي ولــن ،وميولــه أفكــاره توافــق التــي النقابــة يختــار أن
 التراخــي إلــى يــؤدى النقابيــة الوحــدة نظــام أن ،النقابيــة التعدديــة أنصــار ويضــيف ،)2(قــابيالن
 مبـدأ عكـس علـى وذلـك ،التنـافس إلـى النظـام هـذا الفتقـاد العماليـة المصـالح عن الدفاع في

 النقابـة فاعليـة علـى لـكذ فيـنعكس ،الواحـدة المهنـة نقابـات بـين بالتنـافس يسـمح الـذي التعدد
 والتسـلط البيروقراطية انتشار إلى يؤدى المنفردة النقابة نظام فإن ذلك عن فضال ،وحيويتها
 ممـا ،لـديها االختصاصـات كـل تركيـز عـل المركزيـة النقابـة قيـام جانـب إلـى ،عمل كأسلوب

 ،لقاعــدةا تلـك مطالـب عـن التعبيـر فـي لمصـداقيتها وفقـدان قاعـدتها عـن انعزالهـا إلـى يـؤدى
 اســتقاللها النقابــة تفقــد بحيــث النقابــات علــى الدولــة ســيطرة إلــى يــؤدى النقابيــة الوحــدة ومبــدأ
  .)3(النقابي التعدد ظل في الوضع عكس الدولة إزاء

 النقابـات بـين بالمسـاواة يتعلـق فيمـا النقابية التعددية لمبدأ نقد من يوجه قد لما قاءً ت وا
 غيـــر مـــن أنـــه إال ،القانونيـــة الناحيـــة مـــن تحقيقهـــا أمكـــن وٕان المســـاواة أن حيـــث ،دةالمتعـــد

 ســـتمثل التـــي النقابـــة عـــن بالبحـــث تعلـــق فيمـــا خاصـــة ،الوجـــوه كافـــة علـــى تحققهـــا الممكـــن
 بــأن وذلــك كحــل تمثــيال األكثــر النقابــة فكــرة ظهــرت لــذلك ،الجماعيــة المفاوضــة فــي العمــال
ـــدفاع مجـــال فـــي زاتاالمتيـــا بعـــض معينـــة نقابـــة تمـــنح  وخاصـــة ،المهنيـــة المصـــالح عـــن ال

 اتعتبــــار ال وفقــــا تمثــــيال األكثــــر النقابــــة اختيــــار ويــــأتي العمــــال باســــم الجمــــاعي التفــــاوض
 للتعدديــة الـدول غالبيـة اتجــاه ورغـم انـه إال ،ســبق فيمـا إليهـا التطــرق تـم موضـوعية ومعـايير
 حســب فانــه ،فيهــا لالنخــراط قابــةالن اختيــار فــي العمــال حريــة مــن ذلــك صــاحب ومــا النقابيــة
 يختلـف تأثيرهـاو  نقابـات وجـود أن الدوليـة العمال لمنظمة التابع الدولي العمل لمكتب دراسة

                                                           

 وما بعدها.  39، ص1994 ،القاهرة، ، دار النصر للطباعةالقانون النقابيإسماعيل، أحمد محمد  -  1

 . 46سابق، صمرجع رجب البراوي،  -  2

 . 47، صنفسهمرجع ال -  3
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 النقابــات فــي االنخــراط نســبة فــي متزايــدا انخفاضــا الدراســة الحظــت كمــا ،خــرآ إلــى بلــد مــن
  .)1(نقابية زمةأ وجود إلى الدراسة تشير كما يشكل أصبح الذي األمر ،العمال جانب من

kÜĐ¾a@sÛbrÛa@ @

ÉÓaë@ÝàÈÛa@ïibÔäÛa@À@‹öa�§a@émb�bØÈãaë@óÜÇ@òšëbÐ¾a@òîÇbà§a@ @

 مـن وتمتـد األولى :مرحلتين إلى تقسيمها يمكن المجال هذا في الجزائرية التجربة إن
 للعمــال العــام تحــاداال كــان حيــث ،النقابيــة األحاديــة مرحلــة وهــي ،1989 غايــة إلــى 1962

 الســلطة لتوجــه نظــرا وذلــك ،العمــال لتمثيــل واألوحــد الوحيــد النقــابي التنظــيم هــو الجزائــريين
 النقابــة وظيفــة فــإن ،الفتــرة هــذه وخــالل ،الواحــد الحــزب نظــام نحــو الفتــرة تلــك فــي اســيةالسي

 الظــروف تحســين علــى تعمــل مطلبيــة تكــن لــم الجزائــريين للعمــال العــام تحــاداال فــي الممثلــة
 توعيــة هــو النقابــة مهمــة كانــت بــل ،المهنــة مصــالح عــن وتــدافع ،للعمــال والمعنويــة الماديــة
 كانــت االســتقالل بعــد الجزائــر ظــروف ألن ذلــك ،االســتقالل مكاســب ةلحمايــ العمــال وتعبئــة
 الـــدول فـــي النقابـــة عـــن تختلـــف يجعلهـــا مـــا وهـــو ،فقـــط مطلبـــي دور للنقابـــة يكـــون أن تمنـــع

  .)2(الرأسمالية

ـــة أمـــا  التعدديـــة إقـــرار تـــم حيـــث 1989 دســـتور بعـــد مـــا مرحلـــة وهـــي الثانيـــة المرحل
 بإمكــان وأصــبح ،ابيالنقــ للعمــل الجزائــريين للعمــال العــام تحــاداال احتكــار وٕالغــاء ،)3(النقابيــة
 وأصـــبحت ،)4(حريـــة بكــل العمـــل صـــحاب ال ممثلــة أو ،للعمـــال ممثلـــة ســواء نقابـــات إنشــاء

 المتمثلــة المطلبيــة الوظيفــة وهــي ،التعبيــر صــح إن الكالســيكية صــالحياتها تمــارس النقابــات
 فـي المشـاركةو  ،ضـراباإل حـق وممارسـة للعمـال والمعنوية المادية المصالح عن دفاعال في

  .الجماعية ياتتفاقاال وٕابرام ،الجماعية المفاوضة

                                                           

1- Le BIT, le travail dans le monde, les relations professionnelles, Bit, Genève, 1992, p59.  

مدى ممارسة االتحاد العام للعمال الجزائريين للحرية النقابية، بحث مقدم لنيل درجة بلونيس ناصر الدين،  -  2
 . 67، ص1993، 1992ير، جامعة تيزي وزو، الماجست

 ، المشار إليه سابقا. 1990جويلية  02، المؤرخ في 14- 90بمقتضى القانون رقم  -  3

4   - BELLOULA Tayeb , Droit du travail , édition Dahleb, Alger, 1994, p 387.  
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 عن وتدافع تمّثلهم مستقلة نقابات إنشاء العّمال بإمكان أصبح ،لذلك وتبًعا
 مهّنية قطاعات يتغطّ  نقابات عّدة بظهور ذلك تجسد وقد ،ةاالجتماعيو  المهّنية مصالحهم

 للمنظومة والّسريع الفجائي بالتحّول تأّثره هو الّنقابي الّنشاط هذا يميز ما لكنّ  ،مختلفة
 على يعتمد نظام إلى ،اإلداري الّتسيير أدوات كّرسي نظام من ،العمل لعالقات القانونية
 يناالجتماعي ءللشركا رحظيت دون تمت النقلة هذه أن كما ،العالقة لهذه يتفاقاال الّتسيير

 الذي الجديد الواقع هذا مواجهة في أنفسهم هؤالء وجد حيث ،وٕاجرائيا فنيا يينقتصادواال
 خالل من المهنية عالقاتهم لتنظيم سبامنا يرونه ما اتخاذ في واسعة صالحيات يمنحهم

 ظل في ،اآللية هذه تفعيل عن المترتبة للنتائج تحملهم مقابل في ،الجماعي التفاوض آلية
 في متسرع ومستخدم ،االشتراكية الدولة بمنطق يفكران والنقابة العامل فيه يزال ال محيط
  .الليبرالية الدولة منطق تطبيق

 للنقابات المحتشم الظهور هو ،المجال هذا في تسجيلها يمكن التي األخرى الميزة
 واضًحا أثيًرات له نجد وال الشكلي الجانب وجوده يتعدى ال منها الكثير أن حيث ،المستقلة

 الحكومة انطالق مع النقابية بالتعددية عترافاال فترة لتزامن نظرا ،العملية الساحة على
 حل من صاحبها وما ،1990 سنة من بداية ،والمالي الهيكلي التعديل سياسات تطبيق في

  .البطالة ظاهرة وتفشي ،للعمال الجماعي والتسريح ،العمومية المؤسسات

 اإلصالحات سياسة بفعل الشغل عالم عرفها التي التالتحو  هذه خضم وفي
 لها يؤمن اجتماعي حليف عن البحث نحو تتجه أن السلطة على لزاما أصبح ،يةقتصاداال

 بعض في النظر إلعادة أّدى الذي األمر ،الجديد المجتمع مشروع إلى يالّسلم االنتقال
 المتعلق 14-90 رقم قانونال من 35 المادة نص تعديل فتم ،النقابية التعددية قواعد

 على التعديل هذا ظل في ُيشترط أصبح حيث ،)1(النقابي الحق ممارسة بكيفيات
 على أو ،المستخدمة المؤسسة مستوى على سواء تمثيال أكثر تكون أن النقابية التنظيمات

 هذا وعلى التفاوض أهلية اكتساب يمكنها حتى ،الوطني أو ،المهني القطاع مستوى

                                                           

مؤرخة ، 36ج. ر عدد ، 14-90المعدل والمتمم للقانون رقم ، 1996جوان  10المؤرخ في  ،12-96األمر رقم  - 1
 .1996جوان  12في 
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 الكلي العدد من %20 األقل على تضم التي العمالية النقابات تمثيلية تكون األساس
 على ويتعين ،المشاركة لجنة في األقل على %20 تمثيل لها التي التنظيمات أو ،للعمال

 بكل سنة كل بداية في المختصة اإلدارية السلطة أو المستخدم إبالغ النقابات هذه
  .المستخدمة الهيئة داخل تمثيليتها تقدير من ُتمّكُنَها التي العناصر

 أصبح ،أعاله إليها المشار 35 المادة على دخلأُ  الذي التعديل من اانطالقو 
 ،وعليه ،الوطني المستوى على للعمال تمثيال األكثر النقابة الجزائريين للعمال العام تحاداال
 الوضع هذا أدى. النقابية المركزية على الجماعي التفاوض عملية حصر ظاهرة تكّرست

 القوية تمثيليتها رغم األخرى المستقلة العمالية للنقابات التمثيلي الدور وتغييب تهميش إلى
 النقابة به تقوم الزالت الذي االحتكار بفعل اجتماعي كشريك إدراجها عدم وٕالى ،)1(قطاعيا

 هذه مشاركة األحيان من الكثير في اإلدارة من بمباركة رفضت التي ،التاريخية األحادية
 عدم جانب إلى ،اآلن حتى قطاعية أو مركزية مفاوضات أي في المستقلة النقابات
 ممثلي تجمع والتي 1991 سنة منذ دوريا تعقد التي الثالثية اجتماعات في إشراكها
 الكنفدراليات غالبية مشاركة نسجل حين في ،العمال وممثل ،العمل أرباب مع الحكومة

 مبدأ على أضفى الوضع هذا ،اللقاءات هذه في العمل ألصحاب الممثلة والجمعيات
  .)2(واقعية ممارسة منه أكثر شكليا طابعا الجزائر في النقابية التعددية

 من الممتدة الفترة طوال ظل الذي الجزائريين للعمال العام تحاداال طبيعة أن غير
 ،الدولة هياكل من جزءا ،)3(النقابي بالحق المتعلق القانون صدور غاية إلى االستقالل
 مشاريع لصالح العمال لتجنيد ووسيلة ،وأهدافه مبادئه في للحزب تابعة جماهيرية ومنظمة

 اإلطار مع فوالتكيّ  لالندماج عائقا التراكم هذا له لشكّ  ،يةقتصادواال السياسية الدولة

                                                           

أقوى نقابة فئوية مستقلة حتى اآلن، إال أنها ال   SNAPAPعوان اإلدارة العموميةلمستقلة ألتعتبر النقابة الوطنية ا - 1
تزال تعرف الكثير من المشاكل الهيكلية والتنظيمية، إلى جانب صعوبة تنظيم الموظفين نظرا لحساسية مواقعهم في 

 األجهزة اإلدارية. 

يع لقاءات الثالثية ومشاركتها في هذه االجتماعات، ألنها تطالب نقابات واتحادات العمال المستقلة منذ مدة توس -  2
 شريكا اجتماعيا فاعال حقيقيا للعمال والموظفين.  -حسب رأيها–أصبحت 

 ، مرجع سابق. 14-90القانون رقم  -  3
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 النقابي التمثيل قاعدة وان خاصة ،العمل قاتعال يطبع أصبح الذي الجديد القانوني
 الحكومة مع للتفاوض المؤهل األساسي الطرف الجزائريين للعمال العام تحاداال من جعلت

. يالمهن النشاط مستويات كافة وعلى ،القطاعات كل في المستخدمة المؤسسات ومسيري
 المتمّيزة ،بالدولة العام ادتحاال بعالقة المرتبطة السابقة التاريخية الفترة بصمات أن إال

 ،النقابي نشاطه واقع على السلبية آثارها تركت ،الواحد الحزب وصاية تحت بوقوعه
 ،مطلبية نقابية كمنظمة ذاتيته إثبات السابقة الفترة طوال الفرصة له تَُتحْ  لم تحادفاال

 ليهع المفروض الواقع مع مالءمته بمشكل اليوم يصطدم جعله بما ،ضاغطة وكجماعة
 التفاوض وتقنيات لثقافة النقابة هذه افتقاد ذلك إلى ُيَضافُ  ،العمالية الساحة على

 وانتشار تطور أمام كبيرا وعائقا تحديا مجملها في المعطيات هذه شّكلت. الجماعي
  .المهنية العالقات تنظيم في جديد وأسلوب كآلية الجماعية المفاوضة

 بادرت المهنية الفئات كلّ  بأن الجزائر في ةالنقابي الخارطة ظهرتُ  ،آخر سياق وفي
 ،للعمال الوسطى والفئات الموظفين لفئة سيطرة شبه وجود مع ،مستقلة نقابات تكوين إلى

 امتالك جانب إلى ،الصحي والقطاع العمومية واإلدارة ،التعليم ،التربية لقطاعات التابعين
 للموظفين المعتبر العدد ،أهمها دةمتعد لعوامل نظرا معتبرة تفاوض إلمكانيات الفئات هذه

 ما لكن ،ومؤثرة قوية مطلبية نزعة ذات يجعلها مما القطاعات لهذه المنتسبين والعمال
 غياب هو ،المجال هذا في الرائدة الدول بعض بتجارب مقارنة النقابات هذه تجربة يميز
 مشاكل من يعاني منها الكثير أن جانب إلى ،النقابات هذه بين والتنسيق التضامن ثقافة

 القطاعات في خاصة ،الفئوية النقابات بين والصراع التنافس إلى إضافة ،داخلية تنظيمية
 ذلك كل إلى يضاف ،والموظفين العمال فئة حيث من التجانس بعدم تتمّيز التي المهنية
 هذه أدت ،للعمال والمعنوية المادية المصالح عن للدفاع موّحدة نقابية استراتيجية غياب

 واضحة بطريقة وجودها إثبات على المستقلة العّمالية النقابات قدرة عدم إلى األسباب
 الشريك مرتبة على حصولها عدم والى ،يةقتصادواال ةاالجتماعي الساحة على وفّعالة

 والقطاعات المستويات مختلف على قويّ  يتفاوض وضع الفتكاك يؤهلها الذي االجتماعي
  .المهنية
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szj¾a@ïãbrÛa@ @

Ša‹Ôn�a@pbÓýÇ@ÝàÈÛa@‘b�c@Ý‚‡m@òÛë‡Ûa@áîÄänÛ@òšëbÐ¾a@òîÇbà§a@ @

 علـى الحفـاظ فـي الدولـة رغبـة هـو أساسـه ،الجماعيـة المفاوضـة في مهم دور للدولة
 ةاالجتماعيــــ العدالــــة بإقامــــة غيــــره مــــن ثــــرأك المعنــــي الطــــرف هــــااعتبار ب ،وكيانهــــا ســــيادتها
 فــــي الدولــــة لتــــدخل انعكاســــا الــــدور هــــذا ويــــأتي ،االجتمــــاعي واألمــــن الّســــلم علــــى والحفــــاظ
 والعالقـــات اإلرادة ســـلطان لمبـــدأ طويلـــة ولمـــدة العالقـــة هـــذه تركـــت بعـــدما ،العمـــل عالقـــات
 وزيــــادة األجــــور انخفــــاض مثــــل ،العاملــــة بالطبقــــة ضــــررا ألحــــق الــــذي األمــــر ،)1(التعاقديــــة
 قابلهـا التـي ،األوضاع هذه بتحسين والمطالبة التجمع إلى بالعمال حدا مما ،العمل ساعات

 مصـــالح ةوحمايـــ العمـــل عالقـــات لتنظـــيم التـــدخل عـــن الدولـــة عـــزوف ،األخـــر الجانـــب فـــي
 أصـــحاب علـــى الضـــغط أنـــواع شـــتى تمـــارس بـــدأت التـــي العماليـــة الحركـــات وٕازاء ،العمـــال
 والسـيما الطرفين مصالح يحقق نحو على العالقات هذه لتنظيم التدخل الدولة بدأت ،العمل

 اآلليـة الجماعيـة المفاوضـة وأصـبحت. العالقـة هـذه فـي األضـعف هاعتبـار ب العمالي الطرف
 هــــذه فــــي الدولــــة دور وأصــــبح ،أعضــــائها مصــــالح عــــن للــــدفاع نقابــــاتال تســــتخدمها التــــي

  .)2(الجماعية المفاوضة في طرفا تكون أن وٕاما ،منشًئا تنظيمًيا دوًرا إما ،المفاوضة

kÜĐ¾a@Þëþa@ @

âa�nÛa@òĐÜ�Ûa@òßbÈÛa@Éšìi@Šb�g@ïãìãbÓ@òšëbÐàÜÛ@òîÇbà§a@ @

 النقابية المنظمات اتجهت حيث ،األساس في نقابية آلية الجماعية المفاوضة تعتبر
 الضغط وسائل استخدام من بدال ،وعالقاته وظروفه ،العمل شروط لتنظيم هااستخدام إلى

 تتفق النقابية المنظمات بدأت وعندما ،االجتماعي الّسلم تهديد إلى تؤدي والتي ،لتنظيمها
 ،هتماماال توليها الدولة بدأت الجماعية المفاوضة استخدام على العمل أصحاب مع

 الذي التشريعي اإلطار لها يأته ثم ومن ،هااستخدام تنظم التي القانونية القواعد ووضعت

                                                           

1-BAZEX (M) , Détermination unilatérale ou négociation, revue droit Social, 1978, P784.  
2-MORIN (M,L),le Droit des salaries à la négociation collective principe générale du travail, 
LGDJ, paris, 1994, P 681.  
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  .منظمة إجراءات وفق هااستخدام على يساعد

 واقعيــة بــدأت األخيــرة هــذه أن حيــث ،الجماعيــة للمفاوضــة منشــئ بــدور تقــوم فالدولــة
ــــي الواقــــع فــــرض أن بعــــد ،هااســــتخدام إلــــى العمــــل عالقــــة طرفــــي اتجــــاه خــــالل مــــن  العمل

 الوســائل إلــى بــالنظر اســتعمالها خــالل مــن تتحقــق التــي يجابيــةاإل لآلثــار نتيجــة هااســتخدام
  .)1(األخرى

 ،العامـة سـلطاتها خالل من الجماعية المفاوضة في التنظيمي دورها الدولة وتمارس
 قناعــة لمــدى انعكاســا الــدور هــذا ويعــد ،الجماعيــة المفاوضــة فــي األثــر بــالغ لــه الــدور هــذا

 الدولـة سـلطات مـن سـلطة فكـل ،العمل عالقات ستقرارال كآلية الجماعية وضةبالمفا الدولة
 التفاوضـية العملية لتنظيم تتدخل عندما والدولة ،الجماعي التفاوض آلية تنظيم في دور لها
 هدفــه ةالدولــ دور يحقــق بحيــث ،بحــذر تتــدخل أن يجــب فإنهــا ،العامــة ســلطاتها خــالل مــن

 علــى العمــل أطــراف تســاعد الدولــة فــان ذلــك جانــب إلــى ،)2(الجماعيــة المفاوضــة بتشــجيع
 ظمـــاتالمن وٕانشـــاء تكــوين بحـــق عتـــرافاال خــالل مـــن وذلـــك الجماعيــة المفاوضـــة اســتخدام
 العمــل عالقــة فــي هامــا دورا تلعــب يالتــ المنظمــات هــذه ،)3(العمــل عالقــة لطرفــي النقابيــة

 مــن تحــد التــي العوائــق احــد يشــكل النقابيــة بالمنظمــات عتــرافاال عــدم إن حيــث ،الجماعيــة
 وتكــوين إنشــاء تكفــل التــي القــوانين تضــع الدولــة فــان لــذلك ،)4(الجماعيــة المفاوضــة انتشــار

                                                           

 . 15مرجع سابق، صمحمد عبد اهللا نصار،  -  1

2- YVES Chalaron, la conduite de la négociation, revue droit social, N°7-8 Juillet-Aout 1990, 
p301.  

من خالل الباب  إلبرام االتفاقيات الجماعية،تشجيع المفاوضة الجماعية و  وقد سار المشرع الجزائري على خط التدخل 
من خالل القانون رقم  ،تسوية نزاعات العمل الجماعيةفاوض للوقاية و تالكذلك ، و 11-90السادس من القانون رقم 

 ا سابقا. م، المشار إليه90-02

المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي للعمال وأصحاب العمل أن  14-90انون رقم تم االعتراف من خالل الق - 3
كّونوا تنظيمات نقابية للدفاع عن مصالحهم المادية والمعنوية، ألن بدون االعتراف بالتعددية النقابية ال يمكن الحديث يُ 

 عن المفاوضة الجماعية، فكالهما وجهان لعملة واحدة. 

تأكيدا لذلك، فإن لجنة الحريات التابعة لمكتب العمل الدولي تتلقى العديد من الشكاوى من المنظمات النقابية حول  - 4
بشأن الحرية النقابية، وهو ما يؤكد انه ال يكفي فقط  1948لسنة  87لدول التي صادقت على االتفاقية رقم انتهاكات ا

في مجال المفاوضة الجماعية مجرد اعتراف الدول بمشروعية تكوين المنظمات النقابية، ولكن األهم أن توفر الدول 
 في سير عمل المنظمات النقابية في ذات االتجاه. االستقالل لهذه المنظمات، بحيث تمتنع عن الدخل تحت أي شكل 
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 السـلطات تدخل من سواء حمايتها وكذلك ،العمل عالقة لطرفي التمثيلية النقابية المنظمات
ـــة المنظمـــات تـــدخل مـــن أو العامـــة  جانـــب مـــن الســـيما ،األخـــر بعضـــها شـــؤون فـــي النقابي

  .العمل صحابأ

 المفاوضـة ونطاق مجال تحديد في تدخلها خالل من للدولة التنظيمي الدور ويتجلى
 ،الدوليـــة العمـــل منظمـــة عليـــه أكـــدت مـــا هـــوو  ،وظروفـــه العمـــل بشـــروط المتعلـــق الجماعيـــة

 الشــؤون مــن يعتبــر ألنــه النطــاق هــذا تحديــد دولــة كــل فــي الــوطني بالمشــرع أناطــت حيــث
 وفقـــا النطـــاق هـــذا بتحديـــد دولـــة لكـــل الفرصـــة أتاحـــتو  ،الدولـــة بهـــا تخـــتص التـــي الداخليـــة
  .)1(الداخلية أوضاعهاو  لظروفها

 والظــروف تــتالءم التــي الجماعيــة المفاوضــة مســتويات لتحديــد الدولــة تتــدخل كــذلك
 فقـد ،الوطنيـة وظروفهـا يتوافـق بما الجماعية المفاوضة ياتمستو  تختار دولة فكل ،الوطنية

 بالنسـبة المفاوضـة مسـتويات أفضـل هـي المؤسسـة مسـتوى على المفاوضة أن ما دولة نجد
 اإلشـارة لنـا سـبق فقـد. )2(المفاوضة من المستوى هذا وتشجيع نشر على تعمل ثم ومن ،لها
 حيـث ،المؤسسة مستوى على الجماعية المفاوضة تشجع التي الدول بين من هي فرنسا أن

 وحــول ،دةمحــدّ  لشــروط وفقــا المؤسســة مســتوى علــى ســنويا بالتفــاوض لتــزاماال فرضــت أنهــا
 أفضــل هــي طــاعالق مســتوى علــى المفاوضــة أن أخــرى دولــة تجــد وقــد ،محــددة موضــوعات
 مســـتويات مـــن المســـتوى هـــذا اســـتخدام علـــى تعمـــل ثـــم ومـــن ،لظروفهـــا بالنســـبة المســـتويات
 أفضــل يجدونــه الــذي وىالمســت اختيــار العمــل عالقــة ألطــراف الدولــة تتــرك وقــد ،المفاوضــة

  .)3(لهم بالنسبة

 بصـفة تتعلق التي ،الجماعية المفاوضة موضوع تحديد في الدولة تدخل نالحظ كما
 ،لمهنيــةا وســالمة الصــحة وقواعــد والعطــل العمــل وســاعات وظروفــه العمــل بشــروط عامــة
 طريـــق عـــن معالجتهـــا العمـــل عالقـــة ألطـــراف يمكـــن ال التـــي ،المســـائل مـــن ذلـــك غيـــر إلـــى

                                                           

 الخاصة بالمفاوضة الجماعية.  1981لسنة  154اتفاقية العمل الدولية رقم  -  1

2   - BIT , la négociation collective dans les pays industrialisés, op. cit, p56 et 57  
3 - XAVIER BLANEC-JOUVAN, la négociation collective d’entreprise, l’expérience des États- 
Unis, revue droit Social, N° 7-8; juillet Aout  1990, p 638.  



Ý—ÐÛa@brÛasÛ@ZÝßaìÈÛa@ñ‹qû¾a@óÜÇ@òšëbÐ¾a@òîÇbà§a@paõa‹ugë@bç��@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@lbjÛa@Þëþa@  
 

132 

 

 الدولـــة فــان أخـــرى مســائل وفــي ،المســـائل هــذه لتنظـــيم تتــدخل الدولــة فـــان لــذلك ،التفــاوض
 لألطـــراف تتـــركو  ،عنـــه النـــزول العمـــل عالقـــة ألطـــراف نيمكـــ ال الـــذي األدنـــى الحـــد تحـــدد

 بتنظـــيم الدولــة تتكفـــل اكمــ ،العمــال منهـــا يســتفيد قـــد التــي اإلضــافية المزايـــا حــول التفــاوض
 القـانوني النظـام بوضـع تكفـل المشرع أن فنجد ،نجاحها حالة في الجماعية المفاوضة نتائج

ــــولى التــــي اإلداريــــة األجهــــزة وكــــذلك ،)1(الجماعيــــة يــــاتتفاقلال ــــاتتفاقاال هــــذه تســــجيل تت  ي
 ،إليهـــا االنضـــمام وكـــذا ،)3(وتعـــديلها ،إنهائهـــا آليـــات تنظـــيم نـــبجا إلـــى ،)2(تنفيـــذها ومتابعـــة

 ومــن ،لهــا البديلــة الوســائل حـّدد المشــرع أن نجــد الجماعيــة المفاوضـة فشــل حالــة فــي وحتـى
 ،قائمـــة والتشـــاور الحــوار لغـــة علــى ءاإلبقـــا األطـــراف بتشــجيع الكفيلـــة اآلليــات وضـــع بينهــا

  .)4(العمل عالقة أطراف بين القائمة الخالفات تجاوز على تفاقاال إلى للوصول

kÜĐ¾a@ïãbrÛa@ @

Ý‚‡m@òÛë‡Ûa@Ò‹Đ×@À@òšëbÐ¾a@òîÇbà§a@ @

 الدولــة بــين عمــل عالقــة تنشــأ وبالتــالي يقتصــاداال النشــاط بممارســة الدولــة تقــوم قــد
 العمــل هــذا وظــروف شــروط تــنظم قانونيــة قواعــد وجــود يتطلــب الــذي األمــر ،العمــال وهــؤالء

 مـــع جماعيـــة مفاوضـــة فـــي للدولـــة الممثـــل الطـــرف دخـــول تتطلـــب القواعـــد هـــذه ،وعالقاتـــه
 تكـون عنـدما والدولـة ،)5(الجماعيـة المفاوضـة في طرفا لدولةا تكون ثم ومن ،العمال ممثلي
 فقــط تــؤثر ال المفاوضــة ألن ،المجتمــع فئــات كــل تمثــل فكأنهــا جماعيــة مفاوضــة فــي طرًفــا
 بالحفـاظ أولـى الدولـة فـإن بالتـاليو  ،عامة بصفة المجتمع إلى تأثيرها يمتد بل أطرافها على
  .االجتماعي الّسلم على

 إلى يؤدى قد ،جماعية مفاوضة في كطرف لةالدو  وجود فان أخر جانب ومن

                                                           

 ، سابق اإلشارة إليه. 11-90وما يليها من القانون رقم  114المادة  -  1

 . 11- 90من القانون رقم  130و 126المواد  -  2

 . 11-90من القانون رقم  133، 132، 131المواد  -  3

 الوساطة، والتحكم لتسوية نزاعات العمل الجماعية. حة، بالمصال ة، المتعلق02-90وما يليها من القانون  6المواد  - 4

5 -RYNOND Soubie , la négociation collective ,déclin ou renouveau? Revue droit social, N°11 
Novembre 1984, p671.  
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 محددة لموضوعات التعرض بعدم الجماعية المفاوضة في ممثليها إلى توجيهات صدور
 الدولة تتبع كأن ،للدولة يقتصاداال التوجه في تؤثر أن شأنها من التيو  التفاوض أثناء

 ستوياتم لرفع مثال التعرض بعدم توصيات تصدر وبذلك ،االستثمار تشجيع سياسة
 أثناء أو ،رسمية غير اجتماعات في التوجيهات هذه تصدر وقد ،)1(كبيرة بمعدالت األجور

 اإلدارية الجهة أو الدولة ممثلي مع الجماعية المفاوضة أطراف فيها يتواجد اجتماعات
  .)2(المختصة

                                                           

تعمل العديد من الدول، خاصة النامية منها، على عدم التضييق على المستثمرين خاصة األجانب منهم، في  - 1
مجال عالقات العمل، حيث تبقى العديد من عالقات العمل داخل هذه الشركات خارج نطاق تطبيق تشريع العمل، 

 وكذلك مراقبة مفتشيات العمل. 

 . 14- 13، مكتب العمل العربي، مرجع سابق، ص، المفاوضة الجماعيةمرشد الثقافة العمالية -  2
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szj¾a@sÛbrÛa@ @

paõa‹ug@��@òšëbÐ¾a@òîÇbà§a@ @

 تكــاد وقواعــد إلجــراءات وفقــا تســير وقانونيــة فنيــة عمليــة الجماعيــة المفاوضــة تعتبــر
 وانتظـام يرسـ فـي األثـر بـالغ لهـا اإلجـراءات هـذه ،والقـانوني الفني جانبها في محدودة تكون

 الجانـب عـن أهمية اإلجرائي أو الفني الجانب يقل ال حيث ،نتائجها في وبالتالي المفاوضة
 حســابية عمليــة عــن الحــديث يمكــن ال الجماعيــة المفاوضــة وفــي ،الشــأن هــذا فــي القــانوني

 نشـــاط فالتفـــاوض ،ثابتـــة وخطـــوات إلجـــراءات وفقـــا ثابتـــة نتـــائج علـــى الحصـــول فيهـــا يمكـــن
 عالقــة التفـاوض فــان ذلـك عــن فضـال ،ةاالجتماعيــو  التقنيـة المــؤثرات لكافـة يخضــع إنسـاني
 وجهـــة ذات إلـــى وجذبـــه األخـــر ىعلـــ التـــأثير فيهـــا طـــرف كـــل يهـــدف أطـــراف بـــين مباشـــرة

 للتفــاوض اســتعدادا تتطلــب الجماعيــة المفاوضــة فــي الفنيــة العمليــة فــان ذلــك علــى. )1(نظــره
 عـــن فضــال ،القــوة حيــث مــن نمتســاويي المفاوضـــة طرفــي تجعــل التــي القــوى لمــوازين وفقــا

 محــــدد هــــدف تحقيــــق بغيــــة متتابعــــة إلجــــراءات وفقــــا الجماعيــــة المفاوضــــة إجــــراء ضــــرورة
  .)2(سلفا

kÜĐ¾a@Þëþa@ @

nÛa�Äz@òšëbÐàÜÛ@òîÇbà§a@ @

 أن يمكـــن ال قـــانوني جانـــب ،األخـــر منهمـــا كـــال يكمـــل جانبـــان الجماعيـــة للمفاوضـــة
 الجماعيـــة للمفاوضـــة رحظيـــالت ويعـــد ،اإلجرائـــي الجانـــب وهـــو ،خـــراآل الجانـــب دون يكتمـــل

                                                           

أصبحت دراسة الجانب الفني واإلجرائي للمفاوضة الجماعية في المؤسسات المستخدمة، يأخذ حيزا معتبرا من  -  1
تصين في الدراسات المتعلقة بتسيير الموارد البشرية في المؤسسات، وهناك من اهتم بالجانب التطبيقي اهتمامات المخ

لفنيات ممارسة المفاوضة الجماعية بين أطراف عالقة العمل، والمناورات المختلفة التي يمكن لكل طرف استعمالها 
  صالحه. ومن هذه الدراسات نجد: للتأثير على الطرف األخر، وترجيح كفة نجاح المفاوضة الجماعية ل

 - BIRIEN Jean-Louis , la pratique de la négociation sociale dans l’entreprise, éd CLEC, paris, 
1989.  
2- REYNAUD (J-D), les syndicats, les patrons et l’état, tendances de la négociation  collective en 
France, éd, ouvrières, paris, 1978, p33.  
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 ،الجماعيـة المفاوضة لنجاح والفاعل األساسي الركنو  اإلجرائي الجانب في األولى الدعامة
 وعلميــة ،واقعيــة دراســة علــى يبنــي أن يجــب رحظيــالت هــذا ،األهــداف تحقيــق إلــى والوصــول
 مقوماتهــا كافــة للمفاوضــة تتــوافر فقــد ،المفاوضــة طرفــي جانــب مــن ونتائجــه النــزاع ألســباب

  .)1(لها دالجيّ  االستعداد يتم لم ذاإ تفشل قد أنها إال

 التـي العوامـل لكافـة ومتضـمنا شـامال يكـون أن يجـب الجماعيـة للمفاوضـة رحظيوالت
 نتمتـع التـي القـوة هـي ومـا ؟نتفـاوض مـن مـع ومعرفـة المفاوضـة سـير فـي التـأثير شأنها من
 ؟المطالـب تحقيـق إلـى الوصـول وكيفيـة ؟المفاوضـة فـي خـراأل الطرف قوة مع بالمقارنة بها
 البـدائل هـي ومـا ؟خـراآل الطـرف يطرحهـا التـي القضـايا إزاء التفـاوض مـن الموقف هو وما

 يمكـــن التــي المضــادة الــردود مــاهي وكــذلك ؟المطالـــب قبــول حالــة فــي طرحهــا يمكــن التــي
  .)2(خراآل الطرف مطالب على تقديمها

 سـيتم التـي األساسـية القواعـد بيـان ،كـذلك الجماعيـة للمفاوضـة رحظيـالت يتطلب كما
 القــــوة ركــــائز احــــد يمثــــل الــــذي ،المفــــاوض الفريــــق إعــــداد عــــن فضــــال ،لهــــا وفقــــا التفــــاوض

 الالزمـــــة والمعلومـــــات البيانـــــات لـــــىع الحصـــــول كـــــذلك ،المتفاوضـــــة لألطـــــراف التفاوضـــــية
 ممـا ،حولهـا التفـاوض يـتم التـي الموضـوعات وٕاعـداد المفاوضـة بـدء قبـل وتحليلهـا ودراستها

 يــتم قانونيــة قواعــد ظــلّ  فــي انتهاجهــا يمكــن التــي ســتراتيجيةاال بيــان إلــى األخيــر فــي يــؤدى
  .الجماعية المفاوضة إجراءات بداية عند مراعاتها

Ê‹ÐÛa@Þëþa@ @

ñìÔÛa@òîšëbÐnÛa@Òa‹�þ@òÓýÇ@ÝàÈÛa@ @

 فنجــاح ،اإلجرائيــة الجوانــب أهــم مــن العمــل عالقــة ألطــراف التفاوضــية القــوة تشــكل 
 القــــوة ميــــزان فــــي نســــبي تــــوازن وجــــود علــــى أساســــية بصــــورة يعتمــــد الجماعيــــة المفاوضــــة
 متقاربــة األطــراف بــين التفاوضــية القــوة كانــت فكلمــا ،المتفاوضــة األطــراف بــين التفاوضــية
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 علــــى الحفــــاظ فــــي أطرافهــــا إرادة تالقــــي مــــدى عــــن معبــــرة المفاوضــــة نتــــائج كانــــت كلمــــا
  .المشتركة مصالحهم

 القــوة ميــزان مجملهــا فــي تشــكل عناصـر عــدة مــن لألطــراف التفاوضــية القــوة وتتكـون
 تبــدأ حيــث ،الجماعيــة المفاوضــة علــى األثــر بــالغ لــه منطقــي تسلســل فــي وهــي ،التفاوضــية

 وسـائر والخسـائر المكاسب حساب ،األخر للطرف التفاوضية القوة تقدير من العناصر هذه
 التفـاوض لموضـوعات الجيـد اإلعـداد حيـث التاليـة الحلقـة تـأتي ثـم ،األخـرى الماليـة األعباء
 الحلقــات تكتمــل ثــم ،الالزمــة المنــاورة لتحقيــق افلألطــر  متاحــة بــدائل مــن يتــوفر مــا ومــدى
 لخـوض تؤهلـه وشـروط حياتوصـال مهـارات مـن فيه يتوافر أن يجب وما المفاوض بالفريق

  .)1(المفاوضات

üëc@Z‹í‡Ôm@ñìÔÛa@òîšëbÐnÛa@Òa‹�þ@òšëbÐ¾a@ @

 مقــدار عــن فضــال ،العدديــة وقــوتهم الماليــة قــدرتهم مــدى خــالل مــن ذلــك تقــدير ويــتم
 الطـــرفين كـــال مـــن تمـــارس أن يمكـــن التـــي الضـــغط وأســـاليب البـــدائل مـــن المتاحـــة المســـاحة

 تفاوضـــية بقـــوة تتمتـــع أن المفاوضـــة األطـــراف علـــى فيجـــب ،ةالماليـــ األعبـــاء بحجـــم مقارنـــة
 يملــك ال حــين فــي ،المــال رأس قــوة لديــه العمــل فصــاحب ،العمــال جانــب مــن خاصــة كبيــرة

 العمـال فـان لـذلك ،العمـل عالقـة فـي الضـعيف الطـرف فهـم لـذلك ،عملهـم قـوة سـوى العمال
 فــــي تمــــثلهم نقابيــــةٍ  نظيمــــاتٍ ت تكــــوينَ  علــــيهم فــــان الالزمــــة التفاوضــــية بــــالقوة يتمتعــــوا حتــــى

 أصــحاب مواجهــة تســتطيع حتــى وماليــة عدديــة بقــوة التنظيمــات هــذه تتمتــع وأن ،المفاوضــة
 فــي تكافئــا أكثــر تكــون العمــل عالقــة لطرفــي التفاوضــية والقــوة ،النقابيــة ومنظمــاتهم العمــل

 فـي فاوضـيةالت القوى تكافًؤا انعدام هذا يعني وال المؤسسة مستوى على الجماعية المفاوضة
 تكـــوين يســـتلزم انـــه غيـــر موجـــودا يكـــون التكـــافؤ هـــذا وٕانمـــا ،للمفاوضـــة األخـــرى المســـتويات

  .)2(العمل وأصحاب العمال من لكل ابيةنق اتاتحاد

                                                           

، 1988تحقيق المستحيل انطالقا من الممكن، مكتبة األنجلو المصرية، القاهرة،  التفاوض علىمحمد الخضيري،  - 1
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 فـي توافرهـا يجـب نفسـية وعناصـر موضـوعية عناصـر علـى التفاوضـية القـوة وتعتمد
 مـن طـرف فكـل ،والماليـة العدديـة القوة في الموضوعية العناصر جلىوتت ،المفاوضة طرفي

 فــي قــوتهم الن العمــال وخاصــة ،والماليــة العدديــة بــالقوة يتمتــع أن يجــب المفاوضــة أطــراف
 وهـذه ،وعـدديا ماليـا قـوةً  ازداد كلمـا النقـابي التنظيم في األعضاء عدد رتفعا فكلما ،هماتحاد
  .المفاوضة ياتمستو  كافة في توافرها يجب القوة

 تتمتـع التـي الضـغط وسـائل التفاوضـية للقـوة الموضـوعية العناصر من كذلك وتعتبر
 إال أهميتهــــا تظهـــر ال والعدديــــة الماليـــة فـــالقوة ،المفاوضــــة لطرفـــي النقابيــــة المنظمـــات بهـــا

 فــإذا ،ضـراباإل وسـيلة اسـتخدام فــي تتضـح العمـال منظمـات فقــدرة ،الوسـائل هـذه اسـتخدامب
 تـأثير ويـزداد ،قويـا ضـراباإل اثـر كـان كبيـرا النقـابي التنظـيم إلـى المنتمـين عمالال عدد كان
 القـوة تتضـح حيـث ،العمـل أصـحاب علـى ينطبـق األمـر ونفـس. مدتـه طالـت كلمـا ضـرابإل

 فـي المتمثلـة ضـغطهم لوسـيلة هماستخدام حين ومنظماتهم العمل ألصحاب والعددية المالية
 لغلــــق كــــان كلمــــا كبيــــرا العمــــل أصــــحاب عــــدد كــــان فكلمــــا ،المؤسســــة غلــــق أي ،اإلغــــالق
  .واسعا تأثيرا المؤسسة

 تتـوافر فقـد ،نفسـية عناصـر هنـاك التفاوضية للقوة الموضوعية العناصر جانب لىإ و 
 لهـا يكـون فـال ،المتفاوضـة األطـراف لـدى بها االقتناع يتوفر ال ولكن الموضوعية العناصر

 االقتنـــاع أي ،التفاوضـــية للقـــوة النفســـية ناصـــرالع أولـــى مـــن االقتنـــاع يعتبـــر لـــذلك قيمـــة أي
 األدلــة وبعــرض ،المناســبة بالصــورة هااســتخدام يمكــن حتــى التفاوضــية القــوة عناصــر بتــوافر

 ومـن. )1(اآلخـر الطـرف ايقـدمه التـي المضادة المقترحات على والرد ،تؤيدها التي واألسانيد
 يكــون فــال ،صــحيحا تقــديرا األخــر للطــرف التفاوضــية القــوة تقــدير كــذلك ةالنفســي العناصــر

 هـي القـوة هـذه الن ،شـانها مـن والتقليـل ،منهـا التهـوين أو القـوة هـذه تقـدير في مبالغة هناك
 القـوة بـينو  ،بينهمـا والمقارنـة ،صـحيحا تقـديرا تقـديرها فيجـب ،المفـاوض الطـرف تواجـه التي
 تحديـــد فـــي التفاوضـــي الفريـــق تفيـــد المقارنـــة هـــذه الن ،وضالمفـــا الطـــرف بهـــا يتمتـــع التـــي

 ،األخــر الفريــق لــدى الضــعف نقــاط علــى الضــغط خــالل مــن تحقيقهــا يمكــن التــي األهــداف
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 هـذه علـى السـيطرة إلى تؤدي التي الوسائل وٕاعداد ،بها يتمتع التي القوة نقاط عن واالبتعاد
  .)1(القوة

 القـوة تحـدد التـي هـي النفسـية أو ،منهـا الموضـوعية سـواء العناصر هذه فان وبذلك 
 الفريــق فـي العناصـر هـذه تـوافرت فكلمـا لـذلك ،عنهـا النـاتج التـأثير كـذلك تحـددو  التفاوضـية
  .التفاوضية قوته ازدادت كلما المفاوض

bîãbq@Z†a‡Ç⁄a@‡î§a@pbÇìšìàÜÛ@‹Đ¾aòyë@�ëbÐnÜÛ@ @

 بالمفاوضـة الوصـول فـي رئيسـيا عنصـرا التفـاوض لموضـوعات الجيـد اإلعداد يعتبر
ـــــة ـــــى الجماعي ـــــه الوصـــــول المـــــراد الهـــــدف إل ـــــد باإلعـــــداد يقصـــــد وال إلي ـــــد مجـــــرد الجي  تحدي

 وأسـلوب للتفـاوض المطروحـة الموضـوعات عـرض طريقـة أيضـا يقصـد وٕانما ،الموضوعات
 فـــي إيجابـــا تـــؤثر قـــد معـــين موضـــوع لعـــرض األنســـب فاختيـــار ،الموضـــوعات هـــذه قتضـــيي

  .خراآل الطرف

 صاحب عرض فطريقة ،أطرافها اختالف حسب المفاوضة موضوعات وتختلف
 ،منهم كل  هدف ختالفال وذلك ،معين لموضوع العمال عرض طريق عن تختلف العمل

 سيطرحها التي الموضوعات بكل قائمة وضع طرف كل على يجب وبذلك ،الهدف ومقدار
 ذات مجموعات في القائمة هذه تصنيف فيها يتم ثانية مرحلة في ثم ،األخر الطرف على
 غير تصنيف طرف كل لدى يكون أن يفترض الحالة هذه وفي ،البعض ببعضها صلة
 الموضوعات تصنيف يجب حيث ،)2(المفاوضة إدارة في الخاصة تيجيتهستراال وفقا معلن
 القدر طرف لكل يتوافر حتى ،المفاوضة من للغرض وفقا واألولوية األهمية لدرجة وفقا

 بالغة درجة يمثل انه عرضه طريقة من بدا شيء عن يتنازل فهو ،التنازالت من المالئم
 لرؤيته وفقا أهمية رأكث ءشي على الحصول عنه بتنازله أراد نهأ حين في ،األهمية
 حال يقدم ال المفاوض الطرف أن ،كذلك الموضوعات عرض تقنيات منو  ،)3(الخاصة

                                                           

1- BIRIEN Jean-Louis, op. cit, p 131.  
2  - BIRIEN Jean-Louis, op. cit, p123.  
3   - «ne jamais présenter une seule solution mais plusieurs pour amener les partenaires à choisir 
entre les solutions et non pas à se bloquer sur le refus d’une solution ou d’un changements négocier 
= 
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  .المقترحة الحلول احد اختيار على راألخ الطرف لحمل حلول عدة يقدم بل ،واحدا

 أو الموضـــــوعات تختلــــف وبالتـــــالي ،متعــــددة وظــــائف لهـــــا المفاوضــــة أن اعتبــــاروب
 تبعـــا لهـــا اإلعـــداد يختلـــف وعليـــه ،المفاوضـــة وظيفـــة حســـب للتفـــاوض تطـــرح التـــي القضـــايا

 العمـــل بشـــروط جمـــاعي عمـــل اتفـــاق إبـــرام أجـــل مـــن تســـتخدم المفاوضـــة كانـــت فـــإذا ،لـــذلك
 العمـل شـروط دراسـة فـي يتمثـل الموضـوعات لهـذه األعـداد فـان ثـم ومن ،وعالقاته وظروفه
 وأوضــاع ظــروف فــي العمــل عالقــة طرفــي بــين إليهــا التوصــل تــم التــي وعالقاتــه وظروفــه
 وهـو الشـأن هـذا فـي التشـريعات تحـدده الذي األدنى الحد ودراسة ،التفاوض لطرفي مشابهة
 المفاوضـــة بهـــا تقـــوم التـــي الوظيفـــة كانـــت إذا أمـــا. )1(المفاوضـــة منـــه تبـــدأ أن يجـــب الـــذي

 التـي الموضـوعات فـإن ،التفاوض طرفي بين قائم جماعي عمل اتفاق تعديل هي الجماعية
 مـع لتتوافـق تعـديلها فـي األطـراف يرغـب التـي المختلفة بنودبال المتعلقة هي للتفاوض تطرح

 يكـون الموضـوعات هـذه تحديـد فـان الحالـة هـذه فـي ،تفـاقباال تحـيط التـي الجديدة الظروف
 األسـباب دراسـة في يتمثل الموضوعات هذه لمثل اإلعداد فإن ثم ومن ،بمكان السهولة من

 وكــذلك ،األحكــام هــذه تنفيــذ فــي تمراراالســ علــى تترتــب التــي واآلثــار ،ذلــك إلــى دتأ التــي
  .التعديل هذا إقرار على تترتب التي اآلثار تصور

 إلى األطراف فتلجأ ،جماعي عمل نزاع سببها الجماعية المفاوضة تكون وقد
 ويكون ،المفاوضة موضوع هي النزاع أسباب تكون وبالتالي ،النزاع هذا لتسوية المفاوضة

 أبداها التي المطالب هي وما ،إليها أدت التي والعوامل ،باألسبا هذه بدراسة لها اإلعداد
 القوة مدى وما ،طرف كل يقدمها قد التي التنازالت هي وما ،النزاع بداية بعد طرف كل

 الوقاية في المفاوضة استخدام يكون وقد ،)2(النزاع أمد طال إذا طرف كل بها عيتمت التي
 المفاوضة موضوع يكون الحالة هذه في ،الظهور في بوادره بدأت جماعي عمل نزاع من

                                                           

= plusieurs points à la fois: il est plus facile d’obtenir un bilan globalement positif sur plusieurs 
points pour l’entreprise et les salaries».  
 - BIRIEN Jean-Louis, op. cit, p131.  
1- FAVENNEC Héry, les 35 heures et le travail à temps partiel , revue droit social, N°4, Avril 
1998, p382.  
2-ADAM (G) , la négociation collective en France, élément de diagnostic, Droit Social, 1978, 
p420.  
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 المفاوضة هذه لمثل اإلعداد ويكون ،منه الوقاية وكيفية ،وأسبابه ،النزاع هذا بوادر هو
 ،األطراف نظر وجهات اختالف إلى أدت التي المختلفة األسباب اسةدر  في متمثال

 يمكن حتى اآلخر الطرف إلى األول الطرف نظر وجهة توصيل وكيفية ،ذلك وأسباب
  .الخالف أسباب على وللقضاء ،بينهما فيما التوفيق إحداث

 حسب يختلف كذلك فانه ،وظيفتها حسب يختلف للمفاوضة اإلعداد أن اعتباروب
 اإلعداد عن يختلف العمل صاحب جانب من فاألعداد ،المفاوضة من األطراف موقف

 عندما العمل فصاحب ،المفاوضة من منهم كل موقف ختالفال وذلك العمال جانب من
 في تهمه التي للقضايا بالنسبة يقدمها التي بالمقترحات يستعد فهو للمفاوضة يستعد

 يقدم قد فهو ،المفاوضة في العمال بمطال على الرد كيفية يبحث وكذلك ،المفاوضة
 بالنسبة األمر ونفس ،األجور في زيادة أي ويعارض ،العمل لساعات بالنسبة مطالب
 للمطالبة يستعدون فهم ،العمل ساعات وتخفيض أجورهم زيادة إلى يسعون فهم للعمال
 يختلف للمفاوضة األعداد فان وهكذا. )1(مطالبهم دؤيّ تُ  التي األدلة وٕاعداد األجور بزيادة
 وكذلك مفاوضةال من األطراف موقف حسب وكذلك ،الجماعية المفاوضة وظيفة حسب
  .المفاوضة مستوى حسب

Ê‹ÐÛa@ïãbrÛa@ @

Šbîn‚a@Õí‹ÐÛa@�ëbÐ¾a@ @

 رحظيالت عملية في الهامة اإلجراءات من المفاوض الفريق اختيار مسألة تعتبر
 يعتمد التفاوض عملية فنجاح ،المرجوة األهداف إلى للوصول ذلكو  ،الجماعية للمفاوضة

 أوجه كافة شأن شأنها الجماعية المفاوضة الن ،المفاوض الفريق على رئيسية بصورةو 
 الناجح والمفاوض ،الكثيرين في تتوفر ال قد وقدرات اتمهار  إلى تحتاج اإلنساني شاطالن

 يتعلق تقني فني بعضها ،القدراتو  المهاراتو  الشروط من مجموعة فيه تتوافر أنو  البد
 يتعلق قانوني وبعضها ،الذاتيةو  الشخصية المفاوضة بسماتو  ،المفاوضة بممارسة
 ،العمل أصحاب أو لعمالبا تعلق سواء ،الجماعية المفاوضة إلجراء والصالحية بالصفة

                                                           

1   - FAVENNEC Héry, op. cit, p383.  
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 لم فإذا ،الجماعية المفاوضة مباشرة سلطة ،المفاوض للطرف تكون أن بالصفة يقصدو 
 أو للعمال ممثال كان سواء المفاوضة مباشرة له يجوز فال السلطة هذه له تتوافر

 الفرص إتاحة مع فريقين بين تجري الجماعية المفاوضة أن اعتباروب العمل ألصحاب
 فان ثم ومن ،للتفاوض المطروحة الموضوعات إزاء نظره وجهة عن رعبّ يُ  أن عضو لكل

 رئيس هو ذلك يتولى والذي ،والحوار المناقشة تنظيم يتولى من وجود يتطلب األمر
  .)1(الجماعية للمفاوضة رئيس اختيار يجب لذلك ،المفاوضة

üëc@ZpaŠbè¾a@kuaìÛa@bç‹Ïaìm@À@�ëbÐ¾a@ @

 في يعتمد الفريق هذا ،مفاوض عمل فريق طرف من الجماعية المفاوضة تمارس
 صقلها يمكن والتي ،الذاتية المهاراتو  القدرات من مجموعة توافر على عمله مباشرة

 المفاوضة مجال في فاعالو  بارزا دورا المفاوض يلعبو  ،التدريب طريق عن اكتسابهاو 
 حيث ،والتحليل القيادة على القدرة نجد ،والقدرات المهارات هذه بين منو  ،الجماعية

 الفريق قيادةو  المفاوضات قيادة على بقدرة المفاوض يتمتع أن الجماعية المفاوضة تتطلب
 شخصيته بقوة اآلخرين على السيطرة يستطيع الذي هو الناجح فالمفاوض ،المفاوض

 لدى تتوافر أن يجب ذلك جانب إلى ،المطروحة للقضايا العلمي التحليل على وقدرته
 نظر ووجهات راءآل عرض عملية الجماعية المفاوضة ألن ،اإلقناع على القدرة المفاوض

 ضبعرو  يقابل العرض هذا ظروفهو  العمل بشروط يتعلق معين موضوع في أطراف
 استخدامب ذلكو  ،نظره بوجهة األخر إقناع يمكنه الذي هو الناجح المفاوضو  ،متبادلة
 القدر المفاوض لدى يتوفر أن تتطلب اإلقناع على القدرةو  ،األخر الطرف إلقناع قدرته
 من الضروري بالحد المفاوض يلم أن فيجب ،المختلفة المعرفة أنواع من والمناسب الالزم

 البدائل بين والمقارنة ،واألرباح التكاليف حساب يستطيع حتى يةقتصاداال المعرفة
 تدور حيث ،القانونية المعرفة عن فضال ،)2(يةقتصاداال المعايير استخدامب المطروحة
 من مجموعة ظل في تسير نهايتها وحتى بدايتها منذ فهي ،قانوني محيط في المفاوضة
  .دقيق بشكل المفاوض بها يلم أن يجب التيو  القانونية المبادئ

                                                           

1- BIT, la négociation dans les pays industrialisés, op, cit, P78 et s.  
2- BORENFREUD Georges, pouvoir de représentation et négociation collective, revue droit 
social N°12 Décembre. 1997, p, 107.  
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 في توافرها يجب ذاتية مهارات هناك ،الموضوعية والمهارات القدرات جانب وٕالى
 بالتدريب اكتسابها يمكن ال لتيوا الشخصية والسمات الخصائص بها ويقصد ،المفاوضة
 ،التحمل قوة ،كالصبر ذاته الشخص في موروثة وقدرات مهارات هي وٕانما ،والتثقيف

 فضال ،المالحظة وقوة واإلدراك التصرف وسرعة حسن إلى باإلضافة ،األفق وسعة الذكاء
 وتنميتها صقلها يمكن الذاتية المهارات تلك ،)1(االنفعالي واالتزان االستماع فن إجادته عن

 في والذاتية الموضوعية المهارات من كل تتوافر أن ويجب ،والتثقيف بالتدريب وتوظيفها
 فيما منظمةو  متناسقة منظومة ظل في يعمل متكامل فريق إلى للوصول المفاوض الفريق
  .بينهم

bîãbq@ZÂë‹“Ûa@ìÛakua@bç‹Ïaìm@À@�ëbÐ¾a@ @

 تؤدي قد فهي ،األهمية بالغة نتائج عليها تترتب قانونيةو  فنية عملية المفاوضة إن
 حق في اتالتزام برتّ تُ  قد فإنها بذلكو  ،اتالتزام األطراف يتحمل أن إلى نجاحها حالة في

 ويقصد ،المفاوضة في لتمثيليةا الصفة شرط المفاوض في توافر يتطلب مما ،المفاوض
 لم فإذا ،الجماعية المفاوضة مباشرة سلطة المفاوض لدى يكون أن ،رأينا كما بالصفة
 ألصحاب أو للعمال ممثال كان سواء ،المفاوضة مباشرة له يجوز فال السلطة هذه تتوافر
 في يمثلون وٕانما ،بأنفسهم الجماعية المفاوضة في االشتراك لهم يجوز ال فالعمال ،العمل

 مجموع طرف من مباشرة منتخبين ممثلين كانوا سواء ،لهم ممثلين خالل من المفاوضة
 نظمها التي الحالة وهي ،نقابي تنظيم بها يوجد ال التي المؤسسات حالة في كما ،العمال
 ،)2(النقابي الحق بممارسة المتعلق القانون من 42 المادة خالل من الجزائري المشرع

 كان إذا أما. المادة هذه بنص مقررة »القانونية النيابة« التمثيلية الصفة مصدر فإن بذلكو 
 أن المفاوض الفريق على وجب ،)3(النقابي التنظيم الجماعية المفاوضة في العمال ممثل

 تلك وتوافر ،التمثيلية صفته المفاوضة في األول االجتماع منذو  األخر للطرف يوضح

                                                           

 . 71صمرجع سابق، عبد السالم عياد،  -  1

 سابقا.  ، المشار إليه14- 90 القانون رقم - 2

ن القانـون رقم م 38ادة وهي الصالحية األصلية التي يتمتع بها التنظيم النقابي والمخولة له من خالل نص الم -  3
 . اإلشارة إليه السابق، 90-14
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  .المفاوضة فيه تجرى الذي المستوى كان أيا ضروري شرط التمثيلية الصفة

 العمل منظمة اهتمت فقد ،لتفاوضبا المكلفة األطراف صفة تحديد ألهمية ونظرا
 أن كذلك أقرتو  ،)1(للمفاوض التمثيلية الصفة بتحديد العربية العمل منظمةو  ،الدولية
 اختيارهم يتم عمال طرف من تمثيلهم يتم أن يمكن نقابي لتنظيم المنظمين يرغ العمال

 مكانة إضعاف في الممثلون هؤالء يستخدم ال أن بشرط ،العمال بين من بانتخاب
 في العمال مشاركة آلية على الدول من بعض تعتمد كما ،)2(المعنية العمال منظمات

 بالنسبة أما ،)3(فرنسا في به المعمول وهو ،عنهم ممثلين طريق عن الجماعية المفاوضة
 صفته تحديد شأن في صعوبة ال فإنه ،سابقا ذلك إلى اشرنا فكما ،العمل لصاحب
 المفاوضة عن العمل صاحب غاب وٕاذا ،بنفسه المفاوضة باشرو  حضر ما إذا التمثيلية

 وكالة عنه وكيال كان سواء التمثيلية الصفة فيه تتوافر أنو  البد عنه ينوب من فإن
 التمثيلية المنظمة بواسطة المفاوضة مباشرة حالة في القانون بنص نائبا أو ،خاصة

  .العمل ألصحاب

 شروط حول أطراف بين خالف وجود على تقوم المفاوضة فإن ذلك جانب إلى
 إقناع يريد نظر وجهة منهما لكل فريقين أمام نكون وبذلك ،ظروفه أو ،عالقاته أو العمل

 نوع يوجد مما ،نظره وجهة عرض إلى الفريقين في عضو كل فيسعى ،بها األخر الطرف
 الحوارات تنظيم يتولى له رئيس فريق كل يختار أن يستدعي الذي األمر ،الصدام من

 أغلبية رأي عن التعبير كذلكو  ،)4(فريقه أعضاء على سيطرته جانب إلى ،والمناقشات

                                                           

لسنة  11م، والمادة األولى من االتفاقية العربية رقم 1949لسنة  98، من االتفاقية الدولية رقم 4من خالل المادة  - 1
 م، سابق اإلشارة إليهما. 1979

  ، مرجع سابق. 1981لسنة  154، من اتفاقية العمل الدولية رقم 3المادة  -  2
، بشان االتفاقات الجماعية، المعتمدة من طرف المؤتمر 1951لسنة  91التوصية الدولية رقم ، من 2وكذلك المادة  -  

 . 1951جوان  29العام لمنظمة العمل الدولية، جنيف بتاريخ 

3 - LYON CAEN Gérard, PELISSIER jean, droit du travail, op. cit, P 24.  

وحدا أقصى لعدد األعضاء المشاركين  ىدنألالتفاقيات الجماعية، حدا  تنظيمه ع المشرع الجزائري في إطاروض - 4
عضو لكل فريق، على أن يعين كل واحد من  11أعضاء إلى  03في المفاوضة إلبرام اتفاقية جماعية، فحدده من 

 . 11-90ن رقم من القانـو  125و 124 :انظر المواد .الذي يقوده الطرفين في التفاوض رئيسا يعبر عـن رأي الوفد
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 يسير الذي هو فالرئيس ،)1(له الرسمي الناطق يصبحو  ،يقوده الذي الوفد أعضاء
 يعطي الذي هوو  ،المفاوضة موضوع إلى بالنظر الكلمة يعطيو  ،لفريقه بالنسبة المفاوضة

 حل إعطاء أو المقترحة الحلول صياغة بإعادة له يسمح مما ،مسألة أية في األول رأيه
 األحيان بعض في ويحاول ،األسئلة يطرحو  ،النقاش في يدور ما يراقب الذي فهو ،مضاد
  .)2(عمله طريقة فرض

 وبالغة ةحساس مرحلة تعتبر للمفاوضة رحظيالت مرحلة أن القول إلى ونصل
 ،الموضوعية الناحية من سواء ،لها الجيد رحظيبالت مرهون المفاوضة إنجاح الن ،األهمية

 إلى كذلكو  ،المفاوض الفريق بقدرات كذلك مرهونو  ،توضيحه تم كما النفسية الناحية أو
 العمل تشريع أن رأينا ذلك مقابل في لكنو . الفريق لهذا المسخرة والتسهيالت اإلمكانيات

 يشر لم اإلطار هذا ففي ،الجماعية بالمفاوضة خاًصا تنظيميا إطارا يضع لم ئريالجزا
 المتعلقة الالزمة والبيانات المعلومات تقديم العمل عالقة أطراف إلزامية إلى المشرع

 وهو ،الجماعية المفاوضة في بارز دور من والمعلومات البيانات هذه تلعبه لما ،بالمؤسسة
 العمل منظمة عليه وحرصت ،المتفاوضة العمل عالقة طرافأ عاتق على يقع التزام

 المشرع من يتطلب الذي األمر ،المقارنة األنظمة بعض كذلكو  ،)3(العربيةو  الدولية
 المعلومات تقديم المتفاوضة األطراف تلزم قانونية نصوص خالل من التدخل الجزائري
  .لذلك األطراف مخالفة على جزاءات وفرض ،بالمؤسسة الخاصة والبيانات

                                                           

 من القانون السابق اإلشارة إليه. 125المادة  - 1

2  - BIRIEN Jean –Louis, op. cit, P142. 

بشأن تشجيع التفاوض الجماعي، المعتمدة من طرف  1981لسنة  163المادة السابعة من التوصية الدولية رقم  - 3
  . 1981جوان  19مؤتمر العمل الدولي المنعقد بجنيف بتاريخ 

  بشان المفاوضة الجماعية، مرجع سابق.  1979لسنة  11مل العربية رقم من اتفاقية الع 4وكذلك المادة  -  
يلتزم صاحب العمل « على مايلي:  2003من قانون العمل المصري لسنة  149وفي هذا اإلطار تنص المادة  -  

احب العمل بتقديم ما يطلبه ممثلو التنظيم النقابي في المفاوضات الجماعية من بيانات ومعلومات خاصة بالمنشأة، ولص
 ». ..أو ممثلي التنظيم النقابي طلب هذه البيانات من منظماتهم بحسب األحوال.
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Ê‹ÐÛa@sÛbrÛa@ @

‡í‡¥@oîÓìm@òía‡i@òšëbÐ¾a@òîÇbà§a@ @

 ،الجماعية للمفاوضة ةمَ ظ نَ المُ  ،والعربية الدولية العمل منظمة ياتاتفاق إلى برجوعنا
 التشريعات إلى األطراف بين الجماعية المفاوضة بداية وقت ديدتح إجراءات تركت نجدها

 المشرع يفضل حيث ،المسألة هذه أغفلت بدورها الوطنية التشريعات أن إال ،الوطنية
 يتناسب الذي الوقت لتحديد ،الجماعي التفاوض أطراف تفاقال مسألةال هذه ترك ،الوطني

  .األطراف جميع مع

 ،المفاوضة لبداية قاطعا توقيتا يحدد نص أي من ريالجزائ العمل تشريع خال وقد
 عمل نزاع نشوب حالة في المفاوضات مواصلة على األطراف إلزام على المشرع واكتفى
 عمل يةاتفاق إبرام ألجل مفاوضات في للدخول أجل لتحديد يتدخل نجده كما ،)1(جماعي
 من يتضحو  ،)2(المتعاقدة األطراف احد من األخيرة هذه نقض حالة في ،جديدة جماعية

 المفاوضة بداية وقت تحديد ترك المشرع أن ،02-90 القانون من 45 المادة نص خالل
 نزاع ينشأ أن بمجرد ،المفاوضة هذه في الدخول على إلزامهم مع ،لألطراف الجماعية

 يمكن الذي الجماعي العمل اتفاق خالل من بسهولة تسويته يتسنى حتى ،جماعي عمل
 يةاتفاق نقض حالة في يختلف األمر أن إال ،الجماعية المفاوضة نهاية في يبرم أن

 ثالثين ضونغ في مفاوضات في الدخول على األطراف ألزم المشّرع فإن ،قائمة جماعية
 إلبرام المفاوضات في للدخول يةتفاقاال هذه أطراف ألحد النقض لتبليغ الموالية يوما
 45 المادة في عليها المنصوص الحالة سواء ،الحالتين كلتا وفي ،جديدة عمل يةاتفاق

 هدف فإن ،11-90 القانون من 133 المادة في عليها المنصوص الحالة أو ،أعاله
 السلبي للتأثير نظرا ،االجتماعي الّسلم على المحافظة هو ،اإللزام هذا خالل من المشرع

                                                           

يجب على طرفي الخالف «: ، التي تنص02- 90من القانون  45وهو اإللزام المنصوص عليه في المادة  -  1
لمسبق وبعد الشروع في اإلضراب، أن يواصلوا مفاوضاتهم لتسوية الخالف الجماعي في العمل خالل فترة اإلشعار ا

 . »الواقع بينهما

يلزم تبليغ النقض األطراف بالشروع في « :ي تنصلتا 11- 90قانون من ال 133وهو األجل المحدد في المادة  -  2
 . ») إلبرام اتفاقية جماعية (اتفاق جماعي) جديدة30مفاوضات في ظرف ثالثين يوما (
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 تعتبر الجماعية يةتفاقاال أن اعتبارب كذلك ،العمل عالقات على الجماعية العمل لنزاعات
  .العمل عالقات استقرار على المحافظة آليات بين من

 ،جزائريال المشرع لموقف مغايرا موقفا اتخذ الفرنسي المشرع أن نجد حين في
 المستوى بحسب وذلك ،الجماعية المفاوضة بداية لتحديد الفرنسي المشرع تدخل حيث
 ،المؤسسة مستوى على تجرى الجماعية المفاوضة كانت فإذا ،المفاوضة هذه فيه تتم الذي

 العمل صاحب المشرع ألزم الحالة هذه في ،العمل وساعات األجور على تنصبو 
 التي النقابية المنظمة دعوة عليه يتوجب بحيث ،حولها سنويال بالتفاوض لتزاماال بضرورة

 المنظمة هذه طلب تلي التي يوما عشر الخمسة خالل لالجتماع المؤسسة عمال تمثل
 في. )1(جزائية عقوبات إلى تعّرض ٕاالو  ،المسائل هذه حول للمفاوضة اجتماع عقد النقابية

 من الجزائية باألحكام المتعلق الثامن الباب أحكام إلى بالرجوعو  الجزائري المشرع أن حين
 أطراف من طرف أي ضد تتخذ عقوبات إلى إطالقا يتطرق نجده ال ،11-90 القانون
 المتعلقة العقوبات حتى أو ،جماعية مفاوضات في الدخول يرفض الذي العمل عالقة

 تدخل يستدعي الذي األمر ،عمل يةاتفاق إلبرام مفاوضات في الدخول عن متناعباال
 حالة في جزائية وباتعق على تحتوي العمل تشريع في جديدة بنصوص الجزائري المشرع
 هو كما الوضع بقاء الن ،جماعية مفاوضات في الدخول العمل عالقة أطراف احد امتناع
  .جدواها من التقليلو  ،الجماعية للمفاوضة القانونية القيمة إضعاف إلى سيؤدي عليه

                                                           

توجب على صاحب العمل دعوة المنظمة النقابية التي تمثل من القانون العمل الفرنسي ي 132L- 28تطبيقا للمادة  - 1
يوم من وقت طلب هذه المنظمة النقابية  15عمال المؤسسة للتفاوض السنوي حول األجور وساعات العمل، خالل 

  الدخول في التفاوض حول األجور وساعات العمل. 
األجور وساعات العمل، خالل المدة التي  أن صاحب العمل يتعين عليه االلتزام السنوي بالتفاوض حول والمالحظ 

من نفس القانون،  L 153-2السالفة الذكر، وٕاال تعرض إلى عقوبات جزائية قررتها المادة  L 132- 28حددتها المادة 
على مستوى المؤسسة إذا كانت  ىالمشرع الفرنسي قد حدد وقت بداية المفاوضة الجماعية التي تجر  ويتضح من ذلك أن

علق باألجور وساعات العمل، أما عدا ذلك فهو متروك التفاق األطراف، لتحديد وقت وزمان بداية الدخول المفاوضة تت
  في المفاوضة الجماعية. 

- YVES Chalaran, op. cit, p72.  
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kÜĐ¾a@ïãbrÛa@ @

ÝîÈÐm@òîÜàÇ@ÐnÛa�ëb@ïÇbà§a@ @

 ،وعالقاته ظروفهو  العمل شروط لتنظيم وسيلة الجماعية المفاوضة أن اعتبارب
 الذي هتماماال إلى بالنظر ذلكو  ،التفاوضية العملية إجراءات تنظيم إلى بحاجة فهي

 ،حكيمالتو  والوساطة كالمصالحة ،الجماعية العمل عالقات تنظيم آلياتو  وسائل أخذته
 وٕاذا إجراءاتها إلى التطرق يتم لم فإنه ،الجماعية للمفاوضة القانوني التنظيم لحداثة ونظرا

 نحو يميل المقارن القانون في فالمشرع ،فقط منها يسير جزء على يقتصر فانه ،التطرق تم
 ،)1(المفاوضة هذه طرفي إرادة إلى الجماعية المفاوضة عملية تحكم التي اإلجراءات ترك

 المفاوضة مستويات من معين مستوى تشجع التي الدولة أرادت فإذا أخرى جهة ومن
 ممارسة عند اتباعها يجب التي اإلجراءات وتنظم انتشاره على تعمل فإنها ،الجماعية
 تنتشر صناعيا ،المتقدمة الدول من هااعتبار ب مثال فرنسا ،المستوى هذا على المفاوضة

 تتبع التي اإلجراءات حدد المشرع أن نجد لذلك ،المؤسسة مستوى على المفاوضة فيها
 عقوبات فرض بل ،المستويات باقي دون المؤسسة مستوى على المفاوضة ممارسة عند

  .)2(المستوى هذا على الجماعية المفاوضة يعرقل الذي العمل صاحب على جزائية

 بين عليها المتفق بالخطوات تبدأ الجماعي التفاوض عملية تفعيل فإن وعليه
 ،اإلجرائية للنواحي غالبا يخصص الذيو  الطرفين بين أول باجتماع تبدأ التيو  ،األطراف

 يلي ثم ،التمثيلية صفته لسند طرف كل وتقديم ،الوفدين أعضاء بين التعارف يتم حيث
 ،المضادة للمقترحات األخر الطرف وتقديم ،األطراف حدأ من المطالب تقديم ذلك بعد
 تصل أن إلى ،المفاوضة جلسات أثناء تدور التي اتلمالحظاو  النقاشات تدوينو 

                                                           

لمشرع الفرنسي نظم بعض إجراءات المفاوضة الجماعية على مستوى المؤسسة والقطاع المهني، فنجده يشترط أن ا -  1
من قانون العمل  L132-12يكون هناك اتفاق عمل جماعي سابق على إجراءات المفاوضة، حيث تشترط المادة 

التقييم المهني كل خمس سنوات أن تكون بالمفاوضة حول األجور سنويا وحول  ، أنه حتى يكون هناك التزامالفرنسي
  نشاط. الاألطراف المتفاوضة مرتبطة باتفاق عمل جماعي سابق وذلك في المفاوضة على مستوى فرع 

- JAVILLIER Jean Claude, droit du travail, op. cit, p589.  
2  -  LYON CAEN Gérard, PELISSIER Jean, droit du travail, op. cit, p770.  
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 عليه أجمعت والذي إليه التوصل تم الذي النهائي تفاقاال صياغة مرحلة إلى المفاوضة
  .المتفاوضة األطراف

Ê‹ÐÛa@Þëþa@ @

ñŠ†bj¾a@áí‡Ôni@kÛbĐ¾a@ @

 عادةو  ،العمل عالقة طرفي احد من طلب بتقديم الجماعي التفاوض عملية تبدأ
 أن لهم يمكن ال العمل أصحاب أن يعني أن دون ،العمال ممثلو هو الطرف هذا يكون

 تجدر الصدد هذا وفي ،)1(حولها جماعيا للتفاوض ويدعوهم العمال إلى بمطالب يتقدموا
 عتباراال في آخذا دقيقا إعدادا يعدها أن عليه ،لمطالبا يقدم الذي الطرف أن إلى اإلشارة
 ،العمال ممثلو يقدمها التي المطالب على الشأن هذا في بالتركيزو  ،أساسية مسائل جملة
 عتباراال في تأخذ بأن مطالبة الجماعية المفاوضة في للعمال الممثلة النقابية المنظمة فإن
 تتعلق والتي ،لديها تتوافر التي المعلوماتو  البيانات من المستخلصة النتائج جدية بكل

 ودون ،مغاالة دون ،ذلك ضوء في مطالبها تصوغ وأن ،العامة يةقتصاداال باألوضاع
 على حكمت قد تكون فإنها ٕاالو  ،)2(األوضاع بهذه المرتبطة الموضوعية الحقائق تجاهل

  .المقابل الطرف قدرات تنفيذها يفوق بمطالب التقدم اختارت إذا ،بالفشل المفاوضة

 في تأخذ بأن مطالبة ،للعمال الممثلة النقابية المنظمة فأن ،ذلك جانب إلى
 هذا وفي ،التالزم هذا بدقة وتقدر بإمعان تدرس أنو  ،أثرهاو  المطالب بين التالزم عتباراال

                                                           

العمل أو ممثليهم إلى تقديم المطالب إلى العمال أو ممثليهم هناك بعض الحاالت التي يبادر فيها أصحاب  -  1
  المتعلق  1994ماي  26المؤرخ في  09-94للتفاوض حولها، وهو ما نلمسه من خالل أحكام المرسوم التشريعي رقم 

يعرض «منـه  10بالحفاظ على الشغل وحماية اإلجراء الذين يفقدون عملهم بصفة ال إرادية، حيث تنص المادة  
لمستخدم أو ممثله محتوى يشمل مجموع التدابير المقررة في الجانب االجتماعي بمجرد المصادقة عليها على لجنة ا

 . »المساهمة والمنظمات النقابية التمثيلية لعمال المؤسسة في إطار اجتماعات منفصلة تعقد خصيصا لهذه الغرض

في  في غالب األحيان يسعى كل طرف إلى الحصول على الجزء األكبر من النتائج، لذلك فهو يغالي ويبالغ - 2
عروضه ومطالبه أثناء المفاوضة حتى تكون لديه مرونة تفاوضية اكبر تمكنه من المبادلة على هذه المطالب والحصول 
على المكاسب مقابل تقديم تنازالت عن بعض المطالب، وتتضح المبالغة في المطالب في القضايا التي توجد حولها 

  ضة، كقضايا األجور، وساعات العمل مثال. خالفات شديدة في وجهات النظر بين األطراف المتفاو 
تشريعات العمل العربية، المعهد العربي للثقافة علمية للمفاوضة الجماعية، مجلة المالمح العماد الدين حسن،  -

 . 4، ص2004، جويلية 105العمالية، عدد 
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 بزيادة بيةالنقا المنظمة تطالب فحين ،واضح كمثال) العملو  ،األجور( ثنائية تبرز الشأن
 العمل أصحاب قبل من المطالب هذه تلبية تأثير تدرس أن فعليها ،كبيرة زيادة األجور

 اإلجراءات بسبب عملهم يفقدون قد الذين العمال لمصالح أهمية توليو  ،ستخداماال على
 بسبب يتحملونها التي المالية التكاليف لتقليل اتخاذها إلى العمل أصحاب يعمد قد التي

 استحداث عن والتوقف ،العمال من عدد تسريح ومنها ،األجور بزيادة للمطالب تلبيتهم
 على ليسو  الجماعية المصالح على التركيز يجب بذلكو  ،جديدة عمل مناصب
  .)1(المواقف

 تتعامل أن يجب ،التفاوضية العملية في للعمال الممثلة النقابية المنظمة أن كما
 تتقدم ما أساس على ليس ،تأييدهم كسب إلى تبادر وأن ،تمثلهم الذين األعضاء مع بذكاء

 ،مسلكين تسلك أن عليها فإن ولهذا ،مكاسب من تحققه أن يمكن ما وٕانما ،مطالب من به
 بل ،بسرعة تلبى سوف مطالبهم بأن االعتقاد على العمال تشجع أال يجب ،أولهما

 فإذا ،صبر إلى يحتاجو  ،طويل الجماعي التفاوض ريقةط أن إقناعهم عليها بالعكس
 فترة بعد ثقتهمو  تأييدهم تفقد سوف فإنها ،العمال لدى األول التصور بترسيخ أخطأت
 فيجب ،الثاني المسلك أما. المطالب هذه تحقيق دون المفاوضة بدء من الزمن من قصيرة

 أن عليها ٕانماو  ،لهاك تلبى سوف مطالبهم بأن العمال لدى شعور تكريس تتجنب أن
 النتيجة أماو  ،للتفاوض معروضة اتاقتراح إال هي ما المطالب هذه أن ابتداء لهم توضح

 العوامل من بالعديد مرتبطة النتيجة هذه ألن ،تماما مختلفة تكون فقد ستتحقق التي
 المنظمة ترتكبه خطا أي وأن ،وحدهم العمال برغبات وليس ،الميدان هذا في الموضوعية

  .)2(بها عالقتهم على سلبا يؤثرو  ،العمال لدى أمل خيبة سيولد ،نقابيةال

Ê‹ÐÛa@ïãbrÛa@ @

pby�Ô¾a@ñ†b›¾a@ @

 ،األول الطرف بها يتقدم التي المطالب المقابل الطرف يقبل أن المتصور من ليس
 قيام عادة تكون الجماعي التفاوض في الثانية المرحلة فإن لذاو  ،بها يتقدم التي بالصيغة
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 قدمت التي للمقترحات مضادة مقترحات بصياغة لهم الممثلة منظماتهم أو العمل أصحاب
 المعلومات عادة عتباراال في يأخذون ،المقترحات لهذه صياغتهم وفي ،العمال ممثلو بهام

 في معهم يختلفون أنهم إال ،مطالبهم صياغة في العمال اعتمدها التي ذاتها والبيانات
 بين التباعدو  التقارب درجة تتوقفو  ،المعلوماتو  البيانات هذه من المستخلصة النتائج
 تتحكم التي العوامل من العديد على العمل ألصحاب المضادة والمقترحات العمال مطالب

 أصحاب صالح في العوامل هذه كانت فكلما ،الطرفين لدى المساومة على قدرةال في
 ،العمال قّدمها التي المطالب عن التباين شديدة مقترحات تقديم من مكنتهم كلما العمل

  .)1(صحيح والعكس

 النقابية المنظمة بها تتقدم التي العمالية المطالب كانت كلما انه إلى اإلشارة وتجدر
 إلى الوصول وأمكن ،الطرفين بين الخالف هوة ضاقت كلما ،فيها مبالغا ليسو  ،معقوله
 الو  ،فيها مبالغا العمالية المطالب كانت كلماو  ،التفاوض محل األمور هذه حول اتفاق
 بين الجماعية المفاوضة هذه مصير هو الفشل كان كلما ،للمؤسسة المالية المقدرة تراعي

  .)2(الطرفين

 حسن بمقتضيات لتزاماال الجماعية المفاوضة أطراف على يجب اإلطار هذا وفي
 التفاوض في الجادةو  الصادقةو  الكاملة الرغبة األطراف لدى تتوافر أن بذلك يقصدو  ،النية
 بحسن بالتفاوض اإللزام يتطلبو  ،إبرامه المراد تفاقلال مشتركة صيغة إلى التوصل بغية
 مجريات على التأثير نهاشا من تصرفات أي ممارسة إلى اللجوء طرف كل امتناع ،نية

 إجراءات اتخاذ عن األطراف امتناع النية حسن قبيل من يعتبرو . )3(الجماعية المفاوضة
 يمتنع التفاوضية العملية فخالل ،للتفاوض المطروحة بالموضوعات تتعلق قرارات أو

 إلجبار ،العمل عن بالتوقف التهديد أو ،ضراباإل استخدامب التهديد إلى اللجوء عن العمال
 العمل أصحاب امتناع النية حسن يقتضي ذلك مقابل فيو  ،مطالبهم بقبول العمل صاحب
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 إلجبار ،يةاقتصاد ألسباب العمال عدد بتقليص التهديد أو ،المؤسسة غلق إلى اللجوء عن
  .الجماعية المفاوضة إجراءات تحريك عدم أو ،مطالبهم قبول على العمال

 لم الجزائري المشرع فان ،الجماعية المفاوضة في النية حسن مبدأ أهمية ورغم
 في ،الجماعية المفاوضة بمجاالت المتعلقة العمل تشريع أحكام ضمن باإلشارة له يتطرق

 منع خالل من صريح بنص لتزاماال هذا تناوال المصريو  الفرنسي المشرع أن نجد حين
 تتعلق قرارات إصدار أو اإلجراءات اتخاذ الجماعية المفاوضة أثناء العمل صاحب

 العمل صاحب فان بالتاليو  ،)1(الضرورة حالة في إال للتفاوض المطروحة بالموضوعات
 تاحةإل ذلكو  ،التفاوض موضوعات يخص قرار أو إجراء أي اتخاذ عن متناعباال ملزم

 الفرنسي المشرع أن إال ،خالف محل الموضوعات لتسوية الجماعية للمفاوضة الفرصة
 توافرت إذا اإلجراءات بعض اتخاذ العمل لصاحب مؤقتةو  استثنائية بصفة أجازا والمصري

 اإلجراء هذا يكون أن ،ذلك إلى إضافة المصري المشرع يشترطو  ،ستعجالاال شروط
  .مؤقتا

 الجماعية المفاوضة أثناء النية بحسن لتزاماال أن لنا جلىيت ،األساس هذا وعلى
 الجزائري المشرع من يتطلب الذي األمر ،العمل في الّسلم تكريس شروط طياته في يحمل

 المنضمة األحكام ضمن يكون قانوني نص خالل من لتزاماال هذا بفرض التدخل
 المفاوضة أثناء لالعم عالقة طرفي المشرع خالله من يمنع ،الجماعية للمفاوضة
 بالتاليو  ،الجماعية المفاوضة بموضوعات يتعلق قرار أو إجراء أي اتخاذ من الجماعية

 المطروحة الموضوعات في التأثير شانها من إجراءات أي اتخاذ من العمل صاحب يمتنع
 للضغط إجراء أي اتخاذ من النقابية منظماتهمو  العمال يمتنع ذلك مقابل فيو  ،للتفاوض

                                                           

يحظر على صاحب العمل أثناء المفاوضة اتخاذ إجراءات أو  «من قانون العمل المصري بأنه  150تنص المادة  -  1
للتفاوض، إال عند قيام حالة الضرورة واالستعجال، ويشترط أن يكون  إصدار قرارات تتعلق بالموضوعات المطروحة

  . »اإلجراء أو القرار في هذه الحالة مؤقتا
  فقرة أولى من قانون العمل الفرنسي: L132-29وتنص المادة  -  

 «Tant que la négociation est en cours conformément aux dispositions de l’article précédent, 
l’employeur ne peut dans les matières traitées arrêter de décisions unilatérales concernant la 
collectivité des salaries, à moins que l’urgence ne le justifie».  



Ý—ÐÛa@brÛasÛ@ZÝßaìÈÛa@ñ‹qû¾a@óÜÇ@òšëbÐ¾a@òîÇbà§a@paõa‹ugë@bç��@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@lbjÛa@Þëþa@  
 

152 

 

 بين وازن قد المشرع يكون وعليه ،التفاوضية العملية إفشال شأنه من العمل حبصا على
 استقرار ديمومة على حافظ الوقت نفس فيو  ،الجماعية المفاوضة أطراف مصلحة
  .العمل عالقات

 تقديمو  ،المطروحة المطالب مناقشة على فكَ عْ يُ  ،التفاوضية العملية وأثناء
 على المطروحة المسائل حول النظر وجهات تقريب مرحلة إلى الوصول حتى ،المقترحات
 على ،)1(للتفاوض طرحت التي المسائل ينظم الذي تفاقاال إبرام يتم ثم منو  ،التفاوض

 المتعلقة المضادة المقترحاتو  المطالب تدوين ويتم الطرفين مصالح يحقق الذي النحو
 من يحققه لما ضروري اإلجراء هذا يعتبرو  ،محاضر في عيةالجما المفاوضة بجلسات

 تثور أن يمكن التي المنازعات إثارة من يمنع حيث ،)2(التفاوضية العالقة ألطراف فوائد
 إلى الرجوع يمكن حيث ،الجماعي العمل تفاقالا في ورد معين لشرط فهم أو تفسير حول
 محل النص أو الشرط وراء من ةالمفاوض ألطراف الحقيقي القصد لمعرفة المحاضر هذه

 التي المناقشات جميع فيها تدون التي الجماعي التفاوض جلسات فمحاضر. )3(الخالف
 وهذه ،للتشريع ريةيحضالت باألعمال يعرف ما تماما تماثل المتفاوضين الطرفين بين تدور

 لبس أي وجود عند إليها لجأيُ  التفاوض جلسات محاضر هنا مثلهاو  ريةيحضالت األعمال
 أو ،عباراته من عبارة أي أو عليها أتفق التي النصوص من نص بأي المقصود فهم في

  .)4(فيه ورد مصطلح

 مرحلة هيو  ،المداوالتو  شاتالمناق عنها تسفر التي األخيرة المرحلة تأتي ثم
 صاحبو  ،العمال تمثل التي النقابية المنظمة بين إليه التوصل تم الذي تفاقاال صياغة
 المفاوضة أطراف يعمل كان التي الغاية هو تفاقاال هذا يكون حيث ،يمثله من أو العمل

                                                           

 . 20مرجع سابق، صخليل أبو خرمة،  -  1

، المستخدم أو ممثله وممثلي 09-94من المرسوم التشريعي رقم  13ألزم المشرع الجزائري من خالل المادة  - 2
يه الطرفان ويثبت نقاط االتفاق العمال، تحرير محضر على المفاوضات المتعلقة بمضمون الجانب االجتماعي يوقع عل

 وعند االقتضاء المسائل التي تكون محل تحفظ أو اختالف. 

3- BIRIEN Jean-Louis, op. cit, p 71.  

 . 150أطروحات في القانون الدولي والوطني للعمل، مرجع سابق، صيوسف الياس،  -  4
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 ،إليه التوصل تم الذي الجماعي تفاقاال بصياغة يتعلق فيماو  ،تحقيقها على الجماعية
 أولى ناحية فمن ،مراعاتها المفاوضة أطراف على يتوجب التي اتعتبار اال بعض هناك
 ثانية ناحية ومن ،طرف كل اتالتزامو  حقوق بيان في واضحا تفاقاال هذا يكون أن يجب
 تستغرقها التي المدةو  ،تفاقاال لتنفيذه الالزمة المواعيد ،واضحة بصورة يتضمن أن يجب
 واضحة بلغة مكتوًبا تفاقاال يكون أن يجب ثالثة ناحية منو  ،التنفيذ مراحل من مرحلة كل
 تثور أن يمكن التي الخالفات إلثارة منعا ،األطراف جميع من فهمها يمكن حتى ،بسيطةو 

  .)1(الغامضة النصوص حول

kÜĐ¾a@sÛbrÛa@ @

wöbnã@òšëbÐ¾a@òîÇbà§a@ÝßbÇ@‹qûß@óÜÇ@áÜČ�Ûa@ïÇbànuüa@ @

 التي المختلفة العوامل حسب النتيجة تختلفو  ،بنتيجة الجماعية المفاوضة تنتهي
 افرةمتو  العوامل هذه كانت فإذا ،توافرها عدم أو ،الجماعية المفاوضة نجاح على تساعد

 تكون النتيجة فإن ،العوامل هذه توافر عدم حالة في أما ،المفاوضة نجاح هي النتيجة فإن
 تحقيق في فشلت قد تكون المفاوضة فإن فشلها حالة فيو  ،الجماعية المفاوضة فشل

  .منها الهدف

 من فليس ،فشلها فرص مع تتساوى الجماعية المفاوضة نجاح فرص فإن وبذلك
 الجماعية المفاوضة تنتهي قد بل ،بنجاح جماعية مفاوضة لك تنتهي أن الضروري

 العوامل هذه ،نجاحها على تساعد التي المختلفة العوامل توافر على متوقف ذلكو  ،بالفشل
 في وفشلها بمواقفها تمسكها حيث من ،المتفاوضة األطراف إلى ترجع داخلية تكون قد

 في متمثلة ،خارجية تكون وقد ،النظر وجهات في بينها الذي ختالفاال على التغلب
 ،وسياسية يةاقتصاد عوامل من يشمله بما الجماعية بالمفاوضة يحيط الذي العام المناخ

 تناول يتطلب ،الجماعية المفاوضة عنها تسفر التي النتائج بيان فإن ثم ومن ،واجتماعية
 مسدود قطري إلى المفاوضة هذه فيها تصل التي الحالة كذلكو  ،المفاوضة نجاح نتائج
  .فشلها وبذلك
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Ê‹ÐÛa@Þëþa@ @

wöbnã@�b−@òšëbÐ¾a@òîÇbà§a@ @

 ،ومتنوعة عديدة الجماعية المفاوضة مجاالتو  موضوعات فإن ،سابقا اشرنا فكما
 المفاوضة فإن األحيان غالب في لكنو  ،محددة موضوعات في حصرها يمكن ال بحيث

 مثل ،العمال نظر وجهة من أهمية األكثر تعد موضوعات عدة على تنصب الجماعية
 يةاتفاق بتجديد المطالبة عن فضال ،ظروفهو  العمل شروط وتحسين ،األجور زيادة

 الجماعية يةتفاقاال هذه تجديد يكون وبالتالي ،للعمال أفضل شروط تضمينهاو  ،جماعية
 نجحت إذا ثم ومن ،الجماعية المفاوضة على عرضتُ  التي العمالية لبالمطا أحد

 ذلك فإن ،الجماعي التفاوض على المعروضة المسائل تسوية في الجماعية المفاوضة
 من مالئم مناخ في جرت التي الجماعية فالمفاوضة ،جماعي اتفاق إبرام خالل من يكون
 حسم على الطرفين إرادة تتفق أن ،قعالمتو  من فإن ،نية حسن توافر مع ،الطرفين جانب

 تسوية يتضمن جماعي اتفاق ثم منو  ،تفاوضال على المعروضة الخالفية المسائل
 الجماعية المفاوضة أن  يعني ما هوو  ،الطرفين بين للخالف محال كانت التي المسائل

  .)1(متبادلةو  مشتركة مصالح لهم تكون ،شركاء إلى الفرقاء تحول أن استطاعت

 إن حيث ،العمل عالقات استقرار إلى كذلك الجماعية المفاوضة نجاح ويؤدي
 استقرار حول البداية في الشكوك بعض يثير جماعية مفاوضة آية بدء عن اإلعالن
 هاانتهائ عن اإلعالن على يترتب فإنه لذلك ،فشلها توقع نتيجة الجماعية العمل عالقات
 يجابياإل ذلك تأثيرو  العمل عالقات استقرار يستمرو  الشكوك هذه على القضاء بالنجاح

 الجماعية المفاوضة نجاح فإن كذلك. والعطاء الجهد من المزيد بذل على تحفيز على
 العمال كذلكو  ،العمل أصحاب أن اعتبارب وذلك ،المجتمع إلى حتى أثارها تنتقل سوف

 من يحتاجه بما المجتمع إمداد يتولون الذين فهم أخرى هةج ومن ،المجتمع من جزء هم
 على يؤثر العمل عالقات استقرار وبالتالي ،إليها حاجة في يكون والتي خدماتو  سلع
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  .)1(كله المجتمع

 على الحفاظ لىع تأثيرها هو الجماعية المفاوضة نجاح تأثير مظاهر أهم أن إال
 العمل عالقات استقرارب يتدعم ستقراراال هذا ،هاستقرار  على العملو  االجتماعي الّسلم

 ،االجتماعي الّسلم استقرار عليه يترتب بالنجاح الجماعية المفاوضة فانتهاء ،الجماعية
 العالقات هذه يصيب توتر فأي ،الجماعية العمل بعالقات األخير هذا رتباطال وذلك

 في أو ،المستخدمة المؤسسة داخل سواء ،االجتماعي الّسلم اراستقر  على سلبا ينعكس
 ليشمل النزاع يتسع قد أو ،مهني نشاط أو مهني قطاع النزاع سيم عندما منها أوسع دائرة
 التي المختلفة الطبقات بين الصراعو  االحتكاك زيادة عليه يترتب مما الدولة إقليم كامل
 زوال عنه يترتب بالنجاح الجماعية لمفاوضةا انتهاء فإن لذلك ،المجتمع منها يتكون

 هوو  االجتماعي الّسلم وتحقيق ،الجماعية العمل عالقات استقرار تهدد قد التي األخطار
 عن البحث أصبح كما ،)2(المقارنة العمل قوانين كل في االجتماعي المشرع ينشده هدف
 العمل لقانون الضمنية المصادر مصاف في هااعتبار  يمكن مسألة االجتماعي الّسلم
  .)3(عام بشكل

Ê‹ÐÛa@ïãbrÛa@ @

Ý“Ï@òšëbÐ¾a@òîÇbà§a òía‡i@Þý‚⁄a@iáÜČ�Ûb@ïÇbànuüa@ @

 الوصول في أمال ذلكو  ،العمل عالقة رافأط بين تجرى الجماعية المفاوضة إن
 وتختلف ،الجماعية المفاوضة وسيلة اعتماد إلى اللجوء تم جلهأ من الذي الهدف إلى

 المتصور من ولكن. ومواضيعها مجاالتها اختالفب رأينا كما ،الجماعية المفاوضة أهداف
 بين مسدود طريق إلى تصل قد الجماعية المفاوضة إن ،الحاالت من العديد في عمال

 على المعروضة الخالفية المسائل حول ،التفاوض أطراف إرادة التقاء عدم أي ،الطرفين
 في التنازالت تقديم رفضهما أو ،فيها مبالغ طرف كل مطالب الن إما ،المفاوضة هذه

                                                           

 . 6الرسالة السابقة، صمنير الدكمي،  -  1

2 - DESPAX Michel , négociation ,convention, et accords collectifs, Dalloz; paris, 1989, p69.  
3- MOREAU Marc, les litiges nés de l'interprétation des conventions collectives en Droit 
québécois et français, thèse de doctorat, université panthéon-Assas (paris II), 1998, p239.  
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 هذه تفشل وبالتالي ،الجماعية المفاوضة تتعثر ثم ومن ،مزايا على الحصول سبيل
  .)1(أطرافها بين للتفاوض محال كانت التي األمور حول تسوية إلى الوصول في المفاوضة

 ويترتب ،التفاوضية العملية من األخيرة الحلقة يمثل الجماعية المفاوضة فشل إن
 العمال ممثلي عودة إلى يؤدي الجماعية المفاوضة ففشل ،اآلثار من العديد ذلك على

 ممثلي فعلى ،ذلك إلى أدت التي األسباب توضيحو  وشرح ،الفشل هذا أسباب مناقشةل
 ،العمل صاحب بها تقدم التي الردودو  ،بها تقدموا التي المطالب دراسة إعادة العمال

 في أبدوها التي المرونة ومقدار ،مقترحاته تدعيم اجل من ليهاإ استند التي واألسباب
 المطالب لهذه األدنى بالحد وتمسكهم ،فيها المبالغ المطالب على إصرارهم بعدم المفاوضة

 تنازالت على الحصول على وٕاصراره ،األدنى الحد هذا على العمل صاحب موافقة وعدم
  .العمال جانب من أكثر

 المناسب البديل ستخدامال لالستعداد بالعمال يؤدي ،يةالجماع المفاوضة ففشل
 تنجح لم والتي ،الطرفين بين الموجود الخالف لتسوية إليه اللجوء عليهم يتوجب الذي

 الجماعي التفاوض أطراف حرية في البدائل هذه وتتمثل ،معالجته في الجماعية المفاوضة
 هذه إلى فاللجوء ،بينهما القائم زاعالن لتسوية األخرى العالجية الوسائل إلى اللجوء يف

 التي األمور تسوية تعذر إذا بحيث ،الجماعية المفاوضة وتشجيع تعزيز شأنه من الوسائل
 لذلك وتطبيقا ،الوسائل هذه طريق عن تسويتها فيمكن ،الجماعية للمفاوضة محال كانت
 العمل عالقة ألطراف نُ ُيمك التي الوسائل بعض تقرر الجزائر بينها منو  الدول أغلبية فإن

 أن اإلشارة مع ،)4(التحكيم أو ،)3(الوساطة أو ،)2(المصالحة في وتتمثل ،إليها اللجوء
                                                           

، من قانون العمل، األطراف في حالة فشل المفاوضة L 132-29ألزم المشرع الفرنسي من خالل المادة  -  1
الجماعية، تحرير محضر تدون فيه النقاط االتفاق والخالف بين الطرفين، حتى يتمكن الرجوع إليه، عند استئناف 

  اوضة الجماعية مرة أخرى، أو عند الخالف حول أي مسألة كانت معروضة على التفاوض. المف
 - SOURIAC (A) , les incertitude juridiques de la négociation d'entreprise, revue droit Social, 1988, 

p 738.  

 9إلى المادة  5نظم تشريع العمل الجزائري نظام المصالحة لتسوية نزاعات العمل الجماعية من خالل المواد من  - 2
 المعدل والمتمم المشار إليه سابقا.  1990فبراير  06المؤرخ في  02- 90من القانون رقم 

 ، سابق اإلشارة إليه. 02- 90من القانون رقم  12إلى  10كما نظم آلية الوساطة في المواد من  -  3

من القانون السابق اإلشارة إليه، والتي تحيل إجراءات تفعيل هذه اآللية إلى  13أما آلية التحكيم فتنظمها المادة  - 4
 . واإلدارية قانون اإلجراءات المدنية
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 من 06 المادة لنص طبقا المصالحة آللية بالنسبة إلزاميا يكون الوسائل هذه إلى اللجوء
 حق وممارسة وتسويتها الجماعية العمل نزاعات من بالوقاية المتعلق 02- 90 رقم القانون

 هو والتحكيم الوساطة آليتي إلى اللجوء فإن ،المصالحة آلية فشل حالة في أما ،ضراباإل
 من 09 المادة من الثانية الفقرة لنص طبقا اإللزام سبيل على وليس االختيار سبيل ىعل

 الجزائري المشرع أن السابقة النصوص خالل من ويتضح ،)1(سابقا إليه المشار القانون
 فشل بعد إليها اللجوء يمكن التي ،الجماعية العمل منازعات لتسوية يةالعالج اآلليات حدد

 جعل فإنه ،الصدد هذا وفي ،والتحكيم والوساطة ،المصالحة وهي ،الجماعية المفاوضة
  .اختياريا والتحكيم الوساطة إلى اللجوء جعل انه حين في ،إلزاميا المصالحة إلى اللجوء

 العمل عالقة بأطراف يؤدي ،الجماعية المفاوضة فشل أن ،سبق مما يتضحو 
 في والمتمثلة سابقا إليها المشار البدائل غير ،أخرى بدائل ستخدامال كذلك االستعداد

 إلى بالعمال يؤدي قد الجماعية المفاوضة ففشل ،والعالجية يةالّسلم الوسائل إلى جوءالل
 جانب ومن ،ضراباإل حق ممارسة إلى اللجوء وهو القصرية أو الضغط وسيلة استخدام
 في لحقهم العمال لممارسة فعل كرد المؤسسة غلق وسيلة إلى اللجوء العمل أصحاب

 هاتين إلى العمل عالقة أطراف لجوء أن فيه شك ال ومما ،ضراباإل إلى اللجوء

                                                           

في هذا اإلطار تحث كل من منظمة العمل الدولية، ومنظمة العمل العربية، الدول على اتخاذ بعض اإلجراءات،  - 1
مية لتسوية منازعات العمل الجماعية، وتأكيدا لذلك تنص المادة والتدابير المناسبة، والتي تتمثل في تقرير وسائل سل

تتخذ تدابير تكيف مع «بشأن تشجيع المفاوضة الجماعية على انه  1981لسنة  154الخامسة من االتفاقية الدولية رقم 
ءات تشكيل هيئات ووضع إجراالظروف الوطنية من اجل تشجيع المفاوضة الجماعية، تكون أهداف هذه التدابير 

  . »لتسوية نزاعات العمل لكي تساعد على تعزيز المفاوضة الجماعية
ال توضع التدابير التي تتخذ لتعزيز المفاوضة الجماعية وال تنفذ « :نهلمادة الثامنة من نفس االتفاقية أكما أضافت ا -  

  . »بطريقة تعيق حرية المفاوضة الجماعية
بشأن تشجيع المفاوضة الجماعية على أنه  1981لسنة  163لية رقم كما تنص المادة الثامنة من التوصية الدو  -  
ينبغي عند الضرورة اتخاذ تدابير مكيفة مع الظروف الوطنية لكي تؤدي إجراءات تسوية منازعات العمل إلى مساعدة «

عرض تفسير أو على أن تجد بنفسها حلوال للنزاع، سواء كان هذا النزاع قد برز أثناء التفاوض بشان اتفاقات أو في م
  . »..تطبيق االتفاقات.

ية الّسلمكما حرصت منظمة العمل العربية على تأكيد المفهوم السابق حيث ألزمت الدول بضرورة تقرير الوسائل  -  
لتسوية المنازعات التي لم يستطيع أطراف المفاوضة الجماعية تسويتها، ومن هذه الوسائل التوفيق والتحكيم، وهو ما 

 ، المشار إليها سابقا. 1979لسنة  11ادة الثامنة من االتفاقية العربية رقم نصت عليه الم
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 المجتمع على وكذلك ،العمل وأصحاب العمال على سلبية أثار له تكون سوف الوسيلتين
 ،االجتماعي الّسلم يهدد بدوره والذي العمل عالقات استقرار تهديد ذلك أثار فمن ،ككل
 كان إذا خاصة العمل عن ضراباإلف ،الدولة في يقتصاداال الوضع تردي جانب إلى

 له تكون سوف ،وطني بعد ذا كان أو ،معتبرة جغرافية ناحية يغطي مهني قطاع يمس
 ألثاره نتيجة ،ككل والمجتمع ،والدولة ،العمل وأصحاب العمال على وخيمة عواقب
  .الدول من العديد كذلك عرفته وما ،الجزائر في التجربة تثبته ما هوو  ،السلبية

 جماعية وآلية كوسيلة ،األول الباب في الجماعية اوضةللمف دراستنا وبعد ،لذلك
 من توفره لما ،االجتماعي الّسلم لتكريس وكأساس العمل عالقات استقرار على للحفاظ
 تهم التي الموضوعات حول والمواقف اآلراء تبادل ومنتدى ،والتشاور للحوار ومناخ فضاء
 في ويحفظ ،عملهم مناصب في بقائهم استمرار للعمال يحفظ بما ،العمل عالقة أطراف
 دراسة إلى ننتقل فإننا ،مؤسساتهم بوجود مصالحهم استمرار العمل ألصحاب ذلك مقابل
 صاحب على للضغط العمال يمارسه الذي ضراباإل لدراسة خصصناه الذي الثاني الباب
 على تؤثر ضغط آلية هاعتبار ب ،أهدافهم تحقيق في الجماعية المفاوضة فشل بعد العمل

  .االجتماعي الّسلم مبدأ على السلبي التأثير وبالنتيجة ،العمل عالقات استقرارو  ازنتو 
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 الحوار صيغ أهم من تعتبر لجماعيةا المفاوضة أن ،األول الباب خالل من رأينا
 العام اإلطار تنظيم في العمل عالقة ألطراف فعلية مشاركة من به تتميز لما ،االجتماعي

 تنظيم من عنه تسفر ما إلى ،للحوار كأداة الجماعية المفاوضة أهمية وتبرز ،العالقة لهذه
 في وذلك ،مهني نشاط بكل المتميز والطابع يتالءم بما العمل عالقات وشروط ظروف

  .ومجاالتها موضوعاتها عن النظر بغض ،التفاوضية العملية نجاح حالة

 بين التقريب إلى تصل ال قد العمل عالقة أطراف بين الجماعية المفاوضة أن إال
. فشلها عنه يترتب الذي األمر ،بمواقفه طرف كل تمسك بسبب وذلك ،النظر وجهات
 الّسلم لتكريس دعامة أهم فقدان إلى يؤدي التفاوضية العملية فشل فإن وبالتالي

 ضراباإل حق ممارسة إلى اللجوء إلى للعمال المجال ويفتح ،العمل في االجتماعي
 الخالف تسوية إلى والتوصل ،المهنية لمطالبهم لالستجابة العمل صاحب على للضغط

 قح ممارسة خالل من العمال يحققها قد التي النتائج عن النظر وبغض ،الجماعي
 إال ،قبل من رفضها له سبق التي المهنية لمطالبهم العمل صاحب استجابة من ،ضراباإل
 وكذلك ،العمل عالقات استقرار على تؤثر خطيرة انعكاسات من يخلو ال ضراباإل أن

 وسيلة ضراباإل اعتبار إلى يؤدي مما ،مؤثرة حلقة العمال فيه يشكل الذي المجتمع على
  .االجتماعي الّسلمب إخالل

 والمناقشات الحوارات في تتمثل الجماعية المفاوضة كانت فإذا ،ذلك جانب إلى
 إلى التوصل ألجل ممثليهم أو ،والعمال العمل صاحب بين تجرى التي المباشرة الدورية
 حفاظا المشتركة المصالح بين والتوفيق ،العالقات استقرارو  ،العمل شروط لتنظيم اتفاق
 المألوف عن شاذة كظاهرة يظهر ضراباإل فإن ،العمل في االجتماعي الّسلم مبدأ على
 من ،العمل بصاحب العمال تربط التي العالقة ينقل فهو ،العمل عالقات به تتميز الذي

 يمارسه ضغط أساس على مبنية مستقرة غير عالقة إلى ،متبادلة مصالح لتحقيق عالقة
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 هذا أن شك وال ،عملال صاحب على جديدة مهنية شروط لفرض منهم محاولة العمال
 العالقة أطراف على ليس سلبية انعكاسات له تكون سوف ضراباإل يجسده الذي الضغط
 معادلة في مهمة شريحة العمال أن اعتبارب ،كذلك المجتمع على ولكن ،فقط المهنية
  .المجتمع في ستقراراال تحقيق

 أن إال ،ضراباإل بها يتميز التي الطبيعية غيرو  المألوفة غير الميزة هذه رغم لكن
 فشل حالة في الستعمالها يمتلكونها التي الفّعالة األداة منه يجعلوا أن استطاعوا العمال
 فرض من العمال نمكّ وتُ . المهنية مطالبهم تحقيق في يةالّسلم أو العالجية اآلليات

 التي للعالقة االجتماعيو  يقتصاداال التوازن إلعادة فعالية أكثر قانونية كوسيلة ضراباإل
 من وأصبح ضراباإل بحق الدول اعترفت ،العمال ضغط وتحت ،العمل بصاحب تربطهم
 ،الحديثة العمالية القوانين مختلف في الجماعية العمل عالقات في األساسية الجوانب

 الهدف قانونية تنظيمات له ووضعت ،الجوانب مختلف من قانونية بحماية أحيط حيث
 بحقوق المساس دون ،سلميةو  عادية ظروف في الحق هذا ممارسة ضمان منها

  .للمجتمع الحيوية بالمصالح كذلك المساس ودون ،العمل أصحاب ممتلكاتو 

 االنتشار وهذا ،العالم دول في منتشرة ضرابلإل العمال ممارسة أصبحت وبذلك
 عن للدفاع كوسيلة ضراباإل حق بمشروعية الدول تلك في المشرع اعتراف إلى يرجع

 الحاجة لدواعي يرجع ضراباإل بحق المشرع اعترافو  ،للعمال هنيةالم المصالح
 ،المجتمع يعيشه الذي للواقع فعل رد هو التشريع أن اعتبارب ،العملية والضرورات

 وأصحاب العمال بين االجتماعيو  يقتصاداال التوازن تحقق وسيلة ضراباإل أن اعتباروب
  .الحق هذا إلقرار المشرع تدخل لذلك ،العمل

 يحظ لم ضراباإل حق أن يرون العمل قانون فقهاء من الكثير فإن ،ذلك رغم نولك
 ،ومعالمه حدوده وبيان الحق هذا تنظيم خالل من المشرع جانب من الكافي هتمامباال

 هذه بتقرير االكتفاء على بمشروعيته تعترف التي الدول في حتى المشرع عمد حيث
 في للتجاوز منعا وذلك ،الحق هذا ينظم تشريع بوضع هتماماال دون ،فقط المشروعية

  .العامة المصلحة على والحفاظ ،ممارسته
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 يةقتصادواال السياسية بالتحوالت ضراباإل إلى المشرع نظرة ارتبطت الجزائر في
 بحق للعمال اعترف 1963 فدستور ،االستقالل منذ البالد عرفتها التي ةاالجتماعيو 

 الحق هذا ينظم قانون إصدار ذلك يواكب أن ندو  ولكن ،ضراباإل ممارسة إلى اللجوء
 السبعينات فترة في صدرت الفراغ لهذا ونظرا ،العمل تشريع مجال في القانوني للفراغ نظرا

 إلى المنتمين للعمال فقط ضراباإل بحق عترافاال مع العمل عالقات تنظم تشريعات
 ومع .1976 دستور يف التوجه هذا تكريس وتم ،العام القطاع عمال دون الخاص القطاع
 من عترافاال تم الثمانينات نهاية مع الجزائر عرفتها التي يةقتصاداال اإلصالحات مرحلة
 القطاع بين تمييز دون العمال لكافة ضراباإل حق بمشروعية ،1989 دستور خالل

 الدستوري المبدأ دجسّ  الذي 02-90 رقم القانون ذلك اثر على وصدر ،والعام الخاص
 -نفسه القانون خالل من -  ضبط ذلك مقابل وفي ،ضراباإل بحق للعمال اعترف الذي

 لشروط يخضع بل ،مطلقا حقا ليس ضراباإل أن اعتبارب ،ممارسته وٕاجراءات شروط
. العمل عالقة أطراف على سلبا يؤثر الذي بالشكل ممارسته في التجاوز عدم تضمن
 تتميز التي واألدوات واآللّيات ناقضةالمت المصالح بين الموازنة حاول المشرع فان ،وعليه

 مالئمة بيئة توفير وبالنتيجة ،العالقة هذه استقرار دوام على حفاظا العمل عالقات بها
  .االجتماعي لّسلمل
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@Ý—ÐÛa@Þëþa@ @

ß�îçb��ò@⁄ala‹š@ @

 بمركز يتمتع العمل فصاحب ،أطرافها مراكز تكافؤ بعدم العمل عالقات تتميز
 ِقبل حقوقهم على الحصول يحاولون الذين ،العمال على شروطه فرض من يمكنه ،قوي

 تؤدي ما كثيرا لكن ،القانون لهم يكفلها التي يةالّسلم الوسائل خالل من العمل أصحاب
 عالقة أطراف إليه يطمح الذي المستوى دون نتائج إلى أو مسدود طريق إلى الوسائل هذه

 أحد لصالح مناسبة وتسويات حلول إيجاد على الوسائل هذه تعجز ما فكثيرا ،العمل
 ،المقترحة بالحلول االقتناع عدم أو ،المواقف تصلب بسبب سواء ،معا لكليهما أو الطرفين

 عن سواء إليها التوصل يمكن التي اتتفاقاالو  بالوعود الوفاء عدم أو ،تنفيذها عدم أو
 ثم ومن. األخرى يةالّسلم الوسائل من غيرهما أو ،التحكيم أو ،الوساطة المصالحة، طريق

  .العالقة لهذه التوازن إلعادة فاعلية أكثر أخرى قانونية وسيلة وجود إلى الحاجة أضحت

 المشرع اعتراف عدب خاصة ،المختل التوازن هذا إلعادة ضالتهم العمال وجد وقد
 عن للدفاع كوسيلة ضراباإلب العمال تمسك يظهر هنا ومن ،ضراباإلب الدول غالبية في

 مجاال يدع ال بما أثبت الواقع فإن ،الوسيلة هذه تقييم في قيل ومهما. المهنية المصالح
 رغم بأنه الواقع يشهد حيث ،المكاسب من الكثير العمال يفقد ضراباإل بدون أنه ،للشك

 النزاعات بتسوية المتعلقة أو ،العمل عالقات بتنظيم المتعلقة سواء األخرى الوسائل هميةأ
  .ضراباإل لدى تتوفر التي الفاعلية نفس على تتوفر ال أنها إال ،العمالية

 يبدو به هتماماال إن ،التشريعية الهيئات قبل من كبيرة بعناية ضراباإل حظي وقد
 ،الجوانب مختلف من قانونية بحماية أحاطته التي ،حديثةال العمالية القوانين في واضحا

 ظروف في الحق هذا ممارسة ضمان منها الهدف قانونية تنظيمات ةعدّ  هل ووضعت
 ،ةجه من ،العمل أصحاب ممتلكاتو  بحقوقو  بالمصالح المساس ودون ،وسليمة عادية

 بضمان المساس ودون ،ثانية جهة من للمجتمع الحيوية بالمصالح المساس دونو 
  .ثالثة جهة من ،للعمال بالنسبة العمل حريةو  العمل مناصب
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 منها الديمقراطية السيما الدول مختلف في الحديثة القوانينو  الدساتير اعتراف وأدى
 من ،المشرع تركها التي الثغرات بمعالجة تكفلهماو  القضاءو  الفقه تدخل إلى ،ضراباإلب

 النظرية وضع في الفضل يرجعو . ضرابلإل األساسية الضوابطو  المعالم تحديد خالل
 فقد ،فرنسا في خاصة ،أوربا في القضاءو  الفقه إلى – التعبير صح إن - ضرابلإل العامة
 هذا فيو  ،مفهومه لتحديد ضراباإل عناصر ضبط إلى القضائيو  الفقهي الجدل أدى

 معنوي وأخر مادي عنصر على يشتمل ضراباإل إن ،القضاءو  الفقه يتفق المجال
 ،العناصر هذه ومحتوى طبيعة حول يختلفان أنهما إلى ،ضراباإل تعريف نواة يشكالن

 التي الحديثة التطورات يواكب حتى ضرابلإل الواسع بالمفهوم األخذ إلى الفقه اتجه حيث
 ذلكو  ضرابلإل الضيق بالمفهوم األخذ إلى القضاء يميل بينما ،العمل عالقات تعرفها
  .ضراباإل صور دلتعد المجال لفتح تحاشيا

 تكييف حول فقهيّ  جدلِ  إثارة إلى ،ضراباإلب القانوني عترافاال أدى كما
 الحقوقو  العامة بالحريات الحق هذا ارتباط ومدى ،حقا هاعتبار  ومدى ضراباإل
 عنصر وأهمها ،للحق األساسية الخصائص على توافره أي ،ةاالجتماعيو  يةقتصاداال

 هذا باحترام الغير التزام مع ،الكافة دون بالحق اعواالستمت االختصاص أي االستئثار
 يمارس فردي حق ضراباإل أن ،مفادها قاعدة إلى الفقهي الجدل هذا وانتهى. الحق

 له ليست ،العامة الحريات من بمجموعة اللصيقة األساسية الحقوق من وهو جماعًيا
  .القانون يحددها وٕاجراءات ضوابط ضمن العمال يمارسه ،المطلق الحق خصوصية

 صور تعددت ،فيها المنخرطين العمال عدد تناميو  العمالية النقابات بظهورو 
 نتقلفا ،المقدمة المطالبو  ،أفرزتها التي المعطيات اختالفو  ،أهدافها بتعدد ضراباإل
 إلى ،خالصة مهنية مطالب على ينطوي الذي التقليدي ضراباإل صورة من ضراباإل

 أصبحت التي المتطلبات مع تماشيا ضراباإل صور تعددو  بتنوع تميزت أخرى مرحلة
  .العمل عالقات تستلزمها



Ý—ÐÛa@Þëþa@Zòîçbß@la‹š⁄a@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@lbjÛa@ïãbrÛa 
 

 

165 

 

szj¾a@Þëþa@ @

âìèÐß@⁄ala‹š@ @

 ،ضراباإل مفهوم تحديد مسألة الجدل فيها احتدم التي المسائل أكثر من لعل
 هاعتراف رغم ضرابلإل وشامل واضح مفهوم تحديد عن المشرع عزوف إلى السبب ويرجع

 سيمة ولكنها ،بعينه بلدا تخص ال ضرابلإل مفهوم وضع عن العزوف سمة وتعتبر ،به
 أدت الوضعية هذه. الفرنسي القانون مثل ،تقدما األكثر حتى ،العّمالية التشريعات غالبية

 تعريف تحديد أهمية وتتجلى. ضرابلإل ضائيةوالق الفقهية المفاهيم من العديد بروز إلى
 التوقف في توافرها يجب التي العناصر على الوقوف نستطيع خالله فمن ،ضرابلإل

 ضراباإل هذا مطابقة مدى على الوقوف نستطيع خاللها من التيو  العمل عن الجماعي
 مشروعية مدى لمراقبة القضاء أمام المجال فتح وبالتالي ،القانونية والقواعد للشروط

  .ضراباإل

kÜĐ¾a@Þëþa@ @

Ñí‹Èm@⁄ala‹š@ @

 في خالفٌ  حولها ثار التي المسائل من يعتبر ،محددا تعريفا ضراباإل تعريف إنّ 
 مباشرة بطريقة بضرااإل فيعرّ  لم التشريع أنّ  إلى يرجع ذلك مردو  ،القضاءو  الفقه

 عدم المشرع على يؤخذ كان وٕاذا ،القضاءو  الفقه الجتهاد المجال ترك فقد بذلكو  ومحددة
 الفقه قيام في تتمثل إيجابية نتيجة له تكون قد الوضع هذا أن إال ،ضرابلإل تعريفه

 مع يتماشى الذي ،ضرابلإل المناسب التعريف بوضع وذلك ،الثغرة هذه بسد القضاءو 
 ،الحق هذا ممارسة تصاحب التي التطورات الوقت نفس في ويواكب ،االتالح جميع
  .ضرابلإل القضائيو  الفقهي للتعريف نتعرض سوف وبذلك
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Ê‹ÐÛa@Þëþa@ @

Ñí‹ÈnÛa@ïèÔÐÛa@fiÛla‹š@ @

 كل رغبة هو ختالفاالو  التعدد هذا ومرجع ،ضرابلإل الفقهية التعريفات تعددت
 غيرها دون ضرورية أنها يرى العناصر من مجموعة أو عنصر إظهار في فقهي اتجاه
 لبعض التطرق ارتأينا ،ضرابلإل الفقهي التعريف على للوقوفو  ،ضراباإل لتوافر

  .الجزائري الفقه تعريف ثم ،المقارن للفقه التعريفات

üëc@ZéÔÐÛa@æŠbÔ¾a@ @

 جماعيا توقفا ،العمال توقف«: هو ضراباإل بأن الفرنسي الفقه من جانب يرى
»العامة السلطات أو العمل صاحب على الضغط ممارسة بقصد ،ومدبرا

 وهذا ،)1(
 أنه إال ،الجماعية عنصر مثل ضراباإل عناصر ذكر قد أنه من الرغم على التعريف

 العمال ممارسة وراء من الهدف يبين لم التعريف فهذا ،نواح عدة من نظر محل يبقى
 للعمال الجوهري الهدف تمثل التي المهنية المطالب وتحقيق ،العمل صاحب على الضغط

  .العمل عن التوقف خالل من المضربين

 من التعاقدية العالقة فسخ«هو ضراباإل أن ،الفرنسي الفقه من آخر جانب ويرى
»المضربين العمال جانب

 أولى ناحية فمن ،جوانب عدة من انتقاده تم التعريف وهذا ،)2(
 ممارسة على تترتب التي اآلثار من أثرا يعتبر ما بقدر ضرابلإل تعريفا هاعتبار  يمكن ال

 القضاءو  الفقه في المستقر مبدأ مع يتعارض فإنه الناحية هذه من حتى ،ضراباإل حق
 إال هإنهائ إلى يؤدِ  وال ،العمل عقد لوقف سبب مجرد ضراباإل أن يرى الذيو  ،الفرنسيين

 التعريف هذا أن ثانية ناحية منو  ،المضرب العامل عن الصادر الجسيم الخطأ حالة يف
                                                           

  من بينهم:  - 1
  - CAMERLYNEK (G. H) ; LYON-CAEN Gérard ; droit du travail 14eme éd, Dalloz,  

 Paris, 1994, p 751.  
- DURAND Paul, VITU Alain ; traité de droit du travail, T. III, Dalloz, paris, 1956, p 739.  
- PELISSIER Jean , SUPIOT Alain ; JEAM MAUD Antoine ; GILLES Auzero , Droit  
 du travail, 24eme éd, Dalloz, paris, 2007, p1403.  
2- LEON Foutis ; la grève dans les services public, Dalloz, paris, 1975, p 96.  
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 أو المادية العناصر ذلك في سواء ،ضراباإل لتوافر الالزمة العناصر ذكر أهمل قد
  .)1(المعنوية

 ،للعمل مدبرو  جماعي رفض«: بأنه ضراباإل تعريف إلى آخر جاهات وذهب
»مطالبهم نجاح لتأييد ذلكو  ،العمل شروط من مؤقت تحلل في العمال قصد يظهر

)2(، 
 التي المطالب بيعةط يحدد لم أنه إال ،سبقه عما أفضليته من الرغم على التعريف وهذا

 ضراباإل معنى في التوسع إلى تجاهاال هذا صاحبة قصدت قدو  ،العمال بها يتمسك
 في التوسع في زيادةو  ،المهني ضراباإل جانب إلى السياسي ضراباإل يشمل بحيث
) سيناي( األستاذة الرأي هذا صاحبة ذهبت ،لها آخر تعريف في ضراباإل مفهوم

 على للحصول ضغط وسيلة«: هو ضراباإل أن إلى) لييهجاف( األستاذ مع باالشتراك
»تابع لعمل جماعي برفض عنها يعبر مطالب

 لم التعريف هذا أن رغم أشرنا وكما ،)3(
 أنه إال ،عليها الحصول إلى المضربون العمال يسعى التي العمالية المطالب طبيعة يحدد
 أغلب ذكر ألنه نظرا ،الفرنسي الفقه بها قال التي التعريفات أفضل رأينا حسب يبقى

 الذي ضراباإل وقصد الجماعية عنصر مثل ضراباإل لتوافر الالزمة الجوهرية العناصر
  .للعمل المدبرو  الجماعي الرفض من يستفاد

 أحد بواسطة يمارس ضغط أو إكراه وسيلة«: هبأن تعريفه إلى آخر اتجاه وذهب
»العقد أحكامو  شروط تعديل على إلجباره ،اآلخر الطرف على الطرفين

 على يعابو . )4(
 في والمتمثل ،ضراباإل واقعة منها تتكون التي العناصر ألهم إبرازه رغم – التعريف هذا

 يتضمن لم ناحية فمن ،نواح عدة من قاصرا جاء قد نهأ – الضغط أو اإلكراه عنصر
 في همتبار اع يمكن حتى العمال طائفة بين يتم أن يجب الذي »المسبق تفاقاال«عنصر

 ،األخرى العناصر عن أهمية يقل ال آخر عنصرا أسقط أخرى ناحية منو  ،إضراب حالة
                                                           

1 - LATOURNERI Roger, le droit français de la grève, éd, Sirey, paris, 1990, p 266.  
2- SINAY Hélène ; la grève, 2eme ed, Dalloz, paris, 1982, p133.  
3- SINAY Hélène ; Javillier (J-C), la grève, T. VI, 2eme éd, Dalloz, paris, 1984, p157.  
4- GIDE (L) ; le droit de grève, éd, Delma, paris, 1980, p10.  

  أشار إليه: 
 . 26، 25، ص1985كندرية، إضراب العاملين بالدولة بين اإلجازة والتحريم، مكتبة اإلسناصف إمام سعد هالل،  -  
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  .)1(العمل تركهم ورغم بوظائفهم المضربين العمال تمسك في يتمثل العنصر ذلك

 أيضا ،هفاتتعري اختلفت المصري الفقه فإن ،الفرنسي الفقه في الحال هو وكما
 العامة المرافق عمالو  موظفي امتناع عن عبارة«: بأنه تعريفه إلى رأي فذهب ،ضرابلإل
 اتفاق بمثابة فهو ،العامة الوظيفية بأهداف ذاته الوقت في تمسكهم مع ،أعمالهم تأدية عن
 األسباب من لسبب ،به القيام بهم المنوط العمل عن التوقف على أشخاص عدة بين

»للمضربين خاصة ةمصلح كتحقيق
 ألغلب ذكره من الرغم على التعريف وهذا ،)2(

 لم فهو ،نظر محل يبقى أنه إال ،الجماعية عنصر خاصةو  ضرابلإل المكونة العناصر
 فضال ،السياسي ضراباإل يشمل يجعله مما ،دقيقا تحديدا العمالية لبالمطا طبيعة يحدد
 عمال دون ،العامة المرافق موظفي على ضراباإل يحصرون التعريف هذا أنصار أن عن

  .)3(الخاصو  العام القطاعين

 سير وقف بقصد العمل عن العمال امتناع«:هو ضراباإل أن آخر اتجاه ويرى
 يعرضه مما ،منتجاته على الطلبات إجابة العمل صاحب على فيتعذر ،المصنع في العمل
 مواد من لديه ما إفساد إلى يؤدي قدو  ،ضراباإل فترة خالل رأسماله يعطلو  عمالئه لفقد

 التي ،كبيرة لخسائر العمل صاحب يكبد الذي األمر ،التلف سريعة منتجاته أو أولية
»مطالبهم إلى االستجابةو  عماله مع التساهل على تحمله

 جانب إلى التعريف هذا ،)4(
 عدم مثل ضرابلإل الجوهرية العناصر بعض ذكر عن أغفل فإنه ،بالطول يتسم كونه
 جانب إلى ،المصانع عمال على ضراباإل قصر وكذلك ،العمالية المطالب طبيعة تحديد
 هذهو  ،العمل عن عماله توقف جراء من العمل صاحب تصيب التي األضرار ذكر

  .)5(ضراباإل تعريف في عنصرا تعتبر ال األضرار

                                                           

 . 26مرجع سابق، صناصف إمام سعد هالل،  -  1

، 1975دوام سير المرفق العامة، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، محمد عبد الحميد أبو زيد،  - 2
 . 15ص

، 2004النقابات العمالية وممارسة حق اإلضراب، دار النهضة العربية، القاهرة، رمضان عبد اهللا صابر،  - 3
 . 41ص

 . 88، ص1982مبدأ الحرية النقابية، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، إسماعيل، أحمد محمد  -  4

 . 417، ص1952عمل، الجزء الثاني، مطبعة النهضة، القاهرة، قانون المحمد حلمي مراد،  -  5
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 هذه بلغت متى ،بها العاملين لطوائف الدولة تقرره حق« بأنه آخر اتجاه يعرفه كما
 المسبق هماتفاق صورة في ،الحق هذا ممارسة إلى يؤهلها الذي الوعيو  النضج الطوائف

 الضغط ممارسة قصد ،أعمالهم وأ بوظائفهم تمسكهمو  ،تركهو  العمل عن التوقف على
 العمل شروط تحسين اجل من ،األحوال بحسب العمل أصحاب أو اإلدارة على

»وأحكامه
 لتوافر الالزمة العناصر ألغلب ذكره من الرغم على التعريف هذا إن ،)1(

 بعض يستدعي أنه غير ،ةالمعنوي أو المادية العناصر تلك في سواء ،ضراباإل
 عن التوقف على العمال بين السابق تفاقاال من جعل قد أولى ناحية فمن ،المالحظات

 تعريف في عنصرا يعد ال السابق تفاقاال أن مع ،ضراباإل تعريف في عنصرا العمل
 بالدولة العاملين بلوغ يشترط حيث ،بالغرابة الرأي هذا يتسم ثانية ناحية منو  ،ضراباإل

 أن بحجة ذلكو  ،لهم ضراباإل حق يتقرر حتى السياسي والوعي النضج من معيًنا وىً مست
 ،جماعية بطريقة يمارس فرديا حقا لكونه نظرا خاصة طبيعة ذو حقا يعد ضراباإل حق
 لقد ،الفقهية اتتجاهاال من العديد طرف من مصر في حادا انتقادا التعريف هذا لقي وقد
 العامة المرافق مجال في سواء العمال أن القرار يملك من حول ،جدال التعريف هذا أثار
 تؤهلهم السياسي الوعيو  النضج من درجة بلغوا قد ،الخاصو  العام القطاعين في أو

 التعريف هذا اتصاف جانب إلى ،العمالية المطالب لتحقيق ضراباإل حق لممارسة
  .)2(لها مبرر ال التي باإلطالة

 إراديا اامتناع ،العمل عن امتناع« هو ضراباإل أن ،الفقه من آخر جانب ويرى
» مهنية مطالب لتحقيق ومدبرا

 التعريفات أفضل من التعريف هذا رأينا حسب ويعتبر ،)3(
 إظهاره عن فضال ،التعقيد عدمو  بالبساطة يتسم ألنه نظرا ،المصري الفقه في قيلت التي

 يةالمعنو  أو المادية العناصر سواء ،ضراباإل لتوافر الالزمة العناصر كافة بوضوح

                                                           

 . 28مرجع سابق، صناصف إمام سعد هالل،  -  1

، مدى مشروعية اإلضراب وأثره في العالقات التعاقدية، مكتبة سيد عبد اهللا د نايلالسيد عيحول نقد هذا الرأي:  -  2
 . 15، ص1988وهبة، القاهرة، 

 . 804، ص1983لطبعة الثالثة، الكتبة الحديثة، القاهرة، الوجيز في قانون العمل، امحمود جمال الدين زكي،  -  3
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 أغلبية قبول التعريف هذا لقي وقد ،مهنية العمالية المطالب هذه تكون أن هاشتراطو 
  .)1(الفقه

bîãbq@ZéÔÐÛa@ð‹öa�§a@ @

 رغمو  ،)2(قليلة دراسات اللهم ضراباإل لةمسأ في كثيرا الجزائري الفقه يخض لم
 توقف في يتمثل ضراباإل«: أن اتجاه يرى حيث ،منها بعضِ  إلى نشير فسوف ذلك

 على للضغط يتخذ ضراباإل أنو  ،العمال تشاور بعد اتخاذه يتم ،العمل عن جماعي
 موضوع مسائل حول العمال مطالب لتلبية الموافقة على لحمله العمل صاحب
»الخالف

 التطرق تم التي ابقةالس التعاريف بعض من أفضل التعريف هذا ويعتبر. )3(
 المعنويو  المادي: العنصرين على اشتمل حيث ،والمصري الفرنسي الفقه من كل في إليها
 فيه المعنوي أما ،العمل عن الجماعي التوقف في يتمثل المادي فالعنصر ،ضرابلإل

 ضراباإل أن إلى اتجه التعريف صاحب فإن ذلك جانب إلى ،العمال تشاور بعد اتخاذه
 محله في هو المصطلح استعمال أن اعتقادنا وفي ،العمل صاحب على طالضغ هدفه

 مطالب لتلبية العمل صاحب على ضغط كوسيلة العمال إليه يلجأ ضراباإل أن اعتبارب
  .العمالية المطالب طبيعة لنا يبين لم التعريف هذا فإن ذلك رغم ولكن ،عمالية

                                                           

  . 16حول تأييد هذا الرأي، نذكر: السيد عبد النايل، المرجع السابق، ص -  1
جامعة ، رسالة دكتوراه، ، دراسة مقارنة، قواعد التحكيم في منازعات العمل الجماعيةعبد القادر الطورةوكذلك،  -  

 . 39، ص1988القاهرة، 

طاء تعريف لإلضراب، تطرق إلى إعل الجزائري، إال أن غالبيتها لم تلتشريع العم من الدراسات رغم تناول العديد - 2
  رغم خوضها بتحديد اإلطار العام لممارسة حق اإلضراب، ونذكر على سبيل المثال: 

  ، 2003قانون العمل الجزائري والتحوالت االقتصادية، دار القصبة، الجزائر، عبد السالم ذيب،  -  
  ، 2005الجزائر، الوجيز في قانون العمل والحماية االجتماعية، دار الخلدونية، عجة جياللي،  -  
شرح عالقات العمل الفردية والجماعية في ضوء التشريع الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، راشد راشد،  -  

 . 1991الجزائر، 

  اإلضراب بأنه:  طيب بلواليعرف األستاذ  - 3
 «La grève se manifeste par un arrêt collectif du travail, décidé après concertation des salariés. La 
grève est destinée à exercer sur l’employeur, au sens général, des pressions en vue d’obtenir qu’il 
accepte de satisfaire les revendications des travailleurs, objet du différent». BELLOULA Tayeb, 
op. cit, p 555.  
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 شكل في يتجسد ،الجماعية العمل خالفات لحل وسيلة« بأنه ،آخر اتجاه ويعرفه
 صاحب إجبار قصد ،بعضهم أو العمال جميع طرف من العمل مزاولة عن جماعي توقف
»المهنية مطالبهم تلبية على العمل

 مباشرة إلى العمال لجوء سبب عريفالت هذا حدد ،)1(
 بعد يتم ضراباإل أن إلى يتطرق لم لكنهو  ،المهنية المطالب تحقيق وهو ،ضراباإل
 المكونات من تعتبر األخيرة هذه أن اعتبارب ،العمال بين التدبيرو  التشاورو  تفاقاال

  .اناقص المعنوي العنصر جاء بذلكو  ،ضراباإل تعريف في المعنوي للعنصر األساسية

 إرادية بصفة العمل عن الجماعي التوقف «:هو ضراباإل أن آخر اتجاه ويرى
 السلطة أو ،العمل أصحاب على الضغط بهدف ،العمال طرف من محضرو  مدبر وبقرار
 لتلبية قائم لنزاع حل إيجاد أو ،مطالبهم لتلبية الخضوع على إجبارها قصد ،العامة

»العمل صاحب بينو  بينهم قائم لنزاع حل إيجاد أو ،مطالبهم
)2(.  

 منها المادية ضراباإل عناصر على اشتمل التعريف هذا أنّ  في يالحظ ومما
 حدوثه إمكانية بين فميز ،ضراباإل ممارسة مكان بين فّرق أنه انبج إلى ،والمعنوية

 اإلدارية الهيئات في حدوثه وكذلك ،جهة من الخاص القطاع أو العام القطاع في سواء
 صاحب على للضغط أو ،معينة مطالب لتلبية يكون أن إما ،أخرى جهة من للدولة التابعة
 وهي ،العالجية بالطرق له حل إيجاد من الطرفان يتمكن لم جماعي نزاع لحل العمل

 اللجوء مجاالت وسع قد التعريف هذا يكون وبذلك ،التحكيم أو ،الوساطة أو ،المصالحة
  .معين مجال في حصره عدمو  ،ضراباإل إلى

Ê‹ÐÛa@ïãbrÛa@ @

Ñí‹ÈnÛa@ïöb›ÔÛa@fiÛla‹š@ @

 اعتبارب ،التشريع دور عن األحيان بعض في يقل ال ربما ،هاًما دوًرا للقضاء إن
 إلى ،التنفيذ موقع المشرع وضعها التي المجردة النصوص يضع الذي هو القضاء أن

                                                           

الوجيز في شرح قانون العمل، عالقات العمل الفردية والجماعية، دار ريحانة للنشر، الجزائر، هدفي بشير،  - 1
 . 201، ص2002

آليات تسوية منازعات العمل والضمان االجتماعي في القانون الجزائري، ديوان المطبوعات سليمان، أحمية  -  2
 . 139و 138، ص2005الجامعية، الطبعة الثالثة، الجزائر، 
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 الحلول بإيجاد وذلك ،معينة مسألة إزاء المشرع يتركه الذي الفراغ يسد القضاء أن جانب
 فإنه ،ضراباإل تعريف إطار فيو  ،عليها المتعارف القانونية المبادئ ءضو  في المناسبة

 تعريفا يضع لم الجزائري المشرع أن إال ،ضراباإل بمشروعية عترافاال من الرغم على
 العمالية التشريعات في حتى بل ،فقط بالجزائر خاًصا ليس التجاهل فهذا ،له محددا
 واضح تعريف تحديد مسألة في يخض لم كذلك فهو ،الفرنسي التشريع مثل ،تقدما األكثر

  .ضرابلإل

 تعريف تحديد في القضاء تناول مسألة في الخوض ارتأينا الوضعية هذه وأمام
 فبالرجوع ،ضراباإل لتعريف يتعرض لم الجزائري القضاء أن إلى اإلشارة مع ،ضرابلإل
 تتعلق غلبهاأ في نجدها إليها الوصول استطعنا التي العليا المحكمة قرارات إلى

 حرية عرقلةو  ،المسبق اإلشعار في المتمثلةو  ،ضراباإلب المتعلقة القانونية باإلجراءات
 على تركيزنا إلى بنا أدى الذي األمر ،ضراباإل شرعيةو  ،العمل أماكن احتاللو  ،العمل
  .ضرابلإل تعريف تحديد مسألة من الفرنسي القضاء موقف

 النقض محكمة تعرضت لذلك ،لدستوريةا الحقوق أحد ضراباإل يشكل فرنسا في
 وسيلة« :بأنه ضراباإل عرفت لها حكم ففي ،أحكامها من العديد في لتعريفه الفرنسية
 على النقض محكمة ذلك بعد استقرت عديدة أحكام وفي ،)1(»ةالمهني المطالب عن الدفاع

 رفض سلفا محددة مهنية مطالب تأييد بغرض العمال من مدبر توقف« :هو ضراباإل أن
»تحقيقها العمل صاحب

 التوقف على التعريف هذا النقض محكمة طبقت ولقد. )2(
 ضد حتجاجلال وكذلك ،جديدة عمل شروط على ااحتجاج العمل عن المدبر الجماعي

 صاحب نأ ،الحكم هذا بشأنها صدر التي الدعوى وقائع تتلخصو  ،)3(العمال بعض فصل
                                                           

 بأنه:  1951جوان  28فت محكمة النقض الفرنسية اإلضراب في حكم صادر عنها بتاريخ عرّ  - 1
 «Modalité de défense des intérêts professionnels», Cass. soc. 28 juin 1951, N° 01. 661, Bull. civ, 
N° 524.  

  نه: بأخر آراب في حكم محكمة النقض الفرنسية اإلض عرفت - 2
«Cessation concertée du travail en vue d’appuyer des revendications professionnelles déjà 
déterminées auxquelles l’employeur refuse de donner satisfaction », cass. soc. 21 Mars 1973, Bull. 
CIV, V, N°174. Cité par: PELLISSIER (J) , SUPIOT (A) , et autres , op. cit, p 1123.  
3- Cass. Soc 30 Novembre1977. N° 76 – 400043, Bull. Civ. N° 655, p523.  
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 وثيقة في بإنتاجه قام بما يؤشر بأن عامل كل على فرض المؤسسات إحدى في العمل
 ،إنتاج من به قاما ما تدوين على العمال من اثنان فرفض ،»اإلنتاج كارت« تسمى

 ،العامّلين مع تضامنا العمل عن بالتوقف العمال من عدد فقام ،العمل صاحب ففصلهما
 أنه على المفصولين العمال مع تضامنا العمل عن متناعاال هذا المحكمة فتكيّ  ولقد

 العمل عن المدبر الجماعي التوقف« :بأنه ضراباإل عرفت ،آخر حكم فيو . )1(إضراب
»مهنية مطالب فرض بغرض

)2(.  

 المدبر التوقف« :بأنه ضراباإل يعرف الفرنسي القضاء أن ،استنتاجه يمكن وما
 ،»العمل صاحب جانب من رفضها سبق التي المهنية المطالب تأييد بغرض العمل عن
 العناصر تلك في سواء المختلفة ضراباإل عناصر ذكر قد تقديرنا في التعريف وهذا

 على البعض يعيب لكنو  ،العمالية المطالب عةلطبي تحديده وخاصة ،المعنوية أو المادية
 ،ضراباإل صور كافة تحته تندرج أن يمكن ال بحيث بالضيق يتسم أنه ،)3(التعريف هذا

 مع ،فقط المشروع ضراباإل تعريف به قصد قد التعريف بأن ،ذلك تبرير يمكن ولكن
 السياسي ضراباإل مثل ،مشروع غير فيها ضراباإل كوني التي ،األخرى الصور استبعاد

 من بعيد حد إلى قريب القضائي التعريف هذا فإن ذلك جانب إلى ،البطيء ضراباإلو 
 حتى ،ضرابلإل واسع بمفهوم األخذ إلى تميل األخيرة هذه كانت وٕان. )4(الفقهية التعريفات

 التطورات يواكب التعريف يجعل مما ،المعروفة ضراباإل صور كافة يشمل نأ يمكن
  .قبل من معروفة تكن لم ضراباإل من جديدة صور ظهورو  الحديثة

                                                           

وهبة، القاهرة، سيد عبد اهللا ، مدى مشروعية اإلضراب وأثره على العالقات التعاقدية، مكتبة السيد عبد نايل - 1
 . 17، ص1988

2- «la cessation collective et concertée du travail en vue d’appuyer des revendications 
professionnelles », Cass. Soc. 13 Novembre 1996, N° 93-422. 47, Rjs N°01, édition francis lefebre, 
paris, 1997, p 8.  

 . 18مرجع سابق، صالسيد عبد نايل،  -  3

4  - SINAY Hélène , la grève , op. cit, p133.  



Ý—ÐÛa@Þëþa@Zòîçbß@la‹š⁄a@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@lbjÛa@ïãbrÛa 
 

 

174 

 

kÜĐ¾a@ïãbrÛa@ @

‹–bäÇ@⁄ala‹š@ @

 توافر ضراباإل لوجود يلزم ،ضرابلإل القضائيو  الفقهي التعريف إلى برجوعنا
 من نوع كل نشرحو  ،معنوية عناصر وثانيهما ،مادية عناصر أولهما العناصر من نوعين
  .يأتي ما خالل من النوعين هذين

Ê‹ÐÛa@Þëþa@ @

‹–bäÈÛa@òí†b¾a@fiÛla‹š@ @

 أما ،العمل عن التوقف هو األول ،عنصرين من ضرابلإل المادية العناصر تتكون
  .جماعيا العمل عن التوقف يكون أن فهو ،الثاني العنصر

üëc@ZÑÓìnÛa@åÇ@ÝàÈÛa@ @

 امتناع في أساسا ،)1(بضرالإل الجوهري العنصر وهو العمل عن التوقف يمثل
 امتناع يعني فالتوقف ،)2(معينة زمنية فترة خالل بأدائه الملتزمين العمل أداء عن العمال
 ،أصال به الملتزمين العمل لتنفيذ ،للعمل المخصصة األماكن إلى الذهاب عن العمال
 امتنع فإذا ،العمل عقد شروط من شرطا أو قانونيا نصا لتزاماال هذا مصدر أكان سواء

 ،ملزمة غير إضافية ساعات أثناء العمل مثل بأدائه ملتزمين غير عمل أداء عن العمال
  .)3(الفرنسي القضاء اتخذه الذي الموقف وهو ،اإضراب متناعاال هذا يشكل فال

 فرنسا في السيما ،متعددة أشكاالو  صورا ،مادي كتصرف العمل عن التوقف ويأخذ
 على الحق هذا بممارسة العمال وقيام طويلة، مدة منذ باإلضراب عترافاال فيها تم التي

                                                           

1- BRUN André et GALLAND Henri ; traite de droit du travail, collection Sirey, paris, 1977, 
p427.  
2- TEYSSIĒ Bernard; grève dans le secteur privé (condition), juris-classeur, Fascicule 70-10, 
1993, p10.  
 - GIVORD (L) ; la notion de la licéité de la grève, revue droit social, octobre 1975, p 30.  
3- Cass. Soc. 24 juin 1954,B IV, N° 446, D, 1954, J, p 698. Cité par: JAVILLIER Jean- Claude, 
droit de travail, op. cit, p 732.  
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  .)1(المهنية المصالح عن للدفاع هامة كوسيلة عواس نطاق

 ،ضراباإل في ماديا عنصرا العمل عن التوقف يكون لكي ،سبق ما جانب إلى
 ،العمل عن كامل توقف هناك يكون أن أولها ،الشروط بعض يستوفي أن يجب فإنه
 أداء في ،اإلبطاء مجرد يكفي فال ،منهم المطلوب العمل أداء عن العمال يمتنع أن ىبمعن

 يظهر العمل عن الكامل التوقف ألن ذلك ،العمل عن التوقف عنصر لتوافر العمل
 األمر ،المهنية مصالحهم عن للدفاع ضراباإل حق ممارسة في العمال رغبة بوضوح

 ،ضراباإل فترة خالل للعمال األجر دفع من العمل صاحب يتحلل أن عليه يترتب الذي
 ،بطيئة بصورة العمل أداء في يستمرون العمال فإن ،العمل أداء في اإلبطاء حالة في أما
 العمل صاحب يظلو  ،ضراباإل حق ممارسة في العمال رغبة معرفة معه يصعب مما

 يكون أن: الثاني الشرط أما. )2(بطيئة بصورة للعمل أدائهم رغم للعمال األجر بدفع ملزما
 بصدد أننا العمل عن التوقف مجرد يعني ال أنه بمعنى ،ملزما العمل عن متناعاال
 ،مصدره كان مهما ذلكو  ،ملزم عمل أداء عن متناعاال هذا يكون أن يجب بل ،ضراباإل
 عمل يةاتفاق أو ،فرديال العمل عقد هو لتزاماال هذا مصدر يكون أن بين فرق ال أنه أي

 امتناع فإن بذلكو . )3(بالمؤسسة خاصة داخلية لوائح أو تعليمة أو ،القانون أو ،ةجماعي
 يعد الو  ،)4(اإضراب يعد ال إضافية لساعات كالعمل ،ملزم غير عمل أداء عن العمال
 على العمل صاحب حمل إلى يرجع هذا كان إذا ضراباإل قبيل من العمل عن التوقف

 الحالة هذه في العمل عن العمال امتناعف ،العمال مواجهة في بها لخّ أ التي اتهالتزام تنفيذ
 أداء عن العمال امتناع العمل عن توقف يعد فال ،)5(التنفيذ بعدم الدفع قبيل من يعد

  .العمال رواتب بدفع العمل صاحب اءوف عدم بسبب العمل

                                                           

 . لفصلالثالث من هذا ا مبحثال فيسنتطرق للصور المختلفة لإلضراب الحقا  -  1

2- GIVORD (L), op. cit, p 33.  

 . 345مرجع سابق، صد عمرو، محمصطفى أ -  3

 . 521، ص1983، المكتبة الحديثةلطبعة الثانية، قانون العمل، االوجيز في محمود جمال الدين زكي،  -  4

 . 94مرجع سابق، صم الدسوقي أبو الليل، إبراهي -  5
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 ،فصله يبرر جسيما خطأ يعد متناعاال هذا فإن ،العمل عن العمال أحد امتنع إذا
 فإنه ،األخرى الشروط بعض وتوافرت ،جماعي امتناع في متناعاال هذا انصهر إذا أما

 للعمل الجماعي فالرفض ،العامل فصل العمل لصاحب يجوز وال مشروعا اامتناع يصبح
 عدد امتناع « بأنه العمل عن الجماعي التوقف تعريف يمكنو  ،ضراباإل يشكل الذي هو
 من عدد توقف يقتضي الجماعي فالتوقف ،»مدبرا اامتناع العمل أداء عن العمال من

 يشكل ال بمفرده العمل عن العمال أحد امتناعف ،العمل أداء عن المؤسسة في العمال
 ضراباإل حق أن يفسر وهذا. )1(هامتناع في الجماعية صفة لتخلف نظرا ،اإضراب هامتناع

 العمل عن متناعاال أخذ إذا ولكن ،جماعية بطريقة يمارس أنه إال فرديا حقا كان وٕان
 ،اإضراب يشكل العمل عن متناعاال هذا فإن العمال من عدد عن بصدوره ،الجماعية صفة
 معيار وجود يقتضي ،يةالجماع صفة توافر إلثبات العمال من الالزم العدد تحديد ولكن

 هاعتبار  يمكن حتى العمل عن التوقف في الجماعية عنصر توافر إثبات أساسه على يتم
 ،معيارين الجماعي التوقف معيار تحديد في نجد ،المقارن القانون إلى رجعنا فإذا ،اإضراب

  .عددي والثاني عضوي أحدهما

 المنظمات تختص يارالمع لهذا فوفقا ،العضوي المعيار وهو: األول المعيار
 الصفة توافرل يقتضي المعيار هذا فحسب ،ٕاعالنهو  ضراباإل بتنظيم فقط العمالية النقابية

 تنظيمو  بإعالن للعمال الممثلة النقابات تقوم أن العمل عن التوقف في الجماعية
 هذا على الجماعية صفة إلضفاء العمل عن العمال توقف مجرد يكفي فال. )2(ضراباإل

 ،العمال لها التابع النقابة بواسطة معلنا العمل عن التوقف هذا يكون أن جبي بل ،التوقف
 الن ،مشروع غير اإضراب يكون النقابة تدخل بدون يتقرر الذي ضراباإل أن ذلك معنى

  .الجماعية صفة التوقف على يضفي النقابة بواسطة ضراباإل النإع

                                                           

1   - SINAY Hélène et JAVILLIER Jean-Claude ,op. cit, p 160.  

  . 33مرجع سابق، صالسيد عيد نايل،  -  2
 - SINAY Hélène et JAVILLIER Jean-Claude, op. cit, p 161  
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 عن التوقف في الجماعية صفة لتحديد العضوي بالمعيار المشرع أخذ ،فرنسا في
 ذلك ويتجلى ،العامة المرافق في ضراباإل على تطبيقه قصر حيث ،جزئية بصورة العمل

 ضراباإل حق ممارسة بتنظيم يتعلق 1963 جويلية 31 بتاريخ صادر قانون خالل من
 الجماعية صفة إلضفاء يشترط الفرنسي فالمشرع ،العامة المرافق في للعاملين بالنسبة

 تمثيال األكثر النقابة بواسطة معلنا التوقف هذا يكون أن ،العمل عن العمال توقف على
  .)1( الوطني المستوى على أو المرفق المستوى على سواء ،للعمال

 الذي األلماني المشرع نجد ،المعيار بهذا تأخذ التي ،كذلك المقارنة األنظمة ومن
 تملك التي هي النقابة أن بمعنى ،بالنقابات ضراباإل يرتبط حيث ،مطلقة بطريقة به يأخذ
 ضراباإل فإن ولذا ،نهايته حتى بدايته منذ عليه اإلشراف وتتولى ضراباإل ٕاعالنو  تقرير
 ،فوضويا اإضراب أي ،مشروع غير اإضراب يشكل النقابة تدخل بدون العمال به يقوم الذي

 متابعات إلى المضربين الالعم يعرض جسيما خطأ ضراباإل هذا يشكل الوقت نفس فيو 
  .)2(تأديبية

 النقابات على احكر  ليس تنظيمهو  ضراباإل عن اإلعالن فإن ،الجزائر في أما
 في البت فإن ،02-90 رقم القانون من 27 المادة إلى فبرجوعنا ،فقط للعمال التمثيلية

 ممثلي صالحيات من هو ضراباإل حق وممارسة العمل عن الجماعي التوقف قرار
 العمال ممثلي عبارة تدل «تنص نجدها القانون هذا من 4 المادة إلى وبرجوعنا ،العمال

 العمال ينتخبهم الذين الممثلين أو للعمال النقابيين الممثلين على قانونال هذا مفهوم في
 العمال قرار أن النص هذا خالل من إذن فيتضح ،»للنقابيين الممثل وجود عدم حالة في

                                                           

في حالة استخدام حق اإلضراب من جانب الموظفين المشار « :قانون العمل الفرنسي من 521-3تنص المادة  - 1
، فإنه يجب أن يسبق التوقف المتفق عليه عن العمل أخطار باإلضراب، ويصدر اإلخطار عن L521-2إليهم المادة 

ؤسسة أو الهيئة أو في مستوى الوطني في الفئة أو في المالمنظمة أو إحدى المنظمات النقابية األكثر تمثيال على 
  . »المرفق المعني

 «… le préavis doit émaner de l’organisation on d’une des organisations syndicales les plus 
représentatives sur le plan national, dans la catégorie professionnelle dans l’entreprise, l’organisme 
ou le service intéressé ».  

 . 727المرجع السابق، صمحمد عبد الخالق عمر،  -  2
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 الحق هذا ممارسة للعمال يمكن بل ،فقط النقابة بيد المشرع يحصره لم ،ضرابلإل باللجوء
 هذه في طيشتر  ،المستخدمة الهيئة داخل العمال تمثل نقابية هيئة وجود عدم حالة في

 في مهيكلين العمال كان إذا أما ،العمال طرف من منتخبين العمال هؤالء يكون أن الحالة
  .)1(النقابة هذه صالحيات من يكون ضراباإل تأطيرو  إعالن فإن ،معين نقابي تنظيم

 وتنظيم إعالن وقصر تقييد عدم في صائبا كان الجزائري المشرع أن ،نعتقدو 
 ،الفردية الدستورية الحقوق من ضراباإل أن اعتبارب ،فقط العمالية النقابات على ضراباإل
 ،مطالبها عن التعبير في العاملة الطبقة وسيلة هو ضراباإل حق ممارسة أن اعتباربو 

 حصر فإن ذلك جانب إلى ،الرأي عن التعبير صور إحدى هو المطالب عن والتعبير
 لهذا العمال لممارسة عرقلة يشكل أن شأنه من النقابات على وٕاعالنه ضراباإل حق قريرت

 بذلكو  ،للعمال المشروعة المهنية المطالب العمل صاحب ورفض تعنت حالة في ،الحق
 لنا يبين صائبا ااتجاه ،ضرابلإل العضوي التصور لفكرة الجزائري المشرع تبني عدم فإن
  .ياشكل حقا ليس ضراباإل أنّ 

 معين عدد امتناع يكفي المعيار لهذا فوفقا ،العددي المعيار هوو: الثاني المعيار
 النقابة طرف من ضراباإل إعالن أتمّ  سواء ،اإضراب متناعاال هذا يشكل حتى العمال من

 لم المعيار هذا أنصار نأ إال ،)2( المنتخبين العمال طريق عن أو ،للعمال الممثلة العمالية
 اشترطو  ،العمل عن همامتناع في الجماعية صفة لتوافر العمال من الالزم العدد يحددوا
 صادرا التوقف يكون أن ،العمل عن التوقف على الجماعية صفة إلضفاء الفقه من جانب

 بأنه العمل عن توقفهم فكيّ يُ  ثم ومن ،المؤسسة عمال أغلبية يمثل معين عدد عن
 أن اعتبار على ،الفرنسي الفقه من بعض طرف من ُأنتقد الرأي هذا لكنو. )3(إضراب
 على الموافقة عدم أو الموافقة حول العمال بين سابق استفتاء إجراء يقتضي به األخذ

                                                           

تتمتع التنظيمات النقابية للعمال  «الحق النقابي  المتعلق بممارسة 14- 90من القانون رقم  38تنص المادة  -  1
األجراء في كل مؤسسة مستخدمة في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما بالصالحيات اآلتية: المشاركة في الوقاية 

 . » ..من الخالفات في العمل وتسويتها وممارسة حق اإلضراب.

2- SINAY Hélène, op. cit, p 139.  
3 - GIVORD (L), op. cit,p 29.  
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 يمكن االستفتاء نتيجة على بناءً و  ،ضراباإل إلى باللجوء العمل عن الجماعي التوقف
. األقلية يلزم األغلبية رأي أن يعني هذاو  ،ذلك على األغلبية وافقت إذا ضراباإل إعالن

 نوع هي األسلوب هذا في المتمثلة ةاالجتماعي الديمقراطية أن تجاهاال هذا أنصار يرىو 
 اعتماد أن اعتبار على ،نتقاداال من يسلم لم الرأي هذا أن إال ،)1(السياسية الديمقراطية من
 أساس أي وعلى األغلبية نسبة بتحديد تتعلق كثيرة صعوبات إثارة إلى يؤدي المعيار هذا

 فقدان إلى يؤدي مما األقلية رأي يهدر المعيار بهذا األخذ أن جانب إلى ،)2(تتحدد
  .)3(عامة كحرية تهلقيم ضراباإل

 كان ٕانو  حتى العمال من عدد وجود يشترط ،الفرنسي الفقه في الغالب الرأي ولكن
 هذا ،الفرنسي القضاء عليه استقر ما على أيضا يتوافق ما وهو ،المؤسسة في أقلية

 التوقف في توافره يلزم معين دلعد تحديد دون ولكن العددي بالمعيار يأخذ الذي األخير
 عن العمال من عدد يتوقف أن الجماعية صفة لتوافر يكفي أنه يعني وهذا ،الجماعي

 صفة لتوافر الالزم العدد كفاية تقدير فإن كذلك ،المؤسسة في أقلية كانوا ولو حتى العمل
 كل فظرو  حسب بتقديرها الموضوع قاضي يستقل التي الواقع مسائل من يعد ،الجماعية

 قيام الفرنسية النقض محكمة اعتبرت فقد. )4(النقض محكمة رقابة ودون حدى على دعوى
 كما ،)5(إضراب إنه العمل عن بالتوقف المؤسسة في أقلية يشكلون العمال من عدد

 إلضفاء المؤسسة عمال أغلبية العمل عن توقفوا الذين العمال تشكيل شرط استبعدت
 قبل العمال بين سابق استفتاء وجود شرط كذلك تبعدتاس كما ،)6(ضراباإل على الشرعية
 القيام ،ضعيفة أقلية ولو ،العمال من ألقلية يمكن أنه عتبرتوا ،)7(ضراباإل إعالن

  .)8(إضرابب

                                                           

1 - SINAY Hélène , op. cit, p 139.  
2 - LYON CAEN Gerard , droit du travail ,op. cit, p 411.  
3 - LATOURNERIE Roger, op. cit, p 30.  
4 - DURAND Paul, VETU Alain, op. cit, p 747 

5 - Cass. Soc. 22 juin 1957. cité par: PELLISSIER jean, SUPIOT, JEMMAND Antoine, droit de 
travail, op. cit, p1127.  
6 - Cass. Soc, 3 Octobre 1963. Jurisprudence, code du travail, ed, Lamy, 2004, paris, p462.  
7 - Cass. Soc, 20 janvier 1956. Dr, social, 1956. Cite par: TYESSIE Bernard, op. cit, p465.  
8 - Cass. Soc, 1 juin 1951. Ds, 1951, p 530. Cite par: JAVILLIER (J-C), droit de travail, 7eme, 
éd, L. G. D. J , paris , 1999, p 732.  
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 نجدها ،02-90 القانون من 28 المادة إلى فبرجوعنا ،الجزائري القانون في أما
 جمعية في الموقف هذا يتخذ أن ،العمل عن متناعاال في الجماعية صفة لتوافر تشترط
 ضراباإل إلى اللجوء على الموافقة تتمو  ،العمال ممثلي من بمبادرة ،العمل مواقع في عامة
 األقل على تضم العامة الجمعية في الحاضرين العمال بأغلبية سري استفتاء طريق عن

 ترطيش المشرع أن لنا يتضح ،المادة هذه نص خالل فمن. المعنيين عمال عدد نصف
 أغلبية طرف من عليه الموافقة تتم أن ،العمل عن التوقف على الجماعية صفة لتوافر
 على يوافقون الذين العمال عدد يكون أن على ،)1(عامة جمعية في المجتمعين العمال

 ويتم ،المعنيين العمال عدد نصف ،ضراباإل إلى للجوء العمل عن الجماعي توقفال
  .السري باالقتراع استفتاء طريق عن ذلك على التعبير

 إلزامية مع ،العددي بالمعيار يأخذ المسالة هذه في الجزائري المشرع فإن ،وعليه
 وهي ،العمل نع التوقف على الجماعية صفة إلضفاء العمال من األغلبية نسبة توفر

 استبعاد إلى يؤدي الشروط هذه تحقق عدم إنّ  ،ضراباإل على المشروعية إلضفاء شروط
 إجراء حالة في أنه نتصور أن نستطيع بالتاليو  ،العمل عن التوقف على الجماعية صفة

 من أقلية طرف من ضراباإل إلى اللجوء قبول على النتائج وأسفرت ،العمال بين استفتاء
 التوقف على الجماعية صفة فإن ،ضراباإل إلى اللجوء ضد األغلبية ويتتصو  ،العمال

 من إضراب فأي وبالتالي ،الذكر السالفة 28 المادة نص حسب تتحقق لم العمل عن
  .للقانون مخالفا يكون سوف العمال طرف

 من ،العمل عن للتوقف الجماعية الصفة تحديد في الجزائري المشرع تدخل أن إال
 حق لممارسة العمال على تضييقا يشكل ،العددي المعيار تحدد في التشدد خالل

 الهيئة أو العمل صاحب تدخل إلى يؤدي سوف العددي التحديد فإن ،ضراباإل
 توافر عدم بحجة مشروع غير بأنه العمال عن الصادر ضراباإل لتكييف المستخدمة

 المشرع شتراطا فإن ذلك جانب إلى ،العمل عن الجماعي التوقف في الجماعية صفة

                                                           

 ، سابق اإلشارة إليه. 02-90من القانون  27المنصوص عليها في المادة  شروطالتي يجب أن تنعقد وفق ال -  1
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 ضراباإل حرية إفراغ هو ،ضراباإل إعالن يمكن حتى العمال بين سابق )1(استفتاء إجراء
 التوقف في الجماعية الصفة اشتراطب االكتفاء المشرع بإمكان فكان. مضمونها من

 حدة على حالة كل في الالزم العدد بتحديد للتكفل للقضاء ذلك عدى ما ركتو  ،الجماعي
 صاحب تشكيك عند ذلكو  ،مؤسسة كل في العمال عدد حسبو  ،الواقع ظروف حسب
 أن الجزائري المشرع على فكان. العمل عن التوقف في الجماعية الصفة توفر في العمل
 وال ،الجماعية الصفة طبيعة حديدلت يتدخل لم الذي ،الفرنسي المشرع مسار نفس يسلك
 للقضاء المجال وترك ،العمل عن الجماعي التوقف صفة لتحديد العمال من الالزم العدد

 الهيئة داخل العمل ظروف حسب – رأينا كما – ذلكو  ،العددي المعيار طبيعة لتحديد
 طالبالم نوعيةو  طبيعة حسب هذاو  ،ضراباإلب المعنيين العمال عدد وكذلك ،المستخدمة

 سوف ،الّضيق بالمفهوم العددي المعيار الجزائري المشرع فتبني. النزاع موضوع المهنية
 إطار في يمارس فرديا حقا هاعتبار ب ،محتواه من دستوريا كّرسمال الحق هذا ويفقد ُيفرغ

 تكيّيفه في القضاء مناورة مساحة من يقلل سوف الموقف هذا أنّ  جانب إلى ،جماعي
 لمسألة المشرع بتصور دالتقيّ  إلى بالقضاء يؤدي مما ،العمل عن اعيالجم التوقف لصفة

 موقف معرفة نود كنا ذلك رغم ،تفسير أي دون ومن ،العمل عن الجماعي التوقف
 حكم إلى لالتوص نستطع لم محاوالتنا رغم ولكن ،المسالة هذه من الجزائري القضاء
  .المسألة لهذه تصدى قضائي

 موقف فإن ،المسألة هذه من الجزائري القضاء موقف وضوح عدم رغم ولكن
 28 المادة في المشرع حدده الذي العددي المعيار أساس يتعدى أن يمكن ال القضاء
 في المجتمعين العمال عدد نصف األقل على الموافقة شرط وهو ،أعاله إليه المشار
 مجال ال يالقاض أن اعتباربو . العمال توقف على الجماعية الصفة إلضفاء عامة جمعية

 ضروريا أصبح المشرع تدخل فإن ،المادة نص بوجود المسالة هذه في لالجتهاد له
 إلى يؤدي أن شأنه من ذلك على اإلبقاء الن ،العددي المعيار شروط من للتخفيف
 لمحاولة المناورة أجل من العمل ألصاحب المجال ويفتح ضراباإل ممارسة على التضييق
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 التوقف في الجماعية صفة إلضفاء العددي المعيار سألةم بافتعال ،إضراب أي إفشال
  .العمل عن

Ê‹ÐÛa@ïãbrÛa@ @

‹–bäÈÛa@òíìäÈ¾a@fiÛla‹š@ @

 ،العمال توقف على ضراباإل صفة إلضفاء وحده يكفي ال المادية العناصر توافر إن
 وتدبيره ،ضراباإل قصد في تتمثل معنوية عناصر -ذلك إلى باإلضافة-  توافر يجب بل
  .مهنية مطالب تحقيق ضراباإل على والدافع الباعث يكون أن أخيراو 

üëc@Z‡—Ó@⁄ala‹š@ @

 نية العامل لدى يكون أن يجب اإضراب العمل عن الجماعي التوقف يعتبر حتى
 ،العمل عقد شروط خرق إلى العمال إرادة انصراف معناه ضراباإل قصدو  ،ضراباإل

 مسبقا يدرك المضرب العامل أن بمعنى ،)1(به المكلفين العمل أداء عن همامتناعب وذلك
 وبذلك ،العمل أداء عن التوقف إلى إرادته تتجه ذلك ومع ،معين عمل بأداء ملتزم أنه

 ،العمل عن التوقف على ضراباإل صفة إضفاء يمكن ال ضراباإل قصد توافر وبدون
 بالفعل اتجهت قد إرادتهم تكون أن المضربين العمال لدى ضراباإل قصد توافر ويتطلب

 مصدر عن النظر فوصر  ،بأدائها المكلفين األعمال من ملزم عمل أداء عن التوقف إلى
 ال ملزم غير عمل أداء عن التوقف فإن ،قانونيا نصا أو عقديا شرطا أكان سواء لتزاماال

 ذلكو  ،قاهرة قوة وجود بسبب العمل عن للتوقف بالنسبة كذلك. ضراباإل قصد معه يتوفر
 يكون ال الحالة هذه وفي ،مستحيلة أصبحت التي اتهمالتزام أداء من ُيعفَون العمال ألن
  .)2(التعاقدية الشروط على الخروج نية العمال لدى

bîãbq@Z�i‡m@⁄ala‹š@ @

 سواء بينهم فيما جماعية بطريقة العمل عن العمال توقف ضراباإل بتدبير يقصد
 يكون وأال ،المضربين العمال لدى الجماعي الهدف وحدة مع االحق تم أو سابقا تفاقاال تم

                                                           

1- JAVILLIER Jean-Claude , droit du travail , op. cit, p 732.  
2   - LATOURNERI (R) , op. cit, p 266.  
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 فردية ألسباب العمل عن الفردي التوقف لحاالت تزامن مجرد عن ناشئا الجماعي التوقف
 مع العمال بين سابق اتفاق نتيجة تم قد الجماعي التوقف يكون أن يجب لهذاو  ،مختلفة
 من ضراباإل تدبير عنصر ويعتبر. )1(المضربين العمال لدى الجماعية المطالب وحدة

 في يردده الفرنسي القضاء جعل ما وهو ،ضراباإل لتوفر الالزمة المعنوية العناصر
 تأييد قصد ،العمل عن المدبر قفالتو « بأنه ضراباإل عّرف حين ،ضرابلإل تعريفه
»العمل صاحب جانب من رفضها سبق التي المهنية المطالب إجابة

)2(.  

 هذاب ضرابلإل الفرنسي الفقه بها قال التي التعريفات أغلب أخذت ذلك جانب إلى
 حالتين بتحقيق ضراباإل تدبير يتحققو  ،ضراباإل عريفت في اعتماده تم الذي ،العنصر

  .المضربين العمال إرادة تالقيو  ،ضراباإل على السابق تفاقاال: هما

 على بينهم فيما العمال اتفاق ،ضراباإل على السابق تفاقاال بحالة ويقصد
 فقد ،تفاقاال به يحصل الذي السابق اإلجراء عن النظر وبصرف ،إعالنه قبل ضراباإل

 فيو  ،)3(ضراباإل إعالن لتقرير العمال بين اقتراع إلجراء نتيجة السابق تفاقاال يحدث
 فتتولى ،العمالية النقابية المنظمة طريق عن تنظيمه أو ضراباإل تدبير يتم األحيان غالب
  .له اإلعدادو  لتنظيما المنظمة هذه

 أيضا مدبرا ضراباإل يكون خاللها فمن ،المضربين العمال إرادة تالقي حالة أما
 حول نواياهم تتالقى أن فيكفي ،المضربين بين سابق اتفاق هناك يكن لم ٕانو  حتى
 أي ،الهدف نفس لتحقيق ضراباإل بقصد العمل عن العمال يتوقف أن بمعنى ضراباإل
 أجله من توقف الذي السبب لنفس هو المضربين العمال من املع كل توقف يكون أن

 كان ولو حتى متوافرا ضراباإل تدبير عنصر تجعل المهني الهدف فوحدة ،اآلخرون
 تزامن مجرد الجماعي التوقف يكون التي الحالة بعكس هذا ،الحقا التوقف على تفاقاال

 منه اعتقادا عامل توقف مثالال سبيل فعلى ،مشترك هدف بينها ليس فردية توقف لحاالت

                                                           

1 -BELLORGEY Gérard , le droit de la grève et le service publics, éd Berger – levraut, paris 
,1995, p 133.  
2 - Cass. Soc. 18janvier1995. N° 595, PB, BC V , N° 27, p 511.  
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 نشاطها خفضت قد المؤسسة أن الخاطئ العتقاده ثاني وتوقف ،عطلة اليوم هذا أن
 لمطالبه لالستجابة العمل صاحب على الضغط لممارسة توقف والثالث ،يقتصاداال

 التوقف في الفردية للحاالت تزامن صورة في جماعي توقف يوجد الحالة هذه ففي ،المهنية
 صفة التوقف عن ينتفي لذلكو  ،عامل كل توقف أجله من الذي السبب الفاخت مع
  .)1(ضراباإل تدبير عنصر النتفاء ضراباإل

brÛbq@ZÂbjmŠa@⁄ala‹š@kÛbĐ¾bi@òîäè¾a@ @

 هذا فنقص ،ضرابلإل المعنوية العناصر جوهر المهنية المطالب تحقيق يعد
 عن والمدبر الجماعي التوقف عن المشروع ضراباإل صفة انتفاء إلى يؤدي العنصر

 أو ارتباط ذات أو مهنية أسباب أو سبب ضرابلإل يكون أن العنصر هذا ويعني ،العمل
 طرف من ضغط وسيلة إال هو ما ضراباإل الن ،للعمال المهنية الحياة على مباشر تأثير

 ،المهنية واالمتيازات الحقوق من المزيد على الحصول قصد العمل أصحاب على العمال
 لدى مطالب وجود عدم فإن ،)2(جماعي عمل نزاع تسوية أو ،ةاالجتماعيو  والمالية
 تحقيق عنصر تخلف إلى هذا يؤدي ،مهنية ليست لكنها مطالب لديهم كانت أو ،العمال

  .المشروع ضراباإل صفة الجماعي التوقف عن ينتفي ثم ومن ،المهنية المطالب

 أثير فقد ،مهنية مطالب تحقيق هدفه يكون أن ضراباإل في يشترط كان وٕاذا
 وهو ،المطالب لهذه السابق التحديدو  اإلعالن بمدى تتعلق ائلمس عدة حول التساؤل

  .المهنية بالمطالب المقصود

1. ô‡ßô‡ßô‡ßô‡ß@@@@ñŠë‹šñŠë‹šñŠë‹šñŠë‹š@@@@‡í‡znÛa‡í‡znÛa‡í‡znÛa‡í‡znÛa@@@@Õib�ÛaÕib�ÛaÕib�ÛaÕib�Ûa@@@@kÛbĐàÜÛkÛbĐàÜÛkÛbĐàÜÛkÛbĐàÜÛ@@@@òîäè¾aòîäè¾aòîäè¾aòîäè¾aZZZZ@ @@ @@ @@ @

 عن السابق اإلعالن يتطلب ال أنه ،ضرابلإل الفقه تعريفات خالل من يتضح 
 أن إلى يذهب الفقه غلبيةأ فرنسا في ،لتحقيقها ضراباإل قام التي للعمال المهنية المطالب

 يتم التحديد هذا أن بل ،)3(ضراباإل بشرعية عترافلال مطلوب غير السابق التحديد هذا
                                                           

1 - SINAY Hélène et JAVILLIER Jean-Claude , op. cit, p 165.  

 . 140، آليات تسوية منازعات العمل والضمان االجتماعي في القانون الجزائري، مرجع سابق، صسليمانأحمية  - 2

 من بينهم:  -  3
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 – الفقه من الجانب هذا حسب-القول ألن ،جماعية بطريقة ضراباإل حالة نشوء لحظة
 غير المفاجئة اتضراباإل مشروعية عدم إلى يؤدي مسبقا التحديد هذا وجود بضرورة
 القيام قبل العمل صاحب على المطالب عرض يقتضي السابق التحديد الن ،عنها المعلن

 في به يؤخذ لم ما هذاو  ،همإضراب العمال نفذ المطالب هذه تحقيق رفض افإذ ،ضراباإلب
  .)1(العامة المرافق في تحدث التي اتضراباإل في فرنسا

 كان البداية في القضاء فإن ،المسألة هذه من الفرنسي القضاء لموقف بالنسبة أما
 ضروري كشرط ،صاحبها وٕاعالم العمالية المطالب عن السابق التعبير إلزامية يشترط

 من رفضت قد المطالب هذه تكون وأن ،الجماعي التوقف على المشروعية صفة إلضفاء
 األحيان من الكثير في تعريفه خالل من القضاء موقف لنا ويتجلى ،العمل صاحب جانب

 رفضها سبق التي المهنية المطالب تأييد رضبغ العمل عن مّدبر توقف « بأنه ضرابلإل
»العمل صاحب جانب من

 مشروعية بعدم الفرنسي القضاء حكم ذلك على بناءً و  ،)2(
  .)3(عام كأصل العمل صاحب رفضها مطالب تقديم يسبقه لم الذي المفاجئ ضراباإل

 إضفاءب ،الشرط هذا عن صراحة الفرنسي القضاء تخلى ،الحقة مرحلة وفي
 المطالب عن اإلعالن يسبقه أن دون العمال به قام الذي ضراباإل على المشروعية

 رغي الفرنسي القضاء يعتبره كان الذي العام ضراباإلف. العمل صاحب على المهنية
 مهنية مطالب اتضراباإل من النوع هذا في تقدم ال العمالية النقابات أن اعتبارب مشروع
 يوم في المشاركة أن اعتبرت كما. )4(مشروعا اإضراب أصبح ،ملالع لصاحب مسبقة
 في الحق ممارسة أشكال من شكل يمثل ،التقاعدو  األجور أجل من عام ياجاحتج

 مع ويتشابه يقترب أنه على ضراباإل هذا تكييف إلى بالبعض أدى مما ،)5(ضراباإل

                                                           

=  - PELISSIER (J) et SUPOIT (A) et Auzero (G) ; TYSSIE (B), op. cit, p 473  
    - CHOPIN Frédérique, le droit de grève, éd l’harmattan, Paris, 2003, p 16.  
1- SINAY Helene et JAVILLIER Jean-Claude, op. cit, p 165.  
2- Cass. Soc. 21 Mars 1973, Bull. civ. V, N° 174,p 157.  
3- OLLIER Pierre Dominique , op. cit , p 393.  
4 - Cass. soc. 11 Juillet 1989, Dr, soc. 1989. 718. Cite par: CHOPIN Frédérique, op. cit, p 18.  
5 - PELISSIER (J) , SUPIOT (A) , JEAMMAND (A), droit du travail, 20 éd, Dalloz, Paris, 1972, 
p1129.  
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 في يةقتصاداال السياسة ضد موجهو  عام هو حتجاجاال هذا اعتبارب ،السياسي ضراباإل
  .)1(فرنسا

 السابق والتعبير التحديد اشتراط هو ،فرنسا في سائدا كان الذي تجاهاال فإن وبذلك
 ،ضراباإل على المشروعية صفة إلضفاء ضروري كأساس للعمال المهنية المطالب عن
 العمل صاحب إعالم يكفي فأصبح ،رأينا كما عنه التراجع تم فالموق هذا أن إال

 على القانونية الصفة إلضفاء العمل على الجماعي التوقف أثناء المهنية بالمطالب
 أو بقبولها سواء ،المطالب هذه على العمل صاحب من رد انتظار ودون ،ضراباإل

  .رفضها

 مسألة حول ،الفرنسيين فقهالو  القضاء أساسا تبناه الذي الموقف أن رأينا وفي
 من نابع ،ضراباإل بداية قبل بها العمل صاحب ٕاعالمو  المهنية للمطالب السابق التحديد
 بتأطر يقم لم الفرنسي المشرع أن اعتبارب ،الفقهو  القضاء وجدها التي المناورة مساحة

 بوضع تدخل المشرع فإن ،العامة المرافق قطاع استثناءب ،القانونية الناحية من ضراباإل
 القضاء فإن القطاعات باقي في أما. المرافق هذه في ضراباإل لممارسة الخاصة الشروط

 عرفها التي التحوالت ساير القضاء أن حيث ،فيها ضراباإل بتنظيم تكفل الذي هو
 الحقوق من اعتبرهو  ،ضراباإلب عترفا الذي 1946 دستور بعد خاصة ،الفرنسي المجتمع

 قراراته وأصبحت ،الجديد التوجه هذا مع الفرنسي القضاء تكّيف ذلكل ونتيجة ،الدستورية
 العالمية الحرب بعد فرنسا تعرفها بدأت التي يةقتصادواال ةاالجتماعي التحوالت مع تتالءم
  .الثانية

 رقم القانون خالل من األمر حسم المشرع فإن ،الجزائري القانون في أما
90 -02

 ٕاعالمو  المهنية للمطالب المسبق التحديد بضرورة صراحة بنصه وذلك ،)2(
 اشتراط جانب فإلى ،ضراباإل إلى باللجوء اإلعالن قبل - العمل صاحب – بها المستخدم

 أغلبية موافقة بعد عامة جمعية في ضراباإل إلى اللجوء على اإلعالن يتم أن المشرع
                                                           

1- Idem, p 1129-1130. 
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 المستخدم إعالم يتم أن يجب فإنه ،سابقا رأينا كما سري قتراعا بواسطة اضرينالح العمال
 الطابع فإن ذلك جانب إلى. العامة الجمعية هذه عقد قبل للعمال المهنية بالمطالب

 ،الجماعية العمل نزاعات بتسوية المتعلق 02-90 رقم القانون به يتسم الذي الوقائي
 العمال بين الخالفات إليها تصل مرحلة خرآ هو ضراباإل إلى اللجوء من يجعل

 أطراف المشرع إلزام خالل من النص لهذا الوقائية الطبيعة لنا تتجلىو  ،العمل أصحابو 
 ةاالجتماعي العالقات وضعية دراسة فيها تتم دورية اجتماعات بعقد العمل عالقة

 بين الخالف نقطة تشكل التي المهنية بالمطالب المستخدم إعالم بذلك ويتم ،)1(المهنيةو 
  .االجتماعي الّسلم يهدد جماعي نزاع إلى المستقبل في تتحول قد والتي ،الطرفين

 الخالفات عرض بضرورة ،العمل عالقة أطراف المشرع إلزام فإن ،ذلك إلى إضافة
 المهنية المطالب على االطالع من المستخدم يمّكن ،)2(المصالحة آلية على بينهما العالقة
 اتفاق إلى يمثلهم من مع أو ،العمال مع الوصول محاولة ربماو  ،مسبقا بها وعلمه ،للعمال

 حالة وفي ،ضراباإل إلى العمال لجوء تجنب إلى يؤدي مما المطالب هذهل االستجابةو 
 ،بينهما القائم النزاع حلو  ،الخالف طرفي بين التقارب تحقيق في المصالحة آلية فشل
 التسوية لمحاولة ،)3(التحكيم أو ،الوساطة إلى اللجوء إما ،الخيار النزاع ألطراف يمكن
 يمكن فإنه ،الودية التسوية إجراءات كل استنفاذ مرغ الخالف استمر فإذا ،لنزاعهما الودية

 حق جعل قد المشرع يكون عندئذٍ  ،)4(ضرابلإل اللجوء حق ممارسة للعمال ذلك بعد
                                                           

 ه. ، سابق اإلشارة إلي02- 90من القانون رقم  15و 4المادة  - 1

وتختلف الهيئة المكلفة بإجراء المصالحة، باختالف القطاع الذي ثار فيه النزاع: بالنسبة للقطاع العام والخاص،  -  2
تباشر وفق ما تتضمنه االتفاقيات التي يكون الطرفان طرفا فيها،  02-90من القانون  05فإن المصالحة حسب المادة 

من  16أما بالنسبة لقطاع المؤسسات واإلدارات العمومية، فإن المادة أو أن تقوم بها مفتشية العمل المختصة إقليميا. 
نفس القانون حددت الهيئات التي تتولى المصالحة وهي، السلطات اإلدارية المختصة في مستوى البلدية أو الوالية، أو 

إلى جانب اختصاص الوزراء أو ممثليهم المخولين إذا كانت هذه المؤسسات أو اإلدارات تدخل في نطاق اختصاصهم، 
 من القانون السالف الذكر.  22مجلس الوظيفة العمومية المتساوي األعضاء كجهاز مصالحة طبقا لنص المادة 

اء المصالحة على كل الخالف الجماعي في العمل، أو في حالة فشل إجر  «02-90من القانون  09تنص المادة  - 3
على بعضه، يعد مفتش العمل محضرا بعدم المصالحة، وفي هذه الحالة يمكن للطرفين أن يتفقا على اللجوء إلى 

 . »الوساطة أو التحكيم، كما تنص عليها أحكام هذا القانون

 إذا استمر الخالف بعد استنفاذ إجراءات المصالحة والوساطة المنصوص « 02-90من القانون  24تنص المادة  -  4
= 
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 القانونية المصالحة إجراءات استنفاذ شرط على موقوف ضراباإل إلى اللجوء في العمال
  .العمل مفتش بها يقوم التي

 ،نقابية تنظيمات من يمثلهم من أو العمال إلزام إلى المشرع توجه أن ونعتقد
 ونقاط المهنية بمطالبهم ضراباإل في الدخول قبل مسبقا العمل صاحب إحاطة بضرورة
 أسباب عدة لوجود يرجع ،الذكر السالف القانون من 27 المادة خالل من ،الخالف

 صاحب لحمل ضغط يلةوس بل ،ذاته حد في هدفا ليس ضراباإل أن: منها ،ومعطيات
 إمكانية المتصور فمن لذا ،قبل من رفضها التي للعمال المهنية للمطالب ستجابةلال العمل
 تجنب ثم منو  ،عنها التعبير فور العمالية المطالب لهذه باالستجابة العمل صاحب قيام

 من يشكله لما. العمل عالقة أطراف على سلبية جد نتائج من له لما ضراباإل إلى اللجوء
 للمطالب السابق اإلعالنو  التحديد فإن ذلك جانب إلى ،االجتماعي الّسلم على تهديد

 المشروع ضراباإل بين التفرقةو  التمييز إلى يؤدي أن شأنه من ،العمل لصاحب المهنية
 شأن ومن ،العمل عن التوقف من أخرى أنواع بينو  ،جدية مهنية مطالب على المبني
 مشروعية مدى فحص فرصة للقضاء يوفر أن ،كذلك مالالع لمطالب المسبق التحديد
  .للعمال الجماعي التوقف

 اشتراط استبعاد نحو يتجه الفرنسي الفقهو  القضاء اتجاه كان إذا ،الواقع وفي
 تراجعا جاء الموقف هذا فإن ،سلفا توضيحه تم كما ،المهنية المطالب عن السابق التعبير

 إعالم وضرورة المهنية للمطالب السابق إلعالناو  التحديد يشترط كان ،سابق موقف عن
 والتطور الوعي مستوى إلى راجع المواقف في التراجع هذا أن نرىو  ،بها العمل صاحب

 فرنسا في العمالية النقابات فإن ،فرنسا في العمالية النقاباتو  ،العاملة الطبقة عرفته الذي
 فمن ،فيها العمال انخراط نسبةو  الهيكلة حيث من تنظيما األكثر النقابات بين من تعتبر
1997 سنة الدولي العمل مكتب بها قام دراسة خالل

 الفرنسيين العمال من %90 فإن ،)1(
                                                           

 ين الطرفين، يمارس حق العمال في اللجوء عليها أعاله، وفي غياب طرق أخرى للتسوية، قد ترد في عقد أو اتفاقية ب =
 . »إلى اإلضراب وفقا للشروط والكيفيات المحددة في أحكام هذا القانون 

1- BIT, le travail dans le monde, démocratie et cohésion Social 1997-1998, Bit, Genève, 1997, 
p117.  
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 التاسع القرن إلى تعود فرنسا في بيةالنقا الممارسة وهذه ،نقابية تنظيمات في منخرطين
 النقابية الممارسة أن نجد ،ذلك مقابل وفي. العمال أوساط في متجذرة ممارسة فهي ،عشر

 من البالد انتقال مرحلة بداية أي ،1990 سنة إلى تعود فهي ،مستقلة كتعددية الجزائر في
 واكبت التي ،حرال قتصاداال آليات تحكمه ياقتصاد نظام إلى ،موجه ياقتصاد نظام

 مع مقارنة ضئيلة تجربة ،الجزائر في النقابية التجربة فكانت ،المؤسسات استقاللية مرحلة
 المشرع تعامل واقع على نفسه فرض المنطق هذا فإن لذا ،الفرنسية النقابات تجربة

 بعض المشرع فرض خالل من ،تنظيمها وكيفية ،المهنية العالقات مع الجزائري
 بتنظيمها يقم لم الفرنسي المشرع أن نجد ذلك مقابل في ،ممارستها على يودوالق اإلجراءات

  .العام ٕاطارهاو  ،أسسها لتحديد والفقه للقضاء ذلك في المجال تاركا ،تحديدهاو 

2. †ì—Ô¾a@kÛbĐ¾bi@òîäè¾aZ@ @

 من فإنه وبالتالي ،ضراباإل أجلها من نُ لَ عْ يُ  التي الغاية المهنية المطالب تمثل
 طبيعة حول خالفٌ  أثير فقد ،الصدد هذا وفي ،وطبيعتها المطالب هذه ماهية ديدتح المهم
 العكس على وهناك ،المطالب لهذه واسعا مفهوما يعطي من فهناك ،العمالية المطالب هذه
  .ضيقا مفهوما المطالب لهذه يعطي من

 المطالب تحديد األفضل من أنه يرون فإنهم ،يقالمضّ  تجاهاال ألنصار فبالنسبة
 في المطالب هذه وحصر ،العمل عن التوقف وراء من تحقيقها إلى العمال يسعى التي

 ،العمل ظروف تحسين أو ،األجور بزيادة للمطالبة سواء ،العمل بعقد الخاصة الشروط
 من العمال يمنع أن شأنه من المهنية المطالب تحديد أن إلى أيضا الرأي هذا ويذهب
 السليم اإلطار يضع التحديد هذا وأن ،هاستخدام يف تعسفهم أو ،ضراباإل حق تجاوز

  .)1(المشروعة غير التوقف صور يستبعد حيث ،المهني ضرابلإل

                                                           

  من بينهم:  -  1
 - BRUN André, GALLAND Henri, op. cit, p 439 et S.  
 - SINAY Hélène, JAVILLIER Jean-Claude, op. cit, p 166.  
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 هي المهنية المطالب أن فيرون ،الغالب وهو ،سعالمو  تجاهاال ألنصار بالنسبة أما
 -مهنية -قانونية( المصالح هذه طبيعة كانت أيا ،العمال بمصالح يتعلق ما كل

 أن على إليه ذهبوا ما الرأي هذا أنصار ويبني. مصدرها كان وأيا ،)يةاقتصاد -اجتماعية
 ،محددة مهنية بمطال على يقتصر لمو  عاما جاء قد ضراباإل بحق الدستوري عترافاال
 أهميته من ينقص المهنية المطالب من محدد عدد في ضراباإل نطاق حصر أن كما

 األخذ فإن ذلك جانب وٕالى ،)1(العمل صاحب تعنت مواجهة في فاعليته ويفقده ،القانونية
 التوقف صور من العديد على ضراباإل شمول يضمن المهنية للمطالب الواسع بالمفهوم
  .)2(المختلفة

 فاءإلض المهنية للمطالب الموسع الثاني بالرأي الفرنسية النقض محكمة أخذت وقد
 هااهتمام بقدر المطالب بطبيعة تهتم لم حيث ،الجماعي التوقف على المشروعية صفة

 البحث للقضاء يجوز ال انه تبرتاع كما ،)3(تلبيتها تتم لم مهنية مطالب وجود بضرورة
 استعمال في التعسف مراقبة هي القضاء مهمة أن بل ،المهنية المطالب موضوع عن

 اعتبرت الصدد هذا ففي. )4(دستوري حق ضراباإل أن اعتبارب ،ضراباإل لحق العمال
 احترام على العمل صاحب إلجبار العمل عن الجماعي التوقف الفرنسية النقض محكمة
 عن الدفاع اعتبرت كما ،)5(مهنية مطالب ،يةتفاقاال األحكام كذلكو  ،العمل قانون أحكام
 التصدي رتواعتب ،)6(مهنية مطالب ،التمثيلية النقابية الهياكل تعيين وحرية ،النقابي الحق
  .)7(مهنية مطالب يةاقتصاد ألسباب مالالع تسريح قبول وعدم

                                                           

1 - CAIRE Guy, la grève ouvrière, collection « Relation Social » les Éditions ouvrières, Paris, 
1978, p 22.  
 - SINAY Hélène, op. cit, p 144 

 . 524المرجع السابق، صمحمود جمال الدين زكي،  -  2

3 - cass. Soc. 13 novembre 1993, Rjs 1/94, N°72. Cite par: PELLISSIER Jean, SUPIOT  
 Alain, JEAMMAUD Antoine, op. cit, p 1129.  
4 - Cass. Soc. 19 octobre 1994. Bull. civ. V, N° 281. Jurisprudence social, 2003, 6eme éd, GRF, 
paris, 2003, p 760.  
5 - Cass. Soc. 18 janvier 1995. N° 595 pb, BC V, N° 27. Jurisprudence social, 2002, 6eme éd, 
GRF, paris, 2002, p 511.  
6 - Cass. Soc. 30 Mars 1999. N° 97-41. 104. Jurisprudence, bull, 1999, V. N° 140, p101.  
7  - Cass. Soc. 22 novembre 1995, N° 4531 PFR, BC V, N° 307, Jurisprudence social, 2003, 6eme 
éd, GRF, Paris, 2003, p 549.  
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 هاخالل من يمكن قضائية اجتهادات وجود عدم وأمام ،الجزائري القانون في أما
 ،المطالب هذه مدى وكذلك ،المهنية للمطالب القانونية الطبيعة من القضاء موقف معرفة

 القانون من 4 المادة أحكام إلى فبرجوعنا ،المشرع بموقف التقيد علينا يحتم األمر فإن
 بالعالقات تعلق ما كل هيو  ،المهنية المطالب طبيعة ضبط المشرع أن نجد ،90-02

 المشرع تركو  ،)1(المستخدمة الهيئة داخل العامة العمل ظروفو  المهنيةو  ةاالجتماعي
 خالل من المحاور هذه تحتويه أن يمكن ما تفصيل تحديد ةمسأل ،العمل عالقة ألطراف

  .الجماعية ياتتفاقاال إلبرام الجماعية مفاوضتهم

 للمطالب العام اإلطار حّدد ،4 المادة خالل من المشرع أن القول يمكن ،وبالتالي
 ،العامة العمل وظروف المهنيةو  ةاالجتماعي بالعالقات المتعلقة المحاور هيو  ،المهنية

 بالمطالب تقييدها دون ،المهنية المطالب مفهوم تحديد في الموسع تجاهاال يتبنى بذلك وهو
 العمل صاحب تربط التي الفردية العمل عالقة عن الناشئة الطرفين اتالتزامب المتعلقة

 في العمال حق في الدستوري عترافاال ساير قد يكون بذلكو  ،حدى على عامل بكل
 المطالب من معين نطاق في ضراباإل حصرو  يدتحد شان من أن حيث ،ضراباإل

 مواقف لمواجهة كوسيلة لفاعليته بفقدهو  ،ضرابلإل القانونية األهمية من يقلل أن ،المهنية
 للمطالب الموسع بالمفهوم األخذ فإن ،أخرى جهة ومن ،جهة من هذا ،العمل أصحاب
 الجماعي لتوقفا صور من العديد على ضراباإل احتواء يضمن أن شأنه من ،المهنية

  .العمل عن

                                                           

يعقد المستخدمون وممثلو العمال اجتماعات دورية ويدرسون فيها وضعية  « 02-90من القانون  04تنص المادة  - 1
 . »العالقات االجتماعية والمهنية وظروف العمل العامة داخل الهيئة المستخدمة 
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szj¾a@ïãbrÛa@ @

òÈîj�@ë‘b�c@Õy@ÞbàÈÛa@À@⁄ala‹š@ @

 مختلف عبر العمال نضال بعد إال تأت لم التي الحقوق من ضراباإل حق يعتبر
 بصفة للعمال به يعترف لم الذي النقابي الحق وليد وهو ،التاريخية األزمنةو  المراحل
 ضراباإل بحق للعمال كذلك يعترف لمو  ،فرنسا في 1884 سنة في إال صريحة قانونية
 ،عشر التاسع القرن منتصف من ابتداء إال أوربا في قانونياو  دستوريا صريحة بصورة
 ولم ،قوباتالع قوانين عليها تعاقب التي الممنوعة التصرفات ضمن ضراباإل ظل حيث
 الذي القانون وهو ،1864 ماي 25 قانون بمقتضى إال ،مثال فرنسا في ،المنع هذا ينته
 للعامل كان إذا أنه أساس على ،العمال بين واالئتالف التحالف منع قانون بمقتضاه ألغي
 ،الفرنسية الثورة أقرته الذي العمل في الحرية مبدأ من اانطالق العمل عن يتوقف أن كفرد
 الحقوق بنفس يتمتعوا وأن ،العمل توقيف على يتفقوا أن العمال لجماعة يجوز هفإن

 ييفتك حول الفقه في جدل ثار ذلك من اانطالقو  ،)1(كأفراد بها يتمتعون داموا ما كجماعة
 العامة بالحريات ضراباإل حق يرتبط مدى أي وٕالى ،حقا هاعتبار  ومدى ضراباإل

  .ةواالجتماعي يةقتصاداال والحقوق

kÜĐ¾a@Þëþa@ @

òÈîj�@Õy@ÞbàÈÛa@À@⁄ala‹š@ @

 حول الفقهية الخالفات في الخوض منا بتتطل ،ضراباإل حق طبيعة تحديد إن
 اعتبار مدى تحديد يمكننا ،للحق المختلفة التعريفات هذه خالل منو  ،الحق تعريف

 التقليدية العامة بالحريات عالقته نتناول ثم ،للحق المختلفة العناصر يشمل حقا ضراباإل
  .يةقتصاداالو  ةاالجتماعي الحقوق وكذا

                                                           

 141آليات تسوية منازعات العمل والضمان االجتماعي في القانون الجزائري، مرجع سابق، صسليمان، أحمية  - 1
 . 142و



Ý—ÐÛa@Þëþa@Zòîçbß@la‹š⁄a@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@lbjÛa@ïãbrÛa 
 

 

193 

 

aÊ‹ÐÛ@Þëþa@ @

⁄ala‹š@ćÕy@ð†‹Ï@‘Šbº@bîÇb»@ @

 ،حديثا المشرع بها اعترف التي الحقوق من يعتبر ضراباإل حق فإن ،رأينا كما
 عديدة خالفات أثار ضراباإل بحق نسبيا عترافواال ،المهنية المطالب عن للدفاع وذلك

 من ،الحق تعريفات شديد باختصار نتناول سوف لهذاو  ،حقا هاعتبار  دىم حول الفقه في
  .للحق األساسية الخصائص له تتوافر حقا ضراباإل اعتبار مدى تحديد لنا يمكن خاللها

üëc@ZÑÓìß@éÔÐÛa@åß@Ñí‹Èm@Õ¨a@ @

 تعريف كل أن ذلك مردو  ،متعّددة فقهية اتاتجاه نجد ،الحق تعريف مجال في
 بذلكو  ،للحق الزمة أنها غيره دون أنصاره يرى معينة عناصر إظهار على يقتصر للحق

  .بإيجاز عرضها نحاول سوف ،متعددة مذاهب أصحابها تبنى ،للحق تعريفات عدة وجدت

 قالح المذهب هذا أنصار فعرّ يُ  حيث ،الشخصي بالمذهب فُ رَ عْ يُ  األول تجاهاال
»حدودها ويرسم معينا شخصا القانون يخولها ،إرادية سلطة أو قدرة« :بأنه

 وهذا. )1(
 بهذا تلحق صفة الحق أن ويرى ،الحق صاحب الشخص عتباراال في يأخذ التعريف
 فإن وعليه ،معينة بأعمال القيام القدرة أو السلطة هذه بموجب يستطيع الذي ،الشخص
 مباشرة يستطيع الذي الشخص وجد إذا إال يوجد ال الحق أن يعتبرون التعريف هذا أنصار

 الذي الحد إلى تعديلهو  الحق إنشاء تستطيع اإلرادة أن ذلك ومرد ،به التمتعو  الحق ذلك
 في وذلك ،األلمان فقهاء من مجموعة التعريف بهذا وقال ،)2(الحق هذا إنهاء إلى يذهب

 ،الفرد إرادة تقديس على المذهب هذا يقوم حيث ،أوربا في الفردي المذهب انتشار ظل
 المذهب ظل في الزمن من فترة سائدا ظلّ  الذي المبدأ وهو ،اإلرادة سلطان مبدأ وٕاعالء
  .)3(الفردي
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 على المذهب هذا أنصار يركز حيث ،الموضوعي بالمذهب ويعرف الثاني تجاهاال
 يحميها ةمصلح« بأنه الحق ويعّرفون ،أجله من الحق تقرر الذي والغرض ،الحق موضوع
»القانون

 في األساس هو الحق تقرر أجله من الذي الغرض من التعريف هذا ويجعل ،)1(
 وجود معيار هي المصلحة اعتبر ناحية من ألنه نظر محل التعريف وهذا ،الحق تعريف

 جانب إلى ،الحق وجود معيار هي ليست عديدة حاالت في المصلحة أن العلم مع ،قالح
  .)2(الجوهرية خصائصه بيانو  ،للحق المميزة العناصر يتضمن لم التعريف فإن ذلك

 تحاشي المذهب هذا أنصار وحاول ،المختلط بالمذهب ويعرف ،الثالث تجاهاال
 الذي التعريف من مزيجا تعريفهم أتى لذا ،السابقة التعريفات إلى وجهت التي داتاالنتقا

 هذا فجمع ،الموضوعي المذهب به قال الذي وبالتعريف ،الشخصي المذهب به قال
 غاية هااعتبار ب المصلحة وبين ،الحق لمباشرة الزما شرطا هااعتبار ب اإلرادة بين التعريف

 فكان ،اآلخر على العنصرين أحد تغليب حول اختلفوا المذهب هذا أنصار ولكن ،الحق
»مصلحة تحقيق سبيل في لشخص أعطيت قدرة« :بأنه للحق تعريفهم

 تغليب تم وبهذا ،)3(
  .المصلحة عنصر على اإلرادة عنصر

 :بأنه حقال المذهب هذا أنصار ويعّرف ،الحديث بالمذهب وُيعرف ،الرابع تجاهاال
»ويحميه لشخص القانون يمنحها معينة بقيمة استئثار«

 هذا أنصار حاول وبذلك ،)4(
 يميز عنصر أهم أن فرأوا ،السابقة التعريفات إلى وجهت التي االنتقادات تحاشي المذهب

 دون الحق بهذا واالستمتاع االختصاص يعني والذي االستئثار عنصر غيره عن الحق
 الحق هذا باحترام الكافة التزام يعني االختصاص أن المذهب هذا أنصار ويرى ،الكافة
 حسب يبقى أنه إال ،كذلك التعريف لهذا وجهت التي االنتقادات ورغم ،له التعرض وعدم
 العناصر أغلب على يشتمل أنه إذ ،الصحة ىإل التعريفات أقرب الفقه بعض رأي
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  .)1(االستئثار عنصر السيما ،الحق لتعريف الالزمة الجوهرية

bîãbq@Zô‡ß@ÕibĐm@⁄ala‹š@Éß@òí‹Äã@Õ¨a@ @

 تتعلق أنها ،الحقوق حول قيلت التي عريفاتالت لبعض تطرقنا خالل من يتضح
 بموضوع واالنفراد ،االستئثار بخصوصية تتميز الحقوق هذه ألن نظرا ،الفردية بالحقوق

 حق بأنه يتميز والذي ،ضراباإل حق طبيعة مع تتماشى ال المجال هذا في وهي ،الحق
 قد ألنه ،خرىاأل الحقوق باقي عن يميزه ما وهو ،جماعية بطريقة ممارسته تتم فردي
 الذي الحديث التعريف مع يتفق ال ما وهو ،األقل على منهم لفئة أو ،العمال لكل يتقرر
  .معين شخص على الحق يقصر

 بحق العمال من ،معينة لجماعة المشرع اعتراف فإن ،ذلك جانب إلى
 ممارسة إلى اللجوء على اإلرادية القدرة الجماعة هذه لدى تكون أن يعني ،)2(ضراباإل

 جاء ما مع يتفق ما هذاو  ،اإلطار هذا في المشرع يضعها التي للشروط وفقا الحق ذلك
 يقتصر حيث ،األمرين بين فارق هناك أن مالحظة مع ،للحق الشخصي ريفالتع في

 الحق هذا قرر الذي الشخص على به التمتعو  للحق الشخص ممارسة على التعريف
 العمال لجميع به معترف أنه إال فرديا حقا كونه من فبالرغم ،ضراباإل بعكس ،لصالحه

 ،الشخصي للتعريف وفقا بالفردية تتسم اإلرادية القدرة استعمال أن كما ،منهم لجماعة أو
  .بالجماعية تتسم أن يجب ضراباإل حالة في أما

 يقرر أنه يعني ذلك فإن ،العمال من لجماعة ضراباإل حق القانون يقرر وحين
 عن الدفاع في المصلحة هذه تتمثلو  ،الحق بهذا عترافاال تقضي مصلحة الجماعة لهذه

 يقتصاداال التوازن انعدام من تنشأ التي الحالمص تلك ،للعمال المهنية المصالح
 العمال جانب من ممارسته تمت متى ضراباإلو  ،العمل صاحبو  العمال بين االجتماعيو 

                                                           

 .365، مرجع سابق، صعبد المنعم البدراوي -  1

عنيين بالخالف مع صاحب العمل إلى لممثلي العمال استدعاء العمال الم 02-90من القانون  27أجازت المادة  -  2
 في إمكانية التوقف الجماعي عن العمل والدخول في إضراب.  تمة للبجمعية عا
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 ويعني ،القانونية بالحماية يتمتع ثم ومن ،مشروعا عمال يعد فإنه ،القانونية للشروط وفقا
 عكس ،جماعية ةمصلح هي حمايتها إلى ضراباإل حق يرمي التي المصلحة أن ذلك

 أن جانب إلى ،بالفردية دائما تتسم المصلحة أن يرى الذي للحق الموضوعي التعريف
 نيابة رفعها النقابة تستطيع التي الدعوى صورة تأخذ قد ضراباإل لحق المقررة الجماعية

 الذي للحق الموضوعي التعريف منطق مع يتعارض وهذا ،معينة حاالت في العمال عن
  .)1(لصالحه الحق تقرر الذي الفرد على فقط القانونية الحماية يختزل

 ،ضراباإل حق على تنطبق للحق السابقة التعريفات فإن ،تقدم ما ضوء وعلى
 من يمنع ال وهذا ،المختلفة التعريفات في وردت التي العناصر بعض يتضمن أنه هاعتبار ب

 بطريقة يمارس فرديا حقا كونه ،خاصة طبيعة ذو حق أنه إال ،حقا ضراباإل اعتبار
 عترافاال جاء حتى ،حقا ضراباإل اعتبار مدى حول فرنسا في خالف ثار وقد ،جماعية

 أن 1946 دستور ديباجة في جاء حيث ،الخالف هذا ليقطع ضراباإل بحق الدستوري
»تنظمه التي القوانين إطار في يمارس حق « :ضراباإل

 هو ما ذلك خضم في لكنو  ،)2(
  ؟الدستوري عترافاال هذا به أتى الذي الجديد

) jean Savatierو jean Rivero(: األستاذان وهما ،الفرنسي الفقه من جانب يرى
 حق طبيعة تحديد القانونية الناحية من الصعب من انه ،السؤال هذا على إجابة

 ضراباإل لحق يمكن ال وأنه ،»أساسي مبدأ « منه جعلت الدستور ديباجة ألن ،ضراباإل
 أن: وهما لسببين رأيهما بحس ذلك ويرجع ،باإلنسان لصيق فردي حق على يحتوي أن

                                                           

 . 38ناصف هالل، المرجع السابق، ص -  1

 : 1946أكتوبر  27في ديباجة الدستور الفرنسي الصادر بتاريخ جاء  -  2
«Le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le réglementent » cite par: PELISSIER Jean 
et d’autre, Droit du travail, op. cit, P1115.  

قانون  سواء يتم النص عليه في الدستور، أو من خالل ة، اإلضراب حقا،العديد من األنظمة المقارن تعتبر كما ا -  
ما يعرف  ، وبريطانيا من خالل1947ديسمبر  22دستور  بموجبخاص، ومثال ذلك إيطاليا التي اعتبرته حقا دستوريا 

، وٕاسبانيا من خالل القانون الملكي 1869، وألمانيا من خالل القانون الصناعي لسنة 1906لسنة  Trade Disputes ـب
  . 1914الصادر في  loi clayton، وفي الواليات المتحدة األمريكية من خالل قانون 1977مارس  04الصادر في 

  مشار إليه:  -  
  - TYESSIE Bernard, grève dans le secteur privé, op. cit, p 9.  
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 أن جانب إلى ،بمفرده إضرابب عامل قيام تصور يمكن وال ،جماعي عمل ضراباإل
 الدفاع باستطاعتها التي العمال جماعة على يقتصر بل ،الجميع منه يستفيد ال ضراباإل
 وال الضعيفة ياتقتصاداال في إضراب يوجد فال ،الوسيلة هذه بواسطة مصالحها عن

 ،جماعي حق هو ضراباإل حق بأن القول أن« ،األستاذان يضيفو  ،العمل عن للعاطلين
 أن هو األصح أنو  ،الحق هذا لها التي الجماعات هذه تحديد رورةض إلى يؤدي سوف
 العناصر عن الدفاع هو منه الهدفو  ،جماعيا يمارس فردي حق هو ضراباإل في الحق

 اللصيقة األساسية الحقوق من ريعتب أنه ذلك جانب إلى ،األشخاص لحياة األساسية
 خصوصية له ليست األخرى الحقوق بقية مثل حق وهو. العامة الحريات من بمجموعة

 ،بتنظيمه المشرع صراحة كلف الذي الدستوري المؤسس من بإقرار وذلك ،المطلق الحق
»ثارهآ وتحديد لممارسته اإلجراءات من بمجموعة بتأطيره أي

)1(.  

 اختلفوا ٕانو  ،الكلمة بمعنى حقا ضراباإل اعتبار إلى الفرنسي الفقه غالبية ويتجه
 بالحريات المعروفة التقليدية الحقوق قبيل من اعتبره من فمنهم ،الحق هذا طبيعة حول

 في يرجع وهذا ،ةواالجتماعي يةقتصاداال الحقوق يلقب من اعتبره اآلخر البعضو  ،العامة
 يمارس فرديا حقا هاعتبار  حيث من ضراباإل لحق الخاصة الطبيعة إلى األول المقام

  .)2(األخرى الحقوق باق عن يميزه ما هذاو  ،جماعية بطريقة

 عترافاال أن يعتبر فإنه ،المسالة هذه من الجزائري الفقه لموقف بالنسبة أما
 إقرار مع ولكن ،)3(البالد في العامة الحريات مصاف في يجعله ضراباإل بحق الدستوري

 بضوابط مقيد ولكن ،مطلقا ليس ضراباإل لحق العمال ممارسة أن الفقهي تجاهاال هذا
 المهنية العالقات على المحافظة بهدف وذلك ،وشرعية سليمة لممارسة وأحكام

                                                           

1- RIVERO Jean et SAVATIER Jean, Droit du travail, puf, paris 1984, P 378 et 379.  

  نذكر من بينهم:  -  2
 - SINAY Hélène et JAVILLIER (J-C), op. cit, P 105.  
 - LATOURNERIE Roger, op. cit, P 352.  

  نذكر من بينهم على الخصوص:  - 3
 . 146، صآليات تسوية منازعات العمل، مرجع سابقسليمان، أحمية  -  

 - BELLOULA Tayeb, op. cit, p 450.  
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 االجتماعيو  المهني األمن راستقرا على والمحافظة ،جهة من والفردية ةاالجتماعيو 
)1(المستخدمة المؤسسات في يقتصادواال

 من ضراباإل أن يضيفو  ،أخرى جهة من 
 الحق خصوصية له ليست الحقوق بقية مثل حق وأنه ،العامة بالحريات المتعلقة الحقوق
 ضوابطه تحديد وترك منه 57 المادة خالل من الدستور هكّرس حق أنه اعتبارب ،المطلق
 ةاالجتماعيو  يةقتصاداال العامة السياسة مع يتالءم بما وذلك ،)2(للقانون ممارسته وشروط
 انتهجه الذي المسار عن يختلف ال الجزائري الفقه موقف فإن بذلكو  ،الدولة في المعتمدة

  .الفرنسي الفقه

Ê‹ÐÛa@ïãbrÛa@ @

òÓýÇ@⁄ala‹š@ÖìÔ¨bi@ëpbí‹¨a@òßbÈÛa@ @

 ظل في نشأت التي الحديثة الحقوق من ةاالجتماعيو  يةقتصاداال الحقوق ُتعتبر
 ،تطورها وسرعة تنوعها هو الحقوق تلك به تتميز ما وأهم ،يةقتصادواال الصناعية النهضة
 التفرقة أن إلى الفرنسي الفقه من جانب ذهب ،العامة الحريات عن الحقوق هذه ولتمييز

 فالحقوق. والحريات الحقوق تلك وراء من يتحقق الذي الهدف في يكمن األمرين بين
 األوضاع بعض تصحيح بهدف األمر حقيقة في وتقررت نشأت ةاالجتماعيو  يةقتصاداال
 األوضاع بعض لتصحيح تقررت فقد العامة الحريات أما ،ةاالجتماعيو  يةصادقتاال

  .)3(العمال من معينة لجماعة بالنسبة القانونيةو  السياسية

 رد بمثابة هي ةاالجتماعيو  يةقتصاداال الحقوق أن قرر أن بعد الفرنسي والفقه
 ،المختلفة ةاالجتماعي الطبقات بين االجتماعيو  يقتصاداال وازنالت انعدام اتجاه الفعل

 في والقانوني السياسي التوازن عدم تجاه الفعل رد تمثل التي العامة الحريات وكذلك
 والحريات ةاالجتماعيو  يةقتصاداال الحقوق بين التفرقة تلك إجراء عند الفقه أن إال ،الدولة
 تدخال يستلزم ةاالجتماعيو  يةقتصاداال بالحقوق التمتع نأ يقرر الذي المبدأ يستبعد ،العامة
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2 - BELLOULA Tayeb, op. cit, p45  
3 - LATOURNERIE Roger, op. cit, p 272.  
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 وذلك ،بها والتمتع الحقوق تلك مباشرة لألفراد يمكن حتى الحقوق هذه لتقرير الدولة من
 استبعاد في والسبب ،الحريات تلك إلقرار الدولة تدخل يلزم فال ،العامة الحريات بعكس

 يةقتصاداال الحقوق بين بعيد حد إلى التشابه في الرأي لهذا وفقا يمكن المبدأ هذا
 يةقتصاداال الحقوق أن القول إلى تجاهاال هذا يصل أن إلى ،العامة الحرياتو  ةاالجتماعيو 
 فيقصد العامة الحريات أما ،االجتماعيو  يقتصاداال التوازن إعادة بها يقصد ةاالجتماعيو 

 االنسجام يحقق الذي النحو على المختلفة الطبقات بين السياسي التوازن إعادة بها
  .)1(الطبقات تلك بين والتوافق

 حيث من ،العامة الحريات مع تتشابه ةاالجتماعيو  يةقتصاداال الحقوق فإن وبذلك
 أن بينهما الفارق ولكن ،المختلفة ةاالجتماعي الطبقات بين التوازن تحقيق إلى تهدف أنها

 ياقتصاد توازن هو ةاالجتماعيو  يةقتصاداال الحقوق حالة في قصودالم التوازن
 كان أياما ولكن ،سياسي توازن فهو ،العامة الحريات حالة في التوازن عكس ،واجتماعي

 ةاالجتماعي الطبقات بين والتوازن التوافق تحقيق في معا يشتركان أنهما إال بينهما الخالف
  .المختلفة

 مع ما حد إلى تتشابه ةاالجتماعيو  يةقتصاداال قالحقو  كانت فإن ،ذلك ومع
 من ةاالجتماعيو  يةقتصاداال والحقوق ضراباإل حق بين العالقة هي ما ،العامة الحريات

  ؟أخرى ناحية من العامة الحرياتو  ،ناحية

üëc@ZÂbjmŠa@⁄ala‹š@ÖìÔ¨bi@†b—nÓüaòí@îÇbànuüaëò@ @

 عن تعبر واقعية حالة عن فعل رد كونه في يتمثل ضراباإل حق أساس كان لما
 لهذه الطبيعي المجال أن بماو  ،العمل صاحب مواجهة في العمال مطالبو  مصالح

 اعتبار إلى الفقه بعض ذهب فقد. يقتصادواال االجتماعي المجال هو المطالبو  المصالح
  .)2(يةقتصاداالو  ةاالجتماعي الحقوق قبيل من ضراباإل حق

                                                           

1 - LATOURNERIE Roger, op. cit, p 272.  
2 - SINAY Hélène, la grève, op, cit, p103 
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 Sinay الفقيهة ذهبت فقد ،الحقوق تلكو  ضراباإل بين العالقة تحديد مجال وفي
 1789 عام الحقوق إعالن في بها المعترف العامة الحريات كانت إذا« :بأنه القول إلى

 الحقوق فإن ،أمرها على المغلوبة الطبقات بين يوالقانون السياسي التوازن إعادة بها قصد
 الذي ،يقتصادواال االجتماعي التوازن عدم تصحيح بها قصد ةاالجتماعيو  يةقتصاداال

 يةقتصاداال الحقوق أحد وهو ضراباإل فإن هذا وعلى ،العاملة الطوائف منه قاست طالما
 أصحاب وطبقة العاملة بقةالط بين التوازن إعادة في رئيسيا عامال يعتبر ،ةاالجتماعيو 

 ناحية من – بها تحقق التي الطبيعية الوسيلة يعتبر الوقت ذات في أنه كما ،العمل
»الحقوق تلك -الفعلية

)1(.  

 إلى يهدف أنه اعتبارب ،ةاالجتماعيو  يةقتصاداال الحقوق أحد يعتبر ضراباإل إنّ 
 يمثل التوازن وهذا ،العمل وأصحاب العمال بين االجتماعيو  يقتصاداال التوازن تحقيق
  .العمال عالقات أساس وكذلك ،ةاالجتماعيو  يةقتصاداال الحقوق جوهر

bîãbq@ZÕy@⁄ala‹š@†a‡nßa@pbí‹zÜÛ@òßbÈÛa@ @

 في االجتماعيو  يقتصاداال التوازن تحقيق إلى يهدف ضراباإل حق كان إذا
 بين والقانوني السياسي التوازن تحقيق إلى تهدف العامة الحريات كانت وٕاذا ،العمل ةعالق

  ؟العامة الحريات من ضراباإل وضع هو فما ،ةاالجتماعي الطبقات

 ضراباإل حق بين الطبيعة في لخالف وجود ال أنه الفرنسي الفقه من جانب يرى
 في يختلفون ولكنهم ،العامة اتوالحري ةاالجتماعيو  يةقتصاداال الحقوق أحد هاعتبار ب

 اعتبار إلى منهم جانب ذهب فقد ،المختلفة العامة الحريات ضمن ضراباإل حق تصنيف
 عن التعبير حرية صور من يعتبر أنهو  ،المدنيةو  الصناعية الحريات من ضراباإل حق

 في يدخل هوو  ،العامة الحريات قبيل من ضراباإل أن آخر اتجاه اعتبر كما. )2(الرأي

                                                           

1 - IDEM.  

   :من بينهم -  2
 - LATOURNERIE Roger, op. cit, p 273.  
 - SINAY Hélène, la grève, op. cit, p 103 
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  .)1(منهما كل وسيلة في اختالف مع ،التجارةو  الصناعة حرية إطار

 العامة الحريات بين اختالف أي يوجد ال أنه يرى ،Latournerie الفقيه أما
 الطبيعة مع تتفق التي الحقوق تلك خاصة وبصفة ،ةاالجتماعيو  يةقتصاداال والحقوق

 التقليدي للمفهوم امتداد يعتبر ضراباإل في الحق أن يرى كما ،الحقوق لهذه الموضوعية
  .)2(العامة للحريات

 ،مزدوجة طبيعة ذو ضراباإل فحق ،رأي من إليه ذهب فيما صائب تجاهاال هذا أن ونعتقد
 الحريات قبيل من يعد فهو وبذلك ،الرأي عن التعبير صور إحدى يعتبر ناحية من فهو

 ةاالجتماعيو  يةقتصاداال الحقوق من يعد ضراباإل حق فإن أخرى ناحية ومن ،العامة
 تتحقق التي الطبيعية الوسيلة كونه ناحية من أو ،منه المستهدف الغرض حيث من سواء
  .الحقوق تلك بها

kÜĐ¾a@ïãbrÛa@ @

‘b�c@ë‹í�m@Õy@⁄aa‹šl@ @

 هذا عن نتج وقد ،والعمل المال رأس بين الصراع ميزة على الرأسمالي النظام يقوم
 والتجمع التكتل إلى دفعها ما وهذا ،العاملة الطبقة لدى والمعاناة الظلم من العديد الصراع
 حق ممارسة الوسائل هذه ومن ،المهنية مصالحها عن للدفاع الكفيلة الوسائل عن للبحث

 إلعادة كوسيلة صراحة به المشرع اعترف أن إلى ،العمال أجله من ناضل الذي ضراباإل
 التوازن اختالل فكرة أصبحت وبذلك ،العمل وصاحب العمال بين يقتصاداال التوازن

  .)3(ضراباإل حق لتبرير أساس هي االجتماعيو  يقتصاداال

                                                           

1- OLLIER Pierre Dominique, réflexions, sur le droit de se faire justice a soi-même dans les 
rapports de travail, revue droit social, 1967, p 499.  
2- LATOURNERIE Roger, op. cit, p 257 et 258.  
3- LABORDE Jean Pierre, conflits collectifs et conflits de lois: entre réalité et métaphore, revue 
droit Social, N° 7, Aout 2001, P 716.  
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Ê‹ÐÛa@Þëþa@ @

⁄ala‹š@ÕÔ±@æŒaìnÛa@ïÇbànuüa@ëüa†b—nÓð@ @

 هذه في االجتماعي والوضع ،القوى توازن أساس على الرأسمالية المجتمعات تبنى
 فأغلب ،العمل وأصحاب العمال في المتمثلة المتعارضة القوى صراع نتاج هو البلدان
 ،متكافئة غير عمل عالقات وجود في يمكن ،ضراباإل حق أساس أن يرى الفرنسي الفقه
 التي الشروط فرض بموجبه يستطيع قوي يداقتصا بمركز طرفيها أحد يتميز التي كتلك

 بين التوازن انعدام فكرة تثور ثم ومن ،ذلك معارضة األخر الطرف استطاعة دون تناسبه
 ضعف لمعالجة الهامة الوسيلة الحالة هذه في ضراباإل ويمثل. العمل عالقة طرفي

 على تهيمن التي السلطة مواجهة في للعمال الوحيدة الحماية ويعد ،للعامل الفردي الموقف
 المفاوضات إجراء أمام الباب تفتح قانونية واقعة هاعتبار ب ضراباإل وأن ،اإلنتاج وسائل

 بين التوازن بها يتحقق التي الوحيدة الضمانة يعد ثم ومن ،العمل صاحب مع الجماعية
 ،العمل عالقات في ستقراراال يفرض شأنه نم التوازن هذا ،)1(العمل وصاحب الالعم

  .االجتماعي الّسلم دوام على والمحافظة

 تكن لم ،العمل أصحابو  العمال بين العالقة أن فيرى Latournerie األستاذ أما
 معه يصعب الذي األمر ،المنازعات من كثيًرا تسودها كانت بل ،الوقت أغلب في مستقرة
 فإنه النتيجة هذه ولتجنب ،الطرفين بين الجماعية تالمفاوضا طريق عن التوازن تحقيق

 للدفاع مشروعا تصرفا هاعتبار و  للعمال ضراباإل حق لتقرير المشرع تدخل بضرورة يرى
 يد في الناجحة الوسيلة هو أصبح ضراباإل حق أن اعتبار على ،المهنية المطالب عن

 التطورات ضل في وذلك ،العمل صاحب مع عالقاتها في التوازن إلعادة العاملة الطبقة
 يصاحبها التي التطورات تلك ،المعاصر العالم يشهدها التي الهائلة يةقتصادواال الصناعية

 من هذا ،العاملة الطبقة وضعف تفكك يقابله ،العمل لصاحب يقتصاداال النفوذ ازدياد
 هنا ومن ،التوازن ذلك تقرير عن الدول أغلب في الدولة تراجع أخرى ناحية ومن ،ناحية
 مع عالقاتهم في التوازن لتحقيق الةفعّ  كوسيلة للعمال بالنسبة ضراباإل حق أهمية تبرز

                                                           

1- OLLIER Pierre Dominique، op. cit, P 499.  
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  .)1(العمل صاحب

 التوازن إلعادة الحتمية الوسيلة ضراباإل اعتبار على جمعأ قد الفقه كان إذا ولكن
 ةاالجتماعي العدالة تحقيق وكذلك ،العمل حابأصو  العمال بين واالجتماعي يقتصاداال
 بحق هاعتراف جانب إلى الجزائري المشرع أن: هو يطرح الذي التساؤل فإن ،الطرفين بين
 إلى ،الجماعية العمل منازعات لتسوية يةالّسلم الوسائل من العديد وضع فإنه ،ضراباإل

 تكفي أال ،والوسائل اآلليات هفهذ ،فيها االنخراط حريةو  النقابية بالتعددية إقراره جانب
 أن بإمكانها وهل ،العمل أصحابو  العمال بين واالجتماعي يقتصاداال التوازن لتحقيق
  ؟أهميته من التقليل أو ضراباإل حق ممارسة إلى اللجوء عن تغني

 لوزارة الرسمية التقاريرو  اإلحصائيات إلى بالرجوع علينا السؤال هذا عن لإلجابة
 537 يفوق ما عرفت قد وحدها 1993 سنة أن إلى اإلحصائيات هذه تشير حيث ،العمل
 المؤسسات في 145و ،الوطنية المؤسسات في اإضراب 224: يلي كما موزع اإضراب

 %72 بنسبة أي ،اإضراب 101 العمومية واإلدارات الهيئات عرفت حين في ،المحلية
 يأتي حين في ،العمومية تاإلدارا في %19 مقابل ،والمحلية الوطنية للمؤسسات بالنسبة
 السنوات عرفت كما ،اإضراب 47 أي %9 بنسبة األخيرة المرتبة في الخاص القطاع
 حوالي 1994 سنة اتضراباإل عدد فكان ،اتضراباإل وتيرة في االرتفاع نفس الموالية

1996 سنة اإضراب 441 إلى ثم ،اإضراب 432 إلى 1995 سنة ليرتفع ،اإضراب 410
)2(.  

 اتضراباإل عرفته الذي التصاعدي المنحنى اإلحصائيات هذه خالل من نالحظ
1989 دستور خالل من الحق بهذا الدستوري عترافاال بعد 1993 سنة من ابتداء

)3(، 
 الجماعية النزاعات من ةبالوقاي المتعلق ،02- 90 رقم القانون لخال من تشريعيا وتجسيده

 وآليات وسائل وضع الذي القانون نفس وهو ،ضراباإل حق وممارسة وتسويتها العمل في
 المصالحة وهي ،العمل أصحابو  العمال بين تثور قد التي الجماعية العمل منازعات لحل

                                                           

1- LATOURNERIE Roger, op. cit, p 277 et s.  

 . 1993ارة العمل والشؤون االجتماعية عن الوضعية االجتماعية لسنة تقرير وز  -  2

 من الدستور.  57المادة  -  3
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 يقتصاداال التوازن تحقيق المشرع خاللها من أراد التي األليات هي ،والتحكيم والوساطة
 أن لنا تبين سابقا إليها المشار اإلحصائيات ولكن ،العمل عالقة أطراف بين االجتماعيو 

 إلى اللجوء أن إال ،ضراباإل حق لممارسة كبديل ،وجودها رغم العالجية الوسائل هذه
  .مستمر تصاعد في ظل بل ،يتراجع لم ضراباإل

 إليها اللجوء فإن ،الجماعية العمل نزاعات لتسوية آليات كأول يةتفاقاال فالمصالحة
 رفض إلى حتى بل ،المواقف في والتباعد التفاهم سوء إلى ذلك ويرجع ،نادًرا يكون

 ونفس ،العمل وأصحاب النقابية المنظمات بين والنزاعات الخالفات حل على التعاون
 المفتشية إحصائيات تشير حيث الوساطة مجال في حدة بأكثر ولكن يالحظ الشيء
 العمل في جماعي نزاع أي يطرح لم 2000 سنة إلى 1994 سنة من أنه للعمل العامة
 نزاع عرض تم الفترة هذه خالل أن تشير اإلحصائيات فنفس التحكيم أما ،الوساطة على
 أساتذة به قام الذي ضراباإل إثر على للتحكيم الوطنية اللجنة به قامت التحكيم على واحد

1999 سنة الجامعة
 قبل الجماعية النزاعات حل في اآلليات هذه فشل سبب ويرجع. )1(

 المشرع طرف من اهتمام قصور إلى ،ضراباإل إلى اللجوء إلى العمال وتحول ،استفحالها
 تحديد يتم لم حيث ،الجماعية العمل لنزاعات التنظيمي اإلطار ضعف كذلك ،الجانب بهذا

 أدى مما ،اآلليات بهذه المتعلقة النصوص يكتنف الذي الغموض جانب إلى ،بدقة إطاره
 ويضاف ،نزاع نشوب حالة في إليها اللجوء من المهنية العمل عالقة أطراف نفور إلى
 بالنسبة الحال وهو ،أخرى قانونية بقواعد الجماعية النزاعات بعض تنظيم إحالة ذلك إلى

 نزاعات لتسوية التحكيم إجراءات 02-90 القانون من 13 المادة بمقتضى مشرعال إلحالة
 المدنية اإلجراءات قانون في عليها المنصوص التحكيم قواعد إلى الجماعية العمل

 الذي األمر ،التجارية المسائل في بالتحكيم يتعلق األصل في هو الذي ،)2(واإلدارية
 تتضمن التي النصوص أن كما. العمل عالقات وموضوع طبيعة مع تتالءم ال يجعلها
 مقارنة اكتمالها وعدم نقصا تسجل ماعيةالج العمل نزاعات لتسوية يةالّسلم اآلليات

                                                           

 . إحصائيات المفتشية العامة للعمل -  1

  ، المتضمن قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية 2008فبراير  25، المؤرخ في 09-08بعد صدور القانون رقم  -  2
 من هذا القانون.  1061إلى  975الجديد، أصبحت قواعد التحكيم تخضع ألحكام المواد  
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 يجعلها مما ،النزاعات هذه تسوية في قصورها إلى أدى الذي الشيء ،الفرنسي بالقانون
  .االجتماعي للسلم ضمانا العمل عالقات في التوازن لتحقيق كافية غير

Ê‹ÐÛa@ïãbrÛa@ @

æŒaìnÛa@À@apbÓýÈÛ@òîäè¾a@ÝßbÇ@ß‘Č‹Ø@áÜČ�ÜÛ@ïÇbànuüa@ @

 العمال من لكل المتعارضة المصالح بين التوازن يحقق ضراباإل كان إذا
 الذي األمر ،طبيعته مع يتفق بما الحق هذا ممارسة تتم أن فيجب ،العمل وصاحب

 الغير مصالح تعريض عنه ينتج زالتجاو  ألن ،الحق ذلك ممارسة في التجاوز عدم يستلزم
 ذلك في شأنه ضراباإل حق ممارسة على قيدا تعتبر التجاوز عدم فكرة فإن ولذا ،للخطر

 ممارسته في التجاوز عدم يضمن نحو على ضراباإل حق وممارسة ،الحقوق باقي شأن
 يودالق مراعاة فإن ولذا ،الحق ذلك لممارسة الالزمة القوانين لوضع المشرع تدخل يتطلب

 ،الحق ذلك ممارسة في التجاوز عدم تضمن ،القوانين تلك تتضمنها التي والضوابط
 على العمل وأصحاب العمال بين االجتماعيو  يقتصاداال التوازن ذاته الوقت في ويحقق
  .)1(المالئم النحو

 عالقة أطراف مختلف بين التوازن تحقيق في األساسي المحور المشرع ويعتبر
 هذه بين التوازن يعيد شأنه من العالقة هذه لتنظيم المشرع تدخل أن حيث ،العمل

 وهو ،ضراباإل حق أجله من تقرر الذي الهدف عن االنحراف عدم وعلى ،األطراف
 بدور المشرع يقوم اكم ،العالقة أطراف بين االجتماعيو  يقتصاداال التوازن تحقيق
 النظام على المحافظة عبء القضاء ذلك في ويتحمل المتعارضة المصالح بين التوفيق

 من جانب ذهب وكما ،المتعارضة المصالح بين التوفيق تحقيق طريق عن االجتماعي
 ممارسة تنظيم على سويا العمل ضاءوالق والفقه المشرع على يجب انه إلى الفرنسي الفقه
 تنظيم ترك الن ،العمل وأصحاب العمال بين التوازن تحقيق يضمن بما ضراباإل حق

 يحدث قد الذي للتجاوز نظرا ،االجتماعي التضامن على يؤثر قد ضراباإل حق ممارسة

                                                           

1- ALAIN Bernard, la grève, quelle responsabilité ? Revue droit social, N° 7-8, juillet 1986, P637.  
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 على يؤثر ضراباإل أن اعتبار إلى بالبعض أدى مما ،)1(العمال جانب من ممارسته في
 ولكن ،الحق ذلك ممارسة من العمال حرمان يعني ال ذلك أن غير ،االجتماعي التضامن

 من أدنى حدا ضمان شأنه من والقيود الضوابط وضع طريق عن الحق ذلك تنظيم
  .)2(االجتماعي التضامن

 المحافظة ضراباإل لحق تنظيمه خالل من يحاول فإنه ،الجزائري للمشرع بالنسبة
 المصالح بين التوفيق محاولته خالل من ،العمل عالقة أطراف بين التوازن استقرار على

 على المحافظة حاول ،ضراباإلب يتعلق نص أول منذ فالمشرع. ضةالمتناقو  المتعارضة
 وفي ،ضراباإل بممارسة الخاص القطاع في للعمال عترفا حيث ،المصالح بين التوازن
 من 15 المادة نصت حيث ،وضوابط بشروط الحق هذا ممارسة بتقييد قام ذلك مقابل
 األمر يجوز ال« :بأنه ،)3(الخاص القطاع في الجماعية العمل بعالقات المتعلق األمر

 مصادقة بعدو  ،المصالحة بقصد العمل مفتش إخبار بعد إال العمل عن ضراباإلب
 في ضراباإل بممارسة يتعلق أنه رغم النص هذا أن شارةاإل مع. »النقابية السلطات

 المصالح توازن على المحافظة في بدوره منه ووعيا المشرع أن إال ،الخاص القطاع
 ومشروطا مقيًدا حقا جعله مما ،أولية شروط بعدة ضراباإل حق ضبط فقد ،المتناقضة

 التي الالحقة مراحلال في وحتى ،النقابية السلطات مصادقة بعد العمل مفتش بإجازة
 دستور خالل من ضراباإل بحق والخاص العام القطاع في للعمال عترافباال زتتميّ 

  .للقانون خاضعة بقيت ممارسته ٕاجراءاتو  شروط فإن ،1989

                                                           

1- RAY Jean Emmanuel, De la grève interne aux actions collectives externalisées, revue droit 
social, juin 2003, p 593.  
2- LATOURNERIE Roger, op. cit, P 285.  

ر، .، المتعلق بعالقات العمل الجماعية في القطاع الخاص، ج1971نوفمبر  16، المؤرخ في 25- 71األمر رقم  - 3
 . 1971ديسمبر  13، مؤرخة في 101عدد 
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szj¾a@sÛbrÛa@ @

Šì—Ûa@òÐÜnƒ¾a@fiÛla‹š@ @

 فيها تتواجد التي الدول في خاصة ،عديدة صورا العمل عن الجماعي التوقف يتخذ
 المطالب لتحقيق كوسيلة ضراباإل ممارسة في بتقاليد وتتمتع ،قوية عمالية نقابات
 كما ،أفرزتها التي المعطيات اختالفو  األهداف بتعدد ضراباإل صور وتتعدد ،المهنية

 مهنة صداها يتعدى ال مهنية مطالب تكون فقد ،المقدمة المطالب بطبيعة ترتبط أنها
 التوجه أو ،العامة بالسياسة ترتبط مهنية عامة مطالب تكون وقد ،بعينه قطاعا أو معينة

 صورا ،ضرابلإل العمال ممارسة أدت وقد. تأثيراو  وزنا أكثر يجعلها مما يقتصاداال
 الكثير يعكس أن يمكن جماعي كفعل رابضاإل فان أمر من يكن ومهما ،متعددة وأشكاال

 كما ،العمل عالقات يميز الذي المتناقضة المصالح صراع عن الناتجة الحقائق من
  .واالجتماعي يقتصاداال العام بالوضع المرتبطة الحقائق يكشف

kÜĐ¾a@Þëþa@ @

Šì–@⁄ala‹š@�è¾a@ @

 ،الحق هذا ممارسة أشكال تعدد إلى ضراباإل بحق الدستوري عترافاال أدى
 تجذر إلى ضراباإلب المبكر الدستوري عترافاال بها أدى التي األوربية الدول في خاصة

 أساسي اجتماعي كطرف العمالية النقابات دور تنامي أن كما ،العمال أوساط في ممارسته
 بالحقوق والمطالبة للتعبير كوسيلة ضراباإل إلى اللجوء على العمال تشجيع لىإ أدى

  .قبل من موجودة تكن لم ضراباإل صور من العديد عن أفرزت المعطيات هذه ،المهنية

Ê‹ÐÛa@Þëþa@ @

⁄ala‹š@ð‡îÜÔnÛa@ @

 كامل جماعي بشكل العمل أداء عن العمال امتناع التقليدي ضراباإلب صديق
 ضراباإل بميعاد العمل صاحب إعالم الحالة هذه في ويلزم ،مهنية مطالب لتحقيق ومدبر
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 لممارسة الشائعة الصورة التقليدي ضراباإل ويمثل ،)1(احتياطات من يلزم ما ليتخذ ومدته
 التقليدي ضراباإلف ،العمل وصاحب العمال ظروف مع يتالءم أنه كما ،ضراباإل حق

 لهم المتاحة المالية واإلمكانات ،للمؤسسة يةقتصاداال الحالة مراعاة من العمال نمكّ يُ 
 فترة خالل األجر من حرمانهم في األقل على تتمثل التي ضراباإل آثار لمواجهة

 le piquet de ضراباإل لجان تشكيل إلى العمال يعمد ضراباإل وإلنجاح. ضراباإل

grève الخاصة القرارات تنفيذ متابعة مهمتها العمال من مجموعة عن عبارة وهي 
 في المشاركة على العمال لحمل والسعي ،بدايتها منذ ضراباإل عملية وتأطير ،ضراباإلب

 االستجابة على إلجباره ذلكو  جدد عمال توظيف من العمل صاحب ومنع ،رابضاإل
  .)2(خسائر من ضراباإل استمرار على يترتب ما يتقي حتى لمطالبهم

 ،الجزائر في العمالية األوساط في ممارسة األكثر ضراباإل من النوع هذا ويعد
 ،عندنا ضراباإل حق ممارسة ثقافة حداثة: أهمها عددةمت معطيات إلى ذلك ويرجع

1989 سنة في إال ترسيمه يتم لم دستوري كحق تكريسه أن اعتبارب
 ،جهة من هذا ،)3(

 تجعل ،ضراباإل ممارسة لشروط المحددة القانونية النصوص طبيعة أن ،أخرى جهة ومن
 تصطدم ،)4(الحقا إليها نتطرق سوف التي اتضراباإل من األخرى الصور ممارسة من

  .العمل عن مشروع غير جماعي توقف منها تجعل التي النصوص بهذه

Ê‹ÐÛa@ïãbrÛa@ @

Šì–@⁄ala‹š@åß@Þý‚@émČ‡ß@ @

 القانونية اآلثار من ،المضربين للعمال األجر دفع عن العمل صاحب توقف يعد
 عن الجماعي للتوقف المضربين العمال يعمد ،النتيجة تفادي أجل ومن لذلك ضرابلإل

                                                           

ل اللجوء إلى اإلضراب، ومنها وذلك حسب النظام القانوني لكل دولة، فيما إذا كان يلزم العمال إتباع إجراءات قب - 1
قرار ت في إعالم صاحب العمل قبل الب 02- 90من القانون  27القانون الجزائري الذي يشترط من خالل المادة 

ممارسة حق اإلضراب، ضرورة إشعار صاحب العمل ومفتش العمل بتاريخ الدخول في اإلضراب، وهي الشروط 
 قانون. من نفس ال 30و 29المنصوص عليها في المواد 

2- ALAIN Bernard, op. cit, P 639.  

 . 1989فبراير  23من خالل دستور  -  3

 وهي اإلضرابات المعروفة خاصة في الدول األوربية.  -  4
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 ضراباإلب عليه يطلق ما وهو ،العمل ذلك بعد يستأنفون ثم ،محدودة زمنية لفترات العمل
 العمل أداء عن العمال امتناع في ،ضراباإل من النوع هذا ويتمثل ،المتكرر المدة قصير
 عدة العمل عن القصير التوقف يتكرر وهكذا ،للعمل العودة ثم ومتكررة قصيرة لفترات
 قصر عن فضال ،بضرااإل من النوع هذا ويتميز. )1(المحددة العمل أوقات خالل مرات
  .)2(العمل عن توقفهم رغم العمل أماكن في العمال ببقاء وتكرارها العمل عن التوقف مدة

 الفرنسية النقض محكمة فإن ،ضراباإل من النوع هذا من القضاء موقف أما
 في تعسفا هاعتبار  يمكن وال ،مشروعا اإضراب العمل عن االنقطاعات تكرار أن اعتبرت
 ،تخريب أو حادث أي يتخلله لم إذا كذلك مشروعا عتبرويُ  ،)3(ضراباإل حق استعمال

 ،العمل عن التوقف أثناء اإلنتاج وسائل على للمحافظة الالزمة لالحتياطات العمال وٕاتباع
  .)4(التوقفات هذه بتواريخ مسبقا إعالمه تم قد العمل صاحب يكونو 

 المدة قصير توقف على يعتمد ضراباإل نم النوع هذا كان إذا ،اإلطار هذا وفي
 من اتضراباإل هذه أن اعتبارب ضراباإل حق استعمال في تعسفا ذلك يعتبر أال ،المتكرر

  ؟اإلنتاجية المؤسسات داخل اإلنتاج نظم على سلبا تنعكس أن شأنها

 الصادر قرارها في الفرنسية النقض محكمة من جاء ،اإلشكالية هذه على اإلجابة
 اإلنتاج على المتتالية القصيرة اتضراباإل تأثير أن اعتبرت التي ،1993 فريلأ 7 بتاريخ

 ،ؤسسةالم نظام على ضراباإل من النوع هذا أّثر إذا أما ،الحق استعمال في تعسفا يعد ال
 الهدف كان إذا خاصة ،)5(ضراباإل حق استعمال في تعسف أمام نكون الحالة هذه ففي
 بكيانها المستخدمة بالمؤسسة لإلضرار ولكن ،مهنية مطالب تحقيق ليس ضراباإل من

 لحق ممارسة من ،العمال جانب من العمل عن التوقف يتحول وبذلك ،وبوجودها

                                                           

 . 360مرجع سابق، صأبو عمرو، أحمد مصطفى  -  1

2- SINAY Hélène et JAVILLIER Jean Claude, op. cit, p 37.  
3- « la répétition d’interruption de travail ayant chacune le caractère d’une grève licite ne peut être 
considérée, en principe, comme un abus du droit de grève ». Casse. soc 11Mars 1964: Bull civ IV, 
N° 234, D 1964, p 67.  
4- Cass. soc, 26 octobre 1977; revue droit ouvrier, 1978, p 109.  
5 - Cass. soc. 7 avril 1993, 91-16.838, bull. Civ, N° 111, p77. 
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 في الفرنسية النقض محكمة تدخل أن ونعتقد. )1(للعمل قانوني غير تنفيذ إلى ،ضراباإل
 ضراباإل هذا يشكله لما ،صائب أمر ،اتضراباإل من النوع هذا ممارسة شروط تحديد

 يؤدي قد النحو هذا على العمل عن التوقف أن حيث ،العمل نظم على كبيرة خطورة من
 لصاحب يسمح ال أنه جانب إلى ،المنتجة المؤسسات في خاصة اتاضطراب حدوث إلى

  .العمل عن الجماعي التوقف لمواجهة الالزمة التدابير باتخاذ العمل

Ê‹ÐÛa@sÛbrÛa@ @

†‡Èm@Šì–@⁄ala‹š@iÒýn‚b@ÞbØ’c@ÑÓìnÛa@åÇ@ÝàÈÛa 

 عدة إلى ،العمال يمارسه الذي العمل عن التوقف شكل إلى بالنظر ضراباإل يأخذ
  .العمل أماكن باحتالل ضراباإلو  ،يجزئال ضراباإل ،الدائري ضراباإل :هيو  صور

üëc@Z⁄ala‹š@ð‹öa‡Ûa@ @

 جماعيا توقفا العمال من مجموعة توقف في ،ضراباإل من الصورة هذه تتميز
 تعود ثم ،األخرى األقسام في العمال باقي استمرار مع المؤسسة أقسام إحدى في ومدبرا

 وهكذا ثان قسم في العمل عن بالتوقف ثانية مجموعة وتقوم ،العمل إلى المجموعة هذه
 النوع هذا الفرنسي القضاء اعتبر وقد ،)2(المؤسسة أقسام كافة العمل عن التوقف يشتمل

 عن التوقف وراء من الهدف يكون أن بشرط الخاصة المؤسسات في مشروع ضراباإل من
 التأثير شأنه من الذي للعمل العادي بالتنفيذ إخالل مجرد وليس ،مهنية مطالب العمل
 هذا فإن ،العامة المرافق قطاع في أما. )3(ووجودها المؤسسة سير نظام على السلبي
 العمل قانون من L521-4 المادة بمقتضى قانوني غير يعتبر ضراباإل من الشكل

  .الفرنسي

                                                           

1 -Cass. soc. 3 mars 1983: J.C.P. 1983, éd, CI, 1,1173, p 264.  
2  -  CAMERLYNCK (G. H) , LYON-CAEN, Droit de travail, op. cit, p 732.  
3- cass. soc, 10 Juillet 1991, N° 89-43, 147. Jurisprudence, lamy social, édition lamy, paris, 2004, p 
463.  
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bîãbq@Z⁄ala‹š@ïö�§a@ @

 في أو معين قطاع في العمال توقف في ،ضراباإل من الصورة هذه تتمثل
 القطاعات باق شلل عليه يترتب المؤسسة داخل معينة مهنية فئة أو ،معينة مصلحة
 عدوي. )1(المؤسسة في اإلنتاجية العملية سير في أهمية من القطاع هذا يمثله لما ،األخرى

 التطور وليد هوو  ،األخرى بضرااإل بصور مقارنة ،حديثا ضراباإل من الشكل هذا
 صاحب على التأثير في فاعلية ضراباإل صور أكثر بأنه ويتميز ،يقتصادواال الصناعي

 خاصة ضراباإل هذا ممارسة إلى اللجوء يكثر لذلك ،العمال لمطالب لالستجابة العمل
 إلى الصناعات من النوع هذا يتطلب حيث ،)2(السيارات كقطاع الصناعية المؤسسات في

 وجود مع ،معينة إنتاجية عملية في قطاع كل يتخصص قطاعات عدة بين العمل تقسيم
 لقيام مهمة حلقة تكون التي القطاعات أحد بينها يوجد وقد ،بينهما رتباطاال من نوع

 القطاع هذا لىع ينصب الذي التوقف فإن ولذا ،اإلنتاجية العملية في بدورها القطاعات
 الشلل حد إلى تصل قد درجة إلى المؤسسة في العمل سير يعيق أن شأنه من الهام
  .)3(التام

 اشتراط مع لكن ،بشرعيته أقرّ  فقد ،ضراباإل من النوع هذا من القضاء موقف أما
 ونظرا ،)4(للخطر تعريضها شأنه من لذيوا المؤسسة نظام على ضراباإل هذا تأثير عدم

 هذا حظر بضرورة الفرنسي الفقه من جانب طالب فقد ،اتضراباإل من النوع هذا لخطورة
  .ضراباإل

brÛbq@ZÞýnya@å×bßc@ÝàÈÛa@ @

 عن بالتوقف المضربين العمال بقيام ،العمل أماكن احتالل مع رابضاإل يتمثل
 إلى الدخول من المضربين غير والعمال المستخدم لمنع العمل أماكن احتاللو  العمل

                                                           

  : يأخذ هذا النوع من اإلضراب تسميات متعددة في الفقه الفرنسي مثل -  1
- Grève Bouchon, ou grève thrombose.  
2- BELLORGEY Gérard, Op. Cit, 1995, p30.  

 . 725المرجع سابق، صمحمد عبد الخالق عمر،  - 3 

4- BRUN André, GALLAN Henri, op. cit, p 433.  



Ý—ÐÛa@Þëþa@Zòîçbß@la‹š⁄a@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@lbjÛa@ïãbrÛa 
 

 

212 

 

 عن بالدفاع المتعلقة عاتاز الن في ضراباإل من النوع هذا العمال ويمارس. العمل أماكن
 إلى تؤدي قد صعبة مالية وضعية في تكون التي المؤسسات في خاصة العمل مناصب
 احتالل مع ضراباإل أن Harffو Durand األستاذان يرى اإلطار هذا وفي ،تصفيتها

 عن الدفاع الرئيسي سببها يكون التي اتضراباإل من كبيرة نسبة يمثل العمل أماكن
 إلى اللجوء إلى وضعيتها تؤدي قد مالية تاختالال لها التي المؤسسات في العمل مناصب
 المؤسسات أغلب أن Adam األستاذ يرى تجاهاال نفس وفي ،)1(للعمال الجماعي الفصل

 وفصل ،الوظائف من العديد إلغاء إلى لجأت ،يةاقتصاد صعوبات إلى تعرضت التي
 مع ضراباإل ممارسة على العمال حث إلى النقابات دعا ما وهو ،العمال من يدالعد

 تنشأ التي للمنازعات مظهًرا ضراباإل من النوع هذا أصبح أن إلى ،العمل أماكن احتالل
  .)2(العمل أصحابو  العمال بين

 من الكثير في اعتبره فقد ،ضراباإل من النوع هذا من الفرنسي القضاء موقف أما
 يحرم ،)3(اعتداءً  يعتبر العمل أماكن احتالل أن معتبرا ،مشروع غير اإضراب الحاالت
 الذي الملكية بحق ومساسا ،نشاط أي ممارسة من المعتادة صالحياته من العمل صاحب

 يعد العمل أماكن احتالل أن القضاء اعتبر أخرى حاالت وفي. )4(العمل صاحب به يتمتع
 المضربين غير العمال يمنع العمل اكنأم احتالل أن اعتبارب ،العمل لحرية وعرقلة مساسا

 خاصة ،والصناعة التجارة بحرية مساسا أخرى حاالت في واعتبره ،)5(عملهم مزاولة من
 أن شأنه من المضربين العمال طرف من العمل أماكن احتاللو  ،الصناعية المؤسسات في

 المالية الوضعية على سلبا يؤثر مما ،تسويقها دون المنتجة المواد تكدس إلى يؤدي

                                                           

1- DURAND Marc, HARFF Theveny, panorama statistique des grèves, Sociologie du travail, 
paris 1973, P 364 

2- ADAM Guardelli, la défense de l’emploi et l’entreprise, revue droit social, N° spécial février 
1988, p 11.  
3- Cass. soc. 17 Mais 1977: Bull, civ, IV, N°327, D. 1977, p 307.  
4- Cass. soc. 05Janvier 1979, JCP1980, éd. CI. 1,8488, p 56.  
5- TGI Mulhouse. 9 octobre 1989, Dr. Soc. 1990. P 175. Cit par: TEYSSIĒ Bernard, grève dans 
le secteur privé, op. cit, p 26.  

محتلين الماكن العمل ليست لهم لقي هذا التبرير انتقاد من طرف بعض من الفقه الفرنسي، على اعتبار أن العمال ال -  
 ماكن ما هو إال تصرف مؤقت. من بين هؤالء نجد: النية لحيازة هذه األمالك ألن احتاللهم لأل

 - BRUN André, GALLAN Henri, op. cit, p 440.  
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  .)1(للمؤسسة

 ،العمل أماكن احتالل مع ضراباإل أن يعتبر الفرنسي القضاء أن ،هنا من يتضح
 من النوع هذا على تضفي التي األسباب كل رأينا كما وأعطى ،)2(مشروع غير إضراب

 التضييق عدم هو الفرنسي للقضاء المعروف التوجه أن رغم ،المشروعية عدم ضراباإل
 سبب ويرجع ،دستوريا حقا كونه من اانطالق ،ضراباإل ممارسة في العمال على كثيرا

 يشكل العمل أماكن احتالل أن ،ضراباإل من النوع هذا مشروعية بعدم القضاء تصدي
 إلى ،عملهم مباشرة من المضربين غير العمال يمنع حيث ،العمل حرية على اعتداء
 ،ملكيته استغاللو  التصرف من العمل صاحب منع خالل من الملكية بحق المساس جانب

 حق استعمال في تعسًفا العمل أماكن احتالل يعتبر أخرى جهة ومن ،جهة من هذا
 أساس يعتبر رابضاإل أن من ينطلق الفرنسي القضاء موقف أن ،لذلك إضافة ،ضراباإل

 احتالل – آخر تصرف أي وأن ،العمل لعالقات االجتماعيو  يقتصاداال التوازن ومصدر
  .المؤسسة ووجود كيان على ويؤثر ،توازنها العالقة هذه يفقد قد -مثال العمل أماكن

 العمل أماكن احتالل واقعة صريح بنص منع المشرع فإن ،الجزائري القانون في أما
 العمال يمنع« 02- 90 القانون من 35 المادة تنص حيث ،لمضربينا العمال طرف من

 عرقلة حتاللاال هذا يستهدف عندما للمستخدم المهنية المحالت احتالل من المضربون
 المحالت احتالل أن ،النص هذا على إبداؤها يمكن التي والمالحظة ،»العمال حرية

 حرية عرقلة حتاللاال هذا يستهدف عندما فقط ممنوعا يكون العمل لصاحب المهنية
 مساسو  عرقلة دون العمل أماكن في المضربون العمال بقي إذا المخالفة بمفهومو  ،العمل
 في ألنهم ،ضراباإل لحق ممارسة وضعية في هم المضربين العمال فإن ،العمل بحرية

 حسب العمل لحرية عرقلة يشكل أن شأنه من سلوك أي يمارسوا لم الحالة هذه
 من 34 المادة عليه نصت ما حسب العمل حرية عرقلة لماهية عالمشر  مفهوم

                                                           

1- CA Rouen 28 avril 1981, JCP, 1982, éd. CI 1, 10647, N° 6, p 188.  

جانب من الفقه الفرنسي لإلضراب مع االحتالل أماكن العمل، حيث يعتبرونه وسيلة إلظهار تضامن  تأييدرغم  -  2
 العمال فيما بينهم، وكذلك وسيلة ضغط هامة من شانها فتح المفاوضة مع صاحب العمل. 
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02- 90 القانون
 غير العمال منع إلى المضربون العمال يبادر لم فإذا وبذلك ،)1(

 وايبادر  ولم ،عملهم مواصلة أو ،عملهم بأماكن بااللتحاق نسبتهم كانت مهما المضربين
 ألماكن هماحتالل فإن ،العمل بمكان بااللتحاق يمثله من أو العمل صاحب بمنع كذلك
 العمل أماكن احتاللب المضربون العمال قام إذا أما. العمل لحرية عرقلة يشكل ال العمل

 فإن ،العمل باستئناف أو االلتحاق من العمل وصاحب المضربين غير العمال منع مع
 ،)2(للقانون خرقا جاء العمل عن الجماعي التوقف ألن ؛لعملا لحرية عرقلة يشكل ذلك

 العمل حرية عرقلة الن ،العمال هؤالء ضد تأديبية إجراءات اتخاذ العمل لصاحب ليخوّ و 
 02-90 رقم القانون من 36 المادة نص حسب جسيما مهنيا خطأ المشرع نظر في تعتبر

 العمال متابعة العمل صاحب إمكانية مع ،)3(العمل من التسريح عنها ينجر أن يحتمل قد
 قضائي أمر استصدار جانب إلى ،)4(بالتعويض والمطالبة الجزائي القضاء أمام المضربين

  .)5(المضربين العمال من لعملا أماكن بإخالء

 في العليا المحكمة اعتبرت حيث ،المشرع توجه ساير جهته من الجزائري القضاء
 احتالل يتخلله الذي الجماعي التوقف أن ،2000 أكتوبر 10 بتاريخ عنها صادر قرار

 مهنيا خطأ يعد العمل حرية عرقلة إلى يؤديو  المضربين العمال طرف من العمل أماكن
 ،)6(الجزائية المتابعة إمكانية مع األماكن هذه بإخالء األمر ،القضاء شأن ومن ،جسيما

                                                           

يعد عرقلة  ...«نه أ على 02- 90من القانون  34من خالل المادة  "عرقلة حرية العملعّرف المشرع مدلول " -  1
المعتاد أو يمنعهم  لحرية العمل كل فعل من شأنه أن يمنع العامل أو المستخدم أو ممثليه من االلتحاق بمكان عملهم

 . »من استئناف ممارسة نشاطهم المهني أو من مواصلته بالتهديد أو المناورات االحتيالية أو العنف أو االعتداء

 . 02-90من القانون  1فقرة  34المادة  - 2

متثال لتنفيذ أمر قضاني تشكل عرقلة حرية العمل كما يشكل رفض اال« :02- 90 القانونمن  36ادة الم تنص -  3
 . »المحالت المهنية خطأ مهنيا جسيما، دون المساس بالعقوبات الجزائية  بإخالء

دج وخمسة عشر يوما إلى شهرين 2000دج إلى 500من نفس القانون عقوبة تتراوح ما بين  56حددت المادة  - 4
  كل من تثبت عرقلته لحرية العمل. لحبسا أو بإحدى هاتين العقوبتين 

فعال المنصوص والمعاقب عليه في القسم الثامن كما يمكن متابعة هؤالء العمال بتهمة تخريب ملك الغير وهي األ -  
 من قانون العقوبات. 

 من القانون المشار إليه سابقا.  35وهو ما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة  -  5

  . أشار إليه: 2000أكتوبر  10، صادر بتاريخ 208048قرار المحكمة العليا، الغرفة االجتماعية، ملف رقم  -  6
= 
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 واقعة إثبات بكيفية تتعلق ،قانونية نقاط عدة القضاء إلى النزاع وصول مرحلة وتثير
  .زاعالن في للفصل المختصة القضائية والجهة ،العمل أماكن احتالل

 إخالء واقعة أن نجد ،سابقا إليها المشار 35 المادة من الثانية الفقرة إلى برجوعنا
 العمل صاحب تقديم بعد قضائي بأمر إال يكون ال العمل أماكن من المضربين العمال

 ،ذلك في المختصة القضائية الجهة تحدد لم السابقة المادة أن إال ،الشأن هذا في طلًبا
1966 لسنة السابق المدنية اإلجراءات ونقان إلى فبرجوعنا

 االختصاص يحدد نجده ال ،)1(
 ختصاصا من كانت القضايا هذه أن هو به المعمول أن إال ،القضايا هذه لمثل النوعي
 للنزاع يستعجالاال للطابع نظرا منه 183 المادة لنص طبقا ستعجالاال أمور قاضي

 وما ،العمل أماكن احتالل واقعة لوجود وكذلك ،)2(العمل بحرية مساس وجود في والمتمثل
 طرف من تخريب إلى اإلنتاج أو العمل ووسائل أدوات تعرض من ذلك يصاحب قد

 تم ،)3(الجديد واإلدارية المدنية اإلجراءات قانون صدور ومع ولكن ،المضربين العمال
 القسم لرئيس وأصبح ،منه 500 المادة في االجتماعي للقسم النوعي االختصاص تحديد

 للفصل النوعي االختصاص القانون هذا من 506 المادة خالل من بالمحكمة االجتماعي
 تصرف كل وقف إلى الرامية التحفظية أو المؤقتة اإلجراءات كل تخاذبا ياستعجال بأمر
 كل وقف« لمصطلح المشرع استعمال خالل من ويفهم ،العمل حرية يعرقل أن شأنه من

 النزاع كان إذا أما. العمل ألماكن المضربين مالالع احتالل كذلك يقصد أنه »تصرف
 هو النزاع في للفصل المختص فالقاضي إداري طابع ذات مؤسسة أو بهيئة يتعلق

 واإلدارية المدنية اإلجراءات قانون ألحكام طبقا ،اإلدارية المحاكم لدى اإلداري القاضي
                                                           

  . 375عبد السالم ذيب، مرجع سابق، ص - = 
، قضية (خ 1990فيفري  13الصادر بتاريخ ، 60462وكذلك، قرار المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم  -    

، قسم الوثائق، الديوان الوطني لألشغال 4نيابة العامة)، المجلة القضائية العدد  - ضد (ص م رع) و( ب ع ) 
 . 253، ص1993التربوية، الجزائر، 

فبراير  25المؤرخ في  ،09-08 ، الملغى بمقتضى القانون رقم1966يونيو  8المؤرخ في  154- 66األمر رقم  -1
 .المتضمن قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية ،2008

 وهو غالبا ما يكون رئيس المحكمة المختص إقليميا.  -2

 ، المشار إليه سابقا09-08الصادر بمقتضى القانون رقم  - 3
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 ،العمل ألماكن المضربين العمال احتالل واقعة إثبات العمل صاحب على ويقع ،)1(الجديد
 بها يقوم معاينة خالل من يتم فإثباتها ،مادية واقعة العمل أماكن احتالل أن اعتباروب

  .رسمي محضر في ذلك وتدوين الواقعة لمعاينة العمل أماكن إلى ينتقل قضائي محضر

 ياستعجال أمر صداربإ االجتماعي القسم قاضي اختصاص أن على التأكيد يبقىو 
 عدى فيما أما ،العمل لحرية عرقلة تشكل التي الحاالت فقط يخص ،ضراباإلب يتعلق
 من وليس الموضوع قاضي اختصاص من فتكون ضراباإلب المتعلقة المنازعات من ذلك

 الموضوع قاضي أمام مرفوعة دعوى وجود نتصور فقد ،)2(ستعجالاال يقاض اختصاص
 في يقوم وقد ،ضراباإل شرعية بعدم المطالبة موضوعها يكون العمل صاحب طرف من

 القسم أمام ئمادا -ستعجالاال قاضي أمام أخرى دعوى برفع العمل صاحب الوقت نفس
 وذلك ،المضربين العمال طرف من المحتلة العمل أماكن بإخالء للمطالبة -االجتماعي

 قضائي أمر استصدار منها الهدف ستعجالاال قاضي أمام المرفوعة الدعوى أن اعتبارب
 مدى بتكييف المتعلقة الدعوى أن حين في الحق بأصل تمس ال وتحفظية مؤقتة صبغة له

  .الموضوع قاضي ختصاصا من يكون ضراباإل شرعية

 عرقلة يشكل المضربين العمال طرف من العمل أماكن احتالل كان إذا ولكن
 النوعي االختصاص المستعجلة األمور لقاضي أعطى الجزائري القانون أنو  ،العمل لحرية
 ،يطرح الذي السؤال فإن ،المضربين العمال طرف من المحتلة العمل أماكن بإخالء لألمر

  ؟باإلخالء باألمر المخاطب الطرف هو من

 إمكانية على فقط تنص نجدها ،02-90 القانون من 35 المادة إلى برجوعنا
 هذا بتنفيذ الملزمة الطرق تحديد دون لكنو  العمل أماكن بإخالء قضائي أمر صدور

                                                           

المحاكم اإلدارية هي جهات الوالية العامة في  «دارية، أن من قانون اإلجراءات المدنية واإل 800تنص المادة  -  1
المنازعات اإلدارية، تختص بالفصل في أول درجة بحكم قابل لالستئناف في جميع القضايا التي تكون الدولة أو الوالية 

 . »أو البلدية أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية طرفا فيها

  . صا مانعا في المواد التالية:..تصايختص القسم االجتماعي اخ«: من نفس القانون 5فقرة  500تنص المادة  -  2
 .» ..المنازعات المتعلقة بممارسة حق اإلضراب. 
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 ،واإلدارية المدنية اإلجراءات قانون من 506 للمادة بالنسبة نالحظه األمر نفس. األمر
 حق ممارسة أن اعتبارب -القاضي يواجهه قد إشكاال تعد ال- المسألة هذه أن نعتقد كنل

 القانون من 27 المادة حددتها التي األطراف من بمبادرة إال إليه اللجوء يتم ال ضراباإل
 في العمال ينتخبهم الذين الممثلين أو ،للعمال الممثلة النقابة إما وهي ،سابقا المذكور

 األمر يخاطبه سوف الذي الطرف فإن وبذلك ،العمال يمثل نقابي تنظيم دوجو  عدم حالة
 الممثلين أو ،للعمال الممثل النقابي التنظيم إما ،يكون العمل أماكن بإخالء يستعجالاال

 ملزمين العمل الماكن المختلين المضربين العمال كل فإن وبذلك ،العمال ينتخبهم الذين
 ضد العمل أماكن بإخالء دعواه رفع يمكنه العمل احبص فإن وبالتالي ،األمر بتنفيذ
 أن اعتبارب ،بإذنهم لألمكنة شاغل كل وضد ،وصفتهم طبيعتهم كانت مهما العمل ممثلي

  .جماعية طبيعة ذات إجراءات يستوجب جماعية ظاهرة ضراباإل

kÜĐ¾a@ïãbrÛa@ @

⁄ala‹š@ÈÛaâb@éuì¾a@‡š@ò�bî�Ûa@üa†b—nÓòí@òßìØzÜÛ@ @

 الضغط بهدف العمل أداء عن العمال توقف في ضراباإل من الصورة هذه تتمثل
 ،معينة يةاقتصاد سياسية نظر وجهة تبني على لحملها ،العامة السلطات أو الحكومة على

 به قامت معين عمل على حتجاجلال أو ،محددة سياسية أهداف تحقيق عن إعاقتها أو
 كما ،التقليدي ضراباإل عن بها يتميز خصوصيات ضراباإل من النوع ولهذا ،)1(الحكومة

 يهدف التي طالبالم نّ وأ ،العمل صاحب ضد موجه غير فهو ،صوره بتعدد يتميز أنه
 لصاحب دخل وال للحكومة موجهة تكون ضراباإل هذا خالل من تحقيقها إلى العمال
 أن عملال صاحب من ينتظرون ال المضربين العمال أن ذلك من ويستفاد ،)2(فيها العمل
 اتخاذ على حملها بغية الحكومة على الضغط يمارسون ولكن ،المطالب هذه لهم يحقق
 العامة السلطة سياسة على العمال عتراضا يمثل انه جانب إلى ،)3(معينة سياسية وجهة

                                                           

1- DURAND Paul, le régime juridique de la grève politique, revue droit social 1953, p22.  
2   - BENAMROUCHE Amar, le nouveau droit de travail en Algérie, édition HIWARCOM, Alger, 
1994, p 57. 

 . 694المرجع سابق، صمحمد حلمي مراد،  - 3
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 عكس على ،دجدي سياسي تصور أو برنامج بتقديم االعتراض هذا يقترن أن دون
 حلول تقديم مع تجاههم العمل صاحب موقف على العمال يحتج حيث ،التقليدي ضراباإل

  .)1(العمل أماكن تهيئة أو ،العمل ساعات تخفيض أو ،األجور كزيادة ،المطالب لهذه

 يتصرف فيه يشارك الذي املالع أن ،كذلك ضراباإل هذا خصوصيات ومن
 الفئات كل تهم عامة مطالب لتحقيق يهدف ضراباإل ألن ،كعامل وليس عادي كمواطن
 يوافق ال عادي مواطن كأي يكون ضراباإل هذا في يشارك حين العامل فإن ،العمالية

 ،تغييرها على الحكومة حمل فيحاول ،ةاالجتماعيو  يةقتصاداال الحكومة توجهات على
 مطالب بتحقيق األمر يتعلق حيث ،التقليدي ضراباإل حالة في ذلك خالف لىع واألمر
 ألنّ  ،عادي كمواطن وليس معينة لمهنة كممارس هنا العامل يظهر وبالتالي ،مهنية

  .)2(فقط كعامل بصفته يتصرف المهني ضراباإل في المشارك

 التي الصور تتعدد ،تحقيقها إلى المضربون العمال يسعى التي األهداف وبتعدد
 تكون وقد ،بحتة سياسية األهداف هذه تكون فقد ،الوطني العام ضراباإل فيها يظهر
  .الوقت نفس في ومهنية سياسية أهداًفا تكون وقد ،يةاقتصادو  سياسية مختلطة أهداًفا

 اتضراباإل من النوع هذا أمام نكون فإننا ،الخالصة السياسية اتضرابلإل بالنسبة
 هذا ممارسة أن إلى اإلشارة وتجدر ،محضة سياسية العمالية النقابات مطالب تكون دماعن

 خارجية أطراف من وتوجيه بدعم يمارس قد أو ،مستقلة بصفة يتم قد ضراباإل من النوع
 األحزاب هذه تعمل وهكذا ،المشتركة واألهداف المصالح للعبة نظرا السياسية كاألحزاب

 ضراباإل من النوع هذا الجزائر شهدت وقد. )3(ضراباإل كةحر  مساندة أو تحريك على
 جوان وبداية ماي شهر نهاية ،ةل حَ نْ المُ  للعمل اإلسالمية النقابة قيام عند 1991 سنة

 يعتبر األحداث لهذه تحليله إطار وفي ،المهنية القطاعات من العديد شمل عام ضرابإب

                                                           

1- SINAY Helene et JAVILLIER Jean-Claude, op. cit, p214.  
2   - IDEM , P216.  

نزاعات العمل في ظل التحوالت السوسيو اقتصادية في الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، خالد حامد،  -  3
 . 25، ص2011الجزائر، 
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 طابع له بنزاع يتعلق بأنه يظهر كان بدايته في ضراباإل أن«: عمروش بن عمار ذاألستا
 ،المضربون رفعها التي المطالب ألرضية والمهنية ةاالجتماعي الطبيعة إلى بالنظر هنيم

 ثالثة مرحلة وفي ،السلطة ضد سياسية مطالب إلى بعد فيما تحّولت المطالب أن إال
»مدني عصيان إلى ضراباإل لتحوّ 

)1(.  

 العمال محاولة عند ذلكو  ،يةاقتصاد بمطالب السياسية المطالب تمتزج وقد
 العمال فهدف ،عليها االعتراض أو ،يةقتصاداال سياستها لتعديل الحكومة على الضغط

 إضراب ،النوع هذا تطبيقات ومن ،يةقتصادواال السياسية األهداف من مزيج تحقيق هو
 ،الوقت ذلك في المطبقة يةقتصاداال السياسة على حتجاجلال بفرنسا 1938 جوان 30

 النوع هذا عرف ،الجزائر في. )2(يةقتصاداال Laniel مراسيم ضد 1953 إضراب وكذلك
 نقابة إليها دعت التي اتضراباإل منها نذكر ،مناسبات عدة في تطبيقاته ضراباإل من
 ،1997 سنة يومين لمدة الوطني ضراباإل في المتمثل ،الجزائريين للعمال العام تحاداال
 تسريحو  المؤسسات خوصصة ضد 2003 فيفري 26و 25 ٕاضرابو  ،1998 ٕاضرابو 

  .)3(الشغل بعالم قةالمتعلّ  اتلفّ الم في بإشراكها المطالبةو  العمال

kÜĐ¾a@sÛbrÛa@ @

ô‡ß@òîÇë‹“ß@⁄ala‹š@ï�bî�Ûa@ @

 أولهما الصدد هذا في اناتجاه يوجد حيث ،السياسي ضراباإل بشأن فقهال يختلف
 ضراباإل أن ،أنصاره يرى ،األول تجاهلال بالنسبة. ذلك غير يرى واآلخر بمشروعيته يقرّ 

 أو التمييز لصعوبة وذلك المشروعية حيث من المهني ضراباإل شأن شأنه السياسي
 جاء لقد ،السياسي ضراباإل مشروعية ينفي تشريعي نص يوجد ال انه كما ،بينهما الفصل

 هو المعارض الثاني تجاهاال أما ،)4(عاما ضراباإل حق بمشروعية الدستوري عترافاال

                                                           

1   - BENAMAROUCHE Amar, op. cit, p 58.  
2- RIVERO Jean, les grève d’Aout 1953, revue droit social, 1953, P 517.  

 . 233مرجع سابق، صخالد حامد،  -  3
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 ،به القائمين من دستوري غير سلوًكا يمثل السياسي ضراباإل أن يرى ،)1(الفقه في الغالب
 يشكلو  ،للمواطنين دستوريا به معترف غير ضغط كأسلوب يستخدم لكونه ذلك يرجعو 

 ويضيف ،بها المعمول للتشريعات تطبيقا الحكومة اتخذتها أنو  سبق قرارات على اعتراضا
 خرقا يعد السياسية اتضرابلإل العمالية النقابية المنظمات تنظيم أن تجاهاال هذا أنصار
  .)2(السياسي بالحياد هاالتزام لمبدأ

 ،السياسي ضرابلإل المعارض تجاهاال موقف مع فرنسا في القضاء موقف ويتفق
 في توفرها الالزم الشروط على يتوافر ال السياسي ضراباإل أن من ينطلق موقفه أن حيث

 وليس ،المهنية مصالحهم عن للدفاع للعمال حق ضراباإل أن اعتبارب مشروع إضراب
 خطأ سياسي إضراب في ملالعا مشاركة القضاء اعتبر كما ،)3(السياسية رائهمآل للترويج
 بين التمييز يصعب األحيان بعض في لكن ،)4(العمل من تسريحه قرار يبرر جسيم مهني

 ،يةحتجاجاال الحركات من العديد أن اعتبارب ،المهني ضراباإلو  السياسي ضراباإل
 اعتبرت اإلطار هذا وفي .ومهنية سياسية :مزدوجة أهداف هل، العام ضراباإل خاصة
 من المرفوعة المطالب كانت إذا مشروع اتضراباإل من النوع هذا الفرنسية النقض محكمة
 المطالب فيها طغت ،ةاالجتماعيو  يةقتصاداال الحكومة سياسة ضد الموجهة العمال طرف

  .)5(السياسية المطالب على المهنية

 حق أن اعتبارب ،المسالة هذه في واضح فإنه الجزائري القانون لموقف بالنسبة أما
 بين الخالف استفحال حالة في يكون العمال طرف من ضراباإل ممارسة إلى اللجوء
 هذا لحل الطرفين محاوالت فشل وبعد ،المهنية المطالب حول لالعم وصاحب العمال

 طياته في يحمل ال ذلك بعد إضراب أي فإن ،)6(العالجية أو الودية بالطرق الخالف
                                                           

  : الفقيهمن بينهم  - 1
- OLLIER. Pierre Dominique, Op, Cit, p397. 

 . 368مرجع سابق، صأبو عمرو، أحمد مصطفى  -  2

  ، حيث جاء فيه: 1963جوان  19وهو الموقف الذي تبنته محكمة النقض الفرنسية في قرارها المؤرخ في  - 3
 «La faculté de faire grève est un droit accordé aux salaries pour la défense de leurs intérêts 
professionnels, non pour la promotion de leurs opinions politiques », cass. soc. 19 juin 1963. JCP, 
1963, éd. G, II, 13428, p 64.  
4- Cass. soc. 10 Mars1961: Bull, civ, IV, N°333, D 1961, P92.  
5- Cass. Soc. 29 Mai 1979. N° 78-40. 553. Jurisprudence, lamy social, édition lamy, p 463.  

 ، سابق اإلشارة إليه. 02-90من القانون رقم  27، 14، 4وهو ما يتضح من خالل المواد  - 6
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 ضراباإل على ينطبق ما وهو ،مشروع غير اإضراب يكون سوف ،مهنية أسباب أو مطالب
  .السياسي

 الحق بممارسة المتعلق 14-90 القانون خالل من التوجه هذا تأكيد تم وقد
 سواء ،السياسية باألحزاب رتباطاال من النقابية التنظيمات منه 5 المادة منعت فقد ،النقابي

 في فصل قد الجزائري المشرع يكون وبذلك ،)1(العضوية أو الهياكل أو الهدف حيث من
 يكون حينئذ ،ضراباإل في لحقهم ارستهممم أثناء السياسية للمطالب العمال تبني إمكانية

 ولم ،بحتة مهنية المطالب تكون أن وهو ،عناصره ألحد الفتقاده مشروع غير ضراباإل
 مشروعية عدم أو مشروعية تكييف عن للبحث مجاال للقضاء بذلك المشرع يترك

 وجةالمزد المطالب ذات اتضراباإل في أو ،مهنية مطالب إلى تفتقد التي العمال اتإضراب
 )2(مشروعيتها بعدم يكّيف سوف اتضراباإل من النوع هذا أن اعتبارب -ومهنية سياسية –

 خالل من العمومية السلطات بإمكان أصبح ذلك إلى إضافة. )3(القضاء طرف من
1991 سنة النقابي الحق بممارسة قالمتعل القانون على طرأت التي التعديالت

 رفع ،)4(
 طابع ذات جمعية بأي هارتباط ثبت إذا نقابي تنظيم أي نشاط لتوقيف قضائية دعوى

 اتضرابلإل فعل كرد جاء التعديالت هذه خالل من المشرع تدخل أن ونعتقد ،سياسي
 اتضراباإلب المتعلقة ،السنة نفس من جوان وبداية ماي شهر البالد عرفتها التي واألحداث

  .المنحلة للعمل اإلسالمية النقابة بها قامت التي اتحتجاجواال

                                                           

إن التنظيمات النقابية مستقلة في تسييرها، وتتمايز في هدفها وتسميتها عن « :02- 90ن من القانو  5تنص المادة  - 1
 . »..أية جمعية ذات طابع سياسي وال يمكن االرتباط هيكليا أو عضويا بأية جمعية ذات طابع سياسي.

وذلك عكس القضاء الفرنسي الذي يقضي بشرعية اإلضراب المختلط الذي يمزج بين المطالب المهنية والسياسية  - 2
 زيادة الضرائب على العمال.  خاصة إذا كانت المطالب السياسية لها عالقة بالمطالب المهنية، كظروف العمل، أو

، ملف رقم 1995نوفمبر  12دته المحكمة العليا، الغرفة االجتماعية في قرارها الصادر بتاريخ وهو األمر الذي أكّ  - 3
، قسم 1995لسنة  2، قضية ( المؤسسة ع. ا. ل. فندق األوراسي ) ضد ( غ. م )، المجلة القضائية، عدد 126057

 . 118ائق، الديوان الوطني لألشغال التربوية، الجزائر، صالوث

متعلق بممارسة الحق ، ال14- 90، يعدل ويتمم القانون رقم 1991ديسمبر  21، مؤرخ في 30-91قانون رقم  - 4
 . 1991ديسمبر  25، مؤرخة في 68النقابي، ج ر، عدد 
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µi@÷í‹Øm@Õy@la‹š⁄a@Áiaìšë@òÄÏb�a@óÜÇ@áÜČ�Ûa@ïÇbànuüa@ @

 كان ،للعمال طويل نضال بعد إال تأت لم التي الحقوق من ضراباإل حق يعتبر
 النصف في إال أوروبا في قانونية بصفة للعمال به يعترف لم الذي النقابي الحق ليدو 

 كان العمال بين التحالف أو االئتالف مجرد أن حيث ،عشر التاسع للقرن من الثاني
 ضغط تحتو  الوقت مرور معو  ،جزائية وعقوبات متابعات عنه تترتب وكانت ،ممنوعا
 النظام اختالف بحسب اختلف عترافاال هذا أن إال ،ضراباإلب الدول اعترفت العمال

  .دولة لكل يقتصاداالو  السياسي

 ،القوى توازن من أساس على نظامها يقوم التي الرأسمالي التوجه ذات الدول ففي
 العمال في والمتمثلة المتعارضة القوى لصراع نتاجا فيها االجتماعي الوضع كان

 لتحقيق الوسائل كأحد ضراباإل بحق لعمالل الدول هذه تعترف ثم ومن ،العمل وأصحاب
  .)1(االجتماعي التوازن

 أساس على تقوم فإنها ،االشتراكية باألنظمة سابقا ُتعرف كانت التي الدول في أما
 تعترف ال ثم ومن ،اإلنتاج قوى بين صراع وجود وعدم اإلنتاج وسائل الدولة تملك

 وسيلة يمثل ضراباإل حق كان فإذا ،النظام هذا طبيعة مع يتعارض ألنه ضراباإلب
 صاحب فإن ،المهنية مصالحهم عن للدفاع العمل صاحب على العمال يمارسه ضغط
 التي هي العاملة الطبقةو  ،اإلنتاج وسائل كافة تملك التي الدولة هو النظام هذا في العمل

  .االشتراكية اإليديولوجية حسب متصورة غير الصراع فكرة فإن ولذلك ،الحكم على تسيطر

 المجردة اإلرادة على فقط يرتكز مطلق حق أنه يعني ال ضراباإلب عترافاال لكن
 تطور أن حيث ،الضوابط من بمجوعة التقيد يجب بل ،لمشروعيته كأساس للعمال

 أو ،لللعما بالنسبة سواء ضراباإل ممارسة عن ترتبت التي النتائج وكذلك ،العمل عالقات
                                                           

 . 57مرجع سابق، صالسيد عيد نايل،  -  1
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 في التعسف وعدم ،العام النظام بقيد ممارسته تربط الدول جعلت ،العمل ألصحاب بالنسبة
 التي العام النظام بقواعد التقيد مع لكنو  عامة كقاعدة ضراباإلب عترافاال فتم ،استعماله
 ،الحق هذا لممارسة المحددة الشروطو  الضوابط جانب إلى تشمل التيو  ،المشرع يحددها
 أو يةاقتصاد أو سياسية تكون قد معينة اتعتبار ال القطاعاتو  المرافق عضب استثناء

  .)1(ضراباإل حق ممارسة من ،اجتماعية

                                                           

 . 83مرجع سابق، صناصف إمام سعد هالل،  -  1
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 طريقة في تختلف الدول أن إال ،العالم دول أغلب في به معترًفا ضراباإل أصبح
 وفي ،)1(وٕايطاليا فرنسا مثل دستوريا حقا الدول بعض في فاعتبر ،فيه عترافاال وطبيعة

 يحدد تشريع وجود ودون ،مضمونه تحديد دون ضراباإل بحق الدستور يعترف أخرى دول
 حق ممارسة شروط لتحديد للقضاء األمر ويترك ،ممارسته طرق أو المضمون ذلك
 مبدأ على الدستور ينص أخرى أمثلة وفي ،إسبانيا :الدول هذه أمثلة ومن ،ضراباإل

 وهو ،وحدوده ممارسته طرق تحديد للمشرع ويترك ،ضراباإل حق وتكريس مشروعية
  .)2(فرنسا في به المعمول

 بعض لموقف بالدراسة التطرق ارتأينا ضراباإل حق تكريس مسألة ولدراسة
 ومتتبعين الفرنسي القانون موقف على نركز يجعلنا مما ،الشأن هذا في المقارنة األنظمة
 ضراباإل اسةدر  إلى نعرج ثم ،ضراباإل حق تقرير من وموقفه المشرع تدخل مراحل

  .ضراباإل من المشرع موقف بها مرّ  التي المراحل متتبعين الجزائري القانون في وتكريسه

kÜĐ¾a@Þëþa@ @

÷í‹Øm@Õy@⁄ala‹š@À@æìãbÔÛa@ï�ã‹ÐÛa@ @

 السياسية الظروف من بالعديد مرت لتيا األوربية الدول أكثر من فرنسا تعتبر
 حق تكريس من المشرع موقف على الظروف هذه انعكست وقد ،ةواالجتماعي يةقتصادواال
 ،العمل أصحابو  العمال بين االجتماعيو  يقتصاداال التوازن لتحقيق كوسيلة ضراباإل

 المرحلة ،مرحلتين بين التمييز نستطيع الفرنسي القانون في ضراباإل دراسة خالل ومن
  .الدستور هذا لصدور الحقة مرحلةو  ،1946دستور فيها صدر التي السابقة

                                                           

1- SINAY Hélène, JAVILLIER Jean-Claude, op. cit, p 125.  
2- DURAND Paul, VITU Alain, op. cit, p 716.  
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Ê‹ÐÛa@Þëþa@ @

⁄ala‹š@ÝjÓ@Šìn�†@1946@µi@áí‹vnÛa@ëòîÇë‹“¾a@ @

 الثورة أهمها من ،مختلفةال الظروف من العديد المرحلة هذه خالل فرنسا عرفت
 هذه تزامنت كما ،واجتماعية سياسية إصالحات إلى أدت والتي ،1789 لسنة الفرنسية
 هذه ،األوربية الدول أغلب في بل ،فقط فرنسا في ليس الصناعية الثورة قيام مع المرحلة
 أفراد ةزياد إلى بدوره أدى الذي األمر ،الصناعية المجتمعات تكوين إلى أدت التي األخيرة
 التي القانونية الوسائل من العمال وحرمان الظلم صاحبها التي الزيادة تلك ،العاملة الطبقة
 لتحقيق الفّعالة اآللية في الوسيلة هذه وتتمثل ،العادلة حقوقهم على الحصول من تمكنهم
 مجرد المشرع جعل حيث ،ضراباإل حق ممارسة وهي االجتماعيو  يقتصاداال التوازن
  .)1(جزائيا عليها يعاقب ريمةج التجمع

 أن إلى ،عملهم ظروف لتحسين الضغط أجل من النضال واصلوا العمال أن إال
 حق ممارسة للعمال زوأجا التجمع جريمة ألغى الذي 1864 ماي 25 قانون صدر

  .ضراباإل

üëc@Zòº‹u@ÉàvnÛa@ @

 وتجريم عمالي تجمع أي تجريم 1789 لسنة الفرنسية للثورة السابقة الفترة عرفت
 أن ذلك مردو  ،تنظيم أو اهتمام بأي العمل عالقات تحض ولم ،العمل عن التوقف

 المصانع أو الورش تتعدى ال صغيرة صناعات كانت سائدة كانت التي الصناعات
 إلى العمال تدفع التي الكافية بالكثرة تكن لم العاملة الطبقة أن عن فضال ،الصغيرة

 من العديد شهدت الفترة هذه فإن ذلك من الرغم على ولكن ،بينهم فيما التجميعو  تحاداال
 تجمع كان حيث ،العمال يتبعها التي ئفةالطا بمعرفة تنظم كانت التي ضراباإل حركات
 في أعمالها وتباشر تنظم الطوائف هذه كانتو  ،الطوائف شكل يأخذ الفترة هذه في العمال

                                                           

1- GUY Caire, la grève ouvrière, op. cit, p18.  
 - RIVERO Jean, SAVATIER Jean, Droit du travail, op. cit, p 366 
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 ،مثل عديدة مسميات تأخذ اتضطراباال هذه كانتو  ،العمل أصحاب تجمع لمواجهة السر
  .)1(التحالفات حركة أو ،المتآمرون أو ،التمرد حركة

 الطبقة تعيشه كانت الذي المتردي الوضع استمرار ومع ،الفرنسية الثورة بعد
 المشرع تدخل ،العمال أوساط في والمظاهرات اتضراباإل من العديد واستمرار العاملة
 لمنع ولكن ،العمال لفائدة إصالحات إجراء منها هدفال يكن لم التي التعديالت ببعض

 الذي 1791 جوان 14 قانون ذلك إثر على فصدر ،العمالية والتكتالت اتضراباإل تلك
 في منع حيث ،يةقتصاداال الحرية مبدأ حماية إلى اتجه الذي ،Chapelier بقانون يعرف
 من الرغم وعلى ،أعضائه مصالح عن الدفاع شأنه من يكون تجمع كل منه الرابعة المادة

 يجرد لم ذلك أن إال ،ضراباإل في الحق ثم ومن تجمع أو تكتل أي منع القانون هذا أن
 تفاديا ،مصالحهم عن للدفاع سرا التكتل إلى فاتجهوا ،التجمع إمكانية كل من العمال
  .)2(القانون هذا في الوارد للحظر

 12 قانون صدر حيث ،ضراباإل منع سياسة نهج في فرنسيال المشرع واصل وقد
 ،الصناعي القطاع على يطبق) loi du 22 germinal( بقانون يعرف الذي ،1803 فريلأ

 العمال على التكتل حظر الذي السابق للقانون الشاذ الوضع لتالفي القانون هذا وجاء
 التكتل أشكال كافة مجرّ  الجديد القانون أن حين في ،العمل ألصحاب وأباحه ،فقط

 تكتل منه السادسة المادة تعاقب حيث ،العمل أصحاب أو للعمال بالنسبة سواء والتجمع
 ،العمال أجور تخفيض إلى ومتجاوزة ظالمة بطريقة متجها كان متى العمل أصحاب

 كحد فرنك آالف ثالثة إلى أدنى كحد فرنك مائة من الغرامة الحالة هذه في العقوبة وتكون
 العمال تجمعو  تكتل على يعاقب حين في ،واحد شهر عن تزيد ال لمدة الحبس أو ،أقصى

  .)3(أقصى كحد أشهر ثالثة الحبس العقوبة وتكون الحاالت جميع في

 يثح للعمال تجمع أي جرم الذي الفرنسي العقوبات قانون صدر 1810 سنة وفي

                                                           

1- LEFRANC Georges, grève d’hier et d’aujourd’hui, édition Auber Montaigne, paris, 1970, p30.  
2- GUY Caire, op, cit. p19 

3- JAVILLIER Jean-Claude, droit du travail, op. cit, p720.  
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 هدفه كان متى العمل أصحاب تكتل على يعاقب« :القانون هذا من 414 المادة نصت
 حتى أيام ستة من الحبس العقوبة وتكون ،عادلة غيرو  متجاوزه بطريقة األجور تخفيض

 على فنصت منه 415 المادة أما ،»فرنسي فرنك 2000 إلى 200 من والغرامة ،شهر
 األفعال هذه كانت متى السابقة المادة في الواردة القصوى بالعقوبة العمال يعاقب« :أنه

 أما ،الغير أو العمل أصحاب مع العاملين المقاولين أو الورش مديري ضد مرتكبة
 2 من الشرطة مراقبة تحت الوضع العقوبة فتكون األفعال تلك على والمحرضون الرؤساء

»األصلية العقوبة تنفيذ تمام بعد وذلك سنوات 5 إلى
)1(.  

 بعدم تتعلق المالحظات بعض أورد ،القانون هذا على تعلقيه في الفرنسي الفقه
 أن يعتبرون حيث ،العمال تكتلو  العمل أصحاب تكتل بين القانونية المعاملة في المساواة
 األجور تخفيض حالة وهي واحدة حالة في العمل أصحاب تكتل على عاقب القانون

 ،األحوال جميع في العمال تكتل على عاقب أنه حين في ،عادلة غيرو  متجاوزة ريقةبط
 مقدار في ذلك ويظهر ،أحكامه مخالفة عند المقررة العقوبات في المساواة عدم جانب إلى

  .)2(العمل ألصحاب بالنسبة الحبس قوبةع ومقدار ،للعمال بالنسبة الحبس عقوبة

bîãbq@ZõbÌÛg@òº‹u@ÝnØnÛa@ëòía‡i@üaÒa�Ç@i⁄bla‹š@ @

 من بمزيد العمال مطالب إلى النظر إلى III لنابليون ةاالجتماعي السياسة أدت
 فأصدر ،الصناعية ضةالنه سبيل في العمال قدمها التي للتضحيات نظرا والتسامح الجدية
 عليها منصوص كان التي التكتل جريمة ألغى الذي 1864 ماي 25 في المؤرخ القانون

 هذا ٕاصدارو  ،القانون هذا من 416 ،414 المواد تعديل تم حيث ،العقوبات قانون في
 مبدأ من اانطالق العمل عن يتوقف أن كفرد للعامل كان إذا ،أنه أساس على جاء القانون
 على يتفقوا أن العمال لجماعة يجوز فإنه ،الفرنسية الثورة أقرته الذي العمل يف الحرية
 وبإلغاء. )3(كأفـراد بها يتمتعون داموا ما كجماعة الحقوق بنفس يتمتعوا وأن ،العمل توقيف

                                                           

1- GUY Caire, op. cit, p 20.  
2- BRUN André, Galland Henri, op. cit, P 883  

 141، آليات تسوية منازعات العمل والضمان االجتماعي في القانون الجزائري، مرجع سابق، صأحمية سليمان - 3
 . 142و
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 تصرف أي يصاحبه أال بشرط ضراباإل ممارسة العمال بإمكان أصبح التكتل جريمة
 عن إضراب في للدخول العمال على الضغط منع أي ،العمل بحرية المساس إلى يؤدي
  .)1(ذلك شبه ما أو التهديد أو ،القوةو  العنف طريق

 حق وممارسة المؤقت التجمع بحق للعمال اعترف أنه 1864 قانون يميز وما
 الحق لهم يكون أن دون لكن ،ضراباإل ممارسة للعمال أجاز حيث ،العمل عن التوقف

 تناقضا ريعتب ما وهو ،للعمال الدائم التكتلو  للتجمع مجاال تعتبر التي النقابات تكوين في
 وتكتل تحالف على الشرعية إضفاء على اقتصر أنه جانب إلى ،القانون هذا يشوب
 ضراباإل أن القول يمكن وبذلك ،ضراباإل شرعية إلى صراحة يشير أن دون العمال
  .قانونية بنصوص صراحة به عترافاال لعدم فقط العملية الناحية من مباحا أصبح

 أمرا أصبح ضراباإل أن وهو ،القانون هذا به أتي الذي الجديد من الرغم وعلى
 فسخ إلى يؤدي كان فإنه المدنية الناحية من أما ،والجزائية العملية الناحية من مشروعا

 أية إلفشال قوة موقع في العمل أصحاب جعل الذي األمر ،واحد جانب من العمل عقد
 من تأييدا العمل أصحاب قفمو  لقي وقد ،ضراباإل إلى للجوء العمال من محاولة
 ،األجور برفع خاصة للمطالبة اتضراباإل موجة العمال واصل ذلك رغم لكنو  ،)2(القضاء
 التي باإلصالحات ذلك في متحفزين ،العمل ظروف وتحسين ،العمل ساعات من والتقليل

 أثار له قانون بأنه GUY CAIRE الفقيه فيه يرى الذي ،1864 ماي 25 قانون بها جاء
  .)3(للعمال تحرريةو  محفزة

 المشرع اعتراف إلى ،المرحلة تلك خالل فرنسا عرفتها التي اتضراباإل أدت وقد 
                                                           

1- JUES Jean- Pierre, la grève en France, PUF, Paris, 1998, p 15 

2 - RIVERO Jean, SAVATIER Jean, Droit du travail, op. cit, p 367.  
 - JAVILLIER JEAN-CLAUDE, droit de travail, op. cit, p720.  

عات شّجع العمال اللجوء إلى اإلضراب في العديد من قطا 1864: أن قانون GUY CAIREيرى الفقيه  -  3
ها تاتب في هذا اإلطار إحصائيات بحسب المناطق والقطاعات التي مسقدم الكالصناعة والنسيج والمناجم، و 

اإلضرابات، وبّين كيف تعاملت السلطات الفرنسية بقساوة مع العمال المضربين، حيث يذكر المواجهات وما أسفرت عنه 
  من قتلى وجرحى. لمزيد من التفصيل، انظر: 

 - GUY Caire, la grève ouvrière, op. cit, p 19 et suit.  
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 chapelierقانون منه األولى المادة وألغت ،النقابات تكوين في العمال بحق 1884 سنة
 أناطت فقد منه الثالثة المادة أما. العقوبات قانون من 416 المادة وكذلك ،1791 لسنة

 قانونية ةكوسيل ضراباإل وتنظيم وٕاعالن ،أعضائها مصالح عن الدفاع ةالمهني للنقابات
  .)1(المصالح هذه عن للدفاع

 حابأص على وتأثيره فاعليته تزايد إلى ضراباإل تنظيم في النقابات إشراك وأدى 
 العمالية اتضراباإل من العديد نظمت حيث ،العمالية للحركات قيادتها خالل من ،العمل

 القضاء تدخل إلى الحركية هذه أدت ،العمل ساعات وتخفيض األجور بزيادة للمطالبة
 أصحاب ومصالح ،جهة من ،العمال مصالح بين التوازن استقرار على الحفاظ محاوال
 العمل عالقة أطراف مسؤولية عن البحث هي لذلك الوسيلة وكانت ،أخرى جهة من العمل
 للنقابة المدنية المسؤولية إسناد في يتردد لم الفترة تلك في فالقضاء ،اتضراباإل قيام أثناء

 بتنظيم قيامهم حالة في وذلك ،العمل صاحب تصيب التي األضرار عن للعمال الممثلة
 اإلضرار قصد توافر أساس على سةمؤس النقابيين مسؤولية وكانت ،اتضراباإل تلك

1864 قانون صدور قبل المطبقة هي القاعدة هذه وكانت العمل بصاحب
 في أما. )2(

 إبداء أنه على العمل عن العمال امتناع يكّيف كان القضاء فإن المضربين العمال مواجهة
 معاقب غير كان وٕان ضراباإل أن ،فرضية من اطالقان ،العمل عقد فسخ في لرغبتهم

 العمل عن التوقف فإن ثم ومن التعاقدية اتلتزاملال مخالفة يمثل أنه إال ،جزائيا عليه
 فكانوا ،العمل أصحاب موقف يخص فيما أما. )3(العمال جانب من العقد إنهاء يعني

 إيجار عقد فسخ بإمكانية تتعلق التي المدني القانون من 1780 المادة تطبيق إلى يلجؤون
 المترتبة النتائج لتفادي بإمكانه كان العمل صاحب فإن وبذلك ،واحد جانب من الخدمات

 القضاء من ويلتمس ،السابقة للمادة وفقا العمل عقد بإنهاء يتمسك أن ضراباإل عن
 عن توقفهم أن أساس على ،المضربين بالعمال يربطه الذي العمل عقد بإنهاء الحكم
 المطالبة عن فضال ،العقد إنهاء إلى إرادتهم انصراف يعني مفاجئة بصورة العمل

                                                           

1- CLERC Jean – Marie, les conflits sociaux en France, revue droit social, janvier, 1973, p23.  
2- DURAND Paul, VETU Henri, op. cit, P 707.  
3- SINAY Hélène, JAVILLIER jean –Claude, op. cit, P 87.  

 . 1946راف الدستوري بحق اإلضراب سنة وظل القضاء يطبق هذا المبدأ حتى بعد االعت
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 رغم ولكن. )1(العمل عن العمال توقف جراء من لحقته التي األضرار عن بالتعويض
 خالل من ضراباإل ممارسة من لمنعهم العمال على المشرع يمارسه بقي الذي التضييق
 ،العمل عن التوقف إلى لجوئهم حالة في بها يتابعون قد التي المدنية بالمسؤولية مواجهتهم

 أصبح حيث ،نقابات بتكوين للعمال فعترااال بعد خاصة تواصلت اتضراباإل أن إال
 أصبحت فرنسا في النقابي الفكر وبنمو ،النقابي للعمل األساسي السالح ضراباإل
 من ضراباإل فانتقل ،الثالثة الجمهورية ضل في خاصة آخر منحنى تأخذ اتضراباإل

 سنوات فرنسا عرفتها التي تلك خاصة ،grève générale العام ضراباإل إلى المؤسسة
1938و 1936 ،1920

)2(.  

Ê‹ÐÛa@ïãbrÛa@ @

÷í‹ØnÛa@ðŠìn�‡Ûa@Õ¨@⁄ala‹š@ @

 ،التعاقدية اتاملتز لال مخالفة يشكل كان السابقة المرحلة في رأينا كما ضراباإل
 جديد دستور سنت التي الرابعة الجمهورية إعالن فرنسا عرفت الثانية العمالية الحرب وبعد
 إلى العمال لجوء بمشروعية مرة ألول الدستور هذا واعترف ،1946 أكتوبر 27 في
 في يمارس ضراباإل حق«: أن على ديباجته من السابعة الفقرة في بنصه ،ضراباإل

»تنظمه التي القوانين إطار
 سنة الخامسة الجمهورية دستور في ورد النص ونفس ،)3(

 مبادئ عليه تنص كما الحق هذا لتنظيم نص أي يصدر لم المشرع أن إال ،1958
 في ضراباإل حق ممارسة بتنظيم الخاصة النصوص بعض استثناءب ،السابقة الدساتير
 الدستوري عترافاال أثار وقد ،1963 جويلية 31 قانون بمقتضى ذلكو  العامة المرافق

 عترافاال هذا تطبيق مدى حول فرنسا في فقهيا جدال الدستور ديباجة في ضراباإل بحق
  .الحق هذا ممارسة ينظم قانون إصدار إلى حاجة دون مباشرة

                                                           

1- LEFRANC Georges, op. cit , P 32.  
2- REVERO Jean et SAVATIER Jean, op. cit, P 367 et 368 

  : 1946نصت الفقرة السابعة من الدستور الفرنسي لسنة  - 3
 « Le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le réglementent».  
 - RIVERO Jean, SAVATIER Jean, op. cit, P 368  

  142جع سابق صآليات تسوية، منازعات العمل والضمان االجتماعي، مر أحميد سليمان،  -  
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 ديباجة في ضراباإل بحق الدستوري عترافاال أن الفرنسي الفقه من جانب يرى
 إلى حاجة دون تطبيقه يمكن بحيث ،كافيا داتحدي ومحددا واضحا جاء 1946 دستور
 أصبح ضراباإل في الحق أن اعتباروب ،الحق هذا ممارسة لتنظيم قانون صدور انتظار

 ضراباإل حق أن أساس على ،العامة المرافق موظفي فيهم بما للجميع به معترفا حقا
 كفلها تيال الرأي عن التعبير حرية مظاهر من هاما مظهرا األول المقام في يعتبر

 الضوابط تضعو  الحق تنظم التي القوانين صدور عدم الحق بهذا يمس وال ،الدستور
 هذه ممارسة فإن ولذلك ،الدستور من مباشرة مستمد الحق أن اعتبارب ،لممارسته الالزمة
 يمكن ال الحق بهذا التمتع أن جانب إلى ،القوانين هذه صدور على يتوقف ال الحقوق
  .)1(المشرع تدخل ةر رو ض على ممارسته تعليق

 حق ممارسة لتنظيم ضروري المشرع تدخل أن الفقه من آخر اتجاه ويرى 
 عترافاال مجرد يكفي فال ،ممارسته على ضوابط بوضع وذلك ،معالمه وتحديد ضراباإل

 المشرع يصدره الذي القانون فإن تجاهاال هذا وحسب ،الدستور بديباجة لواردا الدستوري
 حماية هو الوقت نفس وفي ،ضراباإل ممارسة في العمال حرية على قيد بمثابة يعد

 بالحق يؤدي ،الحق هذا لتنظيم المشرع تدخل عدم وأن ،الحق ذلك مباشرة عند للعمال
  .)2(محددا قانونيا حقا لفردل يخول ال وعد مجرد الدستور أورده الذي

 في الوارد ضراباإل بحق الدستوري عترافاال أن ،تجاهاال هذا أنصار ويضيف 
 وذلك ،الحق هذا ممارسة حدود يبين قانون صدور دون به األخذ يمكن ال الدستور ديباجة
 ضراباإل تنظم تشريعات صدور عدم وأن ،العمال طرف من استعماله إساءة يتم ال حتى
  .)3(القانونية اآلثار من مجردا حقا راألخي هذا من تجعل

                                                           

1 - PLANTY Alain, Traite pratique de la fonction public, LG D. J. Paris 1979, P 146.  
2- CHARLIER Givord, le droit public phénomène de la grève ? Revue droit social, 1964, p654.  
3- CHARLIER Givord, op. cit. P654.  
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kÜĐ¾a@ïãbrÛa@ @

÷í‹Øm@Õy@⁄a‹šla@À@æìãbÔÛa@ð‹öa�§a@ @

 االستقالل بعد صدورها تأخر التي القوانين من الجزائر في العمل قانون يعتبر
 عالقات تنظيم مجال في قانونيا فراغا الفترة هذه فشهدت ،األخرى القوانين مع مقارنة
 ما إال الفرنسية بالقوانين ملالع تمديد إلى آنذاك السلطة بادرت الفراغ هذا ولملء ،العمل

 العمل تشريع مجال في القانوني الفراغ هذا امتد وقد ،)1(الوطنية السيادة مع منها تعارض
 الجماعية بالعالقات يتعلق قانوني نص صدور السنة هذه شهدت حيث ،1971 سنة إلى

 االشتراكي بالمنهج تأثره الجزائر في العمل تشريع يميز وما ،)2(الخاص القطاع في للعمل
 جّسد ،الحقة مرحلة وفي الثمانينات فترة نهاية إلى الستينات فترة خالل السلطة تبنته الذي
 التي المؤسسات استقاللية مرحلة بداية مع وذلك ،العمل عالقات تنظيم في الليبرالي النهج

  .الثمانينات سنوات نهاية الدولة باشرتها

 العمل عالقات إفرازات أهم أحد هاعتبار ب الجزائر في ضراباإل فإن وعليه
 يقتصادواال السياسي المجال في البالد عرفتها التي الجذرية التحوالت واكب قد ،الجماعية

 1963 دستور خالل من الحق هذا تكريس مرحلة من بدَءا مراحل بعدة ومرّ  ،االجتماعيو 
  .والخاص العام القطاع في به عترافاال مرحلة ثم ،العام القطاع في منعه مرحلة إلى

Ê‹ÐÛa@Þëþa@ @

Òa�Ça@Šìn�†@1963@Õ¢@⁄ala‹š@À@ÝÃ@÷í‹Øm@ù†bjß@òÛë‡Ûa@òî×a�’üa@ @

 ،الفرنسي العمل قانون تطبيق االستقالل قبل ما الجزائر في الشغل عالم عرف
 في تطبق كانت ،العمل عالقات لتنظيم وضعت التي الفرنسية القوانين أغلب أن حيث

 مع ،آنذاك االستعمارية النظرة حسب لفرنسا امتداد هي الجزائر أن أساس على الجزائر

                                                           

 .1962ديسمبر  31، مؤرخ في 57-62قانون رقم  -  1

 . 1971نوفمبر  16مؤرخ في ، 75- 71أمر رقم  - 2
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 سنة الصادر القانون أن كما ،)1(الجزائر في ضاعلألو  المناسبة التعديالت بعض إدخال
 القوانين تطبيق في تجاهاال هذا دعم قد الجزائر بدستور بعد فيما عرف والذي 1947

 الحاالت ببعض خاصة قوانين وضع األحيان بعض وفي ،الجزائر في الفرنسية
  .)2(الجزائريين العمال أو الفرنسيين بالعمال تعلق سواء ،والمواضيع

 ،العمل عالقات ينظم جزائري عمل قانون لوجود الحاجة ظهرت االستقالل بعدو 
 انتهجته الذي يقتصاداالو  السياسي النظام مع تماشيا ضراباإل مسألة في الفصل وكذا

  .المرحلة تلك في السلطة

@üëc@ZŒë‹i@òub¨a@¶g@æìãbÓ@ÝàÇ@ð‹öa�u@ @

 الذي الجزائريين للعمال العام تحاداال وجه ،عنه اإلعالن وفور ،قاللاالست بعد
 العمال إلى نداءً  ،إيدير عيسات المرحوم النقابي طرف من 1956فيفري 24 في أنشئ
 المنظمة أعمال أمام التحدي ورفع مناصبهم في والبقاء ،العمل مواصلة على فيه يحثهم

O. A. Sالفرنسة السرية العسكرية
 المؤتمر انعقد ،التنظيمية النصوص غياب ظل فيو . )3(

 تفاقاال من المؤتمرون يتمكن لم إذ ،1963 سنة الجزائريين للعمال العام تحادلال األول
 النقاش مسألة ترك إلى به أدى مما ،العمل عالقات تنظيم كيفية بشأن موحد تصور على
 إلى الشغل بعالم أدت الوضعية ذهه ،)4(للسلطة المركزية للدوائر العمل نقانو  حول

 ،الوطنية التشريعات بغياب يتسم وضع في العمل عالقات تنظيم كيفية إشكالية مواجهة
 العمل قانون أن ويعتبر األول تجاهاال ،متناقضين يناتجاه آنذاك ظهر اإلطار هذا وفي

 محيط مع يتالءم والذي التقني لطابعه نظرا ،الوطنية السيادة مع يتعارض ال الفرنسي

                                                           

  . 46التنظيم القانوني لعالقات العمل في التشريع الجزائري، مرجع سابق، صسليمان، أحمية  - 1
 - MENTRI Messaoud, essai d’analyse de la législation et de la règlementation du travail en 
Algérie, OPU, Alger, 1986, p8.  

 . 46، صنفسه، مرجع أحمية سليمان -  2

3- BOUTEFNOUCHET Mostapha, le socialisme dans l’entreprise, OPU Alger 1982, p24.  
4 -ZOUAIMIA Rachid, les tendances à l’harmonisation du droit applicable aux fonctionnaires et 
salaries des entreprises publics en Algérie, revu intégration, N° 20 décembre 1983, p53.  
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 ينسجم حتى عليه التعديالت بعض إضافة تجاهاال هذا مؤيدو ويقترح ،الجزائر في العمل
  .الوطنية السيادة متطلبات ومع ،الدولة إيديولوجية مع

 التشريعات محل يحل متكامل قانون إصدار بضرورة فيرى ،الثاني تجاهاال أما
 من منبثق كونه حيث من ،تعمارياالس النظام مع القطيعة على بالتالي ويحدث الفرنسية

 إال. )1(العمال حقوق وحماية االشتراكية المبادئ على تقوم التي لألمة األساسية النصوص
 ،الفرنسية بالقوانين العمل مدد الذي 1962 ديسمبر 31 في المؤرخ القانون صدور أن

 وأدى ،العمل قوانين فيها بما الفرنسية بالتشريعات قالتطبي ومدد ،األول تجاهاال كفة رجح
 على للمشروعية إضفاء بمثابة فيه رأوا الذين القضاء رجال ارتياح إلى التمديد هذا

 بالمقابل لكن ،الفرنسي القانون من مأخوذة قانونية قواعد على المؤسسة القضائية أحكامهم
 رأت التي الجزائريين للعمال لعاما تحاداال لدى وامتعاض ،قلق التمديد هذا عن تمخض

  .)2(االشتراكي االختيار على حقيقًيا خطًرا فيه

 من نوع شابهه البداية منذ السياسية السلطة موقف أن ،إليه اإلشارة تجدر وما
 ،ةالفرنسي بالتشريعات العمل بمشروعية ترخيصها جانب فإلى ،الوضوح وعدم ،التردد
 األساسية االختيارات مع ما حد إلى يتطابق العمل لقانون جديد مشروع بإعداد قامت
1964 سنة العمل تشريعات في النظر إلعادة لجنة تأسيس تم فقد ،)3(للدولة

 أن إال ،)4(
 الُكّتاب أحد برر وقد ،القانون مشروع حول موحد اتفاق إلى التوصل في فشلت اللجنة هذه

 فريقين إلى أنفسهم على انقسموا الذين ،اللجنة أعضاء بين الصراع احتدام إلى الفشل
 في حرجا يجدون وال العمل بمنازعات المكلفون القضاة يتزعمه أول فريق ،متعارضين

 للعمال العام تحاداال فيتزعمه الثاني يقالفر  أما ،الفرنسية العمل تشريعات بتبني المطالبة

                                                           

 . 13مرجع سابق، صعجة الجياللي،  - 1

2- ZOUAIMIA Rachid, op. cit, p56.  
3 - ZOUAIMIA Rachid, Idem, p63.  

 لتي تضمن بنية وتوحيد المرافقن ابداية التفكير من طرف الدوائر الرسمية في إعداد القواني 1964تعتبر سنة  - 4
  : أشار إليهوالدواوين والشركات والمؤسسات العامة التي تم إنشاؤها مباشرة بعد االستقالل. 

 . 2، ص1982النظام القانوني للوحدات االقتصادية في الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر أحمد عماري،  -  



Ý—ÐÛa@ïãbrÛa@Zla‹š⁄a@µi@÷í‹Øm@Õ¨a@Áiaìšë@òÄÏb�a@óÜÇ@áÜČ�Ûa@ïÇbànuüa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@lbjÛa@ïãbrÛa 

 

235 

 

 بقانون آنذاك تسميته تمت ،العمل لقانون جديد مشروع تبني إلى يميل الذي ،الجزائريين
 ،رأيه فرض من تمكن الذي األول الفريق كفة بتغليب النقاش وانتهى ،االشتراكي العمل

 لقانون األول الملتقى برر وقد ،)1(العمل عالقات لتنظيم الوحيد الحل هاعتبار ب مؤقتا ولو
 الورشات وٕاعادة ،قتصاداال إنعاش بضرورات الحل هذا تبني ،1964 سنة المنعقد العمل

  .)2(االستقالل غداة المتفشية ،البطالة محاربةو  المهملة

 إعادة لجنة خالل من آنذاك السياسية سلطةال فشل في الرئيسي السبب أن إال
 فكرة فرض في الجزائريين للعمال العام تحاداال فشل وكذلك ،العمل تشريعات في النظر
 سنة المنعقدين العمل لقانون األول الملتقى خالل من العمل لقانون جديد مشروع تبني

 طبيعة على كستانع التي المختلفة التناقضاتو  السياسية الصراعات إلى راجع ،1965
 على الوضعية هذه انعكست حيث ،الحزبو  الجزائريين للعمال العام تحاداال بين العالقة
 يفرض أن عمالية كقوة تحاداال يستطع لم وبذلك ،)3(طبيعتهو  النقابي النشاط مفهوم تحديد
 1963 دستور بها جاء التي المبادئ يعكس جزائري عمل قانون إصدار بضرورة موقفه

  .)4(ضراباإل حقو  النقابي الحقب عترافاال وهو منه 20 المادة في ورد ما أهمها منو 
                                                           

 . 15مرجع سابق، صالجياللي،  عجة -  1

2 - MENTRI Messaoud, op. cit, P 8.  

  : انظرللتفصيل في عالقة االتحاد العام للعمال الجزائريين بمؤسسات الدولة في تلك الفترة،  -  3
حاد العام للعمال الجزائريين للحرية النقابية، رسالة ماجستير، جامعة تيزي مدى ممارسة االتبلونيس ناصر الدين،  -  

 . 1993 – 1992وزو 

االتحاد العام «جاء فيه أن:  1962جانفي  19عمال الجزائريين أصدر إعالنا بتاريخ لذلك رغم أن االتحاد العام لو - 4
 أن تتطور الحركة النقابية بصفة للعمال الجزائريين منظمة وطنية، واستقاللها السياسي شيء ضروري، ومن المهم

  أشار إليه: . »حرة
 - FAVET Jean, le syndicat, les travailleurs et le pouvoir en Algérie, revue annuaire de de 
l’Afrique du Nord, 1964, p48.  

ولكن رغم اإلعالن السابق الذي يؤكد فيه االتحاد استقالليته، وكذلك طموحه في أن يكون نقابة تدافع عن مصالح  -  
 1964ديسمبر 20في صراع مع السلطة السياسية والحزب، وانتهى بإبرام اتفاق في  العمال، إال أن هذا التوجه أدخله

بين الحزب والمركزية النقابية، ومن خالل هذا االتفاق نستطيع أن نحدد بعض خصائص التي تميزت بها نقابة العمال 
ليتها عن الحزب، وعلى هذا األخير الجزائريين غداة االستقالل، ومنها: استقاللية النقابة في الميدان التنظيمي، استقال

ح المادية والمعنوية احترام االستقاللية العضوية والتسيير للمنظمة النقابية، إذ يتمثل دورها في الدفاع عن المصال
  : للعمال. أشار إليه

= 
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bîãbq@Z÷í‹Øm@Õy@ÞbàÈÛa@À@⁄ala‹š@ @

 ناتجة العمالية اتضطراباال بعض لالستقالل األولى السنوات في الجزائر عرفت
 على التأثير نتائجها ومن ،البالد تعرفها كانت التي يةقتصاداالو  السياسية الوضعية عن
 عن ابضر اإل إلى بالعمال أدى الذي األمر ،المستخدمة المؤسسات تسييرو  ملكية نمط

 كالسيكية مهنية بمطالب تارة امتزاجها هو الفترة تلك في العمال مطالب يميز وما ،العمل
 لهذه الذاتي بالتسيير بالمطالبة تتعلق كانت أخرى وتارة ،األجور في كالزيادة ،معروفة

  .المؤسسات

 طرف من ،)1(للمؤسسات الذاتي التسيير سياسة المرحلة هذه في الدولة طبقتو  
 طواعية عن سواء ،للمؤسسة العمل صاحب لمغادرة نظرا تأميمها بعد وذلك ،العمال
 طرف من الذاتي التسيير نمط تكريس تمو  ،بالقوة مغادرتها على بإلزامه أو وبإرادته

 على تطبيقه تم حيث ،1963 مارس 28و 22 في الصادرة المراسيم بمقتضى لطةالس
 أوربي أصل من العمل أصحاب يملكها كان التي الصناعي الطابع ذات المؤسسات

 ،متعددة صعوبات واجهت المؤسسات هذه أن إال ،االستقالل بعد البقاء فضلوا والذين
 ،باآلالت الخاصة الغيار قطاع في قصن جانب إلى األولية بالمواد التموين نقص أهمها
 إلى األحيان غالب في أدى الذي األمر ،اإلنتاج وتيرة من التقليل إلى أدت الوضعية هذه

 هذه أدت حيث ،للمؤسسة النهائي أو الجزئي الغلق إلى أو ،العمال عدد من التقليص
 مما ،سسةالمؤ  تأميمو  العمل صاحب بذهاب والمطالبة ضراباإل إلى بالعمال الوضعية

 قرار بمقتضى للتسيير مؤقتة لجنة تنصيب في والشروع ،بالتدخل العمومية بالسلطات أدى
  .)2(وزاري

                                                           

 .65و 64مرجع سابق، صبلونيس ناصر الدين،  = 

 انظر:  التي انتهجتها الجزائر، ي نظرية التسيير الذاتيللتفصيل أكثر ف -1
- ROUTEFNOUCHET Mostapha, op, cit,p24.  
2- BENAMROUCHE Amar, grève et conflits politique en Algérie, édition CARTHALA, Paris, 
2000, p84 et 85.  
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 العام تحاداال تدخل ،العمالية األوساط تعرفها بدأت التي اتضراباإل موجة ومع 
 من ناشدهم ،1962 جوان في للعمال وجهه الذي النداء خالل من الجزائريين للعمال
 منظمة انتهجتها التي المحروقة األرض سياسة لمواجهة ،عملهم مناصب في بالبقاء خالله
 مرحلة تجاوز حين إلى ضراباإل حق ستعمالا تأجيلو  ،)1(الفرنسية OAS السري الجيش

 وقف أن يعني ما ،المركزية السلطة منه تشكو كانت الذي ،السياسي ستقراراال عدم
 تحادلال سبق الذي الحق هذا إزالة إلى يهدف ال مؤقت إجراء إال هو ما ضراباإل ممارسة

 جانفي 25 بين ما دام عام إضراب إلى ناد عندما التحرير حرب أثناء مارسه أن ذاته
  .االستقالل أجل من المشروع للكفاح أداة هاعتبار ب 1957 فيفري 04و

 ،منه 20 المادة نص خالل من ضراباإل حق تكريس تم 1963 دستور وبصدور
 ،األخرى أحكامهو  الدستور مقدمة إلى برجوعناو  لكن ،القانون نطاق في ممارسته بشرط
 حق بممارسة لللعما عترافاال مسألة أن حين في ،اشتراكي توجه ذات فلسفته أن نجد
 إلى الفقه انقسام إلى أدى اإليديولوجية في التناقض هذا ،ليبرالي توجه هو ،ضراباإل

 20 المادة في كّرسمال ضراباإل لحق ضيق مفهوم إعطاء يقترح األول تجاهاال ،يناتجاه
 إقامة نم االنتهاء عند يزول ما سرعان انتقالي حق أنه على وبتكييفه ،1963 دستور من

 إلى يشير ال 20 المادة نص ألن منتقد التفسير هذا أن إال ،)2(االشتراكية الدولة هياكل
 حصر يرىف ،الثاني تجاهاال أما. دستورية كقاعدة تعتبر بل ،للحق الظرفية الطبيعة
 ألن ؛مؤسس غير االعتقاد هذا أن غير ،)3(الخاص القطاع نطاق في الحق هذا ةممارس
  .الخاص أو العام القطاع في ضراباإل حق ممارسة بين زيميّ  ال 20 المادة نص

 تلك في العمال اتإضراب أن يبّين الواقع فإن ،الفقهية اآلراء هذه عن وبعيدا 
 1964 سنة عرفت لقد ،سواء حد على الخاص والقطاع العام القطاع شملت الفترات
 في اإضراب 33 تسجيل 1964 سنة من األول السداسي شهد حيث ،اتضراباإل من العديد
 ،العمل عن مضرب عامل 90000 تسجيل السنة نفس شهدت كما ،وحدها الجزائر منطقة

                                                           

1- BOUTEFNOUCHET Mostapha, op. cit, p24 

2- SAADI Noureddine, la gestion socialiste des entreprises (G. S. E), O. P. U, Alger 1982, p159.  
3- ZOUAIMIA Rachid, op. cit, p59.  
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 اتضراباإل هذه وشملت ،الخاص اعقط عمال مجموع من % 4,5 يمثل ما وهو
 ،الستينيات سنوات نهاية ومع ،)1(الصناعي القطاع من والمتوسطة الكبرى المؤسسات

 هذه أن إال ،اإضراب 72 إلى 1969 سنة وصل أن إلى اتضراباإل عدد نخفضا
 ،الكبرى المدن بقية تشمل تأصبح بل ،فقط الجزائر العاصمة تميز تعد لم اتضراباإل

 توسع كما ،اتضراباإل حركية في مهمة أقطاب إلى تحولت التي ووهران قسنطينة مثل
 فيما أما. العمومية واألشغال البناء كقطاع ،أخرى قطاعات إلى اتضراباإل نشاط مجال
 المهنية الطبيعة ذات المطالب في تنحصر فإنها ،المضربين العمال بمطالب يتعلق

 بتطبيق تتعلق أخرى ومطالب ،العمل ساعات وتحديد األجور في كالزيادة ،ةتماعياالجو 
  .)2(المؤسسات بتأميمو  الذاتي التسيير

 أصبحت والتي ،1965 جوان 19 بتاريخ الجزائر عرفتها التي األحداث أن إال
 في تفكر السلطة وبدأت ،بالدستور العمل وقف إلى أدت ،)3(الثوري بالتصحيح تعرف
 ،ضراباإل حق عن الدستورية الحماية إسقاط إلى أدىو  ،الفرنسية التشريعات عن بدائل
  .الحق هذا يؤطرو  ينظم عمل قانون غياب مع ذلك امنتز  حيث

 خالل من ،ضراباإل من موقفها عن آنذاك السلطة أفصحت 1966 سنة وفي
171 المادة القانون هذا تضمن حيث ،)4(العقوبات قانون صدور

 توقف أي منعت التي ،)5(
                                                           

1- BENAMROUCHE Amar, op. cit, p81. 
2- BENAMROUCHE Amar, op. cit, p82.  

، الصادر عن مجلس الثورة المتضمن اإلعالن عما أصبح يعرف " بالتصحيح 1965ان جو  19بيان مؤرخ في  -  3
 . 1965جويلية  6المؤرخة في  56الثوري " ج. ر، عدد 

، 48المتضمن قانون العقوبات، ج. ر، عدد  1966يونيو  8المؤرخ في  156- 66الصادرة بمقتضى األمر  - 4
 . 1966يونيو  10المؤرخة في 

  دج  500يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة من « :من قانون العقوبات قبل إلغائها 171تنص المادة  -  5
دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حمل على التوقف المدبر عن العمل أو على االستمرار فيه أو  20000إلى  

ف أو التعدي أو التهديد أو باستعمال طرق احتيالية بقصد اإلجبار على رفع أو خفض األجور شرع في ذلك بطريق العن
  . »أو المساس بحرية ممارسة الصناعة أو بحرية العمل

من قانون العقوبات الفرنسي لسنة  414) من قانون العقوبات نسخة طبق األصل للمادة (الملغاة 171وتعتبر المادة  -  
 .1865ماي  25ضى قانون ملغاة بمقت، ال1810
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 ،ضراباإل حق ممارسة صراحة يمنع لم النص هذا أن اإلشارة مع ،العمل عن مدبر
 لكن ،)1(العنف استعمال يصحبه الذي العمل عن التوقف حالة على المنع واقتصر
 توقف أيّ  على يطبق قد المنع هذا أن نجد لمحتواها وبتفحص ،المادة هذه إلى بالرجوع
  .التعديو  العنف استعمال دون ضراباإل إلى اللجوء تم ٕانو  حتى ،العمل عن جماعي

 حق مشروعية تكريس على 171 المادة نص شكله الذي العائق رغم لكن
 ممارسة واصلوا العمال أن إال ،1963 بدستور العمل وقف إلى إضافة ضراباإل
 متعددة اتإضراب قيام 1967 سنة شهدت حيث ،المهنية لمطالبهم تدعيما ضراباإل

 األجنبية الشركات مديري بين قامت التي النزاعات منها ،المؤسسات من العديد عرفتها
 شركة في يعملون نقابيين بتسريح الشركات هذه مسؤولي قيام نتيجة ،الشركات هذه نقابيو 

 نعزالهاا بمحاولة النقابية القيادة إتهام إلى بالحكومة اتضراباإل هذه وأدت ،)2(سوناطراك
 اللجنة حل الحكومة قررت ولذا ،العمال تنظيم في كفاءتها وعدم ،العمالية القاعدة عن

 رغم ولكن ،)3(الجزائريين للعمال العام تحادلال الثاني المؤتمر عن المنبثقة الوطنية التنفيذية
 1969 سنة أن الدراسات تشير حيث ،ضراباإل ممارسة العمال واصل التضييق هذا

  .)4(اإضرابً  72 حوالي عرفت وحدها

Ê‹ÐÛa@ïãbrÛa@ @

òÜy‹ß@Éäß@⁄ala‹š@À@ÊbĐÔÛa@âbÈÛa@ @

 الجزائر في العمل تشريعات تاريخ في أساسية مرحلة السبعينيات سنوات عرفت 
 خالل من ،الخاص القطاع في بضرااإل يبيح نص أول المرحلة هذه في صدر حيث
75-71 رقم األمر

 إال العمل عن ضراباإلب األمر يجوز ال« :منه 15 المادة وتنص ،)5(
                                                           

، 1990فبراير  6خ في المؤر  02-90من القانون  58من قانون العقوبات بمقتضى المادة  171ألغيت المادة  - 1
 المشار إليه سابقا.

 .112مرجع سابق، صبلونيس ناصر الدين،  - 2

 . 113المرجع السابق، صبلونيس ناصر الدين،  -  3

4- BENAMROUCHE Amar, op. cit, p82.  

  .1971نوفمبر  16مؤرخ في  ،75- 71أمر رقم  -  5
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 فإن وبذلك، »النقابية السلطة مصادقة وبعد المصالحة بقصد العمل مفتش إخبار بعد
 ومشروطا مقيدا حقا جعله مما ،أولية شروط ةبعد ضراباإل حق ربطت آنذاك السلطة
 النقابية الهيئة مصادقة ثم ،أول كشرط المصالحة بمحاولة قيامه بعد العمل مفتش بإجازة

 تزكية على حصوله دون فيه الشروع تم إضراب يفأ وبذلك ،ثان كشرط )1(تالية مرحلة في
 ضد تأديبية إجراءات اتخاذ إلى يؤدي قد ،مشروع غير اإضراب يعتبر ،الهيئتين هاتين من

 أحد يرى للمشرع التوجه هذا حولو  ،التسريح حد إلى تصل قد المضربين العمال
 لحق العمال ممارسة قبل الشروط هذه وضع من اكآنذ السلطة موقف أن ،)2(الكتاب

 ،المشروعة غير الفجائية اتضراباإل على الطريق قطع نحو توجهها إلى يرجع ،ضراباإل
 خالل من ،أوال الودية بالطرق جماعي خالف أي تسوية إلمكانية المجال فسح وٕالى

 تسوية دون صالحةالم فترة انتهاء وبعد. العمل مفتش بها يقوم التي المصالحة إجراءات
  .)3(ضراباإل إلى اللجوء للعمال يمكن ،للنزاع

 إال ،فقط الخاص القطاع في ضراباإل حق كّرس 75-71 رقم األمر أن رغم لكن
 وضوح عدم يثبت ما وهو ،العام القطاع حتى مارسه ضراباإل أن أثبت الواقع أن

 الذي ،للمؤسسات االشتراكي التسيير المتضمن فالقانون ،الفترة لتلك القانونية النصوص
 بتنظيم خاص قانوني نظام إقامة منه الغاية تكن لم العمل لتشريعات قبس أول يعتبر

 تسيير في العمال مشاركة نظام وتكريس إقامة منه الهدف كان بل ،العمل عالقات
 أو الفردية العمل عالقاتل تقني تنظيم أي يحدث لم بذلكو  ،يةقتصاداال المؤسسات
 هذه ،)4(القطاعات مختلف بين اتلتزاماالو  الحقوق في الفوارق على بذلك قىأب ،الجماعية

 ،عاملوال المستخدمة المؤسسة مصلحة بين سلبي فصل حدوث إلى أدت تختالالاال
 حتى مطالبهم لتحقيق ضراباإل إلى اللجوء من مانعا العمال ير لم مصالحهم عن وللدفاع

                                                           

  . 144آليات تسوية منازعات العمل، مرجع سابق، صسليمان، أحمية  -  1
 - BELLOULA Tayeb, op. cit, p535.  
2- BELLOULA Tayeb, op. cit, p535.  
3- BELLOULA Tayeb, op. cit, P 536.  

 . 47التنظيم القانوني لعالقات العمل في التشريع الجزائري، مرجع سابق، صسليمان، أحمية  -  4
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  .)1(السلطة رضا ذلك ينل لم ٕانو 

1976 دستور صدور ،كذلك السبعينات مرحلة يميز ما
 تكريسال أعاد الذي ،)2(

 تنص التي منه 61 المادة خالل من ،ضراباإل لحق )3(- التعبير صح إن - الدستوري
 القانون وينظم به معترف ضراباإل حق الخاص القطاع في« :الثانية فقرتها في

 المنتمين للعمال فقط كّرسم ،الدستور هذا ظل في ضراباإل حق فإن وبالتالي ،»ممارسته
 طرف من ومحمية مضمونة العام القطاع في العمال مصالح أن اعتبارب ،الخاص للقطاع
 القطاع في العمل عالقات أن لذلك إضافة ،االشتراكية اإليديولوجية حسب ،الدولة
 ،)4(للتسيير االشتراكية باألساليب المتعلقة والتنظيمات القوانين ألحكام تخضع تراكياالش
 لم الحق هذا تنظم التي القوانين أن إال ،ضراباإل بحق الدستوري عترافاال رغم لكن

 القطاع في ضراباإل حق فإن بالتاليو  ،)5(تورالدس بهذا العمل وقف غاية إلى تصدر
 مما ،به خاص قانوني تنظيم بأي يخص ولم ،عام كمبدأ فقط به معترفا كان الخاص

 هو آنذاك الوحيد النقابي التنظيمو  ،العمل لمفتش التقديرية لطةللس فقط خاضعا يبقى جعله
  .)6(الجزائريين للعمال العام تحاداال

 المنتمين العمال أنّ  نجد - العام القطاع في ضراباإل منع ورغم -الشأن هذا وفي
 1977 سنة فإن ،ملللع الوطني المعهد إحصائيات فحسب ،ضراباإل مارسوا القطاع لهذا

 في اإضراب 260و ،1978 سنة في اإضراب 88و ،العام القطاع في اإضراب 189 عرفت
                                                           

  56مرجع سابق، ص عجة الجياللي،  -  1

نوفمبر  24المؤرخة في  ،94، ج ر عدد 1976نوفمبر  22خ في المؤر  ،97-76الصادر بمقتضى األمر رقم  -  2
1976 . 

 . 1963ا في ظل دستور مكّرسباعتبار أن االعتراف بدستورية حق اإلضراب كان  -  3

 . 1976من دستور  61وهو ما حددته صراحة الفقرة األولى من المادة  -  4

، السالف الذكر، هي التي تؤطر إجراءات 1971نوفمبر  16المؤرخ في  75-71من األمر رقم  15بقيت المادة  -  5
 ممارسة حق اإلضراب. 

نصت على أن القانون ينظم ممارسة اإلضراب، إال أنه لم يصدر أي قانون  1976من دستور  61رغم أن المادة  -  6
من القانون  64حق إلى غاية إلغائه بالمادة هو اإلطار القانوني لممارسة هذا ال 75-71بعد ذلك، وبقي األمر رقم 

 المتضمن ممارسة الحق النقابي.  ،المعدل والمتمم ،1990يونيو  2المؤرخ في  14- 90رقم
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1980 سنة في اإضراب 420 إلى وصلو  ،1979 سنة
 هذه خالل من يتضحو  ،)1(

 حق مارسةم من العام القطاع في للعمال الدستوري عترافاال عدم رغم أنه اإلحصائيات
 من جزءا ضراباإل وأصبح ،الطرح هذا تجاوز للعمال االجتماعي الواقع أن إال ،ضراباإل

  .الخاصة أو منها العمومية سواء القطاعات بمختلف العمل عالقات

 فصدر ،القوانين بواسطة بالتشريع العمل بداية كذلك السبعينات مرحلة نهاية عرفت
 المادة في اعترف الذي ،)2(للعامل العام األساسي القانون المتضمن 12-78 رقم القانون

 دستور مبادئ مع شياتم ،)3(ضراباإل حق بممارسة الخاص القطاع في للعمال منه 21
 القطاع عمال دون ،الخاص القطاع لعمال به معترف ضراباإل حق بقي وبذلك ،1976

 هذا صدور بعد اتضراباإل من العديد عرف العام القطاع أن أظهر الواقع لكن ،العام
 كان القانون هذا تطبيق أن حيث ،النص هذا بها يتميز التي التعقيد لحالة نظرا القانون
 التيو  المجاالت مختلف في التنظيميةو  القانونية النصوص من العديد إصدار إلى يحتاج
 الوضعية هذه ،)4(تنظيمي نص مائة من وأكثر تشريعيا نصا عشرين من أكثر بلغت
 وأدى ،العمل عالقات تنظم التي للقوانين العمال خضوع في التجانس عدم من نوعا خلقت
 من العديد ظهور إلى أدت الحالة هذه ،العمال أجور في حتى فوارق إحداث إلى كذلك

 بالوقاية المتعلق 05-82 رقم القانون بإصدار يتدخل المشرع جعل مما ،اتضراباإل
 اتقاء مشرعال خالله من حاول الذي القانون هذا ،)5(الجماعية العمل خالفات تسويةو 

 متعددة هيئات خالل من ،وتسويتها المستخدمة الهيئات داخل تنشأ قد التي الخالفات

                                                           

 . 59مرجع سابق، صعجة الجياللي،  -  1

مؤرخة  32يتضمن القانون األساسي العام للعامل ،ج ر عدد  1978أوت  5المؤرخ في  12 – 78قانون رقم  - 2
 . 1978أوت  08في 

من الدستور، فإن حق اإلضراب معترف به في  61للمادة  تطبيقا «أنه  12- 78من القانون  21تنص المادة  -  3
 . »القطاع الخاص، ويمارس وفقا للكيفيات المحددة بموجب القانون

 . 50التنظيم القانوني لعالقات العمل في التشريع الجزائري، مرجع سابق، ص ن، سليماأحمية  -  4

، المتعلق بالوقاية وتسوية خالفات العمل الجماعية، ج. ر، 1982فيفري  13، المؤرخ في 05-82قانون رقم  - 5
 . 1982فيفري  16، مؤرخة في 7عدد 
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 ومفتشية الحزب بخلية مرورا ،)1(العمال ممثلي مع تعقد التي االجتماعات في تتمثل
 الوقائية اإلجراءات هذه رغم ولكن ،)2(نزاعال أطراف بين المصالحة جانب إلى ،العمل

 ،تواصلت اتضراباإلو  اتحتجاجاال حركة أن إال ،القانون هذا بها جاء التي والعالجية
 عالم في االجتماعي الّسلمو  ستقراراال حالة على الحفاظ في القانون هذا فشل يفسر مما

 فتم ،اتضراباإل عدد تصاعد القانون هذا صدور تلت التي السنوات عرفت حيث ،الشغل
 855 إلى وارتفع ،1983 سنة اإضراب 688و ،اإضراب 768 يقارب ما 1982 سنة تسجيل
1985 سنة اإضراب

)3(.  

 األمر ،ابضر اإل لموضوع إطالقا يشر لم 05 - 82 رقم القانون أن ،المالحظو 
 فعالية األكثر الوسيلة استعمال في العمال لحق صريحة مصادرة بأنه تفسيره يمكن الذي

 مبدأ مع تناقضا يعتبر أخرى جهة ومن ،جهة من هذا ،الماديةو  المهنية بحقوقهم للمطالبة
 12-78 رقم القانون من 22 المادة بموجب العمال لجميع به المعترف النقابي الحق

 ضراباإل لحق المشرع تطرق عدم فإن وبذلك ،للعامل العام األساسي نونالقا المتضمن
. العام القطاع لعمال ضراباإل حق منح برفض موقفه عن يعبر 05-82 رقم القانون في
 الحقائق من ضراباإل كان ،الثمانيناتو  السبعينات مرحلة في أن ،االنتباه يشد ماو 

 الخطاب ذلك في متحدين ،الخاصو  العام القطاعين في العمال طرف من الممارسة
 العدالة ،ومنتج مالك العامل( شعاراته بين من كان الذي ،المرحلة لتلك الرسمي

 يعيشها كان التي األوضاع تخالف كانت الشعارات هذه ،)...الشاملة التنمية ،ةاالجتماعي
  .)4(العمال

                                                           

 ، المشار إليه سابقا. 12- 78من القانون رقم  10المادة  -  1

 ، السالف الذكر. 12- 78من القانون رقم  19المادة  - 2

 . 123مرجع سابق، صعجة الجياللي،  -  3

 .238، مرجع سابق، صخالد حامد -  4
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‹ÐÛaÊ@sÛbrÛa@ @

òÜy‹ß@÷í‹ØnÛa@ðŠìn�‡Ûa@fiÛla‹š@À@ÊbĐÔÛa@âbÈÛa@ @

 سنة من ابتداءً  العالمية األسواق في البترول أسعار انهيار أزمة أفرزت   
 الدولة ميزانية أن اعتبارب ،الصعبة العملة من الدولة مداخيل في مذهل نخفاضا 1984

 انكشاف إلى المفاجئ االنخفاض هذا فأدى ،%98 بنسبة البترول مداخيل على عتمدت
 هذه فأثرت ،النفطي الريع على يعيش اقتصاد نهبأ ،الوطني قتصادلال الحقيقي الوجه

 بين ومن ،لةالعام الطبقة هو المباشر المتأثر وكان ،ةاالجتماعي الجبهة على الوضعية
 مثلت شعبية انتفاضة هااعتبار  يمكن التي 1988 وبرأكت أحداث ،األزمة هذه إفرازات
 أدتو  ،جديدة مرحلة تأسيس بدايةو  التنميةو  العدالة مشروع تحقيق في أخفقت مرحلة نهاية
 المرحلة هذه بدأتو  ،االستقالل منذ المنتهجة سياستها مراجعة إلى بالدولة األحداث هذه

 هاعتراف منها ،رياتالحو  الحقوق نم بالعديد اعترف الذي ،1989 سنة دستور مع الجديدة
54 المادة في

 القطاعين من كل في ممارسته نيمك عام كمبدأ ضراباإل بحق منه ،)1(
 تقييد إمكانية مع ،القانون إلى الحق هذا ممارسة كيفيات تنظيم إحالة مع ،والخاص العام

  .ستراتيجيةاال أو الحيوية القطاعات بعض في منعه أو الحق هذا ممارسة

 بالوقاية المتعلق القانون صدر ،ضراباإل بحق الدستوري عترافاال لمبدأ وتطبيقا
 القانون هذا نص حيث ،)2(ضراباإل حق وممارسة العمل في الجماعية اعاتالنز  من

 استنفاذ بعد ضراباإل ممارسة إلى اللجوء في العمال حق على منه 24 المادة في صراحة
  .العمل وصاحب العمال بين القائم النزاع لتسوية األخرى العالجية الوسائل

 ضراباإل حق ممارسة لتنظيم القانون هذا من الثالث الباب المشرع خصص وقد
 اإللزامية اإلجراءات مع ،الحق هذا استعمال من المقيدة والقطاعات ،ممارسته وشروط

                                                           

مقتضى ب. و »الحق في اإلضراب معترف به ويمارس في إطار القانون« 1989من دستور  54تنص المادة  - 1
 .من الدستور 57، أصبح حق ممارسة اإلضراب منصوص عليه في المادة 1996التعديل الدستوري لسنة 

 ، المشار إليه سابقا. 02-90قانون رقم  -  2



Ý—ÐÛa@ïãbrÛa@Zla‹š⁄a@µi@÷í‹Øm@Õ¨a@Áiaìšë@òÄÏb�a@óÜÇ@áÜČ�Ûa@ïÇbànuüa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@lbjÛa@ïãbrÛa 

 

245 

 

 هذا لممارسة الجزائية الحماية إلى باإلضافة ،الحق هذا لممارسة العمال لجوء تسبق التي
 المساس يحاول حتى أو يمس شخص كل ابعةمت منه 57 المادة أجازت فقد ،الحق

  .ضراباإل حق بممارسة

 يتمتعون الخاصو  العام القطاعين من كل في العمال أصبح األساس هذا وعلى
 كان ما فبعد ،له المنظمة القانونية األحكام لنفس ويخضعون ،ضراباإل ممارسة بحق
 في يمارس العمال علجمي دستوريا حقا أصبح ،المشرع طرف من استعماله يباح أو يمنع
 هو ضراباإل أصبحو  ،القضاء لسلطة مشروعيته مدى تقدير في ويخضع القانون إطار

 تصاعدا اإلحصائيات تبين حيث ،المستخدم من مطالبهم الفتكاك للعمال المفضلة الوسيلة
 في دستوري كحق ضراباإلب عترافاال السلطة تبني بعد اتضراباإل عدد في مذهال
 4275 إلى ثم ،إضراب 3389 إلى السنة لهذه اتضراباإل عدد فوصل ،1989 دستور
2000 سنة إلى 1991 من الممتدة الفترة خالل اإضراب

)1(.  

                                                           

 . 238مرجع سابق، صخالد حامد،  -  1
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szj¾a@ïãbrÛa@ @

áÜČ�Ûa@ïÇbànuüa@‘b�c@‡îîÔm@⁄ala‹š@Áiaì›i@òîãìãbÓ@ @

 فإن ،المهنية العالقات في توتر من يحدثه وما ،ضرابلإل السلبية لآلثار نظرا
 من كغيره حق ضراباإل أن اعتبارب ،ضراباإل لممارسة وشروطا ضوابط وضع المشرع
 بالشكل ممارسته في التجاوز عدم تضمن وأحكام لشروط يخضع بل مطلقا ليس الحقوق

 أن اعتبارب ،للبالد العامة بالمصلحة وكذا ،العمل عالقة أطراف لحةبمص يضر الذي
 التنظيم إلى الحقوق من غيره من أحوج فهو ثم ومن ،خاصة طبيعة ذو حق ضراباإل

. بها لتزاماال المضربين العمال على يتعين والتي ،لممارسته الالزمة الضوابط ووضع
 ،موضوعية وأخرى شكلية: نوعين إلى ضراباإل حق ممارسة ضوابط نقسم أن ونستطيع

  .ضراباإلب المتعلقة ،يةتفاقاال األحكام حتراما ضرورة جانب إلى

kÜĐ¾a@Þëþa@ @

‡îîÔm@⁄ala‹š@Áiaì›i@òîöa‹ug@ @

 نجد ،ضراباإل حق ممارسة ةلكيفي المنظم 02-90 رقم القانون أحكام إلى برجوعنا
 التسوية إجراءات استنفاذ ،ضراباإل لممارسة العمال لجوء قبل يشترط الجزائري المشرع أن

 لتسوية أخرى وسيلة أي انعدام من التأكد وبعد ،والوساطة المصالحة في المتمثلة الودية
 العمال على يمنع فإنه ،التحكيم إلى اللجوء على النزاع أطراف اتفاق لةحا وفي. )1(النزاع

 األطراف اتفاق مع ضراباإل في الشروع تزامن إذا أما ،ضراباإل إلى اللجوء عن اإلعالن
 عليه نصت ما وهو ،القانون بقوة يوقف ضراباإل فإن التحكيم على خالفهما عرض على

 إنهاء آليات بين من آلية التحكيم أن يعني ما وهو ،)2(القانون نفس من 25 المادة
  .تجميده أو توقيفه فقط وليس ضراباإل

                                                           

 المشار إليه سابقا.  02-90من القانون  24المادة  -  1

ال يمكن اللجوء إلى ممارسة اإلضراب، ويوقف اإلضراب الذي شرع « :أنه 02-90من قانون  25المادة تنص  - 2
 . »ا على التحكيمممجرد اتفاق الطرفين في الخالف الجماعي في العمل على عرض خالفهبفيه 
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 إلزامي أمر ،العمل في الجماعي النزاع لحل الودية الوسائل إلى اللجوء فإن وعليه
 في الودية الوسائل فشل بعد إال تفعيله يتم ال ضراباإل وٕان ،الجزائري العمل تشريع في

 قرار عن اإلعالن فإن وبالتالي ،نزاعهما وحل ،الخالف طرفي نظر وجهات في التقريب
 غير ضراباإل يجعل ،الودية الوسائل هذه على المرور وند العمال طرف من ضراباإل

  .مشروع

 ،الجماعية العمل نزاعات لحل الودية الوسائل من جعل قد المشرع يكون وبذلك
 إمكانية النزاع ألطراف اآلليات هذه توفر حيث ،االجتماعي الّسلم إلحالل إلزامي شرط

 فإن وعليه ،ضراباإل إلى العمال ءلجو  قبل يةالّسلم بالطرق لخالفهما تسوية إلى التوصل
 كإجراء اآلليات هذه -العمال على وبالتحديد – العمل عالقة أطراف على بفرضه المشرع
 منطق اإلمكان قدر واستبعاد والحوار التفاوض منطق تكريس منه الهدف ،إلزامي

  .العمل وأصحاب العمال بين المواجهة

 يصبح ضراباإل فإن ،الجماعي نزاعال تسوية في يةالّسلم الوسائل فشل حالة وفي
 إال ،لمطالبهم يستجيب لجعله العمل صاحب على للضغط العمال إليه يلجأ األخير الحل

 المشرع حددها شكلية ضوابط تسبقه أن يجب ضراباإل قرار على العمل إعالن أن
  .العمل عن الجماعي التوقف على الشرعية إلضفاء

Ê‹ÐÛa@þaÞë@ @

òÔÏaìß@òîjÜËc@ÞbàÈÛa@óÜÇ@Ša‹Ó@æýÇg@⁄ala‹š@ @

 أن يجب الحق هذا ممارسة إلى اللجوء فإن ،جماعي عمل ضراباإل أن اعتبارب
 على ضراباإل إعالن مبدأ عرض يتم حيث ،استفتاء شكل في العمال أغلبية من يصدر
 األقل على أو– لكافة عامة جمعية في ذلك ويتم ،المعنيين العمال بين سري اقتراع
 عدد نصف األقل على يحضرها التي العامة الجمعية في الحاضرين العمال - أغلبية
 لم التي األقلية يلزم ال األغلبية قرار أن المالحظة مع ،)1(المعنية المستخدمة ةهيئال عمال

                                                           

وتكون  يوافق على اللجوء إلى اإلضراب عن طريق االقتراع السري، « 02-90من القانون رقم  28تنص المادة  - 1
  الموافقة بأغلبية العمال المجتمعين في جمعية عامة تضم نصف عدد العمال الذين تتكون منهم جماعة العمال المعينة 

= 
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 رعيةالش ينفي ال األقلية إضراب عدم فإن وبالتالي ،ضراباإل إلى اللجوء لصالح تصوت
 عن التصويت إجراء احترام في هو المبدأ أو األساس أن اعتبارب األغلبية إضراب عن
  .المضربين العمال عدد في وليس ،ضراباإل

 إلى اللجوء عن اإلعالن قبل احترامه يجب جوهري إجراء االستفتاء كان فإذا
 ومن ،اإلجراء هذا يشترط ال الفرنسي العمل قانون فإن ،)1(الجزائري القانون في ضراباإل
 وقد ،)2(اإلجراء هذا مراعاة دون ضراباإل حالة عالنإ قانونا لهم يجوز العمال فإن ثم

 يجوز ال بأنه 1956 جانفي 20 بتاريخ صادر حكم في الفرنسية النقض محكمة استقرت
 قبل استفتاء إجراء العمال مراعاة لعدم نظرا ضراباإل شرعية بعدم التمسك العمل لصاحب

 التشريعات غياب ظل في بأنه تجاهاال هذا النقض محكمة بررت وقد ،ضراباإل إعالن
 على العمال إجبار يمكن ال ،ضراباإل حق لتنظيم الدستوري المؤسس بها طالب التي

  .)3(اإلجراء هذا مراعاة

 جمعية في العمال أغلبية طرف من ضراباإل إلى اللجوء على الموافقة شرط ويعد
 دون ضراباإل عن اإلعالن فإن وبذلك ،الجزائري العمل قانون في إلزامي إجراء عامة

  .ضراباإل مشروعية عدم إلى يؤدي ونيقان بإجراء إخالل هو ،اإلجراء هذا واحترام مراعاة

 عن اإلعالن يسبق أن إلزامية الجزائري المشرع اشتراط أن الصدد هذا في ونشير
 من يعتبر الذي ضراباإل قيمة من التقليل شأنه من ،العمال بين استفتاء إجراء ضراباإل

 االستفتاء لىإ اللجوء مسألة يجعل أن المشرع بإمكان كان ذلك لتفاديو  ،الدستورية الحقوق
 ضمن معالجتها يمكن التي العناصر ضمن ويدرجه ،ارياختي إجراء ضراباإل إعالن قبل
 المسألة هذه حول التفاوض العمل عالقة ألطراف يمكن وبذلك ،الجماعية ياتتفاقاال

                                                           

 .»على األقل =

، إما من الهيئة 02-90من القانون رقم  27و 4راب طبقا لنص المواد يتم اإلعالن عن قرار اللجوء إلى اإلض - 1
 النقابية للعمال أو من ممثلين ينتخبهم العمال. في حالة عدم وجود تنظيم نقابي يمثل العمال داخل الهيئة المستخدمة. 

2- SINAY Hélène, JAVILLIER Jean-Claude, op. cit, p 191.  
3- Cass. Soc. 20. janvier. 1956. BULL. CIV. IV. cit par:  
 - TYSSIE Bernard, droit du travail, relations collectives, op. cit. p465.  
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 حق ممارسة قرار حول العمال بين استفتاء إجراء اشتراط إمكانية على تفاقواال
 إجراءً  األخير هذا أصبح الشرط هذا على جماعية يةاتفاق اشتملت فإذا ،)1(ضراباإل

  .مشروعيته بعدم ضراباإل تكييف إلى احترامه عدم ويؤدي ،اإلزاميّ 

 من السري االقتراع شرط جعل خالل من المشرع توجه كان إذا ،اإلطار هذا وفي
 فإن ،االجتماعي الّسلم على المحافظة ألجل ،حوله التفاوض يجوز ال الذي العام النظام

 كمبدأ ضراباإل بحق المساس شأنها من التي القانونية الحواجز وضع في إفراطا يعد ذلك
  .دستوريا كّرسم

Ê‹ÐÛa@ïãbrÛa@ @

ŠbÈ’⁄a@Õj�¾a@i⁄bla‹š@ @

 بتوقيت العمل صاحب المبإع العمال قيام ،ضراباإلب المسبق باإلشعار يقصد 
 مسبقا العمل صاحب إعالم اإلجراء هذا خالل من يتم حيث ،العمل عن الجماعي التوقف
 هذا لمواجهة الالزمة تياطاتاالح باتخاذ األخير هذا ليقوم ،)2(ضراباإل إلى اللجوء بقرار

 العمل عن التوقف على العمال رغبة عن يكشف سابق إجراء هو فاإلشعار. )3(التوقف
  .رفضها العمل لصاحب سبق التي المهنية مطالبهم لحقيق كوسيلة

 صاحب بإعالم العمال قيام ضرورة 02-90 رقم القانون من 29 المادة تشترط
 أجل انتهاء بعد ضراباإل في الشروع يتم أن على ،ضراباإل إلى اللجوء بقرار العمل

 ايتضمنه أن يجب التي البيانات يحدد لم المشرع أن من وبالرغم ،)4(المسبق اإلشعار
 كانت إن ،ومدته ضراباإل بداية تاريخ اإلشعار يحدد أن به المعمول أنّ  إال اإلشعار

                                                           

، وكذلك مع عدم إدراج المشرع 02-90من القانون رقم  28ذه الفرضية مستبعدة حاليا مع وجود المادة إال أن ه -  1
 120مسألة التفاوض حول عملية إجراء استفتاء قبل اإلعالن على قرار اإلضراب ضمن العناصر المحددة في المادة 

 ، المشار إليه سابقا. 11- 90من القانون رقم 

 . 150آليات تسوية منازعات العمل والضمان االجتماعي في القانون الجزائري، مرجع سابق، صسليمان، أحمية  -  2

 . 86النقابات العمالية وممارسة حق اإلضراب، مرجع سابق، صرمضان عبد اهللا صابر،  -  3

 ، المشار إليه سابقا. 02- 90من القانون رقم  29المادة  -  4
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 خالل من إقراره تاريخ هي ليست ضراباإل بداية فإن وبذلك ،محددة غير أو محددة
 المسبق اإلعالم مهلة لنهاية الموالي التاريخ من يبدأ نفاذه ولكن للعمال العامة الجمعية

  .إقليميا المختصة العمل مفتشية إعالم ضرورة مع ،)1(العمل صاحب لدى إيداعه تم الذي

 التوقف عن بقرارهم العمل صاحب بإخبار ملزمين غير العمال فإن ،فرنسا في أما
 بإشعار مهالتزام دون العمل عن التوقف لهم يجوز بحيث ،إضراب في والدخول العمل عن

 نص وجود لعدم ذلك يرجعو  ،العمل عن التوقف في برغبتهم مسبقا العمل صاحب
 أن على الفرنسية النقض محكمة قضاء ستقرا المسألة هذه وحول ،ذلك يفرض تشريعي
 العمل صاحب بإخبار قانونا ملزمين يكونوا أن دون العمل عن التوقف لهم يمكن العمال
 ضراباإل في العمال مشاركة أن واعتبرت ،العمل عن التوقف فيه قرروا الذي بالوقت
. )2(األخرى الشروط باقي استوفى متى مشروع إضراب هو السابق اإلشعار مراعاة بدون
 أن إال ،ضراباإلب السابق اإلشعار ضرورة يفرض تشريعي نص غياب من الرغم وعلى

 يمكن حتى السابق اإلجراء هذا بمراعاة العمال قيام ضرورة يرى الفرنسي الفقه جاهات
 االحتياطات بعض اتخاذ طريق عن العمل عن التوقف حالة مواجهة العمل لصاحب

  .)3(التخريب من العمل آالت على للمحافظة الضرورية

 حق لمباشرة سابقا شرطا المسبق اإلشعار يجعل لم الفرنسي المشرع كان إذا أنه إال
 1963 جويلية 31 في المؤرخ القانون فإن ،الخاص القطاع في ضراباإل إلى اللجوء

 ضرورة على الموظفين لهؤالء الممثلة النقابات يلزم العامة المرافق في بالموظفين المتعلق
 ،الفرنسي العمل قانون من L 521-3 ةالماد وبموجب ،ضراباإلب العمل صاحب إشعار

 هذا يوجه وأن ،للموظفين تمثيال األكثر النقابة طريق عن يقدم أن يجب اإلشعار فإن
 العمل عن للتوقف المحددة المدة قبل اإلشعار يتم وأن ،المختصة الجهة إلى اإلشعار
 وساعة تاريخ تحديد اإلعالم يتضمن أن يجب كما ،األقل على أيام 05 بخمسة

                                                           

 ، سابق اإلشارة إليه. 02- 90من القانون رقم  30المادة  -  1

2- Cass. Soc. 5 October 1960, BULL. civ. IV. N819, p 631.  
3- BRUN André, Galland Henri, op. cit, p 286.  
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 التي البيانات الحصر سبيل على حدد قد الفرنسي المشرع يكون وبالتالي ،)1(ضراباإل
 ،باطال اإلشعار يجعل البيانات هذه أحد تخلف إذا ،ضراباإلب اإلشعار يتضمنها أن يجب

  .)2(مشروع غير ضراباإل يكون وبالنتيجة

 في القانونية الناحية من ملزم رغي إجراء ،ضراباإلب المسبق اإلشعار أن ورغم
 يقضي شرط جماعية يةاتفاق حتواءا أن إال ،رأينا كما العامة المرافق قطاع في إال فرنسا

 ،)3(ضراباإل حق ممارسة إلى اللجوء قبل العمل صاحب إشعار العمال مراعاة بضرورة
 دون العمال به يقوم المؤسسة هذه داخل إضراب أي وأن ،ملزما يصبح الشرط هذا فإن

 في جسيما خطأ ويشكل ،ضراباإل على المشروعية عدم يضفي سوف الشرط هذا احترام
  .المضربين العمال حق

 اإلشعار يخص فيما والفرنسي الجزائري القانون بين مقارنة إجراء خالل ومن
 القانون من 29 المادة خالل من جعل الجزائري العمل تشريع نأ نجد ،ضراباإلب بقالمس
 ال حيث ،ضراباإل على المشروعية إلضفاء جوهريا شرطا المسبق اإلشعار 02-90 رقم
 الفرنسي القانون جعله حين في ،اإلشعار مدة انتهاء بعد إال ضراباإل إلى اللجوء يتم

  .العامة قالمراف قطاع في فقط ملزما شرطا

 كشرط ،ضراباإلب المسبق اإلشعار مسألة من الجزائري المشرع موقف أن ونعتقد
 أن اعتبارب ،وصحيح صائب موقف هو ،العمل عن التوقف قبل العمال عاتق على يقع
 أماكن في االجتماعي الّسلم لفرض المشرع من تدخال ذاته حدّ  في يعتبر اإلجراء هذا

 الجماعية العمل نزاعات طرح هاشتراط خالل من قبل نم فرضه قد كان أن بعد ،العمل
 إلى اللجوء قبل إلزامي كشرط ،)4(العالجية أو يةالّسلم الوسائل طريق عن لتسويتها

                                                           

  ) أيام. 10من قانون العمل مدة اإلخطار بعشرة ( 192وفي مصر حددت المادة  - 1
ل الحصر البيانات التي يجب ي) أيام، كما حددت على سب10من مجلة الشغل التونسية بعشرة ( 376وحددتها المادة  

 أن يحتويها هذا اإلشعار. 

 بخالف المشرع الجزائري الذي لم يحدد البيانات التي يجب أن يحتويها اإلشعار.  -  2

 أو التجاري. الخصوص بالقطاع الخاص والمؤسسات ذات الطابع الصناعي ويتعلق األمر على  - 3

 ، سابق اإلشارة إليه. 02-90من القانون رقم  24و 16و 5المواد:  -  4
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 ساساأ المسبق اإلعالم إجراءات من جعل المشرع فإن وبذلك. ضراباإل حق ممارسة
 عالقة ألطراف المسبق اإلشعار يمنحه لما وذلك ،االجتماعي الّسلم على بالمحافظة يرتبط
 فإن ،لذلك وتدعيما ،لنزاعهما سلمية تسوية إيجاد من لتمكينهم ومجال وقت من العمل

 فترة أثناء خالفهما لتسوية المفاوضات بمواصلة الجماعي النزاع أطراف لزميُ  المشرع
02-90 القانون من 45 المادة في عليه منصوص اإللزام وهو ،المسبق اإلشعار

 وهو ،)1(
  .الفرنسي المشرع كذلك عليه نص يالذ نفسه اإللزام

Ê‹ÐÛa@sÛbrÛa@ @

Šë†@òibÔäÛa@À@áîÄäm@⁄ala‹š@ @

 ،وتنظيمه عليه اإلشراف تتولى حيث ،ضراباإل أثناء للنقابة الفعلي الدور يظهر
 ضراباإل من يجعل أن ذلك شأن منو  ،وبشرية اليةم إمكانات من لها يتوافر بما وذلك
 بإجراء قيامها جانب إلى ،العمل صاحب على وتأثير فاعلية أكثر عليه شرفتُ  الذي

 أكبر ضرابلإل يوفر ما وهذا ،ضراباإل أثناء العمل صاحب مع الجماعية المفاوضات
  .نجاحه فرص من قدر

 ضراباإل تعتبر الدول من العديد فإن ،العمل عالقات تنظيم في النقابة لدور ونظرا
 يعتبر التي ألمانيا بينها من ،النقابة بتدخل ممارستها ترتبط التي النقابية الحقوق من
 موظفي إضرابب األمر يتعلق عندما فرنسا وكذلك ،النقابية الحقوق من فيها ضراباإل

 القانون في دالسائ المطلق العضوي التصور لكن ،-سابقا ذلك رأينا كما- العامة المرافق
 خالص فردي حق ضراباإل أن اعتبارب ،الفرنسي والقضاء الفقه يرفضه األلماني
  .)2(للعمال

                                                           

يجب على طرفي الخالف الجماعي في العمل خالل فترة اإلشعار « :أنه 02-90من القانون  45تنص المادة  -  1
 . »المسبق وبعد الشروع في اإلضراب، أن يواصلوا مفوضاتهم لتسوية الخالف الواقع بينهما

  من بينهم:  - 2
 - SINAY Hélène, la grève, op. cit, p 44. 
 - TEYSSIĒ Bernard, grève dans le secteur privé, op. cit, p 12.  
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 على حكرا يجعله لم فهو ،ضرابلإل العضوي بالتصور يأخذ ال الجزائري القانون
 الممثلة النقابة تتكفل أن ٕاماو  ،)1(مباشرة بطريقة إما ،العمال يمارسه حق هو بل ،النقابات
 من 38 المادة خالل من العمالية للنقابات المشرع منح حيث ،وتنظيمه بإعالنه للعمال

 النقابة على يقع الحالة هذه فيو  ،)2(ضراباإل حق ممارسة ختصاصا 14- 90 لقانونا
 العمال وعودة نهايته غاية إلى عنه اإلعالن يوم من ،وتنظيمه ضراباإل تأطير التزام

  .عادية بطريقة نشاطهم ممارسة إلى المضربين

 ضرابلإل بالتخطيط تتعلق خطوات عدة ضراباإل عن اإلعالن قبل النقابة وتتخذ
 للمطالب االستجابة على األخير هذا لحمل ،العمل صاحب على ومؤثرا منظما يكون حتى

 فرص تدرس حيث ،النزاع لحل المتاحة ياراتالخ بدراسة النقابة تقوم لذا ،للعمال المهنية
 الحالة دراسة جانب إلى ،للعمال الفعلية المشاركة حجم وكذلك ،ضطراباال نجاح

 الجماعي التوقف أثار مواجهة على األخيرة هذه قدرة مدى لمعرفة للمؤسسة يةقتصاداال
 أكثر ضرابإلا تجعل أن شأنها من والتي ،بالنزاع المحيطة الظروف دراسة وكذلك ،للعمل
  .)3(العمل صاحب على للضغط فاعلية وأكثر تنظيما

 العمال أغلبية موافقة بعد إال يتم ال ضراباإل إلى اللجوء قرار فإن ،رأينا كماو 
 الذين لالعما عدد نصف األقل على تضم عامة جمعية خالل من ،ضراباإلب المعنيين

 القانون من 27 المادة إلى وبرجوعنا ،)4(ضراباإلب المعنية العمال جماعة منهم تتكون
 ،النقابة تكون ما غالبا وهي العمال تمثل التي الجهة يلزم المشرع أن نجد ،02 -90

 المادة أما ،ضراباإل إلى اللجوء قرار اتخاذ لهاخال من يتم عامة لجمعية العمال ستدعاءا
 إلى اللجوء قرار حول العمال استشارة بها تتم التي الوسيلة فحددت القانون نفس من 28
 متى ضراباإل بإعالن النقابة تقوم وبذلك ،االستفتاء أو السري قتراعاال وهي ،ضراباإل

                                                           

 ، المشار إليه سابقا. 02-90من القانون رقم  27و 24المواد  -  1

 ، المعدل والمتمم للقانون رقم1991ديسمبر  21المؤرخ في  30-91ه القانون رقم كّرسوهو االختصاص الذي  - 2
 ، المتعلق بالحق النقابي. 14 -90

3 - SINAY Hélène, JAVILLIER Jean- Claude, op. cit, p 48.  

 ، سابق اإلشارة إليه. 02 -90من القانون رقم  28المادة  -4
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 تلتزم أن على ،ضراباإل إلعالن دامؤي السري االقتراع عنه أسفر الذي األغلبية رأي كان
 أكثر سيكون ضراباإل قرار فإن ثم ومن ،العمال أغلبية إليه انتهت الذي بالرأي األقلية
 االستجابة إلى العمالي اإلجماع ذلك يدفعه قد الذي ،العمل صاحب على وفاعلية تأثيرا

 أغلبية من الموافقة رأي على النقابة حصول وبعد. )1(العمال طرف من المرفوعة للمطالب
 المسبق اإلشعار بإيداع العمالية القاعدة مع التشاور بعد النقابي التنظيم يقوم ،العمال

 ،الفاعلية من مزيدا ضرابلإل اإلجراء هذا يعطي حيث ،العمل صاحب لدى ضراباإلب
 ذلك مقابل في يمنح كما ،العمل صاحب لمواجهة قدما مضيال في العمال جدية ويثبت

  .للعمال المهنية للمطالب حل إيجاد لمحاولة مهلة العمل لصاحب

 إثر على الحاالت بعض في العمالية النقابات تعمد ،ضراباإل تنظيم بهدفو 
 حيث ،le comité de grève ضراباإل بلجنة يسمى ما بتأسيس ،ضراباإل عن اإلعالن

 لهذا المنظمة النقابة تصدرها التي األوامر تنفيذ على السهر األساسية متهامه تكون
 اللجان هذه مهمة تكون ،ضراباإل ممارسة في تقاليد لها التي الدول وفي ،ضراباإل

 ،العمل أماكن إلى الدخول من بمنعهم ،المضربين غير العمال على الضغط ممارسة
  .)2(ضربينالم العمال صفوف إلى نضماماال على وحثهم

 صاحب على وتأثير فاعلية أكثر النقابة بواسطة تنظم التي اتضراباإل وتعتبر
 قد التي السلبية التصرفات تفادي على النقابة حرص كذاو  ،المحكم تنظيمها بسبب ،العمل
 أماكن احتالل أو العمل معدات تخريب مثل ،ضراباإل أثناء المضربون العمال إليها يلجأ

  .مشروع غير ضراباإل اعتبار إلى وقوعها حالة في تؤدي قد التي األفعال هذه ،العمل

                                                           

1 - SINAY Hélène, JAVILLIER Jean- Claude, op. cit, p124 

2- TEYSSIĒ Bernard, grève dans le secteur privé, op. cit, p 30  
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kÜĐ¾a@ïãbrÛa@ @

‡îîÔm@⁄ala‹š@Áib›i@ïÇìšìß@ @

 أنه إال ،األساسية الحقوق من ضراباإل ،الجزائري الدستور من 57 المادة جعلت
 وتجد ،وأمنية ،سياسية ،مهنية ،يةاقتصاد ،اتاعتبار  بعدة مقيد حق بل ،مطلقا حقا ليس
  .للقانون الحق هذا تنظيم مسألة المؤسس ترك في لها أساسا اتعتبار اال هذه

 ،القيود من نوعين بين نميز نأ لنا يمكن ،ضرابلإل المنظم القانون إلى وبرجوعنا
 بمنع تتعلق أخرى وقيود ،ضراباإل لحق الممارسين على اتالتزام بوضع تتعلق قيود

  .والحيوية ستراتيجيةاال القطاعات بعض في ضراباإل ممارسة وحظر

Ê‹ÐÛa@Þëþa@ @

‡îîÔm@Õy@⁄ala‹š@ißa�nÛbpb@ò–b‚@ @

 اتالتزام شكل في تكون قيودا ضراباإل بممارسة للعمال تعترف التي الدول تضع
 على للحفاظ الالزمة التدابير باتخاذ لتزاماال منها ،ضراباإل إلى اللجوء أثناء تفعيلها يتم

 ،المضربين العمال من لك عاتق على لتزاماال هذا ويقع ،أمنها وضمان المنشآت
 الخدمة من أدنى حد ضمان النزاع أطراف على يتعين كذل جانب إلى ،)1(والمستخدم

 مباشر تأثير أو مباشرة عالقة لها التي أو ،لطبيعتها نظرا الحيوية القطاعات في الدائمة
 الهيئة نشاط لمواصلة الالزمة التدابير اتخاذ في اإلجراء هذا ويتمثل ،المواطنين على

 معينة مصلحة مواصلة على مثال كاإلبقاء ،الخدمة من أدنى قدر شكل في المستخدمة
  .همإضراب المصالح بقية عمال ممارسة مع ،عادية بطريقة نشاطها تباشر

 المشرع ألزم ،الحيوية المرافقو  القطاعات بعض على ضراباإل آثار لخطورة ونظرا

                                                           

يلتزم المستخدم وممثلو العمال، بمجرد إيداع اإلشعار المسبق « :02 -90من القانون رقم  31تنص المادة  -1
باإلضراب، باتخاذ التدابير الالزمة لضمان المحافظة على المنشآت واألمالك وضمان أمنها ويعّين الطرفان العمال 

 . »الذين يتكفلون بهذه المهام
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 في القطاعات هذه في الضرورية األنشطة مواصلة ضرورة على الجماعي النزاع أطراف
 إذا« :بأنه 02 -90 رقم القانون من 37 المادة تنص حيث ،الخدمة من أدنى قدر شكل
 المرافق استمرار التام انقطاعها يضر أن يمكن التي األنظمة يمس ضراباإل كان

 أو المواطنين تموين أو الحيوية يةقتصاداال األنشطة يمس أو ،األساسية العمومية
 الضرورية األنشطة مواصلة يمتنظ فيتعين ،الموجودة واألمالك المنشآت على المحافظة

 نصت كما عقود أو ياتاتفاق أو مفاوضات عن ناتج أو ،إجباري الخدمة من أدنى بقدر
 أثناء الخدمة من األدنى الحد تنظيم ألهمية ونظرا ،»أدناه 39و 38 المادتين ذلك على
 مصالح إلجبار المشرع تدخل ،أعاله 37 للمادة قضيّ  تفسير ألي وتفاديا ،ضراباإل
 عن النظر بغض الخدمة من إلزامي أدنى حد تقديم إلزامية على الحيوية القطاعات عضب

 مهنيا خطأ بذلك القيام العمال رفض واعتبر ،ذلك ينظم عقد أو اتفاق وجود عدم أو وجود
 التي المصالح القانون نفس من 38 دةالما في المشرع حدد اإلطار هذا وفي. )1(جسيما
 خالل من مالحظته يمكن وما ،)2(الخدمة من أدنى بقدر نشاطها مواصلة عليها يتعين
 مباشر تأثير لها التي الحيوية المجاالت تخص أنها ،المبدأ بهذا المعنية الحالمص قائمة
 وبأمن يةقتصاداال بالحياة عالقة لها التي بالمصالح وكذلك ،والمجتمع الفرد حياة على

 من األدنى بالحد المعنية القطاعات هذه قائمة لتحديد المشرع تدخل مسألة فإن لذا ،الدولة
 ،الدول من العديد في والعمال المستخدمة الهيئات بين دائم فخال نقطة تشكل ،الخدمة

  .)3(اإلجراء بهذا المعنية القطاعات قائمة توسيع إلى دائما تعمد الدولة أن جانب إلى

 يمكن فإنه ،توضيحه تم كما الخدمة من األدنى القدر احترام واجب إلى باإلضافة 
 ومزاولة عملهم مناصب إلى بالعودة ،مشروعا اإضراب باشروا الذين المضربين لعمالا إلزام

 له يلجأ إجراء خالل من وذلك ،ضراباإل عن التوقف وبهذا ،به القيام المعتاد العمل
 نص في أساسه يجد الذي اإلجراء وهو ،la réquisition التسخير وهو ،العمل صاحب

                                                           

 إليه سابقا.  ، المشار02 - 90من القانون رقم  40المادة  - 1

من  38نص المادة  :نظرلمزيد من التفصيل عن القطاعات والمؤسسات الملزمة بتنظيم قدر أدنى من الخدمة، اُ  - 2
 ، سابق اإلشارة إليه. 02 - 90القانون 

3 - BELLOULA Tayeb, op. cit, p 557.  
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 أن يمكن ،المفعول الساري بالتشريع عمال«: تنص التي 02 -90 القانون من 41المادة
 أو العمومية اإلدارات أو الهيئات في يشغلون الذين المضربين العمال بتسخير يؤمر

 لضمان ،واألمالك والمنشآت األشخاص ألمن ضرورية عمل مناصب ،المؤسسات
 يمارسون لذينا أو للبالد الحيوية الحاجيات توفر في األساسية العمومية المصالح استمرار
 في العمال حق على استيالء بمثابة التسخير يعتبرو  ،»السكان لتموين الزمة أنشطة

 إجراء وهو ،العمل ستئنافاو  ضراباإل بوقف المضربين العمال إلزام خالل من ضراباإل
 األشخاص بأمن عالقة لها التي القطاعاتو  العامة للمرافق التابعين الموظفين يخص

 ،المضربين الموظفين امتثال عدم ُيعدو  ،الدولة متطلبات توفير وكذا ،والممتلكات
 المتابعة إمكانية مع ،)1(اجسيمً  امهني  خطأ التسخير ألوامر لهم الممثلة المنظماتو 

  .)2(الجزائية

Ê‹ÐÛa@ïãbrÛa@ @

‡îîÔm@⁄ala‹š@Áiaì›i@åßþa@ëòÄÏb�a@óÜÇ@âbÄäÛa@âbÈÛa@ @

 من الفئات بعض أن نجد ،ضراباإل حق ممارسة على السابقة القيود إلى إضافة
 من دستوريا به معترفا ضراباإل حق كان فإذا ،الحق هذا ممارسة عليهم يمنع الموظفين

 من دستوريا كذلك كّرسم الحق هذا ممارسة من المنع فإن ،الدستور من 57 المادة خالل
 هذا ممارسة القانون يمنع أن يمكن« :أنه تنص والتي ،المادة هذه من الثانية الفقرة خالل
 جميع في أو ،واألمن الوطني الدفاع ميادين في لممارسته حدودا يجعل أو ،الحق

  .»للمجتمع الحيوية المنفعة ذات العمومية األعمال أو الخدمات

02-90 رقم القانون تضمن ،الدستور ألحكام وتطبيقا
 التي للقطاعات قائمة ،)3(

 ،القائمة هذه إلى رجوعنا خالل من مالحظته يمكن ماو  ،ضراباإل حق ممارسة فيها يمنع

                                                           

 المشار إليه سابقا.  02- 90من القانون رقم  42المادة  -  1

 مكرر من قانون العقوبات.  187المادة  -  2

 . 02- 90قانون رقم المن  43المادة  -  3
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 ،مطلقا منعا ،القطاعات بعض إلى المنتمين الموظفين بعض منع المشرع أن نجد
 من الموظفين من الفئات بعض منع أنه حين في ،األمن مصالح أعوانو  ،كالقضاة
 العمال على اقتصر المنع أن بحيث ،وظيفي معيار من اانطالق ،ضراباإل حق ممارسة

 في الميدانيين واألعوان ،بمرسوم ينينعالم الموظفينو  ،القطاعات بعض في الميدانيين
  .الجمارك في العاملين الميدانيين األعوان وكذلك ،المدنية الحماية مصالح

 أنها ،فيها ضراباإل حق ممارسة من المنع هامسّ  التي المرافق على يالحظ ماو 
 ،الوطني قتصادوباال ،باألمن اإلخالل إلى بها العمل توقف يؤدي التي بالقطاعات تتعلق

 ممارسة فيها يمنع التي القطاعات تحديد ويخضع ،للمواطنين تقدمها التي بالخدمات أو
 فكرة وتستند ،قطاع كل يقدمها التي والخدمات المهنة طبيعة بحسب للمشرع ضراباإل حق

 الطائفة لهذه القانوني المركز طبيعة إلى ،القطاعات هذه في ضراباإل ممارسة من المنع
 ،العمال فئة لها تخضع ال خاصة بطبيعة تتميز اتلتزامال ضعونيخ حيث ،الموظفين من
 تقرر الموظفين من بعدد شغلها بقصد أو ،ذاتها من تنشا لم القطاعات هذه أن جانب إلى
 العامة الحاجات تحقيق ضمان بهدف دتجِ وُ  لكن ،الوظيفية المزايا من عددا لهم

 يندرج ،ضراباإل حق ممارسة نم الموظفين من الفئات بعض منع فإن وعليه. للجماهير
 ،الخاص القانون وأحكام مبادئ عن تماما تختلف التي العام القانون مبادئ تطبيق ضمن
 العمال فئتي تحكم التي المبادئو  األحكام اختالف إلى أدى الذي هو التمايز وهذا

  .والموظفين

kÜĐ¾a@sÛbrÛa@ @

òîãbØßg@�ëbÐnÛa@Þìy@Âë‹’@⁄ala‹š@ÝßbÇ@ß‘Č‹Ø@áÜ�ÜÛ@ïÇbànuüa 

فإن المشرع إلى جانب تنظيمه لهذه العالقة عن ، نظرا لخصوصية عالقات العمل
 ياتتفاقاالفإنه ترك حيزا منها تتكفل به أطراف هذه العالقة من خالل ، طريق التشريع

مع احتفاظ المشرع بسلطته في تحديد القدر األدنى من ، والعقود التي يبرمونها الجماعية
 تفاقوالتي تعتبر من النظام العام ال يجوز ألطراف عالقة العمل اال، أحكام هذه العالقة



Ý—ÐÛa@ïãbrÛa@Zla‹š⁄a@µi@÷í‹Øm@Õ¨a@Áiaìšë@òÄÏb�a@óÜÇ@áÜČ�Ûa@ïÇbànuüa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@lbjÛa@ïãbrÛa 

 

259 

 

في مقابل ذلك أجاز لهم التفاوض حول المسائل التي تحقق أفضل المزايا ، على مخالفتها
للتوصل ألفضل وسائل الوقاية وتسوية منازعات العمل التفاوض كذلك و ، للعمال

  .الجماعية

من المواضيع التي أجازها المشرع ألطراف  ضراباإلتعتبر مسألة تنظيم شروط و 
ثار جدل فقهي حول مدى قدرة أطراف ، وحول هذه المسألة، عالقة العمل التفاوض حولها

وضع تنظيم مكمل أو مخالف  وبالتالي، العملية التفاوضية تقييد أو توسيع هذا الحق
  ؟للتشريع

فقهي فرنسي أن األحكام القانونية المنظمة  اتجاهيرى ، إجابة عن هذا التساؤل
تشكل الحد األدنى الذي ال يجوز التنازل عنه أو مخالفته  ضراباإللكيفيات ممارسة حق 

 يةتفاقليه فإن األحكام االوع. )1(ضراباإلباإلنقاص من حق العمال في ممارسة حقهم في 
، أو إلغائه، من خالل تقييد ممارسته، ضراباإلالتي من شأنها المساس بأساس الحق في 
حق  كّرسمن جهة مخالفة ألحكام قانونية ت، تعتبر أحكام باطلة وعديمة األثر لكونها

لكونها  تفاقومن جهة ثانية تعتبر أحكام ليست من اختصاص أطراف اال، ضراباإل
 يةتفاقأما القواعد اال، من الحقوق واالمتيازات القانونية التي أقّرها القانون للعمال تنقص

، والتي ال تمس بأساس أو نواة الحق، ضراباإلاألخرى المنظمة لكيفيات ممارسة حق 
  .)2(الجماعية يةتفاقفهي قواعد صحيحة وقانونية وتدخل في المجال التنظيمي ألطراف اال

على أحكام تنظم ممارسة حق  تفاقاال، وبذلك يجوز ألطراف عالقة العمل
وأن يكون المشرع قد أجاز ألطراف ، بشرط أال تتعارض مع أحكام قانونية، ضراباإل

وبذلك فإن لجوء العمال إلى ممارسة . ضراباإلعلى مسألة تتعلق بتنظيم  تفاقالعالقة اال
يؤدي إلى  يةتفاقلتحقيق المطالب المهنية بالمخالفة لهذه الشروط اال كوسيلة ضراباإلحق 

                                                           

1- NIKITAS Aliprantis, la place de la convention collective dans la hiérarchie des normes, thèse 
de doctorat, université de Stras Bourgue, éd, LGDJ, Paris, 1980, p 145.  

 . 384، صاالتفاقيات الجماعية كإطار لتنظيم عالقات العمل في التشريع الجزائريسليمان، أحمية  - مشار إليه:  

 . 385، صنفسهرجع المسليمان، أحمية  -  2
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  .وعن العمال المضربين، ورفع الحصانة والحماية القانونية عنه، ضراباإلعدم مشروعية 

بموجب ، عدة صور ضراباإلالتي ترد على ممارسة حق  يةتفاقوتأخذ األحكام اال 
، الجماعية التي تربط أطراف عالقة العمل اتتفاقيات واالتفاقالشروط التي تتضمنها اال

نالحظ أنها تحوي ، التي أجاز المشرع التفاوض حولها ضراباإلوبرجوعنا إلى أحكام 
حيث حاول من خاللها المشرع الجزائري تمرير ، االجتماعي الّسلمضمنيا في طياتها شرط 

، ضراباإل بمنحه ألطراف عالقة العمل فرصة المشاركة في تنظيم شروط، هذا الشرط
إلى جانب دراية هذه األطراف بظروف وخبايا ، ذاتية هذه العالقاتو  نظرا لخصوصية
يلزم  صريح لكن ميزة القانون الجزائري انه ال يحتوي على أي نص، عالقاتهم المهنية

شرط  يبقى، وأمام هذا الواقع، في العمل الّسلمأطراف عالقة العمل بواجب المحافظة على 
وما ، يبقى غير ظاهر، مع عدم فرضه على األطراف بنصوص صريحة لفي العم الّسلم

القصور الذي تناول به المشرع مسألة التفاوض الجماعي ، زاد في عدم وضوح هذا الشرط
، الذي ال يعكس الدور الذي تحتله المفاوضات الجماعية في تأطير وتنظيم عالقات العمل

وما لذلك من آثار إيجابية على ، عالقات العمل استقراركأساس محوري في فرض و 
ترك المشرع ألطراف العالقة المهنية ، لكن رغم ذلك، االجتماعي الّسلمالمحافظة على 

عن طريق التفاوض الجماعي، وبالتالي أي  ضراباإلتنظيم بعض األحكام المتعلقة ب
  .مخالفة لهذه األحكام االتفاقية سوف يؤدي إلى إزالة المشروعية عن اإلضراب

Ê‹ÐÛa@Þëþa@ @

âbØyþa@üaÓbÐmòî@ò–b©a@òíì�nÛbi@àÜČ�Ûaòî@pbÇa�äÛ@ÝàÈÛa@òîÇbà§a@ @

إال بعد التأكد من فشل محاوالت التسوية بالوسائل  ضراباإلال ُيشرع في ، كما رأينا
وبعد استنفاذ كل الطرق األخرى ، لمصالحة والوساطة والتحكيمية المتمثلة في االّسلم

فال يمكن للعمال ، )1(جماعية أو عقد يربط أطراف النزاع يةاتفاققد ترد في ، للتسوية
ومن ، اعيإال بعد فشل المصالحة والوساطة في تسوية النزاع الجم ضراباإلممارسة حق 

                                                           

 ، المشار إليه سابقا. 02 -90من القانون  24المادة  -  1
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أن المشرع ترك ألطراف النزاع الحرية في تحديد إجراءات ، المتفق عليه في هذا المجال
فإذا لم ، يات أو العقود التي يبرمونها أو التي ينتمون إليهاتفاقالمصالحة من خالل اال
أو في حالة عدم وجود ، يةتفاقمن خالل المصالحة اال اتفاقيتوصل األطراف إلى 

وبذلك إذا ُوجدت ، )1(يتدخل مفتش العمل للقيام بالمصالحة، للمصالحة ةياتفاقإجراءات 
دون المرور  ضراباإلوقام العمال بممارسة ، للمصالحة داخل المؤسسة يةاتفاقإجراءات 

طبقا ، هم غير مشروع لمخالفته لإلجراءات المتفق عليهاإضرابُأعتبر ، على هذا اإلجراء
  .02 -90من القانون  24لنص المادة 

تلجأ ، ياتفاقبالنسبة للوساطة التي هي في األساس إجراء ، وينطبق األمر نفسه
تسند ، على اختيار شخص يشتركان في تعيينه تفاقإليه األطراف المتنازعة من خالل اال

إذا كان هناك  ضراباإلكذلك ال يمكن ممارسة حق ، )2(تسوية ودية للنزاع اقتراحله مهمة 
إضافة ، سابق لألطراف ينص على ضرورة عرض أي خالف جماعي على التحكيم اتفاق

أطراف الخالف على عرض نزاعهما على التحكيم أثناء الشروع  اتفاقإلى ذلك في حالة 
  من القانون 25قوة القانون طبقا لنص المادة فإن هذا األخير يوقف ب، ضراباإلفي 
  .يةالّسلملفسح المجال لحل النزاع بالوسائل ، 02 -90

من ، ية لنزاعات العمل الجماعيةالّسلمالمتعلقة بالتسوية  يةتفاقوتعتبر الشروط اال
إلى  يةتفاقويؤدي عدم االمتثال لألحكام اال، يات الجماعيةتفاقأكثر الشروط شيوعا في اال

بل وسيلة ، ليس غاية في حد ذاته ضراباإلألن ، )3(غير مشروع ضراباإل تباراع
أو ، ية في تحقيق المطالب المهنية للعمالالّسلميستعملها العمال في حالة فشل الوسائل 

  .تسوية النزاع الجماعي

                                                           

 من القانون السالف الذكر.  5المادة  - 1

 . 02 -90من القانون  10المادة وهو اإلجراء المنصوص عليه في  - 2

 مكرر من القانون، السالف اإلشارة إليه.  33وهو ما تقرره المادة  - 3



Ý—ÐÛa@ïãbrÛa@Zla‹š⁄a@µi@÷í‹Øm@Õ¨a@Áiaìšë@òÄÏb�a@óÜÇ@áÜČ�Ûa@ïÇbànuüa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@lbjÛa@ïãbrÛa 

 

262 

 

Ê‹ÐÛa@ïãbrÛa@ @

�ëbÐnÛa@Þìy@ñ‡ß@ŠbÈ’⁄a@Õj�¾a@Â‹’@�àš@÷í‹ØnÛ@áÜČ�Ûa@ïÇbànuüa@ @

من اإلجراءات اإللزامية المقررة لشرعية  ضراباإليعتبر اإلشعار المسبق ب
يؤدي إلى عدم ، حترام هذا الشرطادون  ضراباإلحيث أن الشروع في ، )1(ضراباإل

فبموجب هذا اإلجراء يلتزم العمال بضرورة إعالم ، مشروعية التوقف الجماعي عن العمل
أجاز ، نظرا ألهمية اإلشعار المسبقو . )2(صاحب العمل بقرارهم عن التوقف عن العمل

ألطراف عالقة العمل ، 02 -90من القانون  30 من المادة 2المشرع من خالل الفقرة 
) 08( على أن ال تقل هذه المدة عن ثمانية، إمكانية التفاوض حول مدة اإلشعار المسبق

  .أيام تبدأ من تاريخ إيداع اإلشعار لدى صاحب العمل

فإن المشرع وضع حدا أدنى لمدة اإلشعار ال يجوز من خاللها التفاوض ، وعليه
مدة  وترك ألطراف عالقة العمل التفاوض على، على مدة أقل من هذه المدة التي حددها

جماعية على شرط يتعلق  يةقاتفاوبالتالي إذا احتوت  ،أخـرى لإلشعـار يجدونها مناسبة
فإن األمر ال يشكل تعارضا بين النص ، بمدة اكبر من المدة التي حددها المشرع

وال شك ، ه المشرع لم تتم مخالفتهبما أن الحد األدنى الذي أقرّ ، يتفاقالنص االو  التشريعي
 كلما كانت فرصة توصل أطراف عالقة العمل إلى، انه كلما كانت مدة اإلخطار واسعة

من خالل الفرصة التي تمنحها لهم مدة اإلشعار المسبق ، تسوية سلمية لنزاعهم واردة أكبر
أو تراجع العمال ، وٕامكانية تلبية صاحب العمل لمطالب العمال، لالستمرار في التفاوض

  .)3(للوصول إلى حل توافقي للنزاع، عن جزء من مطالبهم المهنية
                                                           

 ارة إليه. من القانون، السالف اإلش 29المادة  - 1

إلشعار لدى صاحب العمل، يجب كذلك ، فإنه إلى جانب إيداع ا02 -90من القانون  30تطبيقا لنص المادة  - 2
 إعالم مفتشية العمل المختصة إقليميا. 

ة التي تم اعتمادها كعينات، نالحظ أن مدة اإلشعار المسبق المتفق عليها جماعيالتفاقيات االبالرجوع إلى بعض  - 3
من االتفاقية الجماعية للصندوق الوطني للتأمينات  360ال تختلف كثيرا عن المدة التي حددها المشرع، فحددتها المادة 

) 10لترقية والتسيير العقاري بعشرة (من االتفاقية الجماعية لدواوين ا 184) أيام، وحددها المادة 08االجتماعية بثمانية (
  الجماعية لمؤسسة اتصاالت الجزائر.من االتفاقية  28أيام، ونفس المدة حددتها المادة 
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شرطا ، عليها تفاقالتي تم اال ضراباإلستشكل مدة اإلشعار المسبق ب، وبذلك
ي تفاقطار االومن ثم تكون لإلخ، ضراباإليا يتعين على العمال مراعاته قبل إعالن اتفاق

من القانون  30نفس اآلثار القانونية التي يرتبها اإلخطار القانوني الذي قررته المادة 
  .السالف الذكر

Ê‹ÐÛa@sÛbrÛa@ @

òîãbØßg@�ëbÐnÛa@Þìy@Š‡ÔÛa@óã†þa@åß@òß‡©a 

 يتعين على العمال المضربين مواصلة، ضراباإلحالة الشروع في رأينا أنه في 
، خاصة في القطاعات الحيوية، نشاط الهيئة المستخدمة على قدر أدنى من الخدمة

التام  ضراباإلوالتي من شأن ، ية الحيويةقتصادوالمرافق العمومية المتعلقة باألنشطة اال
  .)1(وألمن الدولة، السير العادي للحياة اليومية فيها التأثير على

نجد أن المشرع جعل من القدر ، 02 -90من القانون  37وبرجوعنا إلى المادة 
أما بالنسبة لتحديد ، ا إجباريا يقع على عاتق أطراف النزاعالتزاماألدنى من الخدمة 

يتمثل الموقف األول في أنه جعل ، تخذ موقفينانه فنجد أ، الخدمات المعنية بهذا اإلجراء
إجباريا دون أن يتدخل في تحديد المجاالت  إجراءً من تحديد القدر األدنى من الخدمة 

أما الموقف الثاني فإنه تدخل بتحديد المجاالت والمصالح الملزمة ، المعنية بهذا اإلجراء
من القانون  38محددة في المادة من خالل المصالح ال، بتحديد القدر األدنى من الخدمة

إلى جانب التحديد ، هذا النص فإن المشرع من خالل، بالتاليو ، المشار إليه أعاله
فإنه ترك ألطراف عالقة ، اإلجباري لقائمة المجاالت المعنية بالقدر األدنى من الخدمة

وبذلك فإن . )2(العمل الحرية في تحديد هذه المجاالت والمصالح عن طريق التفاوض
، المشرع جعل من تنظيم مواصلة األنشطة الضرورية في شكل قدر أدنى من الخدمة

                                                           

 ، سابق اإلشارة إليه. 02 -90من القانون  37المادة  -  1

يحدد القدر األدنى من الخدمة في ميادين النشاط المنصوص عليها في  « 02 -90من القانون  39مادة تنص ال - 2
 . »أعاله 38اتفاقية أو عقد جماعي، دون المساس باألحكام الواردة في المادة 
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مع تدخله بتحديد مجاالته على ، ضراباإلاميا يجب على العمال احترامه أثناء إلز  إجراءً 
مع منح األطراف إمكانية التفاوض على توسيع في ، سبيل الحصر في المرافق الحيوية

طبيعة النشاط و  بما يتناسب وخصوصيات ومتطلبات، قائمة هذه المجاالت والمصالح
  .الذي تمارسه الهيئة المستخدمة

الذي أجازه المشرع ألطراف ، لتفاوض حول مسألة القدر األدنى من الخدمةإال أن ا
ولكن التفاوض يكون حول ، ال يتعلق بمبدأ وجود أو عدم وجود هذا اإلجراء، عالقة العمل

 38إمكانية توسيع قائمة المجاالت والمصالح المعنية بهذا اإلجراء المحددة في المادة 
الموقف الذي تبناه المشرع من خالل المزج بين التحديد وعليه فإن . المشار إليها أعاله

اإلجباري والتحديد االختياري في تنظيم القدر األدنى من الخدمة هو موقف يحسب 
حيث منح للعمال من خالل هذا الموقف فرصة المشاركة في تنظيم قيد من ، للمشرع

وجعل منهم شركاء  ،القيود التي ترد على ممارسة حق وهو قيد الحد األدنى من الخدمة
ولكن حتى ، ليس في الظروف العادية فقط، حقيقيين في تنظيم شروط عالقات العمل

وفي مقابل ذلك فإن ، وسائل الضغط المتاحة لهم استخدامأثناء مرحلة لجوء األطراف إلى 
الذي شرع فيه غير  ضراباإل اعتباري يؤدي إلى تفاقعدم احترام العمال لهذا الشرط اال

وتترتب عليه مسؤولية العمال الذين شاركوا ، يةتفاقخارج عن إطار األحكام االو ، مشروع
  .)1(أو عملوا على تنظيمه، فيه

Ê‹ÐÛa@Éia‹Ûa@ @

ÑÓìß@éÔÐÛa@åß@Øyþaâb@üaÓbÐmòî@òàÄä¾a@fiÛla‹š@ @

هم في اتحاداستطاع العمال بفضل نضالهم ووعيهم و ، كما رأينا في الباب األول
لهم بحرية ممارسة  عترافباال، وكذلك في مواجهة السلطة، مواجهة أصحاب العمل

هذه ، لمفاوضة الجماعيةمن خالل ا، والمشاركة في تنظيم عالقات العمل، الحقوق النقابية
األخيرة التي فرضها العمال كآلية جديدة لتنظيم وضبط عالقاتهم المهنية مع أصحاب 

                                                           

 السابق اإلشارة إليه.  02 -90مكرر من القانون  33طبقا ألحكام المادة  -  1
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بما فيها األحكام ، إلى أهم مصدر ألحكام عالقات العمل يةتفاقوتحولت القواعد اال، العمل
ومع تنامي دور . ضراباإلوهو ، المتعلقة بأخطر ما تفرزه عالقات العمل الجماعية

وبالتحديد في فرنسا ، ظهر في أوربا، ضراباإلوابط وضفي تنظيم شروط  يةتفاقلقواعد االا
، وحول هذه المسالة، ضراباإلالمنظمة لحق  يةتفاقنقاش فقهي حول صحة األحكام اال

آخر أن  اتجاهبينما يرى ، جانب من الفقه يعتبر هذه الشروط صحيحة، اناتجاهظهر 
  .هذه األحكام باطلة

الذي يمثل غالبية الفقه الفرنسي بمشروعية الشروط ، األول تجاهر االيرى أنصا
يات الجماعية على أساس أن هذه القواعد جاءت لتكمل القواعد تفاقالتي ترد في اال

من خاللها الدفاع عن مصالح ، حيث تحاول النقابات خاصة الممثلة للعمال، القانونية
  .)1(صول على امتيازات أفضل للعمالوتجنب بعض القواعد القانونية للح، أعضائها

بأن النقابات العمالية التمثيلية تشكل أثناء المفاوضات  تجاهويضيف أنصار هذا اال
وأن الشروط التي تضع قيودا على ممارسة ، قوة حقيقية في مواجهة أصحاب العمل

أنه رغم  تجاههذا اال مؤيدوويضيف ، )2(مشروعةتكون شروطا ، ضراباإلالعمال لحق 
إال أن المؤسس ترك للمستفيدين من هذا الحق ، ضراباإلالدستوري بحق  عترافاال

وبالتالي يجوز التفاوض بين العمال ، عن ممارسته متناعالخيار في ممارسته أو اال
وتكون ، التي تنظم ممارسة هذا الحق يةتفاقشروط االوأصحاب العمل على وضع بعض ال

  .)3(هذه الشروط صحيحة متى قصد بها تنظيم ممارسة هذا الحق

على  تفاقأنه ال يمكن للعمال وأصحاب العمل اال، الفقهي الثاني تجاهبينما يرى اال
ألن هذه المسألة من اختصاص المشرع ، ضراباإلوضع القواعد التي تنظم ممارسة حق 

وذلك من خالل دستور ، الذي يملك دون غيره تقرير القواعد التي تنظم ممارسة هذا الحق
يضيف و ، »يمارس في نطاق القوانين التي تنظمه ضراباإلحق  «الذي نص بأن  1946

                                                           

1- DURAND Paul, VITU Alain, op. cit, p184.  
2- LATOURNNERIE Roger, op. cit, p180.  
3- NIKITAS Aliprantis, op.cit 1980, P 143.  
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ص إصدار ختصااأن المؤسس أعطى للمشرع من خالل هذا النص ، تجاهأنصار هذا اال
أن الشروط ، تجاهويضيف أنصار هذا اال، )1(ضراباإلالتشريعات التي تنظم ممارسة حق 

وبذلـك ، هي أقل امتيازا للعمال من تلك التي قررها القانون، ضرابالمنظمة لإل يةتفاقاال
من قانون العمل الفرنسي التي  132 ويستندون في ذلك لنص المادة، فهي شـروط باطلة

يات الجماعية شروطا تحقق أكثر فائدة للعمال من تفاقيجب أن تتضمن اال«أنه:  تنص
»تلك التي يقررها القانون والتنظيمات سارية المفعول

 الفقه الفرنسي يتجهإال أن غالبية ، )2(
لى إال أنهم يؤكدون ع، ضراباإلالتي تتعلق بممارسة حق  يةتفاقبالقول بصحة الشروط اال

ويشددون على ، عدم صحة الشروط التي تمنع العمال من ممارسة هذا الحق بصفة مطلقة
  .)3(قبل إعالن التوقف عن العمل يةتفاقضرورة احترام العمال الشروط اال

  

 

                                                           

1- SOURIAC Marie- Armelle, op. cit, P 710.  
2- BOITEL(M), l’exercice du droit de grève règlement illégalement par convention collective, 
revue droit ouvrière 1956, P 459.  

 . 11 -90من القانون  136وتقابلها بالتقريب في القانون الجزائري المادة  -  

  بينهم:  ومن - 3
 - CAMERLYNCK (C-H), LYON- Caen, op. cit, p 565.  
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Ý—ÐÛa@sÛbrÛa@ @

ÂbjmŠa@áÜČ�Ûa@ïÇbànuüa@ŠbqŁbi@ÛaòîãìãbÔ@fiÛla‹š@ @

 العمل صاحب بعالقة جهة من تتعلق ،القانونية اآلثار من العديد ضراباإل ينشئ
 في يؤثر ضراباإل أن اعتبارب ،أخرى أطراف إلى اآلثار هذه امتداد جانب إلى ،بالعمال

 عالقات اتمكون من غيره عن ضراباإل يميز ما وهو متفاوتة بدرجات العالقات هذه
 نتيجة وهو ،الفردية العمل عالقات مجال ضراباإل أثار تتجاوز بحيث ،األخرى العمل

 بما العمل عالقات ريتأث جانب إلى ،جماعية بطريقة يمارس فرديا حقا ضراباإل عتبارال
 في والسياسية ةاالجتماعيو  يةقتصاداال العالقات على ،خصوصيات من به تتميز

 سلبا مؤثرا عامال وٕاما ،االجتماعي لمالس على للمحافظة مجال ماإ بذلك مشكلة ،المجتمع
  .المبدأ هذا على المحافظة على
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szj¾a@Þëþa@ @

eŠbq@⁄ala‹š@óÜÇ@pbÓýÇ@ÝàÈÛa@òí†‹ÐÛa@ @

 صاحب على الضغط ممارسة ألجل مدبر بشكل العمال توقف هو ضراباإل
 من العديد برتب التوقف هذا فإن وبذلك ،المهنية مطالبهم على الموافقة على لحمله العمل
 عالقة على تأثيره هو ،اآلثار هذه أبرز ولعل ،المضربين للعمال بالنسبة القانونية اآلثار
 أصبح أن ،ضراباإل ممارسة في التطور أدى ،المسألة هذه وحول ،العمل وعقد ،العمل

 لم ،العمل عالقة على لتأثيره التكييف هذا أن إال ،)1(العمل عالقة لتعليق سببا األخير هذا
 في وذلك ،العالقة هذه إلنهاء سببا ضراباإل فيها كان مرحلة مرور بعد إال يستقر

  .به معترفا ضراباإل فيها يكن لم التي المراحل

 ،مطلقة عامة قاعدة يعتبر ال ذلك فإن ،العمل عالقة يوقف ضراباإل كان وٕاذا
 خطأ تشكل أن يمكن التي التصرفات لبعض المضربين العمال ارتكاب بعدم مقيدة لكنها

  .العمل عالقة إنهاء إلى العمل بصاحب يؤدي جسيما

kÜĐ¾a@Þëþa@ @

⁄ala‹š@µi@õbèãg@ëÕîÜÈm@òÓýÇ@ÝàÈÛa@ @

 هذا أن مع ،العمل عالقة يوقف ضراباإل أن ،حاليا قانونا كّرسمال المبدأ كان إذا
 أشواط بعدة ضراباإل عن الناتجة اآلثار مّرت أن بعد إال قانونية كقاعدة ترسخي لم المبدأ

 أثناء العمل عالقة ينهي ضراباإل أن هو ،فرنسا في راسخا كان الذي فالمبدأ ،ومراحل
 فإننا ،الحق لهذا العمال ممارسة في شيوعا الدول أكثر من فرنسا اعتباروب ،ضراباإل فترة

 القضاء من كل موقف خالل من ضراباإل عن المترتبة القانونية اآلثار تتبع نحاول سوف
  .الفرنسيين والفقه

                                                           

1- RIVERO Jean, et SAVATIER Jean, op. cit,p 397 

 . 165آليات تسوية منازعات العمل والضمان االجتماعي في القانون الجزائري، مرجع سابق، صسليمان، أحمية  -  
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Ê‹ÐÛa@Þëþa@ @

⁄ala‹š@ïèäí@òÓýÇ@ÝàÈÛa@ @

 فرنسيال العقوبات قانون في عليها منصوصا كان التي التكتل جنحة إلغاء عن نتج
 ،مشروعا ضراباإل أصبح أن -سبق فيما رأينا كما - 1864 ماي 25 قانون بمقتضى

 تطور ثم ،والقضاء الفقه اجتهاد محل العمل عقد على ضراباإل أثر مسألة ظلت ولكن
 أثر تطور بهما مرّ  مرحلتين بين نميز أن ويمكن ،المسألة بهذه يتعلق فيما التشريع

  .العمل عقد على ضراباإل

üëc@ZòÜy‹¾a@òÔib�Ûa@åÇ@Šìn�‡Ûa@1946@ @

 أثره يحدد أو ضراباإل مشروعية يقرر نص أي هناك يكن لم المرحلة هذه خالل
 القضاء اجتهد ولذلك ،التكتل جنحة بإلغاء مشروعا أصبح أنه من بالرغم العمل عقد على
  .الفرنسي الفقه طرف من انتقاد حلم كانت بنظرية وأخذ

1. ÑÓìß@õb›ÔÛaZ@ @

 وقد ،)1(العمل عقد ينهي ضراباإل أن على المرحلة هذه في القضاء موقف استقر 
 عدم نع ضراباإل خالل من يعبرون العمال أن: األحكام لهذه إصداره في القضاء استند

 أنو  ،جديدة بشروط عمل عقود إبرام في ورغبتهم ،القائمة العمل شروط على موافقتهم
 العقد بإنهاء العمل صاحب إلى يوجهه العامل من إعالما يعتبر ضراباإل عن اإلعالن

 اإلنهاء إلى يؤدي المضرب العامل من خطأ يعد ضراباإل أن اعتبر كما ،بينهما المبرم
 الفردية اإلنهاءات من مجموعة بمثابة يعد ضراباإل كان التاليبو  ،عمله لعقد الفوري
 األخطاء من مجموعة أو ،العمل بصاحب المضربين العمال تربط التي العمل لعقود

  .)2(العمال لهؤالء منسوبة الفردية

                                                           

1- LANGE Daniel, Droit du Travail, éd ellipses, Paris, 2003, p15 

2- COURET Alain , AURIAN Bernard ,Droit du Travail, Dalloz, 2eme édition, 2009 ,Paris, 
p743.  
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 مطالبة ،العقد إنهاء إلى باإلضافة العمل لصاحب يحق كان القضاء لموقف وتبعا
 لصاحب يمكن كما ،تعسفيا يعد اإلنهاء هذا أن أساس على بالتعويض المضرب العامل
 العمال باستمرار القبول أو ،المضربين العمال من بدال آخرين بعمال االستعانة العمل

 بنفس يكون قد جديد عمل بعقد ولكن ،ضراباإل هاءانت بعد لديه العمل في المضربين
 مدى على ذلك يتوقف ،السابقة الشروط عن تختلف جديدة بشروط أو ،السابقة الشروط

  .)1(العمل صاحب على الضغط ممارسة في ضراباإل فشل أو نجاح

2. ÑÓìß@éÔÐÛaZ@ @

 وال العمل عقد يوقف ضراباإل أن ،المرحلة تلك في الفرنسي الفقه غالبية تجها
 يتعارض القضاء موقف أن اعتبار على ،القضاء لموقف عديدة نتقاداتا ووجهوا ،ينهيه

 لالعام إرادة اتجاه يقتضي اإلنهاء فهذا ،الفردي العمل عقد إلنهاء القصدية الصفة مع
 التي ضراباإل حالة عكس على وذلك واضحة بطريقة اإلرادة هذه عن يعبر وأن ،إليه

 ،التعاقدي بمركزه التمسك مع العمل ظروف تحسين إلى المضرب العامل إرادة فيها تتجه
 القضاء موقف فإن ،أخرى ناحية ومن. )2(اإلنهاء إلى تتجه ال اإلرادة هذه فإن ثم ومن

 جماعية بحقوق عترافاال إلى بعيد زمن منذ يتجه الذي العمل قانون تطور مع يتعارض
 تستخدمه العاملة الطبقة سالح يعد الذي ،ضراباإل حق الحقوق هذه أهم ومن ،للعمال
 المهنية المطالب وتحقيق العمل ظروف تحسين بهدف العمل أصحاب على للضغط
 من بالرغم العامل مصلحة ضد السالح هذا استخدام يصبح أن قليع وال ،للعمال

  .)3(مشروعة بطريقة هاستخدام

bîãbq@ZòÜy‹ß@åíbjnÛa@µi@éÔÐÛa@ëõb›ÔÛa@iÒýn‚b@bàèÐÓìß@ @

 الذي 1946 سنة دستور ،الثانية العالمية الحرب بعد فرنساب صدر ،سابقا رأينا كما
 التي القوانين إطار في يمارس ضراباإل حق« أن مقدمته من السابعة الفقرة في تضمن

                                                           

 . 5، ص1995 ، أثر اإلضراب على عقد العمل، مجله القانون واالقتصاد، مارسمحمود جمال الدين زكي -  1

2- BRUN André, GALLAND Henri, op. cit, p465.  
3- DURAND Paul, VITU Alain, op. cit, p 82.  
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 على ضراباإل أثر حول تساؤل ضراباإل بحق الدستوري عترافاال هذا وتلى ،»تنظمه
  .وسطا موقفا القضاء واتخذ ،يناتجاه الفقه فاتخذ ،العمل عالقة

1. ÑÓìß@éÔÐÛaZ@ @

 بعد حتى العمل عقد ينهي ضراباإل أن اعتبار إلى الفقه من جانب ذهب
 في بجديد يأت لم الدستوري عترافاال أن اعتبارب ،ضراباإل بحق الدستوري عترافاال
 إنهاء عليه يترتب ثم ومن ،التعاقدية اتلتزاملال مخالفة يمثل ضراباإل وأن ،الشأن هذا
 الفردية الصفة على أوال التأكيد يجب ،الفقهي تجاهاال هذا فحسب ،)1(العمل عقد
 العمل عقد إنهاء في حقه سوى ليس ضراباإل في العامل حق فإن ثم ومن ،ضرابلإل

 فإن ،ثانية ناحية ومن ،)2(جماعيا أو فرديا ضراباإل كان إذا ما يهم وال ،المنفردة بإرادته
 أنه على ،فقط ضراباإل مشروعية على أكد ولكنه جديد بأي يأت لم 1946 دستور
 حرية تقرير منذ صدوره قبل تقررت المشروعية وهذه ،تنظمه التي للقوانين وفقا يمارس

 لنص قانونية قيمة كل إنكار يجب ،ثالثة ناحية ومن ،1864 قانون بمقتضى التكتالت
 التي وانينللق طبقا ضراباإل يمارس النص لهذا وفقا ألنه ،ضراباإل حول الدستور ديباجة
 أضاف قد الدستوري عترافاال بأن القول يمكن ال وبذلك ،تصدر لم القوانين وهذه ،تنظمه
  .)3(جديدا

 نتيجة ،العمل عقد تعليق إلى يؤدي ضراباإل أن ،الفقه من آخر اتجاه يرىو 
 أعمال ضراباإل أثناء ارتكبت إذا لكن ،يدق بأي تقييده دون الحق لهذا الدستوري للتكريس

 مرتكبيها من أخطاء تشكل األفعال هذه فإن ،األموال ضد أو األشخاص ضد عنف
 أن ،تجاهاال هذا ويضيف ،ضراباإل حق مشروعية على تؤثر أن دون عنها ُيسألون

 في التعسف عدم فكرة منه تحد ال الحق هذا فإن وبالتالي ،مطلقا حقا أصبح ضراباإل
 لجوئهم المضربين على يعاب ال أنه كما ،محددة غير مبهمة فكرة وهي الحق ،ستعمالا

                                                           

1- SINAY Hélène, La grève, op. cit, p247 

2- HENRI(H), MAZEAUD Léon, l’abus des droits et les conflits du Travail, qust-prat, Avril-juin 
1948, p14, cite par:  
 - FREDERIC Jérôme , Droit du Travail, LITEC,3eme édition, Paris,2003 ,p 361.  
3- DURAND Paul, VITU Alain, op. cit, p835.  
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 تبقى ،وبذلك ،)1(والتحكيم التوفيق إجراءات على المنازعة عرض دون ضراباإل إلى
 اتهمالتزامب المضربين العمال وفاء عدم مع حتى ضراباإل أثناء قائمة العمل عالقة

 صاحب رفض إذا ثم ومن ،مدنيا أو تأديبيا خطأ ضراباإل يشكل وال القانونية أو التعاقدية
 تسريحا يعد ضالرف هذا فإن ،ضراباإل انتهاء بعد عمله لمهام العامل استئناف العمل
  .)2(للعامل تعسفيا

2. ÑÓìß@õb›ÔÛaZ@ @

 ذلك وكان ،للفقه السابقين ينتجاهاال بين وسطا موقفا أخذ المرحلة هذه في القضاء
 أن اعتبار على ،الفرنسي الفقه من جانب طرف من له وجهت التي االنتقادات بسبب

 من التخفيف إلى به أدى مما ،العمل عالقة إلنهاء سببا ضراباإل يف يرى كان القضاء
 ضراباإل اعتبار إلى أدى أنه في التخفيف هذا ويتجلى ،ضراباإل من المتشدد موقفه
 وكذلك ،خطأ المضرب العامل فيها يرتكب التي الحاالت في إال ،العمل عقد لتعليق سببا
 ينص لم الفرنسي الدستور أن ورغم. )3(ضراباإل حق استعمال في التعسف حاالت في

 من القاعدة هذه استنبط القضاء أن إال ،العمل عالقة يوقف ضراباإل أن على صراحة
  .)4(المنطقية نتائجه ،عترافاال من استمدو  ،النص روح

Ê‹ÐÛa@ïãbrÛa@ @

Êì›‚@eŠbq@⁄ala‹š@âbØyþ@æìãbÔÛa@ @

 ،ضرابلإل القانونية اآلثار حول سائدا كان الذي الجدل في الفرنسي المشرع فصل
 القانون هذا من الرابعة المادة تنص الذي ،1950 فبراير 11 لقانون إصداره خالل من

                                                           

1- BOITEL (M), le droit de grève et la jurisprudence de 1948, revue droit ouvrier, p368. cite par:  
 - FREDERIC Jérôme, op. cit, p 361.  
2- DURAND Paul, VITU Alain, op. cit, p836.  
3- FREDERIC Jerôm, op. cit, p362.  

عقد العمل وال ينهيه" من خالل قرارات اإلضراب يوقف  لعب القضاء الفرنسي دورا رائدا في تكريس قاعدة "أن - 4
فاق جماعي اعتبر قراراتها بصحة الشرط الوارد في ات محكمة النقض التي صدرت خالل هذه الفترة، فأقرت في إحدى

 أن اإلضراب يترتب عليه مجرد وقف لعقد العمل، كما منحت لقاضي الموضوع السلطة التقديرية في تفسير هذا الشرط، 
 مشتركة لكل من العمال وصاحب على أنها اتجهت عند إبرامهم لهذا اإلنفاق إلى وقف عقد العمل وليس وكذلك النية ال 
  إنهائه.  

- DURAND Paul, VITU Alain, op. cit, p830.  
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»العامل إلى المنسوب الجسيم الخطأ حالة في إال ،العمل عقد ينهي ال ضراباإل« :أن
)1(، 

 المبدأ هذا وينطبق ،العمل عالقة وقف إلى يؤدي ضرابإلا فإن ،الصريح النص وبهذا
 ال المقاول كان إذا المقاولة عقد فيها بما ،التعاقدية الصفة ذات العمل عالقات جميع على

 من بالرغم العموميين الموظفين إلى يمتد فإنه ذلك من وأكثر ،العامل عن حالته تختلف
 هي العمل عالقة تعليق كان إذا لكن ،)2(تنظيمية بل تعاقدية غير عملهم عالقة أن

 خطأ المضرب العامل ارتكاب حالة في استثناء عليها يرد القاعدة هذه فإن ،العامة القاعدة
  .جسيما

kÜĐ¾a@ïãbrÛa@ @

Ša‹Ôn�a@ÑÓìß@Ê‹“¾a@ï�ã‹ÐÛa@óÜÇ@jßc‡@ÕîÜÈm@òÓýÇ@ÝàÈÛa@ @

 خالل من العمل عالقة يوقف ضراباإل أن قاعدة 1950 فبراير 11 قانون كّرس
 ،العمل عالقات جميع على ينطبق مبدأ هوو  ،الفرنسي العمل قانون من L521-1 المادة

 إلى ،النص الهذ إصداره خالل من المشرع تدخل سبب ويرجع. التنظيميةو  منها العقدية
 قانون حقائق تجاهل موقفه أن اعتبار على ،للقضاء ُوجهت التي الشديدة االنتقادات

 جماعية بحقوق للعمال اعترف الذي ،القانون لهذا التاريخي التطور مع يتعارضو  ،العمل
 غير في نتائج إلى الحق هذا ممارسة تؤدي أن يمكن ال بالتاليو  ،ضراباإل أهمها من

 25 لقانون القضاء تفسير حول للغموض رفعا المشرع تدخل بالتاليو  ،)3(العمال صالح
 ،ضراباإلب 1946 دستور اعتراف بعد خاصة ،التكتل جنحة ألغى الذي 1864 ماي

 ثارباآل عترافاال مرحلة إلى ،مباح جماعي تصرف مجرد من ضراباإل انتقل وعليه
 لصاحب يمكن ال فانه ثم منو  ،العمل عالقة بتنفيذ تعلق فيما السيما ،الحق بهذا المدنية
 إجراء أي أنو  ،ضراباإل فترة انتهاء بعد العمل إلى المضربين العمال عودة رفض العمل

                                                           

، والتي أصبحت تمثل 1950فبراير  11المؤرخ في  205-50رقم  11تنص المادة الرابعة من القانون  - 1
  من قانون العمل الفرنسي، على ما يلي:  L 521.1المادة

«La grève ne rompt pas le contrat de travail, sauf Faute lourde imputable au salarie».  
2- LANGE Daniel, op. cit, p155.  
3   - SINAY Hélène, JAVILLIER Jean-Claude, op. cit, p293.  
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 غير لتصرفات العمال ارتكاب حالة في إال ،للقانون مخالفا إجراءً  يعد ضدهم يتخذ
 تشكل التصرفات هذه فان ،العمل معدات تخريب أو العمل حرية على ءاالعتدا ،مشروعة

  .)1(المضربون العمال عنه يسأل جسيما خطأ

 مبدأ تكّرس قد ،الفرنسي العمل قانون من L 521-1 المادة أن اعتبرنا إذا لكن
 العمل عالقة إنهاء قاعدة كذلك تكّرس فإنها ،مشروع إضراب خالل العمل عالقة تعليق

 ماهية تحدد لم ذلك مقابل في أنها إال ،جسيم لخطأ المضربين العمال ارتكاب حالة في
  .العالقة هذه إنهاء إلى يؤدي الذي الجسيم الخطأ

kÜĐ¾a@sÛbrÛa@ @

⁄ala‹š@Êë‹“¾a@kj�@ÕîÜÈnÛ@òÓýÇ@ÛaÝàÈ@À@æìãbÔÛa@ð‹öa�§a@ @

 سبب ويعود ،قضائي أو فقهي جدال أي الجزائر في ضراباإل أثار مسألة تثر لم
 31-75 رقم األمر صدور منذ العمل لعالقة ضراباإل وقف مبدأ المشرع تبني إلى ذلك

 27 المادة نصت حيث ،)2(الخاص القطاع في العمل لعالقات العامة بالشروط المتعلق
 ألحكام طبقا ضراباإل حق ويمارس ،يوقفها بل العمل عالقة ضراباإل يقطع ال« :منه

 جراء عقاب أي أو تسريح أي فرض يجوز وال 75-71 رقم األمر من 15 المادة
 عن اقانون والمحقق ضراباإل هذا بمناسبة المرتكب الجسيم الخطأ حاالت عدا ضراباإل

 المنتمين للعمال ضراباإل بحق 1976 دستور اعتراف ورغم ،لكن، »القضاء طريق
 خالل قانون أي يصدر ولم ،ضراباإل أثار إلى يتطرف لم أنه إال ،)3(الخاص للقطاع
 المشرع قصد أن يفسر الذي األمر ،ضراباإل أثار ينظم الدستور لهذا الالحقة المرحلة

 أن تعتبر التي ،31- 75 رقم األمر من 27 المادة به جاءت بما االكتفاء إلى اتجه
 هذه خالل المشرع تبناه الذي تجاهاال وهو ،العمل عالقة يوقف المشروع ضراباإل

 والثالثة انيةالث الفقرة إلى فبرجوعنا ،مطلقة ليست العمل عالقة وقف قاعدة أن إال. المرحلة
                                                           

1   - MARCHAND Daniel , op. cit, p530.  

 ، سابق اإلشارة إليه. 1975أبريل  29المؤرخ  31- 75مر رقم األ -  2

 . 1976من دستور  61المادة  -  3
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 المضربين العمال احترام عدم من جعل المشرع أن نجد ،أعاله إليها المشار المادة من
 بإلزامية المتعلقة 75-71 رقم األمر من 15 المادة في عليها المنصوص لإلجراءات

 ،ضراباإلب األمر قبل النقابية الهيئة موافقة وكذلك ،المصالحة بقصد العمل مفتش إخبار
  .المضربين العمال تسريح إلى يؤدي اجسيم خطأُ 

 ،العام القطاع عمال من لكل ضراباإل بحق الدستوري عترافاال إطار وفي
1989 سنة دستور به جاء الذي الخاص والقطاع

 المتعلق 02-90 رقم القانون صدر ،)1(
 32 المادة خالل من كّرس الذي ،ضراباإل حق ممارسةو  الجماعية العمل نزاعات يةبتسو 
 خالل من القاعدة هذه تأكيد المشرع وواصل ،ضراباإل أثناء العمل عالقة تعليق مبدأ منه

 تعليق أسباب أحد ضراباإل من جعل الذي العمل لعالقات المنظم 11-90 رقم القانون
 قانونا العمل عالقة قتعلّ « :منه 64 المادة من السادسة الفقرة تنص حيث ،)2(العمل عالقة

 العمل عالقة تعليق بمبدأ األخذ أن إال ،»...ضراباإل حق ممارسة ...:التالية لألسباب
 ،القانونية اإلجراءات فيه احترمت الذي المشروع ضراباإل فقط يخص ضراباإل أثناء
 ،)3(مشروع غير اإضراب يعتبر للقانون خرقا جاء للعمال جماعي قفتو  فأي وعليه

 المشاركة لألطراف والجزائية المدنية المسؤولية عليه تترتب جسيما مهنيا خطأ وبالنتيجة
  .)4(ضراباإل هذا في

 التي النصوص سواء ،ضراباإل ثارآ من الجزائري القانون موقف لوضوح ونظرا
 ،الليبرالي تجاهاال السلطة تبني بعد صدرت التي أو ،االشتراكي التوجه فترة خالل صدرت

 عالقة على ضراباإل بآثار قةالمتعل النزاعات مع التعامل في صعوبة يجد لم القضاء فإن
 فجاءت ،العمل عالقة على ضراباإل أثار من القانون موقف وضوح خالل من ،العمل
 العمال احترام حالة في توقف العمل عالقة أن أي ،التوجه هذا مع متطابقة القضاء أحكام

                                                           

 . 1996في دستور  57، التي تحولت إلى المادة 1989من دستور  54من خالل المادة  - 1

 . 11-90القانون من  64المادة  - 2 

 ، سابق اإلشارة إليه. 02- 90مكرر من القانون رقم  33وهو االتجاه الذي تبناه المشرع في المادة  -  3

 هذا الفصل. من  الثالث مبحثوهو ما سوف نتناوله في ال -  4
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 إلى اللجوء تم إذا أما ،)1(ضرابلإل المنظمة القانونية واإلجراءات للشروط المضربين
 إضراب أنه على فكيّ يُ  التوقف هذا فإن ،ءاتواإلجرا الشروط لهذه خرق مع ضراباإل

 العمال عمل عالقة بإنهاء العمل لصاحب يسمح جسيما مهنيا خطأ ويشكل مشروع غير
 القبلي الصدور اشتراط إلى ،الجزائري القضاء اتجه األخيرة الحالة هذه وفي ،المضربين

 التخاذ العمل صاحب لجوء قبل ،)2(المشروعية بعدم ضراباإل يّكيف قضائي لحكم
  .العمل عالقة إنهاء حد إلى تصل قد والتي المضرب ملالعا ضد القانونية اإلجراءات

 وقف مسألة من الجزائري القانون موقف في غموض عن الحديث يمكن ال ،وعليه
 بين تباين عن كذلك الحديث يمكن وال ،المشروع ضرابلإل قانوني كأثر العمل عالقة
 ما عكس وذلك ،ضراباإل أثار حول أخرى إلى مرحلة من الجزائر في القضاء موقف
 المشرع تدخل عدم إلى رأينا كما السبب يعودو  ،الفرنسيين والفقه القضاء موقف في رأيناه

 في الحق بهذا الدستوري عترافاال رغم ،ضرابلإل القانونية اآلثار لتوضيح الفرنسي
 الذي 1950 فبراير 11 قانون صدور غاية إلى الغموض هذا وبقي ،1946 سنة دستور
  .ينهيها وال العمل عالقة يوقف بضرااإل بأن صراحة نص

kÜĐ¾a@Éia‹Ûa@ @

‘b�¾a@iáÜČ�Ûb@ïÇbànuüa@‘b�c@õbèãg@òÓýÇ@ÝàÈÛa@ @

 عدم أن إال ،العمل عالقة وقف إلى المشروع ضراباإل يؤدي ،سلفا رأينا كما
 خطأ تشكل ضرابلإل المنظمة القانونية والقواعد لإلجراءات مضربينال العمال احترام
 توقف كل يعتبر الجزائري المشرع فإن ،وعليه ،العمل عالقة إنهاء إلى يؤدي ،جسيما

                                                           

قضية (د.ج) ضد ، 1994أفريل  20، بتاريخ 111095ا، الغرفة االجتماعية، ملف رقم قرار المحكمة العلي - 1
األول، قسم الوثائق، الديوان الوطني لألشغال التربوية، الجزائر،  (مؤسسة أ.ن.م.ع، البويرة)، المجلة القضائية العدد

 . 158، ص1995

قضية (مؤسسة إنتاج ، 1996ماي  07، بتاريخ 132207يا، الغرفة االجتماعية، ملف رقم قرار المحكمة العل - 2
قسم الوثائق، الديوان الوطني لألشغال التربوية، الجزائر،  ،2اللوالب والسكاكين) ضد (ع.ع)، المجلة القضائية العدد 

 . 191، ص1997
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 غير إضراب هو ،قانونا المقررة اإلجراءات العمال فيه يحترم لم العمل عن جماعي
 إمكانية مع تأديبيا المضرب العامل ةمتابع إلى يؤدي جسيما خطأ يشكل وبالتالي ،مشروع
  .)1(العمل تشريع في ةكّرسمال القاعدة وهي ،عمله عالقة إنهاء

 الخصوصية هذه فان ،جماعيا يمارس فرديا حقا هاعتبار ب ،ضراباإل لطبيعة ونظرا
 أدق بصورةو  ،ضراباإل أثناء المرتكبة الجسيمة لألخطاء التنظيمي اإلطار ديدتح تتطلب
  .العمل عالقة إنهاء إلى المؤدي الخطأ هذا شروط تحديد

Ê‹ÐÛa@Þëþa@ @

ÉibĐÛa@ð†‹ÐÛa@ÝÔn�¾aë@dĐƒÜÛ@áî�§a@ð†û¾a@õbèã⁄@òÓýÇ@ÝàÈÛa@ @

 إضراب كل أن المشرع َيعتبر ،02- 90 القانون من مكرر 33 المادة إلى برجوعنا
 مسؤوليته يتحمل جسيما مهنيا خطأ يشكل القانونية للقواعد احترام دون العمال يمارسه
 تحديد إلى المشرع يتطرق أن دون لكن ،ضراباإل هذا في شاركوا الذين العمال وتبعاته

 تعريف وضع عدم مسألة أن إال. ضراباإل أثناء المرتكب الجسيم المهني للخطأ عريفت
 من العديد موقف هو بل ،فقط الجزائري العمل قانون تخص ال الجسيم المهني للخطأ

 وتعدد المهنية القطاعات تنوع إلى ذلك في السبب ويرجع ،المقارنة العمالية التشريعات
 الذي األمر ،العمال أوساط في والعلمي التأهيلي المستوى في والتباين المهنية الفئات

  .)2(المهنية لألخطاء موحد تكييف إعطاء معه يصعب

 الطرف تحديد في عائقا تشكل ال الجسيم الخطأ تعريف عدم مسألة كانت إذا لكن
 من يمارس الذي ضراباإل خصوصية فإن ،الفردية العمل عالقات في للخطأ المرتكب

 ارتكبوا الذين العمال بين التمييز كان بما الصعوبة من تجعل ،العمال من جماعة طرف
  .مهني خطأ أي رتكابا دون ضراباإل في شاركوا آخرين عمال وبين ،سيمةج أخطاءً 

                                                           

 . 02-90مكرر من القانون رقم  33، والمادة 11-90من القانون رقم  73من خالل المادة  -  1

العمل الفردية،  لعمل في التشريع الجزائري، عالقةسليمان، التنظيم القانوني لعالقات اأحمية : للتفصيل أكثر انظر - 2
 وما يليها.  284، ص1994 ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة الثانية، الجزائر،



ÛaÝ—Ð@sÛbrÛa@ZÂbjmŠa@áÜČ�Ûa@ïÇbànu⁄a@ŠbqŁbi@òîãìãbÔÛa@la‹šfiÛ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@lbjÛa@ïãbrÛa 

 

278 

 

 ،الجسيم الخطأ معالم لتحديد الفرنسي القضاء تدخل ،الغموض لهذا حد ولوضع
 المسألة هذه وحول ،1950 فبراير 11 قانون صدور بعد خاصة ،له تعريف وتحديد
 الخطأ هو الجسيم الخطأ« :أن فيه يعتبر رأيا 1950 ماي 13 بتاريخ الدولة مجلس أصدر
»الضرر إحداث في الرغبة منه وتتجلى ،معينة بجسامة يتميز الذي

 محكمة أما، )1(
 ممارسة أثناء رتكبيُ  الذي الجسيم الخطأ معالم واضحة بصورةو  حددت فقد ،النقض

 الخطأ« :أن فيه عتبرتا ،1955 ماي 20 بتاريخ صادر قرار خالل من ،ضراباإل
 المنسوبة األخرى األخطاء عن مستقل هوو  ،للعامل المنسوب الخطأ فقط هو الجسيم
»المضربين العمال لجميع

)2(.  

 من صادرا الخطأ يكون أن ،الفرنسية النقض محكمة قرار خالل من ويتضح
 باقي عن العامل خطأ يستقل أن الوقت نفس يوف ،شخصية بصفة المضرب العامل

 األخرى األخطاء باقي عن وذاتية ستقالليةا الخطأ لهذا يعطي مما ،األخرى األخطاء
 القرار هذا من اانطالقو  ،التسريح حد إلى تصل قد التي التأديبية الجزاءات توقيع تبرران
 صدور إلزامية بتبني تجاهاال هذا في الفرنسي القضاء سار ،قضائيا مبدأ أصبح الذي

 بقية مع شخصيا يشارك لم الذي المضرب فالعامل ،شخصية بصفة العامل عن الخطأ
 بالنسبة يشكل ال ،العمل أماكن بدخول المضربين غير العمال منع في المضربين العمال

  .)3(جسيما خطأ إليه

 الصادرة الجسيم الخطأ شخصية مسألة على صراحة ينص لم وٕان الجزائري القانون
 ،02- 90 القانون من مكرر 33 المادة صياغة إلى وبرجوعنا أنه إال ،المضرب العامل من

                                                           

  ما يلي:  1950ماي 13جاء في رأي مجلس الدولة الفرنسي الصادر في  1
«La faute lourde caractérisée d’une gravité particulière qui en principe révélé l’intention de nuire». 
cité par: OLLIER Pierre Dominique, Droit du Travail, op. cit, P412. 

  ما يلي:  1955ماي  20جاء في قرار محكمة النقض الفرنسية صادر في  - 2 
«La faute lourde est uniquement celle imputable au salarie, elle est indépendante d’autres fautes qui 
ont pu être retenu contres l’ensemble des ouvriers en grève». Cass. Soc. 20 mai, 1955, Gazette du 
palais, 1955, P49. cite par: TEYSSIĒ Bernard, grève dans le secteur privé, op. cit, p 17.  
3 - Cass. Soc. 3 novembre 1994, N° 4362, THUMY, C/Sa, SGE, Jurisprudence social, 2003,6eme 
éd, GRF, paris, 2003, p 560.  
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 المضرب العامل ينتهجه الذي السلوك نفرادوا ستقاللا مبدأ يتبنى شرعالم أن القول يمكن
 العمال بقية يسلكها التي األخرى التصرفات باقي عن يختلف جسيما خطأ يعتبر والذي

 ساهموا الذين« مصطلح ،»فيه شاركوا الذين العمال« عبارة يستعمل فنجده ،المضربين
 بأنها والمكّيفة المضربين العمال تصرفات أن تفيد العبارات فهذه ،»المباشر بنشاطهم فيه

 وساهموا شاركوا الذين المضربين العمال من تصدر أن يجب ،جسيمة مهنية أخطاء تشكل
 العمال لبقية الجسيم الخطأ صفة تعميم دون ،القانونية غير األفعال في المباشر بسلوكهم
 المشكلة األعمال تلك ممنه تصدر لم والذين ضراباإل في المشاركين اآلخرين الضربين

  .)1(العليا المحكمة تبنته الذي الموقف نفسه هوو  ،الجسيم للخطأ

Ê‹ÐÛa@ïãbrÛa@ @

‡í‡¥@òßb�u@dĐ©a@ @

 عالقة إنهاء تبرر التي الجسيمة األخطاء طبيعة لتحديد معايير وضع مسألة أثارت
 هذه طبيعة تحديد عدم إلى الجدل هذا سبب ويعود ،فرنسا في وقضائيا فقهيا جدال ،العمل

 الخطأ أن على بالنص 1950 فبراير 11 قانون ىكتفا حيث ،المشرع طرف من األخطاء
 أدى الذي األمر ،األخطاء هذه طبيعة يحدد أن دون ولكن ،العمل عالقة ينهي الجسيم

 ،ضراباإل بسبب الجسيم الخطأ بين اختالف وجود بعدم القول إلى الفقه جانب من
 الجسيم الخطأ نفإ الحالتين كلتا في ألن ،العمل عالقة فيذنت عن الناتج الجسيم والخطأ
 يمتاز خطأ توافر ضرورة فيرى ،الفقه من آخر جانب أما ،)2(العامل تسريح إلى يؤدي

 جانب من أما. )3(العمل عالقة تنفيذ عن الناتج الخطأ عن يختلف ،معتبرة بجسامة
 مارس 31 بتاريخ أصدره رأي خالل من رفض الفرنسي الدولة مجلس فإن ،القضاء
 إعطاء بأن ذلك معلال الجسيمة األخطاء ونوعية لطبيعة عاما تعريفا يعطي أن 1950

                                                           

عبد السالم . أشار إليه: 14/04/1998المؤرخ في  159641م فة االجتماعية، ملف رقر قرار المحكمة العليا، الغ - 1

 . 374-373مرجع سابق، صديب، 

2- Ollier Pierre-Dominique, op. cit, p 413.  
3- CAMERLYNK (G-H), Dalloz, Rrépert, de droit Sociale, V°, grève N° 97, cité par:  
 - OLLIER Pierre-Dominique, op. cit, p 413.  
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 يملكه ال ما وهذا ،ضراباإل حق ممارسة على قيد ثابةبم سيكون الحالة هذه في التعريف
 لمسألة طرقتت لم فإنها ،النقض محكمة أما. )1(للمشرع المسألة هذه ترك حيث ،القضاء
 توافر إثبات أن قررت أنها إال ،ضراباإل حق ممارسة عن الناتجة األخطاء جسامة تقدير
 وذلك ،الموضوع قاضي صالحيات من هي المضرب العامل جانب من الجسيم الخطأ
 الخطأ بها يتوافر التي الوقائع بإثبات القاضي يستقل أن على ،دعوى كل ظروف حسب
 ختصاصاتا من الوقائع إثبات أن أساس على ،النقض مةمحك من رقابة دون الجسيم
 على ،النقض محكمة لرقابة يخضع فإنه للوقائع القانوني التكييف أما ،الموضوع قاضي
 بتقديرها يستقل التي القانونية المسائل من تعتبر ،القانوني التكييف مسألة أن أساس
  .)2(النقض محكمة رقابة تحت لكن الموضوع قاضي

 من هي الجسيم المهني الخطأ تحديد مسألة فإن الجزائري القانون في أما
 هذه ومحتوى وطبيعة نوعية بتحديد تكفل الذي هو المشرع أن بمعنى ،التشريع ختصاصا

 خالل من المشرع حافظ وقد ،)3(العمل لعالقات المنظمة األولى النصوص منذ األخطاء
1990 سنة في صدرت التي العمل تشريعات

 نوعية بتحديد القانون ختصاصا على ،)4(
 الحصر سبيل على حدد المشرع أن نجد وعليه ،الجسيمة المهنية األخطاء وطبيعة
 من 73 المادة خالل من العمل عالقة إنهاء إلى المؤدية الجسيمة المهنية األخطاء
 في الواردة المشروع غير ضراباإل حالة نجد ،الحاالت هذه بين ومن ،11-90 القانون
  .المادة هذه من الرابعة الفقرة

 وممارسة الجماعية العمل بمنازعات المتعلق 02-90 رقم القانون بخصوص أما
 الجسيم الخطأ ماهية وتفسير ضيحلتو  جاءت منه مكرر 33 المادة فإن ،ضراباإل حق

                                                           

1- conseil d’état, Avis du 31 mars 1950, Dr Soc, 1950, P201, cite par:  
 - TESSIEĒ Bernard, Grève dans le le secteur privé, op. cit, p 18.  
2 - TEYSSIĒ Bernard, op. cit, p 18.  

المتعلق بالشروط العامة لعالقات العمل في القطاع الخاص، نجده  31-75 األمر رقمالمشرع الجزائري من خالل  - 3
يستعمل مصطلح  بينماعند تحديد الحاالت المؤدية للتسريح الفردي،  "الخطأ الخطير"مصطلح  36في المادة يستعمل 

 راب. ، والمتعلقة بتكييف األخطاء الجسيمة المرتكبة أثناء ممارسة اإلض27" في المادة الخطأ الجسيم"

 . 11- 90، والقانون رقم 02-90القانون رقم  -  4
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 عن الناتج التصرف أو السلوك أن اعتبارب الخطأ هذا أركان وضعو  ،ضراباإل عن الناتج
 عالقات في الجسيم الخطأ عن يختلف بذلك وهو ،العمال من مجموعة مصدره ،ضراباإل

 طاءأخ تشكل التي األفعال بتحديد المشرع قام ،الخصوصية لهذه ونظرا ،الفردية العمل
  .ضطراباال ممارسة أثناء جسيمة

 يقوم العمل عن مدبر توقف كل ،ضراباإل ممارسة أثناء جسيم مهني خطأ فيعتبر
 القانونية لإلجراءات احترام دون ةالمستخدم الهيئة عمال كل أو ،العمال من مجموعة به

 العمال عن الصادرة التصرفات جسيما خطأ يعتبر كما ،)1(القانون يتطلبها التي السابقة
 أو المضربين غير العمال منع خالل من ،العمل حرية عرقلة شأنها من والتي المضربين

 وأ ،احتيالية مناورات استعمال أو بالتهديد ،العمل بمكان االلتحاق من العمل صاحب
 من العمل ألماكن المضربين العمال احتالل يشكل كما ،)2(االعتداء أو ،العنف إلى اللجوء
 عدم ويعد ،)3(جسيما مهنيا خطأ ،عملهم مواصلة من المضربين غير العمال منع أجل

 األمر تنفيذ رفضوا الذين العمال حق في جسيما خطأ العمل أماكن إخالء ألمر االمتثال
  .)4(القضائي

 ،)5(الخدمة من األدنى بالقدر القيام المضربين العمال رفض جسيما خطأ يعتبر كما
 القانون من 38 المادة في المحددة بالمجال المتعلقة اإلجبارية بالخدمة األمر تعلق سواء
 يشكل ،ذلك عن فضال ،والعمال ملالع صاحب بين مفاوضات عن الناتجة أو ،90-02
 العمال طرف من المختصة العمومية السلطات عن الصادر التسخير ألمر االمتثال عدم

  .)6(جسيما خطأ ،الحيوية يةقتصادواال اإلدارية القطاعات في المضربين
                                                           

 . 02- 90مكرر من القانون رقم  33المادة  - 1

 . 02-90لقانون من ا 36و 34المواد  -  2

  . 02-90القانون  من 36و 35المواد  - 3 
 13بتاريخ  ،60462 الغرفة الجنائية، ملف رقمالمحكمة العليا، زائري هذا التوجه من خالل قرار ساير القضاء الج 

 . 253، ص1990، قسم الوثائق، الديون الوطني لألشغال التربوية، الجزائر، 4، المجلة القضائية، العدد 1990فيفري 

 . 02- 90من القانون  36المادة  - 4 

 ، المشار إليه سابقا. 02- 90من القانون  40المادة  - 5 

 . المشار إليه سابقا. 02-90من القانون  42المادة  - 6
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Ê‹ÐÛa@ÛasÛbr@ @

òîßa�Ûg@pbjqg@dĐ©a@áî�§a@ @

 الجسيمة األخطاء ونوعية طبيعة بتحديد الجزائري القانون في المشرع تكفل إن
 عن تنجر التي القاسية للعواقب نظرا الحدود ألبعد صائب موقف ،ضراباإل أثناء المرتكبة
 كل لتكّييف المسألة هذه المشرع يترك لم لذلك ،التسريح هو أخطرها ولعلّ  ،الجسيم الخطأ

 خالل من أو ،الداخلي النظام خالل من سواء العمال وممثلي العمل أصحاب من
 وصف في اإلفراط إلى العمل بأصحاب يؤدي قد الذي األمر ،الجماعية ياتتفاقاال

 لحق حماية يشكل الجسيمة ءالخطا بتحديد المشرع انفراد أن شك وال .الجسيمة األخطاء
 ضراباإل حق ممارسة مجرد جعل عدمو  ،جهة من ،للعمال دستوريا به المعترف ضراباإل

  .أخرى جهة من جسيما خطأ

 في التعسف يجوز ال فإنه ،به معترفا حقا ضراباإل كان إذا ،ذلك مقابل وفي
 رغي والعمال العمل صاحب وهم ،أخرى بأطراف واإلضرار الحق هذا استعمال

 طرف من جسيما خطأ يشكل القانونية القواعد فيه تحترم لم إضراب فكل لذا ،المضربين
 كان إذا لكن ،التأديبية اإلجراءات مباشرة العمل لصاحب ويجيز ،المضربين العمال
 ترتكب التي األفعال وجعل ،جسيما خطأ المشروع غير ضراباإل من جعل قد المشرع

 المشرع وضع فهل ،جسيمة أخطاء كذلك ،العمل حببصا اإلضرار بقصد ضراباإل أثناء
 حق ممارسة أثناء جسيم خطأ بارتكاب تأديبيا المتابع للعامل ضمانات ذلك مقابل في
  ؟ضراباإل

 اعتبر المشرع أن نجد ،02-90 رقم القانون من مكرًرا 33 المادة إلى برجوعنا
 ولكن ،جسيما مهنيا خطأ القانونية لألحكام خرقا يحدث الذي العمل عن الجماعي التوقف

 مباشرة العمل لصاحب وأجاز ،الخطأ هذا عن المترتبة التأديبية العقوبة يحدد أن دون
 هذه مطابقة إلزامية مع ،الداخلي النظام في عليها المنصوص التأديبية اإلجراءات
 بتطبيق دمقيّ  العمل صاحب فإن وبذلك ،بهما المعمول والتنظيم للتشريع اإلجراءات

 عليها المنصوص التأديبية اإلجراءات باحترام ملزم العمل فصاحب. القانونية ءاتاإلجرا
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 قرار ستقرا ما إذا حالة في )2(التسريح إجراءات احترام وكذلك ،)1(الداخلي النظام في
 مصطلحا استعمل المشرع أن المالحظة مع ،العمل عالقة إنهاء على العمل صاحب

 إنهاءً  ذاته حد في يعتبر ال الجسيم الخطأ أن بمعنى »التسريح عنها ينجر أن يحتمل«
 حاالت حدد المشرع فإن وبالتالي. العالقة هذه إلنهاء سببا فقط يشكل بل ،العمل لعالقة
 العمل لصاحب يمكن ولكن ،الخطأ لهذا كعقوبة العمل من التسريح وحدد ،الجسيم الخطأ

 الدرجة من التنزيل ،مثال تكون بأن ،العامل على المسلطة ةالتأديبي العقوبة من التخفيف
 العقوبة حدد فالمشرع ،أخر عمل مكان إلى التحويل أو ،الراتب من الخصم أو ،المهنية
  .بتطبيقها العمل صاحب يلزم أن دون ،القصوى التأديبية

 على تأديبيا المتابع للعامل المشرع منحها التي القانونية الضمانات جانب إلى
 في الضمانات هذه وتتمثل ،القضاء منحها ضمانات كذلك نجد ،أعاله المبين النحو

 إجراءات اتخاذ قبل العمل صاحب على القضاء أوجب فقد ،العليا المحكمة اتجتهادا
 حكم على القضاء من يتحصل أن ،مشروع غير ضرابإل ممارستهم بسبب العمال تسريح

 فإن ذلك، جانب إلى ،)3(التأديبية التدابير ذاتخا قبل ضراباإل شرعية في يبت أمر أو
  .)4(العمل صاحب عاتق على يقع ،شرعيتة عدم ٕاثباتو  ،الجسيم الخطأ إثبات

 ثانية مرحلة يشكل القضاء أن لنا يتضح ،القضائية االجتهادات هذه إلى وبرجوعنا
 ممارسة أثناء أرتكبه جسيم خطا بسبب تأديبيا المتابع للعامل تؤمن الضمانات من
 يقوم فالقاضي. بتحديدها المشرع ًتكّفل التي الضمانات نم األولى المرحلة بعد ،ضراباإل

                                                           

 اإلجراءات التأديبية اإلجبارية التي يجب أن يتضمنها النظام الداخلي،  11- 90من القانون 77وقد حددت المادة  -  1
 ات المطابقة، وٕاجراءات التنفيذ. والمتمثلة، في تحديد طبيعة األخطاء المهنية، ودرجات العقوب 

، التي تلزم صاحب 11-90من القانون  2- 73ويقصد المشرع بذلك، اإلجراءات المنصوص عليها في المادة  - 2
من  1- 73دة العمل بضرورة التبليغ الكتابي لقرار التسريح، واالستماع للعامل المعنيين، إلى جانب ما نصت عليه الما

ضرورة أن يراعي صاحب العمل الظروف التي أرتكب فيها الخطأ ومدى اتساعه ودرجة خطورته والضرر الذي لحق 
 صاحب العمل، إلى جنب السيرة الذاتية للعامل. 

 ، سابق اإلشارة إليه. 1996ماي  7، بتاريخ 132207قرار المحكمة العليا، الغرفة االجتماعية، ملف رقم  -  3

عبد . أشار إليه: 2000مارس  14مؤرخ في  ،187183 رقمالغرفة االجتماعية، ملف المحكمة العليا، قرار  -4

  .378، مرجع سابق، صالسالم ذيب
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 ومدى ،الخطأ ارتكب من والتحقق ،للعامل المنسوب المهني الخطأ ثبوت مدى بتفحص
 ما بها يدعم إثبات أدلة من العمل صاحب يقدمه ما ضوء على وذلك ،الخطأ أركان توافر
 ودون ،إضراب ممارسة أثناء جسيما خطأ ارتكب أنه بدعوى العامل فتسريح ،)1(يدعيه
 فردي بنزاع يتعلق النزاع يجعل ،ضراباإل شرعية عدم يثبت قضائي أمر أو حكم وجود

 عليها المنصوص لإلجراءات يخضع جماعي نزاع وليس ،11-90 رقم للقانون يخضع
 هوو  ،ضراباإل حق وممارسة الجماعية بالنزاعات متعلقال ،02-90 رقم القانون في

  .)2(العليا المحكمة جتهادا عليه ستقرا الذي الموقف

                                                           

1 - CHOPIN Frédérique, le droit de grève, op. cit, p 31.  

الصادر بتاريخ  ،193797وهو المبدأ الذي استقر عليه اجتهاد المحكمة العليا من خالل قرارها رقم  - 2
المكونة لخطأ جسيم المستوجب ضراب غير الشرعي اإلوحيث أن واقعة « :، الذي جاء في حيثياته11/04/2000

للطرد ال يثبت إال بحكم قضائي ال يمكن معه القول بوجود الواقعة وبالتالي فالدعوى ال تتعلق بالنزاعات الجماعية للعمل 
 .380مرجع سابق، صيب، عبد السالم ذ. أشار إليه: »02-90عليها القانون  نّص  ةالتي تخضع إلجراءات خاص
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szj¾a@ïãbrÛa@ @

ŠbqŁa@òjm�¾a@åÇ@ÕîÜÈm@òÓýÇ@ÝàÈÛa@ @

 عدة إلى ذلك ويؤدي العمل عالقة تعليق ،المشروع ضراباإل على رأينا كما يترتب
 لرقابة عاخاض يكون ال وبالتالي ،العمل بتنفيذ لتزاماال من العامل يتخلص ،قانونية آثار

 العمل بتقديم هالتزام من العمل صاحب يتحرر ذلك مقابل وفي ،العمل صاحب وٕاشراف
  .للعامل

 وملحقاته األجر أداء من العمل صاحب تحلل ،العمل عالقة تعليق أثار ومن
 على العمل عالقة توقف يؤثر كما ،العمل عن التوقف فترة خالل المضرب للعامل

 إلى ،المرض وحالة العمل بحوادث المتعلقة ةاالجتماعي اتبالتأمين المتعلقة األداءات
 شك ال ومما ،ضراباإل فترة نتهاءا بعد العمل عالقة طبيعة على التعليق هذا تأثير جانب

 ذلك وسينعكس ،النزاع أطراف بين ختالفاال توتر تزايد إلى ستؤدي اآلثار هذه أن ،فيه
  .المهنية العالقات بها ميزتت التي والتوازن، ستقراراال معادلة على سلبا

kÜĐ¾a@Þëþa@ @

⁄ala‹š@ÑÓìí@Õ¨a@À@‹uþa@ @

 لتحرر كنتيجة األجر دفع من العمل صاحب تحلل العمل عالقة وقف عن يترتب
 عدم فإن ثم ومن ،العمل عن عوضاو  قابالم يعتبر فاألجر ،العمل بتنفيذ القيام من العامل
 العمل أن اعتبارب ،)1(األجر بدفع لتزاماال وهو له المقابل نقضاءا يقتضي العمل تنفيذ
  .)2(األجر بدفع العمل صاحب التزام مقابل ،للعامل ئيسيالر  لتزاماال يعتبر

                                                           

 الحماية القانونية لألجر في قانوني العمل العراقي والمصري، رسالة دكتوراه، جامعة عين الشمس، يوسف إلياس،  -  1
 . 189، ص1977 

القيمة المالية التي يلتزم صاحب العمل بدفعها للعامل مقابل الجهد أو العمل الذي يقدمه له « :ف األجر بأنهيعرّ  - 2
 . 89بق، صالتنظيم القانوني للعالقات العمل في التشريع الجزائري، مرجع ساسليمان، أحمية أشار إليه:  ».هذا األخير



ÛaÝ—Ð@sÛbrÛa@ZÂbjmŠa@áÜČ�Ûa@ïÇbànu⁄a@ŠbqŁbi@òîãìãbÔÛa@la‹šfiÛ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@lbjÛa@ïãbrÛa 

 

286 

 

 نظرية أساس على األجر من المضرب العامل حرمان الفرنسي الفقه بعض ويبرر
 ،ضراباإل فترة خالل العمل يقدم ال المضرب العامل أن من اانطالق ،التنفيذ بعدم الدفع
 لهذه المقابل األجر دفع عدم العمل تقديم على إلجباره العمل لصاحب يكون ثم ومن
 لحث ضغط وسيلة يمثل التنفيذ بعدم الدفع أن أساس على الرأي هذا ُأنتقد ،)1(الفترة

 عتبريُ  ال األجر من المضرب العامل حرمان بينما ،هالتزام تنفيذ على اآلخر المتعاقد
 عدم يفترض التنفيذ بعدم الدفع أن كما ،العمل ستئنافا على العمال لحث ضغط وسيلة
 عامة حرية يمارس المضرب العامل بينما ،العقد عن الناشئ هلتزامال المتعاقدين أحد تنفيذ

  .)2(ضراباإل فترة خالل هالتزام تنفيذ بوقف له تسمح ضراباإل حق في متمثلة

 فترة خالل األجر من المضرب العامل حرمان أن ،الفقه من آخر اتجاه ويرى
 المقابل هو فاألجر ،للجانبين الملزمة العقود تسود التي السبب نظرية إلى مرده ،ضراباإل

 إلى يؤدي ،المضرب العامل طرف من العمل تنفيذ عدم فإن وعليه ،للعمل األساسي
 اهتجاال هذا حظي وقد ،)3(العمل صاحب طرف من األجر بدفع المقابل لتزاماال نقضاءا

  .)4(المبدأ هذا الفرنسي القضاء تبنىو  ،الفرنسي الفقه غالبية من بتأييد

 العامل وأن ،بالعمل األجر ارتباط على وقضائي فقهي إجماع وجود رغم لكن
 األنظمة من العديد وفي المشرع نأ إال ،ضراباإل فترة طوال أجره من يستفيد ال المضرب
 أو الجماعية ياتتفاقاال خالل من المسألة هذه تنظيم العمل عالقة ألطراف يترك المقارنة

 المشرع تبناه الذي تجاهاال وهو ،ضراباإل نهاية اتفاق أو ،الصلح اتفاق طريق عن
 إلى برجوعناف ،02-90 رقم القانون من 32 المادة من الثانية الفقرة خالل من الجزائري

 أنه إال ،العمل عالقة أثار لوقف سببا ضراباإل من يجعل المشرع أن نجد المادة هذه
                                                           

  م: من بينه -  1
 - CHOPIN Frédérique, le droit de travail, op. cit, p 123.  
 - OLLIER Pierre -Dominique, le droit travail, op. cit, P406.  
2 - SINAY Hélène, JAVILLIER Jean-Claude, op. cit, p 317.  
3 - LATOURNERIE Roger, op. cit, p 467.  

 آليات تسوية منازعات العمل والضمان االجتماعي في القانون الجزائري، سليمان، أحمية وفي الفقه الجزائري نجد:  -  
 .166مرجع سابق، ص 

4- Cass. Sac. 30 novembre 1978, BULL, Civ. V, N°813, JCP, 1978, P44. 
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 يتضحو . النزاع أطراف بين اتفاق وجود حالة في وذلك ،القاعدة هذه على استثناء وضع
 ،العمل عالقة أثار لوقف سببا ضراباإل من جعل المشرع أن ،المادة هذه نص خالل من
 دفع عن كذلك يتوقف العمل صاحب فإن ،األثار هذه من كذلك هو جراأل أن اعتباروب

 يمكن بحيث ،مخالفتها على تفاقاال يمكن القاعدة هذه أن إال ،المضرب للعامل األجرة
 فترة عن ألجورهم المضربين العمال ستحقاقا على تفاقاال الجماعي النزاع ألطراف
 أن اعتبارب صحيحا تفاقاال هذا عتبرويُ  ،منها جزءا يستحقوا أن أو ،العمل عن توقفهم
 خاللها من أجاز مكملة قاعدة شكل في صياغتها جاءت 32 المادة من 2 الفقرة أحكام

  .مخالفتها على تفاقاال المشرع

 ،ضراباإل فترة خالل األجر من المضرب العامل حرمان هو المبدأ كان إذا لكن
 وقت بقدر إال أجره العامل يفقد الو  ،ضراباإل مدة مع يتناسب أن يجب الحرمان هذا فإن

 تختلف ،المضرب العامل أجر من المقتطع المبلغ فإن وعليه ،)1(فيه توقف الذي العمل
 يجب فإنه يوميا حسبيُ  العامل أجر كان فإذا ،األجر تحديد طريقة حسب ،حسابه كيفية
 ساعات تحديد ثم ،يوميا بها الوفاء المضرب العامل على يجب التي العمل ساعات تحديد
 بما المضرب العامل أجر من الخصم نسبة لتحديد وذلك ضراباإل بسبب المفقودة العمل
 األجر كان إذا أما. ضراباإل في مشاركته بسبب يؤدها لم التي العمل ساعات يعادل

 ثم ،شهر أو أسبوع كل ةالواجب العمل ساعات تحديد يجب فإنه ،شهريا أو أسبوعيا حسبيُ 
 المفقودة الساعات تحديد ضوء وعلى ،ضراباإل بسبب فعال المفقودة الساعات تحديد

 العامل أجر من تقتطع التي األجر من النسبة تحديد يمكن ،لها المقابل األجر وتحديد
  .العمل عن التوقف فترة خالل بها يقم لم التي العمل ساعات وتعادل

 األجر هذا ُيستحقو  ،)2(للعامل األساسية الحقوق من األجر بريعت الجزائري القانون
 التي للعمل القانونية المدة حسب الموظف أو العامل يؤديها التي الخدمة أو عملال مقابل

                                                           

1 - CHOPIN Frédérique, op. cit, p 24.  

  ، المشار إليه ساقا. 11-90من القانون رقم:  6المادة  -  2
، يتضمن القانون األساسي للوظيفة العامة، ج.ر، 2006جويلية  15المؤرخ في ، 03-06من األمر رقم  32المادة  -  

 . 2006جويلية  16، مؤرخة في 46عدد 
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 نجد ،)1(للعمل القانونية بالمدة المتعلق 03-97 رقم األمر إلى وبرجوعنا ،القانون يحددها
 هذه توزيع يتم أن على ،)2(األسبوع في ساعة) 40( بأربعين ملالع مدة حدد المشرع أن

 بالنسبة التنظيم طريق عن أو ،الجماعية ياتتفاقاال طريق عن األسبوع أيام على الساعات
  .)3(ميةالعمو  واإلرادات المؤسسات لقطاع

 القيام العامل على يجب التي العمل ساعات بتحديد امق قد المشرع كان فإذا ،وعليه
 ساعات نسبة تحديد خالل من يكون ضراباإل حالة في األجر من قتطاعاال فإن ،بها

 تحديد ثم ،ضراباإل في المشاركة نتيجة العمل أداء عن العامل فيها توقف التي العمل
 المكلف العمل ساعات مجموع من قتطاعهاوا عمل ساعة كل تمثله الذي النقدي المبلغ

  .العامل بها

kÜĐ¾a@ïãbrÛa@ @

�qdm@⁄ala‹š@óÜÇ@pb›íìÈm@µßdnÛa@ïÇbànuüa@ @

 تمثل هيو  ،االجتماعي ستقرارلال أمان صمام ةاالجتماعي التأمينات منظومة تعتبر
 الضمان هيئات من حقوقه ذوي أو ،العامل منها يستفيد التي تواألداءا الحقوق

 العمل حوادث أو ،المرض عن المترتبة للمخاطر الهيئة هذه لتغطية نتيجة ،االجتماعي
 اشتراكات بدفع العامل التزام مقابل الهيئة هذه لدى منتسبا بصفته العامل لها يتعرض التي

  .قانونا ةالمحدد النسب حسب ،الشهري أجره من تُقتطع

 التزام عدم مقابل في ،ضراباإل أثناء العمل عالقة تعليق المبدأ كان إذا ،لكن
 أداءات على ضراباإل تأثير هو فما ،المضرب للعامل األجر بدفع العمل صاحب

                                                           

 12مؤرخة في  03، المتعلق بالمدة القانونية للعمل، ج. ر عدد 1997يناير  11المؤرخ في  03- 97رقم:  األمر - 1
 . 1997ير ينا

 من األمر سابق اإلشارة إليه.  2من خالل المادة  -  2

مؤرخ  59-97المشار إليه أعاله، صدر المرسوم التنفيذي رقم:  03-97من األمر رقم:  3عمال بأحكام المادة  -  3
 13يحدد تنظيم ساعات العمل وتوزيعها في قطاع المؤسسات واإلدارات العمومية، ج. ر عدد  1997مارس  9في 

 . 1997مارس  12مؤرخة في 
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  ؟ةاالجتماعي التأمينات

 عالقة تعليق إلى المؤدية األسباب من المرضية العطل الجزائري المشرع رعتبِ يَ 
 الحالة هذه في العامل ويتحصل ،أجوره دفع من العمل صاحب يتحلل وبالتالي ،)1(العمل
 هذه سبب ويكون ،االجتماعي الضمان هيئة من المفقود األجر مقابل تمثل داءاتأ على

  .عمل بحادث إلصابته أو ،العامل مرض إما العطلة

 في تتمثل قانونية لشروط ،العامل منها يستفيد التي التعويضاتو  داءاتاأل وتخضع
 دفع جانب إلى ،االجتماعي الضمان لهيئة العمل وصاحب العامل نتسابا ضرورة

 من ستفادةاال أن نجد ،)3(ةاالجتماعي بالتأمينات المتعلق للقانون وبرجوعنا ،)2(االشتراكات
 التي الساعات أو األيام عدد أساس على يتحدد المرضية العطل وتعويضات أداءات
 هذه العامل فيستحق ،المرض بسبب نشاطه مزاولة عن نقطاعها تاريخ قبل العامل عملها

 خالل األقل على ساعة) 100( مائة أو يوما) 15( عشر خمسة عمل إذا التعويضات
 أربعمائة أو يوما) 60( يعمل أن وٕاما ،المرضية العطلة لتاريخ السابقة أشهر ثةالثال

 العطلة لتاريخ السابقة شهرا) 12( عشر االثني خالل األقل على ساعة) 400(
  .)4(المرضية

 أثناء مرضية عطلة حالة في يكون الذي العامل فإن ،بقةالسا الشروط من اانطالقو 
 ةاالجتماعي التعويضات على لحصوله مانعا يشكل ال األجر وجود عدم فإن ،هإضراب فترة
 المضرب العامل يستحقها التعويضات هذه أن اعتبار على ،االجتماعي الضمان هيئة من

 يةاتفاق حتوتا إذا ،ذلك قابلم في لكن. الهيئة هذه لدى السابقة شتراكاتها أساس على

                                                           

 ، المشار إليه سابقا. 11- 90من القانون رقم  64من المادة  2وهو ما نصت عليه الفقرة  -  1

الضمان كلفين في مجال يتعلق بالتزامات الم ، المعدل والمتمم،1983يوليو  02المؤرخ في ،14- 83القانون رقم  - 2
 . 1983جويلية  05المؤرخة في  28، ج. ر عدد االجتماعي

، عدد ، ج. ر، المتعلق بالتأمينات االجتماعيةالمعدل والمتمم، 1983يوليو  02المؤرخ في  ،11-83القانون رقم -  3
 . 1983 جويلية 05المؤرخة في  ،28

 ، المشار إليه سابقا. 11-83من القانون رقم  52وهي الشروط المحددة في المادة  -  4
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 هيئة من منها يستفيد التي التعويضات ُتكمل للعامل تدفع تكميلية منحة على جماعية
 وضعية في العامل وجود فترة إلى النظر يجب الحالة هذه في ،ةاالجتماعي الضمان
 ةمرضي عطلة من العامل ستفادةا حالة ،حالتين بين فرنسا في القضاء ُيفرق وهنا ،المرض

 الهيئة من التكميلية المنحة هذه من العامل يستفيد الحالة هذه وفي ،ضراباإل بداية قبل
  .)1(ضراباإل انتهاء بعد ما لىإ المرضية العطلة فترة تمتد أن بشرط لكن ،المستخدمة

 العمال ضمن كانو  ضراباإل بداية بعد مرضية عطلة من ستفادا الذي العامل أما
 لامالع مشاركة أن المحكمة عتبرتوا ،التكميلية المنحة هذه من يستفيد ال فإنه ،المضربين

 وضعية في بقي لو ضراباإل في للمشاركة هستعدادا ضمنيا يشكل مرضه قبل إضراب في
  .)2(جيدة صحية

 ،االجتماعي الضمان هيئة من العامل منها يستفيد التي األخرى داءاتاأل ومن
 وقع قد الحادث يكون أن القانون يشترط راإلطا هذا فيو  ،العمل حوادث عن التعويض

 القانون خالل من العمل حوادث الجزائري المشرع عّرف وقد ،العمل عالقة إطار في
 حادث كل عمل كحادث يعتبر« :منه 6 المادة تنص حيث ،)3(العمل بحوادث المتعلق

  .»العمل عالقة إطار في وطرأ وخارجي مفاجئ سبب عن ناتجة بدنية إصابة عنه تانجرّ 

 فقهيا جدال المضربون العمال لها يتعرض التي العمل حوادث مسألة أثارت وقد
 ،المسالة هذه وحول ،عمل حوادث اراألخط هذه اعتبار مدى حول ،فرنسا في وقضائيا

                                                           

  جاء في قرار لمحكمة النقض الفرنسية:  - 1
«Le salarie tombé malade avant le début d’une grève totale et guérie seulement après la reprise du 
travail à droit à la totalité des compléments de Salaire prévue par la convention collective». Cass. 
Soc. 20 février 1980, Bull civ, V, N° 161, Jurisprudence social, 2003, 6eme éd, GRF, paris, 2003, 
p555.  

  ر لمحكمة النقض الفرنسية كذلك: جاء في قرا -  2
«La participation de salarie à des arrêts de travail avant qu’ils ne tombent malades constituait une 
présomption à la grève s’ils étaient restés en bonne santé, et en déduire que les indemnités 
différentielles pour maladies mises à la charge de l’employeur n’étaient pas dues aux intéresses» 
cass. Soc. 17 juin. 1982. Bull, Civ, V, N°405. Idem. 

مراض المهنية، تعلق بحوادث العمل واألالمعدل والمتمم، ي، 1983جويلية  02المؤرخ في  ،13-83القانون رقم  - 3 
 . 1983جويلية  05 مؤرخة في 28عدد  ،رج.
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 العمال تلحق التي اإلصابات اعتبار بعدم يقول أحدهما ،يناتجاه إلى القضاءو  الفقه انقسم
 يجب التي العمل حوادث قبيل من يعتبرها آخر اتجاهو  ،العمل حوادث قبيل من المضربين

  .عنها ُيعوض أن

 خالل المضربين بالعمال قتلح التي اإلصابات بأن يقولون األول تجاهاال أنصار
 اعتبارب ،تعويض أي العمال هؤالء عنها يستحق وال ،عمل حوادث تعتبر ال ضراباإل فترة
 وأن ،العمل وصاحب العامل بين تبعية عالقة توافر بالضرورة تستلزم العمل إصابات أن

 حيث العمل عالقة يوقف األخير هذا ألن ،ضراباإل فترة خالل مختفية العالقة هذه
 النحو هذا على التبعية عالقة ختفاءوا ،العمل بأداء هالتزام من المضرب العامل تحللي

  .)1(عمل حادث المضرب بالعامل يلحق الذي الحادث اعتبار عدم يستلزم

 حيث ،قراراتها من العديد في الموقف بهذا الفرنسية النقض محكمة أخذت وقد
 وصاحب العامل بين التبعية عالقة وجود يستلزم العمل إصابات تأمين قانون أن عتبرتا

 ،)2(عمل حوادث تعتبر ال المضرب للعامل تقع التي العمل حوادث فإن ثم ومن ،العمل
 المضرب العامل أن أساس على النقض محكمة موقف الفرنسي الفقه من البعض أّيد وقد

 تصرفات من يريده ما بكل بالتالي ويقوم ،ضراباإل في حقه ممارسة أثناء حريته يسترد
  .)3(العمل صاحب رقابة عن وبعيدا المؤسسة مصالح عن بعيدا

 على ،عمل حوادث ضراباإل حوادث أن فيرى السائد وهو اآلخر تجاهاال أما
 التي اإلصابة تكون أن الطبيعي ومن ،للعامل حقا يعتبر ضراباإل ممارسة أن أساس
 أن ذلك جانب إلى ،عمل حادث يعتبر مشروعة بطريقة الحق هذا ممارسة أثناء له تحدث
 يكون أن مجرد بل ،والحادث العمل عالقة تنفيذ بين قةضيّ  بطةرا يشترط ال المشرع
 اتتجاهواال التشريعي طورالتّ  فإن وبالتالي ،)4(بمناسبته أو العمل أثناء وقع قد الحادث

                                                           

  من بينهم:  -1
 - TEYSSIĒ Bernard, op. cit, p14.  
 - SINAY Hélène, la grève, op. cit, p 292.  
2 - Cass. Soc, 06 juillet 1965, Bull, Civ, IV, N° 558, P417.  
3- BRUN André, GALLAND Henri, op. cit, p 473.  
4- GUENOLE Martine – Bihan, droit du travail, 8eme  Ed Ellipses, Paris 2004, P293.  
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 عامة بصفة المهني النشاط يسببها إصابة كل عتباراب توحي والقضاء الفقه في الحديثة
  .عمل حادث تعتبر

 كل ،عمل حادث يعتبر ،)1(العمل بحوادث المتعلق القانون فإن ،الجزائر في أما
 وجود يشترط المشرع أن هنا حظونال ،)2(العمل عالقة إطار في العامل لها تعرض إصابة
 فإن ،العالقة هذه ينهي وال العمل عالقة يوقف ضراباإل أن اعتباروب ،عمل عالقة

 التي العمل حوادث قبيل من تعد ضراباإل أثناء المضرب بالعامل تلحق التي اإلصابة
 عالقة وجود صراحة يستلزم ال المشرع أن ،ذلك من ُيفهمو  ،العامل عنها ُيعّوض أن يجب

 القانون هذا أحكام أن ،التوجه هذا يؤيد وما ،اإلصابة حدوث وبين العمل تنفيذ بين مباشرة
 من للعودة أو للذهاب العامل يقطعها التي المسافة أثناء للعامل يطرأ حادث أي أن تعتبر
 يمكن ال العمل لعالقة واسًعا ُبعًدا أعطى المشرع أن إذا فيتضح ،عمل حادث يعتبر عمله

  .العمل بتنفيذ يتعلق ضّيق مجال في طفق حصرها

 إدخال إلى يؤدي ،أعاله إليه المشار النحو على العمل حادث فإن ذلك جانب إلى
 الضمان هيئة وهو ،العامل منها يستفيد سوف التي التعويضات يتحمل آخر طرف

 يستفيد" له مؤمن" االجتماعي الضمان هيئة نظر في العامل يصبح وبالتالي ،االجتماعي
 في مشاركته أثناء أصيب الذي العامل فإن وبالتالي ،القانون يحددها التي التعويضات من

 من التعويضات القانون بقوة عليها يستحق ،عمل حادث إصابته تعتر ،بحادث إضراب
 أن اعتبار مع ،بهما المعمول والتنظيم التشريع وفق تحسب االجتماعي الضمان هيئة

 عملها التي األيام عن االجتماعي الضمان شتراكاتبا ءبالوفا قام قد يكون العمل صاحب
  .)3(العمل بحادث إصابته قبل المضرب العامل

                                                           

 . 13-83القانون رقم  -  1

 من القانون السابق اإلشارة إليه.  128المادة  -  2

التعويض الذي يستفيد منه العامل المصاب بحادث عمل يتم : 13-83من القانون رقم  39طبقا لنص المادة  -3
السابقة عن التوقف عن  12 لألشهرشتراكات الضمان االجتماعي احتسابه على أساس األجر المتوسط الخاضع ال

 .العمل نتيجة الحادث
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 أثناء العمال لها يتعرض قد التي ،اإلصابات اعتبار مدى مسألة أن ،تقديرنا وفي  
 ،الجزائري القضاء أمام جدال تثير لن العمل؛ عن ناتج حادث ،ضراباإل لحق ممارستهم

 الضمان قوانين أن لكذ ومرد ،رأينا كما ،الفرنسي للقضاء بالنسبة الحال هو مثلما
 حدوث وبين العمل تنفيذ بين مباشرة عالقة وجود تستلزم ال ،الجزائر في االجتماع

 نظرية مع يتالءم ما وهو ،بمناسبته أو بسببه أو أثناء الحادث بوقوع يكفي بل ،الخطر
  .االجتماعي الضمان قوانين أساس تعتبر التي االجتماعي التكافل

kÜĐ¾a@sÛbrÛa@ @

òÈîj�@òÓýÇ@ÝàÈÛa@‡Èi@õbènãa@ñ�Ï@⁄ala‹š@ @

 لكن ،العالقة هذه أثار تتوقف وبالنتيجة ،العمل عالقة تعليق إلى ضراباإل يؤدي
 فترة انتهاء فإن وعليه ،أثارها إنتاج في العمل عالقة تستأنف ،التعليق هذا سبب زال إذا
 كان إذا ،ذلك مقابل وفي ،عملهم إلى المضربين العمال عودة إلى تؤدي ضراباإل
 ضراباإل فترة خالل يحتفظ المضرب العامل فإن ،العمل عالقة أثار يوقف ضراباإل

 تأثير له الفترة هذه انتهاء بعد العمل عالقة سريان فإن ذلك إلى باإلضافة ،المزايا ببعض
  .العمل بصاحب العامل تربط التي العمل عالقة طبيعة على كذلك

 في أقدميته ،ضراباإل فترة خالل المضرب العامل منها يستفيد التي المزايا وضمن  
 فيها يبقى التي المدة أساس على تحسب األقدمية أن اعتبارب ،فيها يعمل التي المؤسسة

 فإن وعليه ،للعمل الفعلي باألداء لها عالقة وال المستخدمة المؤسسة إلى منتميا العامل
  .)1(أقدمية كمدة حسابها يتم ضراباإل بسبب عمله أداء عن العامل توقف مدة

 على كذلك تأثير له ،ضراباإل فترة انتهاء بعد العمل عالقة سريان إعادة إن
 إلى يعود فإنه ،المدة محدد غير عمل عقد له الذي فالعامل ،ملالع عالقة وشروط طبيعة
 يستأنف فإنه المدة محدد عمل بعقد العامل ارتباط حالة في أما ،شرط أو قيد دون عمله
 قبل المعتاد عمله منصب إلى العامل ويعود ،عليه المتفق العقد مدة تنتهي حتى عمله

                                                           

1- OLLIER Pierre-Dominique, le droit du travail, op. cit, p 409 



ÛaÝ—Ð@sÛbrÛa@ZÂbjmŠa@áÜČ�Ûa@ïÇbànu⁄a@ŠbqŁbi@òîãìãbÔÛa@la‹šfiÛ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@lbjÛa@ïãbrÛa 

 

294 

 

 ال كما ،المعتاد النشاط غير بنشاط لقيامبا العامل تكليف للمستخدم يجوز وال ،ضراباإل
 عقد تعديل قبيل من يعد لذلك مخالف إجراء وأي ،العمل هذا مزاولة مكان تغيير له يجوز
 شروط تعديل العمل لصاحب يمكن فال وعليه ،العامل موافقة دون واحد جانب من العمل
 العامل بين المشترك تفاقاال حالة في إال ،ضراباإل فترة انتهاء بعد للعامل بالنسبة العمل

 أو ،قانون احتواها للعامل نفعا أكثر جديدة قواعد وجود حالة في أو ،العمل وصاحب
  .جماعية يةاتفاق أو ،تنظيم

 احتمال ،ضراباإل فترة انتهاء بعد تطرأ قد التي األخرى القانونية المسائل ومن
 العمال تسريح إلى خدمالمست يلجا فقد ،العمل عالقة تنفيذ مواصلة األطراف أحد رفض
 ألي للتصديو  .القانونية الشروط كل فيه احترمت مشروع إضراب في شاركوا الذين
 ضمن الُممارس ضراباإل بحماية المشرع لتكفّ  ،المستخدم طرف من محتمل تجاوز

 ،02- 90 رقم القانون من 32 المادة في الحماية هذه كّرسو  ،القانونية اإلجراءاتو  الشروط
 من 3-73 لمادةا ألحكام طبقا تعسفا يعد العامل له يتعرض تسريح فأي ،لذلك وتبعا

11-90 رقم القانون
 للمطالبة المختص القضاء إلى اللجوء للعامل خالله من يمكن ،)1(

  .التسريح قرار بإلغاء

 إلى العامل إدماج بإعادة زممل غير العمل صاحب المستخدم نفإ ،المقام هذا وفي
 في التعسفي، التسريح قضايا في الفاصلة لألحكام النهائي الطابع رغم األصلي منصبه
  .)2(نهائي قضائي حكم تنفيذ عدم أساس على ،للعامل نقدي تعويض بدفع التزامه مقابل

 له يتعرض الذي التسريح يعامل الجزائري المشرع أن إلى ،المجال هذا في ونشير

                                                           

 . 11-90بالنسبة للعمال الخاضعين للقانون رقم  -  1

  نذكر منها:  أكدت المحكمة العليا، الغرفة االجتماعية، هذه القاعدة في العديد من قراراتها، -  2
، قضية (فايزر الجزائر وتغذية الحيوان) ضد ( ب س س)، المجلة 2005مارس  16، بتاريخ 288364ملف رقم  -  

  . 105، ص2005القضائية العدد األول، قسم الوثائق، الديوان الوطني لألشغال التربوية، الجزائر، 
مدير مؤسسة التسيير السياحي)، المجلة ، قضية ( ب ب) ضد (2005افريل  13، بتاريخ 295696ملف رقم  -  

 . 141، ص2005القضائية، العدد األول، قسم الوثائق، الديوان الوطني لألشغال التربوية، الجزائر، 
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 خطأ رتكابهال العامل له يتعرض الذي كالتسريح ،مشروع إضراب في يشارك الذي العامل
 رفض للمستخدم يمكن الحالتين كلتا ففي ،الفردية المنازعات حاالت في جسيما مهنيا
 عتقادناا في يمثل ما وهو ،الرفض ذلك مقابل نقدي تعويض وتقديم العامل إدماج إعادة

 02-90 رقم القانون من 33 المادة من 2 للفقرة مخالفةو  ،ضراباإل حرية على اعتداءً 
 فإن لذا. قانوني إضراب في مشاركتهم بسبب العمال على عقوبة أية تسليط تمنع تيال

 للعامل خاّصة معاملة أجل من الحالية القانونية النصوص لتعديل ضروري المشرع لتدخّ 
 حَ ر سُ  الذي العامل عن بها يتمّيز مشروع إضراب في مشاركته بسبب العمل من حسرّ المُ 

 بسبب المسرحين العمال إدماج بإعادة المستخدم يلتزم بحيث ،أخرى مهنية ألسباب
 المتعلقة األحكام بتنفيذ لتزاماال بين المستخدم تخيير دون ،مشروع إضراب في مشاركتهم

  .حر سَ المُ  للعامل التعويض بدفع كتفاءواال اإلدماج عدم بينو  ،اإلدماج بإعادة
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szj¾a@sÛbrÛa@ @

‹çbÄß@†a‡nßa@Šbqþa@òîãìãbÔÛa@fiÛla‹š@ @

 في ،سبق فيما رأيناه الذي النحو على العمل عالقة على مباشر تأثير ضرابلإل
 في محدد أو ،المؤسسة كافة شمل سواء ،ضراباإل طبيعة عن النظر وبغض ،ذلك مقابل

 تساؤل يثور فإنه ،المستخدمة الهيئة داخل النشاط من معّين قطاع أو ،معينة عمالية فئة
 ،العمل صاحبة المستخدمة بالهيئة المضربين غير العمال عالقة على ضراباإل أثر حول
 ومن ،ضراباإل فترة أثناء العمال هؤالء قبل اتهاالتزامب الوفاء على األخيرة هذه قدرة أي

 عن العمالية النقابات مسؤولية لقيام ساساأ يشكل أن ضرابلإل يمكن هل آخر جانب
  ؟المضربين غير بالعمال وكذلك ،العمل بصاحب تلحق التي األضرار

kÜĐ¾a@Þëþa@ @

òîÈšìÛa@òîãìãbÔÛa@ÞbàÈÜÛ@�Ë@µi‹›¾a@ @

 توقف إلى يؤديو  ،المضربين العمال فئة ملع عالقة يوقف ضراباإل كان إذا
 المضربين غير العمال فئة هناك ذلك مقابل في ،الفئة هذه أجور دفع من العمل صاحب

 تظل األخيرة الفئة هذه ،عملهم أداء عن يتوقفوا ولم ،ضراباإل في يشاركوا لم الذين
 ودفع ،العمل يمتقدب األخير هذا يلتزم ثم ومن نافذة العمل صاحب بالمستخدم عالقتها
 في ،المضربين غير العمال إلى العمل تقديم العمل صاحب على يتعذر قد ولكن .أجورهم

 على ،األجر بدفع لتزاماال من ذمته ببراءة التمسك العمل لصاحب يمكن هل الحالة هذه
  ؟العمل بأداء يقوموا لم المضربين العمال أن أساس

 الهيئة داخل المضربين غير للعمال ونيالقان المركز تناول أهمل الجزائري المشرع
 غير بطريقة جاء اله تنظيمه لكن ،بالتحديد المسألة هذه إلى يتطرق لمو  ،المستخدمة

 العمال لبقية المضربين منع عتبرا حيث ،العمل حرية عرقلة لمسألة تنظيمه عند مباشرة
 لحرية رقلةع نشاطاتهم ممارسة ستئنافا من أو ،بعملهم لتحاقاال من المضربين غير
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 من المضربين غير اآلخرين العمال صدّ  المضربين العمال على ُيمنع وبالتالي ،)1(العمل
 العمل لصاحب يجيز مّما ،العمل لحرية عرقلة التصرف هذا العتبار ،عملهم مواصلة
 العمال من العمل أماكن إلخالء ياستعجال أمر ستصدارال القضاء إلى اللجوء

 العمال وضعية معالجة حاول الجزائري المشرع أن القول يمكن وبالتالي ،)2(المضربين
 ظروف بتأمين لتكفّ  حيث ،"العمل حرية عرقلة" لمسألة معالجته خالل من مضربين غير

 من المضربين العمال من ادرص تصرف ألي ومنعه ،المضربين غير العمال لبقية العمل
 وفي ،العمل تقديم في المستخدمة الهيئة تستمر وبالنتيجة ،)3(العمل حرية عرقلة شأنه

 المشرع كان وٕاذا. المنجز العمل على األجر المضربين غير العمال يستحق المقابل
 والمصري الفرنسي القانون فإن ،وصريح واضح بشكل المسألة لهذه يتصدى لم الجزائري

  .منهما واحد كل نظر وجهة في اختالف مع ،المسألة هذه تناوال

 العمل صاحب التزام حالة ،حالتين بين يفرقان والقضاء الفقه فإن ،لفرنسا بالنسبة
 ذمة براءة في المتمثلة الثانية والحالة ،المضرب غير العامل إلى األجر مقابل بدفع

  .المضرب غير للعامل األجر مقابل دفع من لالعم صاحب

 يظل العمل صاحب أنّ  على الفرنسي الفقه ستقرا ،األولى الحالة يخص ما في
 أن أساس على ،ضراباإل فترة خالل المضرب غير العامل إلى األجر مقابل بدفع ملزما
 فهو وعليه ،الفترة هذه خالل العمل صاحب تصرف تحت نفسه وضع قد العامل هذا
 لذا ،الدقيق بالمفهوم أجرا يعتبر ال المقابل هذا أن اإلشارة مع ،األجر مقابل تحقيس

 غير للعامل بالنسبة ضراباإل فترة خالل محلها تحل أن يجب ،أجر يقابله العمل فمعادلة
 تعويض يقابله العمل صاحب تصرف تحت خدماته العامل هذا وضع معادلة ،المضرب

 حين ،الفرنسية النقض محكمة اجتهاد عليه استقر الذي الثاني تجاهاال وهو ،)4(األجر عن
                                                           

 . 02- 90من القانون رقم:  34المادة  -  1

 . 02- 90من القانون رقم:  35المادة  -  2

 . 02- 90من القانون رقم  34المادة  -  3

  من بينهم:  - 4
 - SINAY Hélène, JAVILLIER Jean-Claude, op. cit, p 339.  
= 
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 وسائل مضربين غير للعمال بتقديمه ضراباإل فترة خالل ملزم العمل صاحب أن عتبرتا
  .)1(أجورهم ودفع لهمبعم للقيام

 غير للعمال األجر مقابل دفع من العمل صاحب تعفي فهي ،الثانية الحالة أما
 األحيان بعض في ضراباإل يعتبر حيث ،)2(القاهرة القوة حالة في ذلك ويكون ،المضربين

 ثم ومن ،المضربين غير العمال إلى العمل بتقديم هالتزام من العمل صاحب إلعفاء سببا
 يشكل ضراباإل أن العمل صاحب إثبات حالة في ذلك ويكون ،األجر دفع من اإلعفاء

 أن يثبت أن وعليه ،المضربين غير العمال هؤالء اتجاه اتهالتزام تنفيذ من تعفيه قاهرة قوة
 هالتزام تنفيذ يجعل فقد ،نشاطه عن وخارجا ،دفعه ويستحيل متوقع غير كان ضراباإل

 القوة بمبدأ الفرنسي القضاء أخذ وقد. )3(مستحيال المضربين غير العمال إلى العمل بتقديم
 استحال متى ،المضرب غير للعامل األجر دفع من العمل صاحب إلعفاء كسبب القاهرة
  .)4(العامل هذا إلى العمل تقديم عليه

 غير العمال اتجاه اتهالتزام من العمل صاحب تعفي القاهرة القوة كانت إذا أنه غير
 ،ضراباإل هذا في القاهرة القوة شروط توافر على الدليل تقديم عليه يجب ،المضربين

 إلى العمل لتقديم وسعه في ما بكل قام أنه ٕاثباتو  ،العمل تقديم استحالة شروط وتوافر
 القضاء عتبرا ،ذلك تطبيقات ومن ،ذلك عليه ستحالا وأنه ،المضربين غير العمال

                                                           

 - DURAND Paul, VITU Alain, op. cit, p 818.  

  جاء في قرار صادر عن محكمة النفض الفرنسية أنه:  -  1
«Durant la grève l’employeur est tenu de fournir aux salaries non-grévistes les moyens d’effectuer 
leur travail et de leur verser leur Salaire ». Cass. Soc. 19 Décembre 1983, BE V N°630, 
Jurisprudence Social, 2003, 6eme éd, GFR, paris, 2003, p 557.  

نون المدني نجد أنها تنظم السبب من القا 127ف المشرع الجزائري القوة القاهرة، وبرجوعنا إلى المادة ر عَ لم يُ  - 2
األجنبي المؤدي إلى نفي العالقة السببية بين الفعل المنشئ للضرر والضرر، ويجعل المشرع القوة القاهرة صورة من 

ون مصدره خارجيا عن صور السبب األجنبي. ويعرف الفقه القوة القاهرة بأنها "حادث غير متوقع وغير ممكن الدفع يك
المؤسسة  - العمل المستحق للتعويض –، االلتزامات علي. أشار إليه: فياللي STARCK ريف الفقيهتع الشيء الضار".

 . 289، ص2002الوطنية المطبعية، الجزائر، 

3- SINAY Hélène, JAVILLIER Jean-Claude, op. cit, p 340.  
4- cass. Soc. 7 février 1990, N° 413, rejet, BC V N° 42, Jurisprudence Social, 2003, GFR , paris, 
2003, op. cit, p 557.  
 - Cass. Soc. 4 juillet 2000, rejet BCV N°: 262, IDEM, p558.  
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 رغم العمل أماكن ءإخال المضربين العمال رفض حالة في ،القاهرة القوة توافر الفرنسي
 برفع العمل صاحب قيام بعد ،)1(يستعجالاال القاضي طرف من المحددة المهلة نتهاءا

 العمل لصاحب يمكن ال الدعوى هذه وبدون ،)2(العمل أماكن إلخالء قضائية دعوى
  .المضربين غير العمال اتجاه اتهالتزام من تعفيه التي القاهرة القوة حالة من ستفادةاال

 في ورد ما خالل من ،آخر منضور من المسألة عالج فإنه ،المصري القانون أما
 بين قتفرّ  نجدها المادة هذه نص إلى وبرجوعنا ،)3(العمل قانون من 41 المادة نص

 مقر إلى حضوره رغم بعمله القيام من العامل منع في العمل صاحب تسبب حالة ،حالتين
 باقي قيام العمل من منعه سبب يكون أن أو ،لمباشرته ستعدادهوا المحدد الوقت في العمل

 ظروف تحسين رفضه أو اتهلتزامال العمل صاحب تنفيذ لعدم إضرابب معظمهم أو لعمالا
  .كامال أجره العامل يستحق الحالة هذه فيو  ،العمل

 يستحق فإنه قاهرة قوة وجود إلى يرجع العمل من العامل منع سبب كان إذا أما
 في لقاهرةا القوة شروط توافر إثبات العمل صاحب ستطاعا إذا ،وعليه ،أجره نصف

  .مضرب غير العامل أجرة نصف دفع من يعفى فإنه ،ضراباإل

 أحسن قد المشرع أن ،الفقه من جانب يرى ،المصري للمشرع الموقف هذا وحول
 العمل صاحب أن اعتبارب والعامل العمل صاحب بين القاهرة القوة عبء بتوزيع صنعا
 سبب إلى يرجع عمله أداء من العامل منع كان إذا حالة في األجر نصف يتحمل
 أن العدالة من أنه معتبرا ،المشرع موقف نتقدا الفقه من آخر جانبا أن إال ،)4(أجنبي

 أنه أساس على النصف وليس ضراباإل فترة خالل أجره كامل على العامل يتحصل
 فمن وعليه ،عمله لمزاولة ستعدادها وأعلن المحدد الوقت في العمل أماكن إلى حضر

                                                           

1- Cass. Soc. 27 Mai 1998, rejet, BC V, N° 280, jurisprudence social, 2003, op. cit, p558.  
2- Cass. Soc. 8 Avril 1992, rejet BC V N° 253, IDEM.  

 . 2003لسنة  12القانون رقم  -  3

الوسيط في شرح أحكام قانون العمل الجديد، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، القاهرة، محمد علي عمران،  - 4
 . 304، ص1985
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  .)1(اآلخر األجر نصف من حرمانه الظلم

¾akÜĐ@ïãbrÛa@ @

⁄ala‹š@�Ë@Êë‹“¾a@kj�@âbîÓ@òîÛëû�¾a@òîã‡¾a@ @

 فيه المشاركة األطراف مسؤولية قيام ذاته حد في ضراباإل حق ممارسة يشكل ال
 الفةمخ تصرفات ضراباإل تخلل حالة في المسؤولية تثار قد لكن ،دستوريا حقا هاعتبار ب

 العمل لصاحب القانون خّول الحالة هذه وفي ،العمل بصاحب اإلضرار إلى تؤدي للقانون
 حالة في له يمكن كما ،المضربين العمال اتجاه والقضائية التأديبية باإلجراءات القيام
 على به لحقت التي األضرار عن بالتعويض همتمطالب ،المضربين العمال خطأ إثبات
 متابعتهم إمكانية مع ،المدنية للمسؤولية العامة للقواعد طبقا صيريةالتق المسؤولية أساس
  .يالجزائ القضاء أمام

 فقط يتعلق ال ،ضراباإل عن الناشئة المدنية المسؤولية عن الحديث أن إال
 مسؤولية منطلق من دراستها يمكن بل ،العمل صاحب اتجاه المضربين العمال بمسؤولية

 المؤطرة النقابة مسؤولية خالل من وكذلك ،المضربين غير الالعم اتجاه المضربين العمال
  .ضرابلإل والمنظمة

Ê‹ÐÛa@Þëþa@ @

òîÛëû�ß@ÞbàÈÛa@µi‹›¾a@êb¤a@ÞbàÈÛa@�Ë@µi‹›¾a@ @

 العمل بصاحب تربطهم التي ملالع عالقة تبقى المضربين غير العمال أن رأينا
 دفع جانب إلى ،الفئة لهذه العمل توفير العمل صاحب عاتق على يقع وعليه ،قائمة

 من جعلت ظروفا هناك أن العمل صاحب يثبت عندما القاهرة القوة حالة في إال ،أجورهم
 العمل تقديم من العمل صاحب يعفى الحالة هذه ففي ،مستحيال أمرا العمل عالقة تنفيذ

  .أجورهم دفع من كذلك يعفى وبالنتيجة ،المضربين غير للعمال
                                                           

 . 418، ص1979أصول قانون العمل، الطبعة الثالثة، منشأة المعارف، اإلسكندرية، حسن كيرة،  - 1
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 نتيجة المضربين غير بالعمال لحق ضرر هناك ،األخيرة الحالة هذه في لكن
 ،العمال بهؤالء لحق الذي الضرر من اانطالقو  ،به لهم عالقة ال الغير من ناتج لتصرف
 لمبادئ استناَدا بالتعويض البةالمط الفئة هذه بإمكان فإنه ،أجورهم دفع عدم في المتمثل

 المدنية المسؤولية أن الثابت فمن ،المدني القانون في عليها المنصوص المدنية المسؤولية
 ،للمتضرر تعويض بتقديم بالغير ضررا ألحق من وتجبر تلزم التي القواعد مجموعة هي

. القانون أو دالعق رتبه سابق التزامب إخالله نتيجة هو المسؤول يتحمله الذي والتعويض
 اتالتزام من به تعهد ما تنفيذ عن المسؤول امتناع عند تنشأ المدنية المسؤولية فإن وهكذا
»غيره اإلنسان يضر أال« مقتضاه قانوني التزامب القيام أو عقدية

)1(.  

 قواعدبال إخالل أي فإن ،القانون إطار في يمارس حق ضراباإل أن اعتباروب
 العمال بفئة ضرر إلحاق إلى تؤدي أن شأنها من ،المضربين العمال طرف من القانونية

 نتيجة بالتعويض المضربين العمال لمطالبة مؤهلة األخيرة هذه وتجعل ،المضربين غير
 أصدر الفرنسي القضاء أن نجد ،المسألة هذه وحول. األجر فقدان في المتمثل الضرر
 مارس 5 بتاريخ AMIENS ستئنافا محكمة عن الصادر القرار هامن ،األحكام من العديد

1986
 عن المضربين غير العمال بتعويض المضربين العمال بإلزام قضت حيث ،)2(
 من عدد قيام في القضية وقائع وتتلخص ،المصنع غلق بسبب مله تدفع لم التي األجور
 الدخول من المضربين غير العمال بقية ومنع المصنع باب بغلق المضربين العمال
 باب بفتح ياستعجال قضائي ألمر العمل صاحب استصدار ورغم ،عملهم لمزاولة

 ورشات غلق إلى لالعم بصاحب أدى مما ،بتنفيذه يلتزموا لم المضربين أن إال ،المصنع
 قضائية دعوى رفع إلى مضربين غير عمال بمجموعة أدت الوضعية هذه ،المصنع
 مبلغ يساوي بالتضامن تعويض بدفع المصنع غلق في شاركوا الذين العمال بإلزام للمطالبة
 ستجابتا قرارها المحكمة أصدرت 1985 مارس 18 وبتاريخ ،لهم تدفع لم التي األجور

  .المضربين غير العمال لمطالب خالله من

                                                           

 13مرجع سابق، صعلي فياللي،  - 1

2- Cour D’appel D’AMIENS, 5 mars 1986, BROWET C /CAPELLE CANON. cite par:  
 - ALAIN Bernard, op. cit, p 643. 
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 بإلزام حكمها في ستندتا، Amiens محكمة أن نجد القرار هذا إلى وبرجوعنا
 ،ضراباإل أثناء طرفهم من المرتكب الخطأ أساس على التعويض بدفع المضربين العمال

 بعملهم والقيام الدخول من مضربين الغير العمال بقية ومنع المصنع باب غلق وهو
 هي بالتعويض المضربين العمال على للحكم القانوني األساس فإن يهوعل ،عادية بطريقة

 على ذلك في المحكمة ستندتوا ،الشخصي الفعل عن الناتجة التقصيرية المسؤولية
 ،وهي ،المسؤولية هذه قيام أركان توافر لها ثبت حيث ،المدنية للمسؤولية العامة القواعد
  .والضرر المنشئ الفعل بين السببية لعالقةوا ،الضرر ،للمسؤولية المنشئ الشخصي الفعل

Ê‹ÐÛa@ïãbrÛa@ @

ÝÈÐÛa@ï—ƒ“Ûa@‘b�c@âbîÓ@òîÛëû�¾a@òîã‡¾a@ÞbàÈÜÛ@µi‹›¾a 

 عمال بضرالإل المنظمة القانونية القواعدو  للشروط المضربين العمال مخالفة تشكل
 مسؤوليةو . المدنية مسؤوليتهم قيام إلى يؤدي جسيما خطأ يصبح بالتاليو  مشروع غير

 قانوني التزامب العمال هؤالء إخالل أساس على تترتب ،الحالة هذه في المضربين العمال
 المسؤولية أساس على هنا قائمة المضربين العمال مسؤولية فان وعليه ،المشرع حدده

  .التقصيرية

 على برتّ  الذي هو المشرع أن نجد ،ضرابلإل المنظمة األحكام إلى ناوبرجوع
 من تعتبر ضراباإلب المتعلقة القانونية األحكام فان بالتاليو  ،جزاءات األحكام هذه مخالفة
 ،التقصيرية للمسؤولية العامة القواعد مع يتطابق ما وهو ،)1(مخالفتها يجوز ال العام النظام
 هذه تحقق به اإلخالل عن تترتب الذي لتزاماال ومدى طبيعة بتحديد القانون لتكفّ  حيث

 تتحقق األخيرة هذه أن نجد ،التقصيرية للمسؤولية العامة القواعد إلى وبرجوعنا. المسؤولية
 خطأ على التقصيرية المسؤولية وتقوم ،)2(بضرر الغير يصيب خطأ شخص يرتكب حين

                                                           

 ما عدى األحكام التي أجاز المشرع التفاوض الجماعي حولها.  -  1

، ، مصادر االلتزام، المجلد الثاني1، الجزءالجديد الوسيط في شرح القانون المدنيالسنهوري، د أحمعبد الرزاق  - 2
 .754ص، 1998الطبعة الثالثة، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 
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 انهاأرك بتوافر إال تتحقق ال فهي وبالتالي ،نفسه المسؤول من يصدر اإلثبات واجب
  .الضررو  الشخصي الفعل بين السببية العالقةو  ،الضرر ،الشخصي الفعل: الثالثة

üëc@Zd�Đ©a@ @

 الشخص يرتكبه كان أيا فعل كل « :بأنه المدني القانون من 124 المادة تنص
» بالتعويض دوثهح في سببا كان من يلزم للغير ضررا ويسبب بخطئه،

 من ضحيتّ  ،)1(
 ،الشخصي الفعل هو الشخصية األعمال عن للمسؤولية المنشئ الفعل أنّ  صالنّ  هذا حكم
 أن يكفي ال هأن ،كذلك ويتضح ،المسؤولية يتحمل الذي الشخص يرتكبه الذي ذلك أي

 في انحراف نتيجة )2(خطأ الفعل ذلك يشكل أن يجب بل الشخص بفعل الضرر يحدث
  .االنحراف لهذا إدراكه مع الشخص سلوك

 كان ولو خطأ أي بوجود تكتفي العامة الشريعة في المسؤولية كانت إذا ولكن
 حالة في يختلف األمر فإن ،الضرر في تسبب الذي الشخص مسؤولية لقيام بسيطا

 خطأ ارتكاب حالة في إال تتحقق ال ضراباإل حاله في المسؤولية قيام ففرضية ،ضراباإل
 ركن بين التفرقة ضرورة على المدافعون ويستند ،)3(نالمضربي العمال طرف من جسيم
 العامل إن ،ضراباإل في اركةالمش أثناء المرتكب الخطأ وبين ،العامة الشريعة في الخطأ

 المتابعات حالة في أو ،جسيما خطأ رتكبا إذا إال ،ضراباإل حالة في تسريحه يتم ال
                                                           

كل عمل أيا كان يرتكبه المرء ويسبب «: 2005من القانون المدني قبل تعديل  124جاء النص العربي للمادة  - 1
في الفعل الشخصي قبل التعديل ن المشرع لم يشترط وبالتالي فإ ،»ضررا للغير يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض

ظهر من النص أن العبرة بالفعل الضار بغض النظر عن سلوك الفاعل الذي قد سوى اإلضرار بالغير، وبعبارة أخرى ي
  .يكون عاديا أو فيه انحراف، وقد يكون الفاعل مدركا لذلك أو غير مدرك

 الطبعة الفرنسية: في حين جاء في 
«Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui dommage, oblige celui par la faute du quel il 
est arrivé, à réparer» 

النص الفرنسي لنفس المادة ُيكّيف الفعل المنشئ للمسؤولية عن األعمال الشخصية على أنه خطأ، وهذا سيستلزم  أنّ أي 
الرجوع إلى سلوك الفاعل وٕادراكه لتقدير ما إذا كان الفعل الضار يعد خطأ أم ال، وبالتالي المسؤولية عن األعمال 

 حتما خطأ الفاعل. الشخصية تقضي

 . 878، المرجع السابق، ص»إخالل بالتزام قانوني « :الخطأ بأنه السنهوريأحمد زاق عبد الر يعرف الفقيه  -  2

3- ALAIN Bernard, op. cit, p 638. 
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 جسامة إلى بالنظر العامل معاقبة يتم حيث ،المضربين العمال ضد المتخذة التأديبية
  .)1(المرتكب المهني الخطأ

 هي ،المدني القانون قواعد حسب المدنية المسؤولية لقيام العبرة كانت فإذا وعليه
 عالقات خصوصية فإن ،الخطأ وجسامة خطورة درجة عن النظر بغض الضار فعلبال

 ،المهني للخطأ التنظيمي اإلطار تحديد على التركيز نحو يتجه المشرع جعلت العمل
 فالتصرفات. )2(الجسيمة المهنية األخطاء بتحديد حصريا القانون تكفل خالل من وذلك
 تشكل ،ضراباإل لحق العادي اإلطار عن تخرج والتي المضربون العمال بها يقوم التي

 العمل أماكن احتاللب المضربين العمال فقيام ،المدنية المسؤولية عنها تترتب أخطاءً 
 عرقلة ذلك ويشكل ،طبيعية بصورة عملهم أداء من مضربين غير العمال منع إلى يؤدي
 امتثال عدم يشكل كما ،02-90 رقم القانون من 34 المادة لنص طبقا العمل لحرية
 خطا ،القانون نفس من 42 المادة في عليه المنصوص التسخير ألمر المضربين العمال
 عن بالتعويض المضربين العمال مطالبة إمكانية المضربين غير للعمال يؤسس مهنيا

 يجيز خطأ يشكل القانونية اإلجراءات فيه تحترم لم إضراب أي فإن عامة وبصفة. الضرر
 لحق الذي الضرر عن بالتعويض المضربين العمال مطالبة المضربين غير للعمال

  .)3(بهم

bîãbq@Z›ÛaŠ‹@ @

 من بحق المساس جراء من الشخص يصيب الذي األذى« بأنه الضرر الفقه فيعرّ 
»مشروعة بمصلحة أو حقوقه

 التي المعنوية أو المادية الخسارة في الضرر لويتمث ،)4(

                                                           

1- DURRY(M), la responsabilité civile de délégués syndicaux, revue droit social, N° spécial, 1984, 
p 74.  
 - RAY Jean-Emmanuel, vers la réintégration du gréviste illégalement licencie, Gazette du palais, 
mars 1986, p 79.  

 ليهما سابقا. ، المشار إ02-90، والقانون 11-90من خالل القانون  - 2

 ، سابق اإلشارة إليه. 02- 90من القانون رقم  رمكر  33وهي القاعدة العامة المنصوص عليها في المادة  -  3

المطبوعات الجامعية، الجزء الثاني،  نالنظرية العامة لاللتزام في القانون المدني الجزائري، ديوابلحاج العربي،  -  4
 . 143الجزائر، ص
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 ويتحقق ،المضربين العمال من الصادرة التصرفات نتيجة المضربين غير بالعمال تلحق
 التي الحقوق من لحق القانونية غير بتصرفاتهم المضربين العمال مساس عند الضرر
 الذي والضرر. لعملا مقابل األجر في والحق ،العمل في كالحرية ،للعمال القانون منحها
 المادية الخسارة في يتمثل ماديا ضررا يكون أن إما ،المضربين غير العمال به ُيصاب

 الدخول من منعهم أو ،األجر كفقدان ،حقوقهم من بحق المساس نتيجة بهم تلحق التي
 الضرر يكون أن ٕاماو  ،العمل لمحالت المضربين العمال حتاللال نتيجة العمل أماكن إلى

 بالذمة المتعلقة أي ،المالية غير مصالحهم أو حقوقهم على التعدي يكون عندما معنويا
 فالعمال ،مزدوجة طبيعة ذو ضرر أمام هنا نكون وبالتالي. للعمال األدبية أو المعنوية

 صاحب دفع عدم جراء لحقهم الذي الضرر عن بالتعويض يطالبون قد المضربين غير
 طابع ذو ضرر أمام نكون عندئذ ،لشرعيا غير ضراباإل بسبب ألجورهم العمل

 العمل بحرية المساس عن الناتج المعنوي الضرر عن بالتعويض يطالبوا أن أو ،ياقتصاد
  .)1(القانون يكفلها التي

brÛbq@ZòÓýÈÛa@òîjj�Ûa@ @

 ،الضرر ركن وكذلك ،الخطأ في المتمثل للضرر المنشئ الفعل ركن إلى إضافة
 العالقة وهو ،المسؤولية لقيام ثالث ركن توفر من بد ال ،تبيانه تم الذي النحو على

 الصدد هذا في ونذكر. الثاني والركن األول الركن بين ما تربط التي العالقة أي ،السببية
 عمل كل «: عن للفاعل الشخصية بالمسؤولية تقضي المدني القانون من 124 المادة أن
 من خطأ وجود أن ذلك ومفاد ،»...للغير راضر  يسببو  بخطئه الشخص يرتكبه ،كان أيا

 المسؤولية لقيام يكفيان ال بالمضرور ضرر وٕالحاق مساءلته المراد الشخص طرف
  .المضرور يدعيه الذي والضرر الخطأ بين عالقة وجود تحقق من يجب بل ،المدنية

                                                           

1- ALAIN Bernard, op. cit, p 639.  

  ء فيه: الذي جا 1986جانفي  17محكمة االستئناف بباريس في قرارها الصادر بتاريخ كذلك وهو ما قضت به 
«La cour d’appel retient la constitution de partie civile de l’entreprise du chef d’entrave à la liberté 
du travail et condamne les grévistes à réparer le préjudice qu’elle a subi, les non-grévistes 
obtiennent réparation tant du préjudice moral que matériel». Cour d’appel de paris du 17 janvier 
1986, Gazette du palais, 4 avril 1986, p 6.  
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 ،المضربين العمال مسؤولية لقيام والضرر الخطأ بين السببية العالقة يخص فيما
 الو  ،فيه والمشاركة ضراباإل عن العمال من فئة إعالن بمجر تتحقق ال العالقة هذه إنف

 المضربين غير العمال لفئة العمل تقديم عن العمل صاحب امتناعب كذلك تتحقق
 تبقى المضربين غير العمال اتجاه العمل صاحب التزام أن اعتبارب ،األجر من وحرمانهم

  .)1(اتلتزاماال هذه تحمل من تعفيه قاهرة ةقو  وجود إثبات غاية إلى قائمة

 العمل مقابل العمال أجور بدفع العمل عالقة خالل من ملزم العمل فصاحب
 غير للعمال العمل وسائل توفير عليه يجب ضراباإل حالة في حتى ،المنجز أو المؤدى

 نشاط ستمرارال المتاحة القانونية الوسائل إلى ألج أنه ُيثبت وأن ،ضراباإل في المشاركين
 ،المستخدمة الهيئة نشاط ُتعرقل تصرفات إلى المضربين العمال لجوء حالة في مؤسسته

 قضائية دعوى رفعه ،منها حاالت عدة خالل من العمل صاحب نية حسن إثبات ويتم
 أبواب لفتح وأ ،المضربين العمال من العمل أماكن إلخالء ياستعجال أمر ستصدارال

 التسخير أوامر استصدار طلب أو ،المضربين العمال طرف من غلقها تم التي المؤسسة
 هذه إلى سعى أنه العمل صاحب أثبت إذا ،وعليه ،المختصة اإلدارية الهيئات من

 تؤدي قاهرة قوة حالة في نكون فهنا ،منه بتقصير تتعلق ال ألسباب تنفذ لم لكنها ،الوسائل
 الضرر ألنّ  ،)2(األجور ودفع العمل توفير التزام من العمل صاحب إعفاء ىإل أشرنا كما

 كان الضرر أن بل ،العمل صاحب فيه يتسبب لم مضربين غير العمال أصاب الذي
 المضربين غير العمال تعويض بالتضامن يتحملون الذين المضربين العمال خطأ بسبب

 اعتبار على ،القانون بحكم واجب التضامن أن أساس على ،بهم لحق الذي الضرر عن
 جماعي، عمل باإلضرا أن جانب إلى الضرر، في السبب هو منهم واحد كل خطأ أن

  .الضرر إحداث في واحد عامل من أكثر اشتراك وبالتالي

                                                           

1- ALAIN Bernard, op. cit, p 639.  

  ليون كون: الفقيه حول ذلك يكتب  - 2
 «Si l’employeur peut établir que la grève à constituer pour lui un cas de force majeur, l’empêchent 
de mettre les instruments de travail à la disposition des non-grévistes, il sera exonéré de la dette de 
salaire, il en sera ainsi en cas d’occupation, surtout si une demande d’expulsion a été rejetée». 
LEYON-CAEN (M), droit du travail, le salarie, TII, 2eme Ed, Dalloz; Paris, 1981, P188.  
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kÜĐ¾a@sÛbrÛa@ @

‘b�c@âbîÓ@òîÛëû�¾a@òîã‡¾a@òibÔäÜÛ@ @

 المطالبة األخير لهذا جاز للغير ضرًرا أحدث إذا المشروع غير ضراباإل أن رأينا
 التي القانونية غير التصرفات بسبب كان أصابه الذي الضرر أن أثبت إذا ،بالتعويض

 ،ضراباإل أثناء حدثت التي للقانون المخالفة السلوكات هذه أن إال ،ضراباإل أثناء حدثت
 توجيهات نتيجة تكون وٕاماّ  ،الشخصية بمبادرتهم المضربين العمال من صادرة إما تكون

 ،الحالة هذه في ،النقابيين المندوبين من أو ،ضرابلإل المؤطرة النقابية لهيئةا عن صادرة
 العمال أو ،العمل صاحب كان سواء ،ضراباإل من تضررت التي لألطراف يمكن هل
  ؟الضرر عن بالتعويض لمطالبتها النقابة مسؤولية مسألة إثارة ،المضربين غير

 من أن نجد ،)1(النقابي الحق بممارسة المتعلق ونالقان من 38 المادة إلى برجوعنا
 جماعي نزاع في طرفا كانت إذا ضراباإل حق ممارسة النقابية التنظيمات صالحيات بين
 ممارسة أن ،سبق فيما رأينا وكما ،يةفاقتاالو  القانونية ،الودية اإلجراءات كل ستنفذتوا
 ،)3(فقط النقابة به تستأثر وال ،)2(عامل لكل حق هو الجزائري القانون بحسب ضراباإل

 مسؤولة تكون األخيرة هذه فإن ،النقابة من بتأطير ضراباإل حق إلى جوءالل تم إذا لكن
 ،التقصيرية المسؤولية أساس على ،أخرى أطرافا تصيب قد التي األضرار تحمل عن

  .)4(والقضائية المدنية واألهلية المعنوية بالشخصية تتمتع النقابة أن اعتبارب
                                                           

 ، المتمم والمعدل المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي. 1990يونيو  2المؤرخ في  ،14-90القانون رقم - 1

 . 02-90 من القانون رقم 24ت إليه المادة وهو ما أشار  - 2

دأ العضوي لإلضراب، أي في حين نجد بعض األنظمة المقارنة مثل ألمانيا والواليات المتحدة األمريكية، تأخذ بالمب - 3
أن اإلضراب ال يكون شرعيا إال إذا تم اإلعالن عنه من طرف تنظيم نقابي، ولكن في مقابل هذا االحتكار لممارسة هذا 

   ؤولية القانونية أمام صاحب العمل.الحق، فإن التنظيم النقابي يتحمل وحده المس
  - ALAIN Bernard. op. cit, p 637.  

يكتسب التنظيم النقابي الشخصية «بممارسة الحق النقابي: المتعلق  14- 90من القانون رقم  16تنص المادة  - 4
التقاضي وممارسة الحقوق ... أعاله، ويمكنه أن يقوم بما يأتي: 8المعنوية واألهلية المدنية بمجرد تأسيسه وفقا للمادة 

لح المخصصة للطرف المدني لدى الجهات القضائية المختصة عقب وقائع لها عالقة بهدفه وألحقت أضرار بمصا
 . »...أعضائه الفردية أو الجماعية المادية والمعنوية
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 عن البحث يجب ،الضرر عن التعويض النقابة تتحمل وحتى ،الصدد هذا وفي
 أن نجد ،المقارنة القضائية التجارب إلى وبالرجوع ،المدنية سؤوليةمال عناصر توافر

 األضرار تعويض عن النقابة بمسؤولية أحكامه من الكثير في قضى )1(الفرنسي القضاء
 نظرا المسألة هذه مع شديد بحذر تعامله مع لكن ،المشروع غير ضراباإل عن الناتجة

 ،اماألحك بعض مراجعة خالل ومن ،النقابة مسؤولية طبيعة بها تتميز التي للخصوصية
 ممارسة في للنقابة الفعلية المشاركة مدى ،مسألتين على يركز الفرنسي القضاء أن نجد

  .ضراباإل في النقابيين الممثلين دور جانب إلى ،ضراباإل وتأطير

Ê‹ÐÛa@Þëþa@ @

ò×Šb“¾a@òîÜÈÐÛa@òibÔäÜÛ@À@⁄ala‹š@ @

 مجرد أي ،العادية بالمشاركة ،ضراباإل في للنقابة الفعلية بالمشاركة نقصد ال
 لجوء المشاركة هذه تتخلل أن يجب ،النقابة مسؤولية لقيام ولكن ،ضراباإل حق ممارسة
 العادي اإلطار عن تخرج تصرفات أي ،القانونية للقواعد مخالفة تصرفات إلى النقابة

 أثناء النقابة طرف من رتكبتُ  أخطاء أمام هنا فنكون ،)2(ضراباإل حق لممارسة
 قيام أو ،)3(ضراباإل لجان إنشاء على العمال تشجيع إلى النقابة تلجأ فقد. ضراباإل

 ،)5(العمل أماكن بإخالء قضائي ألمر متثالاال ورفض ،)4(العمل أماكن احتاللب النقابة

                                                           

على إثر  1982أكتوبر  22بعد صدور رأي المجلس الدستوري بتاريخ  أصبحت النقابات في فرنسا مسؤولة مدنيا - 1
من القانون المتعلق بالهيئات الممثلة للعمال، التي تمنع  8طلب تقدم به مجموعة من النواب حول مدى دستورية المادة 

  جماعية للعمل.  أي دعوى ضد ممثلي العمال أو النقابات يكون الهدف منها التعويض عن األضرار الناتجة عن نزاعات
 - JAVELLIER JEAN-CLAUDE, droit du travail, op. cit, p 754.  

وانطالق من هذا الرأي للمجلس الدستوري، أصدر القضاء الفرنسي العديد من القرارات حول مسؤولية النقابة الناتجة عن 
 . 1982وفمبر ن 9الصادر بتاريخ  l’Arrêt Trailorالنزاعات الجماعية، أشهرها قرار تريلور 

 - ALAIN Bernard, op. cit, p 638.  
2- Cass. Soc. 9 novembre1982, N° 1896, ste Dubigeon C/ Synd CGT, Rejet BC V N° 615 
Jurisprudence social, 2003, GRF, paris, 2003, op. cit, p564.  
3 - Cour d’appel de paris. 15 février, 1983. Jurisprudence social, GRF, paris, 1983, groupe revue 
fiduciaire, 1983, paris, p 144.  
4- Cass. Soc. 08 Novembre 1984. Jurisprudence social 1985, GRF, 1985, Paris, P147.  
5- Cour d’appel de paris. 27octubre 1986, JCP1987. Cite par:  
 - TEYSSIĒ Bernard, grève dans le secteur privé, op. cit, p 32.  
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 مسؤولية فإن ،وعليه ،)1(قانونية غير بتصرفات للقيام العمال وتوجيه بتحفيز النقابة تقوم
 للشروط مخالف إضراب في الفعلية مشاركتها إثبات حالة في إال قائمة تكون ال النقابة

 وتكون. ضراباإل أثناء المرتكبة القانونية غير بالتصرفات إذا فالعبرة ،)2(القانونية والقواعد
 تنظيمها عدم حالة في حتى ،الغير تصيب التي األضرار عن كذلك مدنيا مسؤولة النقابة

 خالل من ،ضراباإل أعلنوا ذينال العمال ساندت أنها ثبت لكن ،ضرابلإل وتأطيرها
  .)3(ضراباإل فترة خالل مشروط غير دعما ،مثال تقديمها

 ،مضربينال غير العمالو  ،العمل صاحب من لكل يمكن أنه ،سبق مما يتضح
 تصرفات بسبب ،المدنية المسؤولية أساس على بالتعويض مطالبتهاو  قضائيا النقابة متابعة
 ،المستخدمة للهيئة العاديو  الحسن السير على سلبا رتأثّ  والتي ،للقانون المخالفة النقابة

 بسبب ضراباإل شرعية عدم يثبت ما تقديم ،بالتعويض المطالبة األطراف على يجب لكن
  .القانونية للقواعد النقابة مخالفة

Ê‹ÐÛa@ïãbrÛa@ @

ñŠë‹š@‡í‡¥@Šë†@ïÜr¿@òibÔäÛa@õbäqc@⁄ala‹š@ @

 تعامل ،الفرنسي السيما المقارن القضاء فإن ،ياعتبار  شخص النقابة أن اعتبارب
 في للنقابة المدنية المسؤولية قيام يمكن فال ،المضربة للنقابات المدنية المسؤولية مع بحذر
 ،فيه والمشاركة ضراباإل عن باإلعالن الشخصية بمبادرتهم نقابيين مندوبين قيام حالة

 بمبادرة ولكن ،للمؤسسة النقابي التنظيم طرف من يتخذ لم الحالة هذه في ضراباإلف
 أو نقابي تحادال المدنية المسؤولية تحميل يمكن ال كذلك ،)4(نقابيين ممثلين من شخصية
 وبدون منها شخصية بمبادرة محلية نقابة قيام حالة في ،نقابية فيدرالية أو كنفدرالية

                                                           

1- CHOPIN Frédérique, op. cit, p 54 

 المشار إليه سابقا.  02-90من القانون  56ب عليها من خالل المادة كحالة عرقلة حرية العمل، المعاق -  2

  الفرنسية، ما يلي:  Lunévilleجاء في قرار لمحكمة  -  3
«Le syndicat à agi de concert avec les grévistes auxquels il a apporté un soutien inconditionnel et 
de tous les instants … ». TI Lunéville 7 mars 1980, jurisprudence social 1980, GRF, Paris, P479.  
4- CHOPIN Frédérique, op. cit, p 55.  
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 إذا خاصة ،محلي إضراب في المشاركة أو باإلعالن لها التابعة النقابية الهيئات استشارة
 وال ،الوطني أو الجهوي أو القطاعي المستوى على طرحها تم المهنية المطالب كانت
 مسؤولية لتقدير العبء فإن ،وعليه ،)1(فيها ضراباإل إعالن تم التي المؤسسة فقط تخص

 البحث عليه الذي ،القضاء عاتق على يقع الحاالت هذه مثل في ،النقابة مسؤولية عدم أو
 قرارات لتجسيد نتيجة كانت ضراباإل في النقابيين المندوبين مشاركة كانت إذا عما

 رفض رغم أو ،علم دون شخصية بمبادرة كانت ضراباإل في المشاركة أن أم ،النقابة
  .النقابة لهذه األساسي القانون حسب إليها يتبعون التي النقابية المنظمة

 الخطأ بين السببية عالقة وجود عن البحث ،كذلك القضاء عاتق على يقع كما
 يشكل السببية لعالقةا هذه عن البحث لكن ،الحاصل الضررو  ،النقابة طرف من المرتكب
 لحصول المباشر المتسبب عن بالبحث تتعلق المسألة ألن ،للقضاء بالنسبة صعوبة
 المضربين العمال من كل فيه يشترك الخطأ أن نجد ،الحاالت بعض وفي ،الضرر
 ،إضراب في الشروع عن العمال من مجموعة إعالن حالة في ذلك نتصور وقد ،والنقابة

 إنشاء أو ،العمل أماكن احتالل إلى المضربين العمال بدعوة النقابة تقوم ضراباإل أثناءو 
 إلى دخولال من المضربين غير العمال بمنع األخيرة هذه تقوم حيث ،المضربين لجنة

 والعمال النقابة من كل فيه تسببت مرتكب خطأ أمام نكون الحالة هذه ففي ،العمل أماكن
 لمسؤولية الواسع بالمفهوم األخذ إلى الفرنسي القضاء تجها المسألة هذه وحول ،المضربين
 اآلخر الطرف مسؤولية عن البحث دون للنقابة المسؤولية تحميل أي ،)2(المعنوي الشخص

  .المسؤولية من جزءا إال تتحمل ال بةالنقا أن من الرغم على ،المضربون العمال وهم

 

                                                           

1- TEYSSIĒ Bernard, grève dans le secteur privé, op. cit, p 33 

2- Cour d’appel Paris 15 février 1983, Jurisprudence Social 1983, GRF,1983, op. cit, p144.  
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ò¸b‚@ @

إلى تعاظم قوة الطبقة العاملة وتأثيرها ، عملأدى تزايد عدد العمال وتنوع مجاالت ال
من مجرد قانون ، وكان ذلك سبًبا في تغير نظرة المشرع إلى قانون العمل، في المجتمع

أخرى َتعَتِبُر أن الهدف من  نظرةإلى ، يحتوي على أحكام تنظم عالقة العامل بالمستخدم
 ستقرارمن خالل تحقيق اال ،في العمل االجتماعي الّسلموجود هذا القانون هو تدعيم 

تسعى كل  مبدأومع مرور الوقت تحول هذا الهدف إلى ، والتوازن في عالقات العمل
أدت األحداث ، وفي هذا السياق، الدول الوصول لتحقيقه عبر وسائل وأطر قانونية مختلفة

والتحوالت التي عرفها عالم الشغل إلى تبني أطراف عالقة العمل المفاوضة الجماعية 
ومع مرور الوقت فرضت المفاوضة الجماعية ، لتنظيم شروط وظروف العمل يةاتفاقآلية ك

  .في العمل االجتماعي الّسلمنفسها على المشرع كأهم آلية لتكريس 

ونظرا لطبيعة العالقات المهنية التي تجمع بين طرفين يختلفان من حيث المراكز 
حيان تشوب هذه العالقة بعض فإنه في كثير من األ، ومن حيث المصالح، القانونية

إما لرفض صاحب العمل ، الخالفات قد ال تتم تسويتها بالطرق العالجية المختلفة نظًرا
 اتفاقوٕاما لفشل تلك المفاوضة في الوصول إلى ، الدخول في مفاوضة جماعية مع العمال

أمام العمال فتح المجال وفي هذه الحالة يُ ، بين الطرفين لتسوية الخالف أو النزاع القائم
نحو اللجوء إلى ممارسة الضغط على صاحب العمل من أجل إرغامه على القبول 

هذا األخير الذي ، ضراباإلويتم هذا الضغط من خالل ممارسة حق ، بمطالبهم المهنية
 الّسلمه وسيلة تهدد اعتبار ُيمثل مرحلة تحول جذري في مسار طبيعة العالقات المهنية ب

  .وعلى المجتمع ُكلهِ ، ره السلبية على أطراف عالقة العملنتيجة ألثا االجتماعي

فإن المشرع الجزائري حاول ، إلى تباين تأثير اآلليتين على عالقات العمل وبالنظر
 ضراباإلتحقيق التوافق والتوازن بين األحكام المنظمة لكل من المفاوضة الجماعية و 

الحد األدنى من المبادئ والقواعد  ومن أجل ذلك تكفل بتكريس، االجتماعيتدعيما للسلم 
وأحال ألطراف عالقة العمل ، االجتماعيالعامة التي تمثل النظام العام بشقيْه المطلق و 
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على بعض المسائل اإلجرائية والتنظيمية والتنفيذية عن طريق المفاوضة  تفاقإمكانية اال
  .ضراباإلبما فيها بعض األحكام والضوابط المتعلقة ب، الجماعية

تبنى المشرع المفاوضة الجماعية ، وسعيا منه لتحقيق هذا التوافق، اتعتبار لهذه اال
ل من خاللها أطراف العالقة المهنية تنظيم األبعاد خوّ ، كإطار مكّمل لتشريع العمل

وتدعيما لهذا التوافق أيضا قّيد المشرع ، المختلفة لعالقات العمل الفردية منها والجماعية
بمجموعة من الضوابط والشروط القانونية يتعّين على العمال  ضراباإلممارسة حق 

لكن معادلة . االجتماعيهذه الضوابط تعتبر في حّد ذاتها مصدرا للسلم ، بها لتزاماال
أثبتت ، ضراباإلالتوافق التي يسعى المشّرع لتحقيقها ما بين آليتي المفاوضة الجماعية و 

م قدرتها على المواجهة الفعلية للتحدي وعد، الممارسة والتطبيق العملي محدوديتها
الذي أفرزته التحوالت المفاجئة السريعة الحاصلة في الميدان السياسي  االجتماعي

وهو األمر الذي يؤدي بنا ، ي وتأثيراتها السلبية على عالم الشغلقتصادواال االجتماعيو 
قواعد هّشة وغير في الجزائر يتميز بقيامه على أسس و  االجتماعي الّسلمإلى القول إن 

  .ويرجع سبب ذلك لعوامل ومعطيات متعددة، متينة

إن أول هذه المعطيات تكشف عن خلو تشريع العمل من نص يتضمن بشكل 
يقع على عاتق أطراف عالقة العمل والتنظيمات  التزامفي العمل ك الّسلمصريح شرط 

مفاوضة الجماعية في ورغم دور ال، إلى جانب ذلك، ها شريكا اجتماعيااعتبار النقابية ب
فإن المشّرع لم يضع لها أحكاما خاصة بها ، في العمل االجتماعي الّسلمتدعيم وتكريس 

رغم انه افرد لها الباب السادس من القانون رقم ، تكون بمثابة اإلطار العام لهذه اآللية
، إال أن محتوى الفصول الخمسة من هذا الباب، الموسوم "بالتفاوض الجماعي" 90-11

وهو ما يشكل منحنى ، الجماعية يةتفاقموضوعية تتعلق باالو عبارة عن أحكام إجرائية 
الجماعية ما هي إال مرحلة من بين المراحل التي قد تصل  يةتفاقأن اال اعتبارب، خاطئاً 

وليست هي المفاوضة الجماعية كما يعتقد ، إليها المفاوضة الجماعية في حالة نجاحها
ضعية فراغا قانونيا أدى إلى عدم وضوح المفاهيم وٕالى عدم بروز شكلت هذه الو . المشّرع
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مما أدى إلى ، الجماعية يةتفاقأسس المفاوضة الجماعية كإطار قائم بذاته ومستقل عن اال
  .إضعاف دورها والتقليل من قوتها القانونية

إضافة إلى حالة الفراغ القانوني الذي يكتنف األحكام الخاصة بالمفاوضة 
فإن الممارسة العملية أثبتت كذلك قصور وعدم فاعلية اآلليات المهنية المختلفة ، الجماعية

هذه األخيرة التي ، يات الجماعيةتفاقالناتجة عن المفاوضة الجماعية ومن أهمها اال
هذا الضغط الذي قد ، أصبحت تبرم تحت ضغط وفرض لمنطق القوة من طرف العمال

األمر الذي انعكس سلبا على مضمون هذه ، ضراباإليصل إلى حد التهديد باللجوء إلى 
يات التي أصبحت مجرد وثيقة تكرر فيها األحكام القانونية دون اجتهاد لوضع تفاقاال

وتكون فضاء لتوفير األطر ، جديدة تحقق المصلحة المشتركة ألطرافها يةاتفاقأحكام 
هذه ، ردية منها والجماعيةعات العمل الفوتسوية مناز ، للوقاية الفّعالة يةتفاقوالقواعد اال

حيث ، العالقات المهنية استقرارالجماعية في ضمان  يةتفاقالوضعية أّثرت سلبا على اال
وبالتالي ، تحولت إلى مجرد وسيلة يستعملها العمال الفتكاك االمتيازات من المستخدم

تركة فقدت خصوصيتها كعقد ملزم للجانبين يضمن تبادل االمتيازات ويكفل المصلحة المش
هذه الحالة أدت إلى إضعاف مكانة هذه ، ألطرافه من خالل مفاوضات بناءة وصادقة

  .االجتماعي الّسلماآللية في تدعيم 

وٕاذا كانت المنظومة القانونية للمفاوضة الجماعية تسجل فراغا وتقصيرا واضحين 
ضوابط ووضع له قواعد و  ضراباإلفإنه في مقابل ذلك نجد أن المشرع نّظم ، كما رأينا

ا من القاعدة العامة التي تقضي بأن كل انطالققانونية تضمن ممارسته في ظروف عادية 
وأن الحقوق التي تحظى بالحماية القانونية يجب أن تمارس وفق أسس ، التزامحق يقابله 
ويتجلى من ذلك أن المشرع اتجه من خالل وضعه لألحكام والقواعد المنظمة ، مضبوطة

، عل من هذه األخيرة احتياطا قانونيا يقّيد به ممارسة هذا الحقإلى أن يج، ضرابلإل
، ويجعل منها اإلطار القانوني الذي يضمن من خالله المحافظة على العالقات المهنية

ي في الهيئات قتصادواال االجتماعياألمن  استقراروالمحافظة على ، من جهة
ويجعل بالتالي من ، رىمن جهة أخ، والمجتمع بصفة عامة، بصفة خاصة، المستخدمة
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والمفاوضة  ضراباإلهذه القواعد والضوابط الحلقة التي يحقق بها التوافق بين آليتي 
  .االجتماعيالجماعية تدعيما للسلم 

نستطيع القول إن هذا التوافق ال يزال ، ا من المعطيات التي سبق توضيحهاانطالقو 
يتمّيز بقصور واضح في مجال  بعيد المنال نظرا لطبيعة تشريع العمل الجزائري الذي

األمر الذي أّثر سلبا على ، المهنية يةتفاقتهيئة الوسائل القانونية الخاصة باآلليات اال
فالمشرع لم يهيئ . نجاعة هذه اآلليات في تحقيق األهداف التي وجدت من أجلها

أدوات  للمفاوضة الجماعية إطارها القانوني والتنظيمي الذي يّكفل لها المناورة لتوظيف
في ، الحوار والتشاور المختلفة لتنظيم عالقات العمل وفق ما تتراضى عليه األطراف

مقابل ذلك نجده أفرط في وضع الشروط والضوابط القانونية في مواجهة العمال لممارسة 
من محتواه كوسيلة وجدت في  ضراباإلمما أدى إلى إفراغ حق ، ضراباإلحقهم في 

شّكل ، وليس غاية في حد ذاته، ن مصالح أطراف عالقة العملاألساس لتحقيق التوازن بي
هذا الواقع للمستخدم صاحب العمل حالة من عدم الوضوح والفهم الخاطئ للغاية من 

من موقعه كقيمة تحمل دالالت  ضراباإلأدت هذه الوضعية إلى إخراج ، ضراباإل
وٕادخاله في ، عماليةاجتماعية مرتبطة بطبيعة عالقات العمل ووسيلة تعبير عن مطالب 

لذلك نجد أن ، خانة الممارسات ذات القيمة السلبية المرادفة للفوضى والتخريب والتشويش
يكون في الغالب تجاهل المضربين  ضرابرد فعل المستخدم على ممارسة العمال لإل

وعدم ، ضراباإلوتغييب ثقافة التفاوض والحوار إلنهاء ، هم غير مشروعإضراب اعتبارو 
والعمل على احتوائه عن طريق اإلقصاء والتهديد ، باآلخر كشريك اجتماعي فعترااال

وال ، ضراباإلهذه الحالة تؤدي إلى التصعيد والتوتر وطول مدة ، والمتابعات القضائية
في كثير من الحاالت إال بعد تدخل السلطات المركزية المعنية أو  ضراباإلينتهي 

م جّدية ممثلي المؤسسات المستخدمة وعدم وهو مؤشر يدل على عد، الهيئات الوصية
من ، وعدم ثقة المضربين بهؤالء الممثلين، من جهة، استعدادهم للحوار الحتواء الوضع

  .جهة أخرى



 خاتمة

 

316 

 

في العمل يحتاج إلى تضافر  االجتماعي الّسلمويتضح مما سبق أن مسالة تدعيم 
لمالئم لتحقيق هذا وانخراط الجميع لتوفير المناخ ا، مجموعة من المقومات والعوامل

ستراتيجية التي يرسمها المشّرع في إطار المنظومة القانونية لعالقة االا من انطالق، الهدف
الذي يجب أن ينصب ، وكذا طبيعة التعامل الميداني العملي ألطراف عالقة العمل، العمل

افظة ُوصوال إلى تفعيل دور النقابات العمالية في المح، على تحقيق المصلحة المشتركة
ها تقوم بتمثيل أهم شريحة منتجة للدخل اعتبار ب، االجتماعيالمهني و  ستقرارعلى اال
  .القومي

ارتأينا تقديم بعض ، االجتماعي الّسلمولتفعيل نجاعة هذه المقومات في تحقيق 
  :تتمثل فيما يلي، ات والتوصياتقتراحاال

بما ، ضراباإلماعية وحق إعادة النظر في المنظومة القانونية المنظمة للمفاوضة الج -
ية الجديدة التي أصبحت تّميز عالم الشغل في قتصادة واالاالجتماعييتماشى والتحوالت 

  .الجزائر

في  االجتماعي الّسلمتدّخل المشّرع بنّص صريح يجعل من مسالة المحافظة على  -
رفا مشاركا باعتبارها ط، ا على عاتق أطراف عالقة العمل ومنظماتهم النقابيةالتزامالعمل 

  .في صياغة القواعد المنظمة لعالقات العمل ضمن إطار التفاوض الجماعي

، ضرورة أن يتضمن تشريع العمل أحكاما خاصة بالمفاوضة الجماعية مستقلة بذاتها -
والمستويات التي ، وتحديد أطرافها، تتعلق بهذه اآللية من حيث وضع تعريف واضح لها

والمواضيع والمجاالت التي يمكن التفاوض الجماعي  ،تجرى فيها العملية التفاوضية
خاصة وأن ، ضف إلى ذلك تحديد الجانب اإلجرائي لهذه العملية نظرا ألهميته، حولها

  .تجربة التفاوض الجماعي في مجال عالقات العمل في الجزائر ال تزال تجربة فتية

لزم المستخدم بإجبارية ضرورة أن يتضمن النظام القانوني للمفاوضة الجماعية أحكاما ت -
التفاوض السنوي مع المنظمة النقابية للعمال حول المحاور السريعة التأثر بالمحيط 
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والتعويضات والمنح ، نذكر منها األجور، ومستوى المعيشة، االجتماعيي و قتصاداال
إلى جانب فرض ، عالقات العمل استقرارنظرا ألهمية هذه المحاور وتأثيرها في ، المختلفة

  .وبة جزائية رادعة على المستخدم الذي يرفض التفاوض مع العمال ومنظماتهم النقابيةعق

حيث من شأن هذا التدعيم ، تدعيم الوسائل العالجية لتسوية منازعات العمل الجماعية -
ها وسيلة ودية مباشرة بين اطراف عالقة العمل اعتبار تقوية المفاوضة الجماعية وتعزيزها ب

وفي هذا السياق يجب وضع نظام قانوني ، حول المسائل الخالفية اتفاقللوصول إلى 
عات ي إحالة إجراءات تسوية هذه المناز لتفاد، خاص بالتحكيم لتسوية المنازعات العمالية

  .إلى إجراءات التحكيم التجاري المنصوص عليها في قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية

مة في تسوية النزاع الجماعي في حالة تعثر رفع القصور عن آلية الوساطة كآلية مه -
وذلك من خالل إلزام األطراف ، ضراباإلالمفاوضات المباشرة أثناء فترة اإلشعار المسبق ب

، يتم اختياره من القائمة التي تعدها هيئات إدارية متخصصة، باختيار وسيط ذي كفاءة
المدة الموكلة إليه لتقديم وتحديد ، إلى جانب منح الوسيط صالحيات واسعة للقيام بمهامه

إضافة إلى البيانات األخرى الضرورية التي يجب ، إلى جانب ضرورة تسبيبها، التوصيات
  .أن تحتويها التوصية

ضرورة إلزام المستخدم صاحب العمل بتقديم ما يطلبه العمال ومنظماتهم النقابية أثناء  -
، كانت الحاجة تدعو إلى ذلك ية إذااقتصادمن بيانات ومعلومات ، المفاوضة الجماعية

جماعي على  اتفاقحيث من شأن إطالع األطراف على هذه المعلومات الوصول إلى 
  .نحو يراعي المصلحة المشتركة ألطراف العملية التفاوضية

مختصة بشؤون المفاوضة الجماعية ، تابعة لوزارة العمل، إنشاء هيئة ذات طابع إداري -
وٕاجراء األبحاث ، من اختصاصاتها متابعة عالقات العمل ويكون، يات الجماعيةتفاقواال

إلى جانب ، السياسات المختلفة لتنميتها اقتراحو ، والدراسات المتعلقة بتطوير هذه العالقات
  .متابعة كافة العمليات التفاوضية ودراسة أسباب نجاحها وفشلها
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ابات المستقلة يتطلب تغيير طريقة التعامل مع النق االجتماعي الّسلمإن تدعيم  -
وفي ، والتخلص من عقدة عدم التعاون معها من خالل إشراكها في المفاوضات الثنائية

وعدم ، والنقابة العمالية، يينقتصادلقاءات الثالثية التي تجمع الحكومة مع الشركاء اال
حيث ، العام للعمال الجزائريين تحادحصر هذه المشاركة في نقابة واحدة المتمثلة في اال

، ت الواقع العملي تمثيل النقابات المستقلة لشرائح واسعة وهامة من الطبقة العاملةأثب
وبالتالي فإن إشراكها في هذه اللقاءات واالجتماعات ، واإلدارة العمومية، كقطاع التعليم

  .في العمل الّسلمسوف يكون له تأثير إيجابي من شأنه المساهمة في تدعيم 

لحالية المعتمدة في تحديد التنظيمات النقابية العمالية التمثيلية تفعيل الوسائل القانونية ا -
المؤهلة للمشاركة في المفاوضات الجماعية ، واألكثر تمثيال على المستوى الوطني

وذلك بتدعيم هذا المعيار بوسائل إجرائية ، وفي االجتماعات الثنائية والثالثية، المختلفة
ذات مصداقية وقوة ، نقابات عمالية سليمة التمثيل الشفافية والوضوح في بروز كّرسفنية ت

عليه مع  تفاقوالقدرة على السيطرة على قاعدتها العمالية لتنفيذ ما تم اال، في التفاوض
  .األطراف األخرى

التصديق على معايير العمل الدولية والعربية المتعلقة بالمفاوضة الجماعية السيما  -
  .1979لسنة  11العربية رقم  يةتفاقواال، 1981لسنة  154الدولية رقم  يةتفاقاال

لتمكين هؤالء ، إعداد دورات تكوينية للممثلين النقابيين في مجال التفاوض الجماعي -
، ألن هذه األخيرة تحتاج إلى مهارات معينة، النقابيين من تقنيات التفاوض الجماعي
النقابات أن تولي هذه األمر الذي يحتم على ، فضال عن خطورة نتائجها بالنسبة للعمال

على أن يتولى هذه المهمة ، وذلك بعقد دورات تدريبية وتكوينية، المسألة عناية خاصة
  .أكاديميون متخصصون إلى جانب أشخاص لهم دراية كافية بتقنيات ومهارات التفاوض

ه وسيلة اعتبار وضرورة التعامل معه ب ضراباإل اتجاهتغيير المستخدم من موقفه السلبي  -
والتحلي بثقافة تقبل الطرف اآلخر كشريك يمارس حقوقه ، تبطة بطبيعة عالقات العملمر 

حيث من شأن ذلك المساعدة على توفير مناخ مالئم لتغليب لغة الحوار ، المشروعة
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  .والتشاور على لغة الضغط والتوتر

 حيث إن هذه، تفعيل دور اللجنة الوطنية المختصة بتسوية نزاعات العمل الجماعية -
حيث لم تقم بمعالجة أو  1990منذ إنشائها سنة ، االجتماعياللجنة غائبة عن المشهد 

ات التي ضراباإلولم نعثر لها على أي دور فعلي في تسوية ، تسوية أي نزاع جماعي
كقطاع التعليم والصحة واإلدارة ، ها قطاعات مهنية كبرى مؤثرة في المجتمعتعرف

  .العمومية

لدى مسيري المؤسسات المستخدمة من خالل  ضراباإلأثناء تكريس ثقافة الحوار  -
وتأطير هذا ، ضرورة فتح قنوات الحوار والتشاور مع العمال المضربين ومنظماتهم النقابية

الحوار باستحداث لجان متساوية األطراف مهمتها التقريب بين وجهات نظر أطراف النزاع 
  .ضراباإلحلول لتسوية وٕانهاء  اقتراحو 

أواصر الثقة والتعاون بين المنظمات النقابية العمالية ومسيري مؤسسات توطيد  -
باآلخر كشريك اجتماعي يساهم بصفة  عترافمن خالل تجسيد ثقافة اال، المستخدمة

، وٕازالة سوء الفهم والغموض، فعلية في تسوية القضايا في إطار المصالح المشتركة
  .المستخدمةوٕاشراك العمال في تحمل مسؤولية وضعية الهيئة 

ضرورة تخلي مسيري المؤسسات المستخدمة عن أسلوب المواجهة مع العمال  -
والتخلي ، بعدم المشروعية ضراباإلالمضربين ومنظماتهم النقابية والحكم المسبق على 

وعن أي ضغط من شأنه أن يؤدي إلى التّذمر والتوّتر ، والتلويح بالطرد، عن التهديد
  .والقطيعة بين الطرفين

أن تتم  ضراباإلالتي تشترط لشرعية  02-90من القانون رقم  28تعديل نص المادة  -
، ضراباإلالموافقة عليه في جمعية عامة تضم على األقل نصف عدد العمال المعنيين ب

على أن يكون التعديل الجديد ينص على االكتفاء بشرط موافقة أغلبية العمال المجتمعين 
من هذا التعديل هو التخفيف من الضوابط والشروط التي  إن الهدف، في الجمعية العامة
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  .ضراباإلتعيق ممارسة حق 

المنصوص عليه في المادة  ضراباإلضرورة رفع الحد األدنى لمدة اإلشعار المسبق ب -
خاصة ، لتمكين أطراف النزاع من مدة أوسع ومعتبرة للتفاوض، 02-90من القانون  30

وعة من طرف العمال ذات طابع تقني أو مالي؛ فإن إذا كانت المطالب المهنية المرف
وقد يتوصل أطراف النزاع إلى ، بشأنها يتطلب مدة معتبرة اتفاقدراستها والتوصل إلى 

  .ضراباإلمما قد يؤدي إلى عدول العمال عن اللجوء إلى ، خالل هذه المدة اتفاق

نظرا آلثاره  ضرابإلاالمهني الجسيم المرتكب أثناء ممارسة  ضبط ماهية وشروط الخطأ -
. التي قد تصل إلى حد التسريح من العمل، القانونية الخطيرة على المسار المهني للعامل

شترط أن يصدر الخطأ من العامل المضرب يُ ، ودرًءا ألي تفسير أو تأويل مجحف، وعليه
وأن يكون إثبات وقوعه على ، وأن يكون ذا درجة مؤثرة معتبرة من الجسامة، بصفة فردية

، للقضاء الختصاص في تقدير مدى جسامة الخطأعلى أن يعود ا، عاتق المستخدم
  .حماية للعمال المضربين من أي تعسف قد يصدر من المستخدم انتقاما منهم

ات أطراف التزاميمثل القضاء دورا مفصليا وأساسيا في المحافظة على توازن حقوق و  -
لذا فإن تدخل القضاء في المنازعات ، اوأثناءها وبعده ضراباإلعالقة العمل قبل فترة 

يجب أن ينحصر في نطاق مراقبة مدى احترام أطراف النزاع للضوابط  ضراباإلالمتعلقة ب
وعلى ضوئها يتم التقدير والفصل في مشروعية ، والشروط التي يفرضها القانون

  .ضراباإل

المهنية من  لكن حتى يستطيع القضاء القيام بهذا الدور في ظل ما تعرفه العالقات
وما تسجله من وتيرة تصاعدية في هذا اإلطار نتيجة إفرازات التحوالت ، تأزم وتوتر

فإنه من الضروري تدعيم منظومة ، االجتماعيي و قتصادالحاصلة في الميدان التنظيمي واال
، ةاالجتماعيالقضاء العمالي من خالل تكوين قضاة متخصصين في المنازعات العمالية و 

وتوحيد  استقرارإلى جانب ضرورة ، كم أكثر في هذا النوع من القضايامن أجل التح
  .في الجزائر لتكريس قواعد ثابتة لقانون العمل، االجتهادات القضائية في هذا المجال
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  العربية باللغة: أوال

I. والمؤلفات الكتب  

 الفكر دار والقانونية، االجتماعية وأثارها الصناعية الثورة البرعي، حسن أحمد -1
  .م1982 طبعة القاهرة، العربي،

 والحقوق المبادئ بإعالن تأثيرها ومدى النقابية رياتالح البرعي، حسن أحمد -2
  .م2002 سنة القاهرة العربية، العمل منظمة مطبوعات العمل، في األساسية

 االجتماعية، التشريعات في الوسيط البرعي، أحمد رامي البرعي، حسن أحمد -3
  .2008 القاهرة، العربية، النهضة دار االجتماعي، الحوار الرابع، الكتاب

 األول، الجزء المقارن، القانون في الجماعية العمل عالقات البرعي، حسن أحمد -4
  .م1976 القاهرة، العربي، الفكر دار

  .1984 القاهرة، العربي، الفكر دار القانونية، للعلوم المدخل سالمة، أحمد -5
 رالجزائ ج.م.د الجزائر، في االقتصادية للوحدات القانوني النظام عماري، أحمد -6

1982  
 الجزء الجزائري، التشريع في العمل لعالقات القانوني التنظيم سليمان، أحمية -7

  .1998 الجزائر، ج،.م.د العمل، قانون مبادئ األول،
 القانون في االجتماعي والضمان العمل منازعات تسوية اليات سليمان، أحمية -8

  .2005 لجزائر،ا الثالثة، الطبعة الجزائرية، المطبوعات ديوان الجزائري،
 دار م،1919 ثورة حتى نشأتها منذ المصرية العاملة الطبقة تاريخ الدين، عز أمين -9

  .نشر تاريخ بدون القاهرة، والنشر، للطباعة العربي الكتاب
 مطبوعات العربية، العمل منظمة ودور الجماعية المفاوضة رسول، محمد بكر - 10

  .1995 القاهرة، العربي، العمل مكتب
 الجزء ج،.م.د الجزائري، المدني القانون في لاللتزام العامة النظرية العربي، بلحاج - 11

 .نشر سنة دون الجزائر، الثاني،
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 العربية، النهضة دار الحق، نظرية القانون، أصول في دروس الشرقاوي، جميل - 12
  .1980 القاهرة،

 اإلسكندرية، رف،المعا منشأة الثالثة، الطبعة العمل، قانون أصول كيرة، حسن - 13
1979 .  

 الجزائر، في اقتصادية السوسيو التحوالت ظل في العمل نزاعات حامد، خالد - 14
  .2011 الجزائر، ج،.م.د

 الجزائري، التشريع ضوء في والجماعية الفردية العمل عالقات شرح راشد، راشد - 15
  .1991 الجزائر، ج،.م.د

 القاهرة، العربية، النهضة دار جماعية،ال العمل عالقات في الوجيز البراوي، رجب - 16
1995.  

  .2000 القاهرة، العربية، النهضة دار العقد، على التفاوض اهللا، عبد كريم رجب - 17
  .1998 القاهرة، العربية، النهضة دار العمل، قانون عوض، نايل عيد السيد - 18
 تعاقدية،ال العالقات في وأثره اإلضراب مشروعية مدى عوض، نايل عيد السيد - 19

  .1988 القاهرة، وهبة، اهللا عبد سيد مكتبة
 مقارنة، دراسة الجماعية، للمفاوضة القانوني النظام المحسن، عبد الباسط عبد - 20
  .2000 القاهرة، العربية، النهضة دار
 ،1الجزء الجديد، المدني القانون شرح في الوسيط السنهوري، أحمد الرزاق عبد - 21

 .1998 لبنان، الحقوقية، الحلبي منشورات الثالثة، الطبعة م،التزا مصادر ،2 المجلد

 والتأمينات العمل قوانين أحكام شرح في الوسيط يس، حسين الرزاق عبد - 22
 العمل، قانون في العامة النظرية األول، المجلد العمل، قانون األول، الكتاب االجتماعية،

  .م1991 دبي، التجارية، البيان مطابع األولى، الطبعة
 القصبة دار االقتصادية، والتحوالت الجزائري العمل قانون ديب، السالم عبد - 23

  .2003 الجزائر، للنشر،
 مصر، عمال لنقابات العام االتحاد الجماعية، المفاوضة عياد، السالم عبد - 24

  .1992 القاهرة،
  .1998 القاهرة، مكتبة العربية، االشتراكية سيد، الغني عبد - 25
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  .1981 القاهرة، العربية، النهضة دار القانون، مبادئ البدراوي، منعمال عبد - 26
 العربية، النهضة دار الثالثة، الطبعة العمل، قانون شرح يحي، الودود عبد - 27

  .1989 القاهرة،
 للقانون العامة النظرية االجتماعية، والحماية العمل قانون الجياللي، عجة - 28

  .2005 الجزائر، لدونية،الخ دار الجزائر، في االجتماعي
 المحلى القانونية، الكتب دار العمل، قانون النصوص على التعليق خليل، عدلي - 29

  .1997 الكبرى،
 للفنون الوطنية المؤسسة للتعويض، المستحق العمل االلتزامات، علي، فياللي - 30

  .2002 الجزائر، المطبعية،
 مكتبة الجماعية، للمفاوضة عملية نماذج التفاوض شرارة، اهللا عبد مجدي - 31

  .1999 الزقازيق، التكامل،
  .1994 القاهرة، للطباعة، النصر دار النقابي، القانون إسماعيل، أحمد محمد - 32
  .1952 القاهرة، النهضة، مطبعة الثاني، الجزء العمل، قانون مراد، حلمي محمد - 33
  .2003 القاهرة، اليوسف، روز مطبوعات العمل، قانون رزق، محمد - 34
 االسكندرية، الحديث، المصري المكتب العمل، قانون عمر، الخالق عبد محمد - 35

1980.  
 الطبعة والتنمية، األداء تطوير مركز التفاوض، مهارات حسن، الغني عبد محمد - 36

  .1997 القاهرة، الثالثة،
 عاتمطبو  العربية، العمل منظمة ودور الجماعية المفاوضة نصار، اهللا عبد محمد - 37

  .1996 القاهرة، العربية، العمل منظمة
 الثانية، الطبعة الجديد، العمل قانون أحكام شرح في الوسيط عمران، علي محمد - 38
  .1985 القاهرة، العربية، النهضة دار
 القاهرة، رأفت، سعيد مكتبة العمل، قانون شرح في الوسيط عمران، علي محمد - 39

  .تاريخ بدون
 الممكن، من انطالقا المستحيل تحقيق على التفاوض ي،الحضير  محسن محمد - 40

  .1988 القاهرة، المصرية، االنجلو مكتبة
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 القاهرة، جامعة مطبعة الثالثة، الطبعة العمل، قانون زكي، الدين جمال محمود - 41
1983.  

 مكتبة والتحريم، اإلجازة بين بالدولة العاملين إضراب هالل، سعد إمام ناصف - 42
  .1985 اإلسكندرية،

 العربية، العمل منظمة مقارنة، دراسة الجماعية، العمل عالقات بناني، الهاشمي - 43
  .النشر تاريخ بدون تاريخ، بدون العربي، العمل مكتب

 والجماعية، الفردية العمل عالقات العمل، قانون شرح في الوجيز بشير، هدفي - 44
  .2002 الجزائر، للنشر، ريحانة دار
  .1993 القاهرة، االهالي، كتاب والسياسة، العمال ومان،ر  عدلي هويدا - 45
 اقتصاد ومذهب الدولة تدخل نهج بين المعاصر العمل قانون أزمة الياس، يوسف - 46

  .2006 عمان، األول، الطبعة للنشر، وائل دار السوق،
 للنشر، وائل دار للعمل، والوطني الدولي القانون في اطروحات الياس، يوسف - 47

  .2008 عمان،
 العربي، العمل مكتب العربية، الدول في الجماعية العمل عالقات الياس، يوسف - 48

  .1996 القاهرة،
II. الجامعية الرسائل:  

 في العمل عالقات لتنظيم كإطار للعمل الجماعية االتفاقيات سليمان، أحمية -1
 جامعة حقوق،ال كلية القانون، في الدكتوراه شهادة لنيل أطروحة الجزائري، التشريع
  .2008/2009 الجزائر،

 النقابية، للحرية الجزائريين للعمال العام االتحاد ممارسة مدى الدين، ناصر بلونيس -2
  .1992/1993 وزو، تيزي جامعة القانون، في الماجيستير درجة لنيل بحث
 رسالة الجماعية، العمل منازعات لحل الّسلمية الوسائل اللطيف، عبد خالفي -3

 .1987 شمس، عين جامعة الحقوق، كلية ه،دكتورا

 القانونيين بين مقارنة دراسة االتفاقي، العمل قانون عوض، نايل عيد السيد -4
  .1983 شمس، عين جامعة الحقوق، كلية الدكتوراه، رسالة والفرنسي، المصري
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 والوراقة المطبعة الجماعية، العمل عالقات في الوسيط خالفي، الطيف عبد -5
  .1999 مراكش، الوطنية،

 مقارنة، دراسة الجماعية، العمل منازعات في التحكيم قواعد الطوره، القادر عبد -6
  .1998 القاهرة، جامعة الحقوق، كلية دكتوراه، رسالة

 جامعة الحقوق، كلية دكتوراه، رسالة النقابية، الحرية مبدأ إسماعيل، احمد محمد -7
  .1982 القاهرة،

 الحقوق، كلية دكتوراه، رسالة العامة، المرافق سير دوام زيد، أبو الحميد عبد محمد -8
 .1975 القاهرة، جامعة

 دولي قانون وتطبيق خلق في الدولية العمل منظمة دور محمود، مسعد محمود -9
 .1976 القاهرة، العربية، النهضة دار للعمل،

 دةالجدي الجامعة دار الجماعية، العمل عالقات عمرو، أبو أحمد مصطفى - 10
  .2005 اإلسكندرية، للنشر،
 رسالة والمصري، العراقي العمل قانون في لألجر القانونية الحماية إلياس، يوسف - 11

  .م1977 شمس، عين جامعة دكتوراه،
III. ،وتقارير بحوث مقاالت:  

 للقانون وفقا الجماعية العمل لعالقات لقانوني التنظيم الليل، أبو دسوقي إبراهيم -1
 السنة الكويت، جامعة الحقوق مجلة الدولي، والقانون المقارن القانون وءض في الكويتي
  .1994 سبتمبر الثالث، العدد عشر، الثامنة

 تنازع منهجية على التخصيص فلسفة انعكاسات النمر، العال أبو علي العالء أبو -2
 معةجا الحقوق، كلية واالقتصادية، القانونية البحوث مجلة العمل، عقد في القوانين

  .1997 ابريل ،21عدد المنصورة،
 ندوة الجماعية، والمفاوضة والتعاون للتشاور القانوني التنظيم البرعي، أحمد -3

  .1999 أفريل 7-4 سعيد، بور جامعة الجماعية، المفاوضة
 عادلة، عولمة « بعنوان للعولمة، االجتماعي بالبعد المعنية العلمية اللجنة تقرير -4

  .2004 جنيف، الدولية، العمل منظمة منشورات ،»للجميع فرص توفير
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 الدولي، العمل لمؤتمر 72 الدورة إلى الدولي العمل لمكتب العام المدير تقرير -5
 .1986 جنيف،

 والحقوق المبادئ إعالن متابعة بشأن الدولي العمل لمكتب العام المدير تقرير -6
 دورة في عليه المصادق لي،الدو  العمل لمؤتمر األول التقرير العمل، في األساسية

  .1998 جوان 19 بتاريخ ،97/2008
 أرض على النقابية الحرية حول الدولي العمل لمكتب العام المدير تقرير -7

  .2008 جنيف، ،97 الدورة األولى، الطبعة الممارسة،
 وتشجيعا القيم عن دفاعا «بعنوان الدولي، العمل لمكتب العام المدير تقرير -8

  .1994 جنيف، ،81 الدورة الدولي، العمل كتبم ،»للتغيير
  .1993 لسنة االجتماعية الوضعية عن االجتماعية والشؤون العمل وزارة تقرير -9

 القانون للعلوم الجزائرية المجلة النقابي، والقانون النقابية الحريات القريشي، جالل - 10
  .1988 مارس األول، العدد ،24 الجزء والسياسية، واالقتصادية

 المفاوضة« ندوة العربية، العمل معايير في الجماعية المفاوضة سنينة، أبو زكريا - 11
  .م1999 أبريل 4/6 سعيد، بور جامعة ،»الجماعية

 الموقع على الجزائر، طرف من عليها المصادق الدولية العمل اتفاقيات قائمة -12
 :الدولية العمل لمنظمة الرسمي

http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=1000:11200:0::NO:11200:P11200_COUNTRY_ID
:102908. 

 الدراسات مركز إلى مقدم بحث الجماعية، المفاوضة منصور، الدين نصر محمد - 13
 جامعة الحقوق، كلية مصر، في للعاملين القانوني النظام بعنوان القانونية، والبحوث
  .1999 القاهرة،

 الثالثة، الطبعة الدولي، العمل مكتب العمالية، الثقافة مرشد الجماعية، المفاوضة - 14
  .1989 القاهرة، العربي، المستقبل دار
  .1989 جنيف، الثالثة، الطبعة الدولي، العمل مكتب الجماعية، المفاوضة - 15
 ية،الثان الطبعة العربية، العمل منظمة وتوصيات اتفاقيات العربي، العمل مكتب - 16

 .1995 القاهرة، العربي، العمل مكتب
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IV. الدولية والتوصيات االتفاقيات:  

 أقرها التي النقابية، الحرية بشأن 1948 لسنة 87 رقم الدولية العمل اتفاقيات -1
 جوان 17 بتاريخ بجنيف والثالثين الحادية دورته في الدولية العمل لمنظمة العام المؤتمر

  .1948 سنة
 التنظيم حق مبادئ تطبيق بشأن 1949لسنة 98رقم الدولية عملال اتفاقيات -2

 بجنيف المنعقد الدولية العمل لمنظمة العام المؤتمر أقرها التي الجماعية، والمفاوضة
  .1949 سنة جويلية 8 بتاريخ

 أقرها التي الجماعية، المفاوضة بشأن ،1979 لسنة 11 رقم العربية العمل اتفاقية -3
  .1979 مارس 13 بتاريخ بالسودان، والمنعقد السابعة، دورته في يالعرب العمل مؤتمر

 المعتمدة الجماعية، المفاوضة بشأن ،1981 لسنة 154 رقم الدولية العمل اتفاقية -4
  .1981 جوان 3 بتاريخ بجنيف، المنعقد الدولي العمل مؤتمر طرف من
 المعتمدة لجماعية،ا العمل اتفاقيات بشان ،1951 لسنة 91 رقم الدولية التوصية -5

  .1951 جوان 29 بتاريخ بجنيف المنعقد الدولي العمل مؤتمر طرف من
 الجماعية، المفاوضة تشجيع بشأن ،1981 لسنة 163 رقم الدولية التوصية -6

  .1981 جوان 19 بتاريخ بجنيف المنعقد الدولي العمل مؤتمر طرف من المعتمد
V. والتنظيمية القانونية النصوص:  

  الوطنية صالنصو  .1

  :التشريعية النصوص

 العمل بتمديد المتعلق ،1962 ديسمبر 31 في المؤرخ 157-62: رقم القانون -1
 رقم باألمر الملغى ،1963 جانفي 11 في المؤرخ 02 عدد ر. ج الفرنسية، بالقوانين

  .1973 أوت 3 في المؤرخة 62 عدد ع. ج ،1973 جويلية 5 في المؤرخ 73-29
 تعديل على المصادقة يتضمن ،1966 مايو 27 في المؤرخ 122-66: رقم األمر -2

 .1966 مايو 31 في المؤرخة ،43 عدد ر، ج الدولية، العمل منظمة دستور

 رقم القانون بمقتضى الملغى ،1966 يونيو 8 في المؤرخ 154-66 رقم األمر -3
  .واإلدارية ةالمدني اإلجراءات قانون المتضمن ،2008 فبراير 25 في المؤرخ ،08-09
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 ر. ج العقوبات، قانون المتضمن 1966 يونيو 8 في المؤرخ 156-66 رقم األمر -4
 .1966 يونيو 10 في مؤرخة ،48 عدد

 في مؤرخة ،97 عدد. ر. ج ،1969 أكتوبر 21 في مؤرخ ،84-69 رقم األمر -5
  .1969 نوفمبر 18
 االشتراكي ييرالتس المتضمن 1971 نوفمبر 16 في المؤرخ 24-71 رقم األمر -6

  .1971 ديسمبر 13 في مؤرخة 101 عدد ر. ج للمؤسسات،
 في الجماعية بالعالقات المتعلق 1971 نوفمبر 16 في المؤرخ 75-71 رقم األمر -7

  .1971 ديسمبر 13 في المؤرخة ،101 عدد ر. ج الخاص، القطاع
 العام األساسي القانون المتضمن 1978 أوت 5 في المؤرخ 12-78 رقم القانون -8

  .1978 أوت 08 في مؤرخة 32 عدد ر. ج للعامل،
 العامة بالشروط المتعلق ،1975 ابريل 19 في المؤرخ 31-75 رقم األمر -9

  .1975 مايو 16 في مؤرخة 39 عدد ر. ج الخاص، القطاع في العمل لعالقات
 وتسوية بالوقاية المتعلق ،1982 فيفري 13 في المؤرخ ،05-82 رقم القانون - 10
  .1982 فيفري 16 في مؤرخة ،7 عدد ر، ج الجماعية، العمل فاتخال
 االجتماعية، بالتأمينات المتعلق 1983 يوليو 02 في المؤرخ 11-83 رقم القانون - 11

  .1983 جويلية 05 في مؤرخة 28 عدد ر. ج والمتمم، المعدل
 العمل بحوادث المتعلق ،1983 يوليو 02 في المؤرخ 13-83 رقم القانون - 12

  .1983 يوليو 5 في مؤرخة 28 عدد ر. ج المهنية، األمراضو 
 العمل بنزاعات المتعلق ،1990 فبراير 6 في المؤرخ 02-90 رقم القانون - 13

  .1990 فبراير 7 في المؤرخة 6 عدد ر. ج اإلضراب، حق وممارسة وتسويتها الجماعية
 بمفتشية المتعلق والمتمم المعدل 1990 فيفري 6 في المؤرخ 03-90 رقم القانون - 14

  .1990 فيفري 7 في المؤرخة 6 عدد ر. ج العمل،
 المتضمن والمتمم، المعدل ،1990 افريل 21 في المؤرخ ،11-90 رقم القانون - 15

  .1990 فيفري 14 في مؤرخة ،17 عدد ر، ج العمل، عالقات
 المتعلق والمتمم، المعدل ،1990 جوان 02 في المؤرخ ،14-90 رقم القانون - 16
 .1990 جوان 6 في مؤرخة ،23 عدد ر، ج النقابي، الحق ممارسة فياتبكي
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-90 رقم القانون ويتمم يعدل ،1991 ديسمبر 21 في مؤرخ ،30-91 رقم قانون - 17
  .1991 ديسمبر 25 في مؤرخة ،68 عدد ر،. ج النقابي، الحق بممارسة المتعلق ،14
 الحفاظ المتضمن ،1994 مايو 26 في المؤرخ 09-94 رقم التشريعي المرسوم - 18
 المؤرخة 34 عدد ر. ج إرادية، ال بصفة عملهم يفقدون الذين اإلجراء وحماية الشغل على
  .1994 يونيو أول في
 التقاعد المتضمن ،1994 مايو 26 في المؤرخ 10-94 رقم التشريعي المرسوم - 19

  .1994 يونيو أول في المؤرخة ،34 عدد ر. ج المسبق،
 التأمين المتضمن 1994 مايو 26 في المؤرخ ،11-94 رقم ريعيالتش المرسوم - 20
 ر. ج اقتصادية، ألسباب إرادية ال بصفة عملهم يفقدون الذين اإلجراء لفائدة البطالة عن
  .1994 يونيو أول في المؤرخة ،34 عدد
 للعمل، القانونية بالمدة المتعلق ،1997 يناير 11 في المؤرخ 03-97 رقم األمر - 21
  .1997 يناير 12 في المؤرخة 3 دعد ر. ج
 العام األساسي القانون المتضمن ،2006 يوليو 15 في المؤرخ 03- 06 رقم األمر - 22

  .2006 يوليو 16 في المؤرخة ،46 عدد ر. ج العامة، للوظيفة
 اإلجراءات قانون المتضمن ،2008 فيفري 25 في المؤرخ 09-08 رقم القانون - 23

  .2008 في المؤرخة ،21 ددع ر، ج واإلدارية، المدنية
  :التنظيمية النصوص

 العليا اللجنة بتشكيل يتعلق 1964 أوت 6 في مؤرخ 221-64 رقم مرسوم -1
  .1964 أوت 04 في المؤرخ 23 عدد ر. ج الجماعية، لالتفاقيات

 العمل ساعات تنظيم يحدد ،1997 مارس 9 في مؤرخ 59-97 رقم تنفيذي مرسوم -2
 مارس 12 في مؤرخة ،13 عدد ر. ج العمومية، واإلدارات ساتالمؤس قطاع في وتوزيعها
1997.  

  :األجنبية العمل تقنينات. 2

 لشؤون العامة الهيئة منشورات ،2003 لسنة 12 رقم المصري العمل تقنين  -1
  .2008 القاهرة األميرية، المطابع
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 طبعةالم ،1996 لسنة 27 رقم القانون بمقتضى الصادرة التونسية، الشغل مجلة -2
  .1995 تونس، التونسية، للجمهورية الرسمية

VI. الجماعية العمل اتفاقيات  

 للعمال االجتماعية للتأمينات الوطني الصندوق بين المبرمة الجماعية التفاقيةا -1
 ثانية، جهة من االجتماعي، الضمان لعمال الوطنية والفيدرالية جهة، من األجراء،
  .1997 ماي 10 في المؤرخة

 والتسيير الترقية لدواوين المشتركة المصالح مجمع بين المبرمة الجماعية فاقيةاالت -2
 ثانية، جهة من العقاري، والتسيير الترقية لديوان الوطنية والنقابة جهة، من العقاري،
  .2006 جانفي في المؤرخة

 اتصاالت" االقتصادية العمومية المؤسسة بين، المبرمة الجماعية االتفاقية -3
 لالتحاد التابعة المواصالت، وتكنولوجيات للبريد الوطنية والفيدرالية جهة، من ،"رالجزائ
 .2006 أكتوبر في المؤرخة ثانية، جهة من الجزائريين، للعمال العام

VII. القضائية القرارات:  

. 1990 أفريل 14 بتاريخ الصادر 157340 رقم الملف في العليا المحكمة قرار -1
 القصبة دار االقتصادية، والتحوالت الجزائري العمل قانون ديب، مالسال عبد: إليه أشار

  .376ص ،2003 الجزائر، للنشر،
 20 بتاريخ الصادر 111095رقم ملف االجتماعية، الغرفة العليا، المحكمة قرار -2

 العدد القضائية المجلة ،)البويرة ع م ن أ مؤسسة( ضد) ج د(  قضية ،1994 أفريل
  .158 ص ،1995 الجزائر، التربوية، لألشغال الوطني الديوان ،الوثائق قسم األول،

 نوفمبر 12 بتاريخ ،126057 رقم ملف االجتماعية، الغرفة العليا، المحكمة قرار -3
 عدد القضائية، المجلة ،)م غ(  ضد) األوراسي فندق ل، أ ع المؤسسة( قضية ،1995

  .118ص ،1995 الجزائر، التربوية، لألشغال الوطني الديوان الوثائق، قسم ،2
 ،1998 مارس 10 بتاريخ الصادر ،160302 رقم الملف العليا، المحكمة قرار -4

 القصبة دار االقتصادية، والتحوالت الجزائري العمل قانون ديب، السالم عبد: إليه أشار
  .451ص ،2003 الجزائر، للنشر،
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 ،1998 جوان 09 بتاريخ الصادر ،161588 رقم الملف العليا، المحكمة قرار -5
 القصبة دار االقتصادية، والتحوالت الجزائري العمل قانون ديب، السالم عبد: إليه أشار

  .452ص ،2003 الجزائر، للنشر،
 ،2000 مارس 14 بتاريخ الصادر ،187183 رقم الملف العليا، المحكمة قرار -6

 القصبة دار تصادية،االق والتحوالت الجزائري العمل قانون ديب، السالم عبد: إليه أشار
  .378ص ،2003 الجزائر، للنشر،

 ،2000 أفريل 11 بتاريخ الصادر 193797 رقم الملف العليا، المحكمة قرار -7
 القصبة دار االقتصادية، والتحوالت الجزائري العمل قانون ديب، السالم عبد: إليه أشار

  .381ص ،2003 الجزائر، للنشر،
 7 بتاريخ الصادر 132207 رقم الملف االجتماعية، الغرفة العليا، المحكمة قرار -8

 القضائية، المجلة ،)ع غ( ضد) والسكاكين اللوالب إنتاج مؤسسة( قضية ،1996 ماي
  .191 ص ،1997 الجزائر، التربوية، لألشغال الوطني الديوان الوثائق، قسم ،2 عدد
 ،2000براكتو  10بتاريخ الصادر 208048 رقم الملف العليا، المحكمة قرار -9

 القصبة دار االقتصادية، والتحوالت الجزائري العمل قانون ديب، السالم عبد: إليه أشار
  .375ص ،2003 الجزائر، للنشر،
 فيفري 13 بتاريخ ،60462 رقم ملف الجنائية، الغرفة العليا، المحكمة قرار - 10

 عدد ية،القضائ المجلة ،)العامة النيابة -ر م ص( ضد) ع ب( و) ع خ( قضية ،1990
  .253ص ،1993 الجزائر، التربوية، لألشغال الوطني الديوان الوثائق، قسم ،4

 مارس 16 بتاريخ ،288364 رقم ملف االجتماعية، الغرفة العليا، المحكمة قرار - 11
 المجلة ،)س س ب( ضد) الحيوان وتغذية لصحة الجزائر فايزر( قضية ،2005

 ،2005 الجزائر، التربوية، لألشغال الوطني لديوانا الوثائق، قسم األول، العدد القضائية،
 .105ص

 مدير( ضد) ب ب( قضية ،2005 أفريل 13 بتاريخ ،295696 رقم ملف - 12
 الوطني الديوان الوثائق، قسم األول، العدد القضائية، المجلة ،)السياحي التسيير مؤسسة
  .141ص ،2005 الجزائر، التربوية، لألشغال
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 نوفمبر 5 بتاريخ ،515182 رقم ملف االجتماعية، الغرفة ليا،الع المحكمة قرار - 13
 الوثائق، قسم ،2 عدد القضائية، المجلة ،)ط( ضد) الكوديماكس شركة( قضية ،2009
  .421ص ،2009 الجزائر، التربوية، لألشغال الوطني الديوان
 نجوا 4 بتاريخ ،135452 رقم ملف االجتماعية، الغرفة العليا، المحكمة قرار - 14

 القضائية، المجلة ،)ج س( ضد) معسكر لوالية التجارية الغرفة مدير( قضية ،1996
  .195ص ،1997 الجزائر، التربوية، لألشغال الوطني الديوان الوثائق، قسم ،2عدد
  الفرنسية باللغة: ثانيا
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La paix sociale est l’un des objectifs de l’Etat, elle est prise en 

charge par la législation du travail, les conventions collectives, ou les 

accords de travail. La négociation collective est le plus important 

mécanisme contribuant à la stabilité des relations de travail et 

consacrant le principe de la paix sociale. Le législateur reconnaît le 

droit à la grève, ce droit est exercé dans les cas ou les parties de la 

relation de travail n’arrivent pas à un compromis. Le recours à la 

grève est un moyen de pression mis à la disposition des travailleurs 

pour satisfaire leurs revendications. Par conséquent le recours à la 

grève est considéré comme le plus grand danger qui menace la paix 

sociale. De ce fait, le législateur est toujours à la recherche d’une 

conciliation entre les intérêts divergents des parties antagonistes de la 

relation de travail, et ce à fin de préserver la paix social du travail. 
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