
 تيسي وزو ـ جامعـت مىلىد معمري
 والعلىم السياسيت كليـت الحقـىق

 

 
 

 ىيـــتـتسأنظمت 
 منازعـاث العمـل الفرديــت

 
 العلىم في لنيل شهادة الذكتىراه رسالت

 قانىنال :التخصص
 
 

 إشراف األستار      إعذاد الطالب 
 سرور محمذالذكتىر          عيساني محمذ

 
 

   

 قشتلجنت المناأعضاء 
 

 ترئيس...........................................معاشى نبالي فطت أستارة، جامعت مىلىد معمري، تيسي وزو.د أ.

 مقـرراً مشرفاً و ..............................جامعت أكلي محنذ أولحاج، البىيرةأستار،.د. سرور محمذ أ.

 ممتحنت.................................................يسي وزوحسان ناديت، أستارة، جامعت مىلىد معمري، ت .د أ.

 ممتحناً ............................................................................. 1أحميـت سليمان، أستار، جامعت الجسائر  .د أ.
 ممتحناً .........................واضح رشيذ، أستار محاضر " أ "، جامعت مىلىد معمري، تيسي وزود. 
 ممتحناً ..........................................................1كسال العربي، أستار محاضر " أ "، جامعت الجسائر  .د
 

 
 
 8902-90-82تاريخ المناقشت  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 شكر و عرف ان بالجميل
 
 ني إلى: أتقدم بخاص شكري وعظيم امتنا

 
  األستاذ الدكتور محمد سرور على قبولو اإلشراف               

على ىذا العمل،  وعلى نصائحو القيمة وتوجيياتو السديدة التي  
 كانت نبراسا أنار لي طريق الدراسة والبحث.

 
ما قدمو لي من   سليمان على كل  األستاذ الدكتور أحمية          

ذي ال ينضب، جزاه اهلل عني خير  عون ومساعدة، فنعم الزاد ال
 الجزاء.

 

 

 

   

 

 



 

 

 
 

 اإلى            داء
 

 والدي تغمدىما اهلل برحمتو الواسعة ،  روحي إلى
 

 إلى رفيقة دربي التي آثرتني على نفسيا وكانت خير معين لي  
 

 بتفيميا  وصبرىا علي طوال مدة  انجاز ىذا العمل ،
 

    األعزاء،إلى ف لذات كبدي وقرة عيني، أبنائي  
 

 إلى أساتذتي األف اضل تقديراً و عرف اناً،
 

 أو من بعيد إلتمام ىذا العمل،   من قريبإلى كل من ساعدني  
 

 إلى ىؤالء جميعا أىدي ىذا  الجيد المتواضع.
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 مقدم  ة
 

جتمع، أبناء الماألساسي لمعيشة الغالبية العظمى مف  العمؿ المصدريعتبر  
وتحقيؽ التقدـ في مختمؼ  اقتصادي واجتماعي، تطورلكؿ تنمية و  والمحرؾ األساسي

لذلؾ كاف  والعنصر المحرؾ لتفاعؿ مختمؼ مكونات العممية اإلنتاجية، المجاالت.
حاطة العامؿ بالحماية والعناية البلزمتيف لممحافظة  االىتماـ بتحسيف شروط العمؿ، وا 

ي واالجتماعي، مف الوسائؿ عمى سبلمتو البدنية والنفسية، وضماف أمنو المعيش
قامة تعاوف مثمر بيف وتطور مستوى حياة المجتمعات المعاصرةاليامة لتحسيف  ، وا 

ايجابية عمى السمـ  تتأثير وانعكاسااألمر الذي يؤدي إلى العماؿ وأصحاب العمؿ، 
 .االجتماعي الذي يضطرب وييتز كمما ساءت العبلقة بيف الطرفيف

 

التي تنظـ  االجتماعية وؿ عمى سف التشريعاتعممت مختمؼ الد مف ىنا،و  
بيف العماؿ وأصاحب العمؿ، منيا والفردية  ةوالمينية الجماعيالعبلقات االجتماعية 

لعدالة واإلنصاؼ، وتفادي كؿ ما مف شأنو المساس ابما يضمف المزيد مف االستقرار و 
لتشريعات العمالية بيذا االستقرار والعدالة واإلنصاؼ، وىو ما تشيد عميو العديد مف ا

في مختمؼ الدوؿ، واالتفاقيات الدولية المؤطرة ليا والصادرة عف  المنظمات الدولية 
المباشر بعالـ الشغؿ. وىي التشريعات التي لـ تترؾ جانبًا مف جوانب  االىتماـذات 

تضمف تصوف و عبلقات العمؿ الجماعية والفردية إال ووضعت لو تنظيمات وأحكاـ 
الحد  ضبطو ، تحديد الحد األدنى لؤلجر ىذه العبلقة، مثؿ لطرفيدلة المتباحقوؽ ال

أو غيرىا مف شروط العمؿ وظروفو، كما عممت مختمؼ  ،األقصى لساعات العمؿ
شأنيا مف  القضائية التيو  المينية الداخمية منيا، التشريعات عمى إنشاء الييئات

العامؿ وصاحب لعبلقة، أي أطراؼ ىذه اظر في المنازعات التي تثور بيف بالن ؿالتكف
العمؿ، وكذلؾ عمى إيجاد الييئات اإلدارية التي تعمؿ عمى مراقبة مدى تطبيؽ 

وذلؾ باعتبار أف المقتضيات القانونية المنظمة لمعبلقة بيف العامؿ وصاحب العمؿ. 
حدوث مثؿ ىذه النزاعات أمر مفترض ووارد بصفة تكاد تكوف مؤكدة بالنظر إلى 

ية ألثار عبلقات العمؿ التي تعتبر عبلقة ممزمة لمجانبيف، حيث أف الطبيعة التبادل
التزامات أحد الطرفيف تشكؿ حقوقًا لمطرؼ اآلخر، والعكس صحيح. مما يجعؿ قياـ 
الخبلفات والنزاعات الجماعية منيا والفردية بيف الطرفيف أمرًا طبيعيًا وعاديًا أثناء 
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المشرع وضع القواعد الخاصة التي  عمى حياة وتنفيذ ىذه العبلقة. األمر الذي فرض
نشاء المؤسسات اإلدارية والقضائية الخاصة بىذه النزاعاتتحكـ  معالجتيا ، وا 
بما يضمف العدالة واإلنصاؼ بيف الجيد المبذوؿ في العمؿ واألجر الذي  وتسويتيا

 االجتماعي في المجتمع، مف جية ثانية. ـاالستقرار والسمويدعـ يقابمو، مف جية. 
 

وقد أىتـ القانوف الجزائري عمى غرار مختمؼ األنظمة القانونية األخرى، بيذا  
حيث ،1الموضوع منذ بداية العمؿ عمى جزأرة القوانيف االجتماعية مع بداية السبعينات

وضع عدة تنظيمات وآليات لمتكفؿ بميمة الوقاية مف ىذه النزاعات وتسويتيا تتناسب 
ف مراحؿ تطور القوانيف والتنظيمات االقتصادية مع طبيعة وخصوصيات كؿ مرحمة م

 واالجتماعية واإلجرائية التي عرفتيا الببلد منذ االستقبلؿ إلى يومنا ىذا.
 

ىذه التنظيمات واآلليات التي تميزت بطغياف التكفؿ اإلداري بيذه الميمة في مرحمة 
رحمة التنظيـ التنظيـ اإلداري لمحياة االقتصادية قبؿ نياية الثمانينات، أي في م

ونقصد بيا بصفة  االشتراكي، والتسيير االشتراكي لممؤسسات االقتصادية المستخدمة.
2:86و  2:83 خاصة تنظيمي سنتي

ستمر العمؿ بيما طواؿ اف اذمف الاوىما التنظيم.2
فترة سرياف القوانيف المنظمة لعبلقات العمؿ التي صدرت في ظؿ التنظيـ االقتصادي 

نياية الثمانينات، األمر الذي حتـ عمى الدولة تغييره بعد التغيرات اإلداري إلى غاية 
المنظمة لمختمؼ النشاطات والعبلقات  فمجاؿ القوانيالتي وقعت في وىرية الج

التنظيـ  ىاإلداري إلوالتسيير التحوؿ مف التنظيـ  بعداالقتصادية واالجتماعية 
 ية جديدة مع بداية التسعينات.والتسيير التعاقدي، وصدور قوانيف اقتصادية واجتماع

 

التحوالت التي عرفتيا الببلد  زاما عمى المشرع الجزائري مواكبةف لوىكذا كا 
نتيجة تحوليا مف مرحمة االقتصاد الموجو إلى مرحمة اقتصاد  2:99ابتداء مف سنة 

 تنظيـ العبلقات المينيةما ييـ منيا  1::2الجديدة سنة  السوؽ بسف العديد مف القوانيف
                                                           

أنظر في ىذا الشأف عمى سبيؿ المثاؿ: د. أحمية سميماف، آليات تسوية منازعات العمؿ والضماف االجتماعي  - 1
وما بعدىا.  34.ص 2005لجزائري، ديواف المطبوعات الجامعية، الطبعة الخامسة، الجزائر، في القانوف ا

 S.BENGHERSALLAH - Le régime juridique des conflits individuels:وكذالؾ
de travail. revue Algérienne du  travail. n

o
 22, éditée par L’institut  National du travail,  Alger , 1989.p 15 et s   

، المتعمؽ بسير المحاكـ في المسائؿ 1972مارس  21المؤرخ في  61-72الصادريف بمقتضى: القانوف  - 2
المؤرخ  32-75وما بعده. والقانوف 365ص  ،1972مارس  28صادر بتاريخ، 25عدد الرسمية  ة، جريداالجتماعية

 . 1975ماي  16صادر بتاريخ، 39عدد الة المتعمؽ بالعدالة في العمؿ، جريدة رسمي ،1975أفريؿ  29في 
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اليادفة إلى ضماف االستقرار الميني لمعماؿ، ومنيا ما يتعمؽ بتنظيـ كيفيات وآليات 
جراءات الوقاية مف النزاعات المينية، والتي سوؼ تشكؿ اإلطار القانوني ل يذا وا 

لعبلقات العمؿ الفردية منيا  عف التنظيـ اإلداري الدولة تراجعخاصة بعد  ،البحث
في مرحمة التسيير اإلداري لعبلقات  في السابؽ بو كاف معموالوالجماعية الذي 

القوانيف  لتتبنى بمقتضىتسوية النزاعات المينية وفؽ آليات وأطر إدارية، العمؿ، و 
د اآلليات االتفاقية والمينية مينية، وتعتمعبلقات اليذه اللتنظيـ التعاقدي لا يدةدالج

 .الناشئة عف ىذه العبلقات والقضائية لتسوية النزاعات
 

 االقتصادية واالجتماعية الجديدة المتمثمة في السياسة انعكاساتذلؾ أف مف  
 اآلليات التعاقدية في جميعىي اعتماد الحر.  ياالقتصادالتسيير نحو التحوؿ 

مع عبلقات العمؿ الفردية منيا والجماعية، المعامبلت االقتصادية واالجتماعية، بما فييا 
صراعات وخبلفات بيف أطراؼ و  بادلة،الح المتفي المص تتناقضامف  ؾيستتبع ذل ما

عف التدخؿ في  وابتعادىالدولة ا عأماـ تراجىذه العبلقات االقتصادية والمينية، 
، وتخمييا العامة االقتصادية توتسيير المشروعا إنشاءوالكؼ عف النشاط االقتصادي 

ما  ىإضافة إل الممكية الخاصة، إلىالمشروعات القائمة وتحويميا  إدارةعف ممكية أو 
تجاه قضايا العمؿ واالستخداـ، تغيير جوىري في سياسة الدولة  إجراءيرافؽ ذلؾ مف 

، ةاالجتماعي االعتباراتالمقدمة عمى حساب االعتبارات االقتصادية والتجارية في  ووضع
االلتزاـ بتشغيؿ طالبي العمؿ مف جية، وتسريح العماؿ مف عف التخمي مف خبلؿ 
 جية أخرى. 

 

عمؿ الفردية مف الناحية الكمية والنوعية، أمرًا ؾ أصبحت ظاىرة تزايد نزاعات اللذل
التي  واالجتماعية ةاالختبلالت االقتصاديواقعًا مفروضًا في الحياة المينية، بحكـ و 

حاب أصى العبلقات المينية بيف العماؿ و مباشرة عم انعكاساتكثيرًا ما كانت ليا 
 واالتفاقياتألمر الذي عممت مختمؼ القوانيف و اىالعمؿ بصفة فردية وجماعية. و 

نظـ كفؿ بو مف خبلؿ وضع عدة قوانيف و النظـ المتعمقة بعبلقات العمؿ عمى التو 
جراءات   بتسويتيا بما يضمف حقوؽ أطرافيا.خاصة بالوقاية منيا و وا 
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جرائية خاصة النظـ اىذه القوانيف و   لتي أصبحت تشكؿ منظومة قانونية وا 
إلجراءات ء فيما يتعمؽ بإجراءات الوقاية مف ىذه النزاعات، أو مف حيث امتميزة سواو 

القضائية، مما جعؿ ىذه المنظومة تميؿ إلى تكويف ما يمكف العبلجية الودية منيا و 
ذلؾ في مختمؼ بتسوية منازعات العمؿ الفردية. و أف نصفو بالنظاـ القانوني الخاص 
 ي.النظـ المقارنة بما فييا النظاـ الجزائر 

 

لسنوات التغيرات التي وقعت في اكما أف التطورات التنظيمية والييكمية، و  
 وانتقاؿاعات االقتصادية واالجتماعية، تسيير مختمؼ القطاألخيرة في آليات تنظيـ و 

بيف ىذه اآلليات مف الطابع اإلداري، إلى الطابع التعاقدي، قد زاد مف حدة الصراعات 
نظرًا لمتناقضات التي ظيرت في مف جية أخرى.  أصحاب العمؿة، و مف جي العماؿ

الميداف العممي، تارة بسبب تعسؼ أصحاب العمؿ في بعض التصرفات والمعامبلت 
تجاه ىؤالء العماؿ، وتارة أخرى بسبب غموض القوانيف أو سوء تطبيقيا أو اإلخبلؿ 

مت بااللتزامات مف ىذا الطرؼ أو ذاؾ. وتارة أخرى بسب تغير الظروؼ التي أبر 
مف  امزيد العامؿوالذي غالبًا ما يكوف ـفييا عبلقة العمؿ، بما يحمؿ أحد الطرفيف 

إلى اختيار ىذا  ىو األمر الذي دفعناو  .تالحقوؽ والواجبابيف  واالختبلالتاألعباء 
 اعتباراتالمينية، التي أصبحت تتحكـ فييا  الحساس في الحياةالموضوع الياـ و 

لمعماؿ إلى  حيف تقيقرت المصمحة المعنوية واالجتماعية يالمصمحة المادية البحتة، ف
االقتصادية التي الفاعمية عف تحقيؽ المردودية و  مبدأ البحثالدرجات الدنيا، أماـ 

حساب المصالح ، عمى عمة وجود ىذه المؤسسات بالدرجة األولىأصبحت مبرر و 
 العمالية. المينية لمطبقةاالجتماعية و 

 

وع، ودرجة حساسيتو العالية، أىمية الموض ممتو عميختيار الذي أإف ىذا اال
ألصحاب العمؿ، عف المصالح  االقتصاديةختبلؼ المصالح باعتباره يعالج موضوع ا

التكيؼ مع المستجدات عدـ ماؿ، في ظؿ نظاـ يتميز بالجمود و لمع االجتماعية
القضائية  نقصد بيا المنظومةالتي وقعت في السنوات األخيرة، و الييكمية التنظيمية و 

يا كنظـ مقارنة عتمدتالختبلؼ وتعدد األنظمة القانونية التي ابالدرجة األولى. نظرًا 
جة ىذه معالوطنية المنظمة لكيفيات الوقاية و القوانيف المف جية. وتعدد النصوص و 
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ئي في الجزائر عمى مبادئ جتياد القضاار االر ستقالنزاعات، مف جية أخرى. وعدـ ا
النزاعات  استقبلليةًا لقصر عمر التجربة الوطنية في مجاؿ ثابتة، نظر واضحة و 

اإلدارية التي كانت في السابؽ ال تميز بيف القضائية و العمالية عف المنظومة 
اإلدارية. لكونيا كانت تخضع لنظاـ قتصادية و االلمينية في القطاعات العبلقات ا

 قانوني واحد مف جية ثالثة.
 

التنظيمي الذي أفرزتو التحوالت االقتصادية وأماـ ىذا الواقع القانوني و  
والتنظيمية واالجتماعية مع بداية التسعينات في الجزائر، وما نتج عف ذلؾ مف انفتاح 

ىذه العبلقات مف ىذا االنفتاح في ه فرز العبلقات المينية، مف جية. وما أ في
بع اتفاقي عبلقات العمؿ الفردية بعد أف أصبحت ذات طا صراعات ونزاعات بيف أطراؼ

مبنية عمى مبدأ سمطاف اإلرادة، في إطار قانوف إطار يضمف الحدود الدنيا والقصوى 
 مف الحقوؽ وااللتزامات، مف جية ثانية.

  

ىنا، ىي: إلى أي مدى وفقت القوانيف فإف اإلشكالية التي تطرح نفسيا  
أو ؟ ومعالجتيا مؿالنزاعات الفردية في العالجديدة في التحكـ في الوقاية مف االجتماعية 

ة والعبلجية التي مدى فاعمية ونجاعة اآلليات واإلجراءات الوقائي بعبارة أخرى، ما
 ؟ الفردية في العمؿ نزاعاتملالعمؿ الجديدة في التصدي  قوانيفاعتمدتيا 

 

القانونية  مختمؼ جوانبو ضوع مفبالمو  وبيدؼ اإللماـ، ىذه اإلشكالية فع إجابة
مضموف ىذه بابيف، بحيث تناولنا  إلىتـ تقسيـ الدراسة ة، واإلجرائي ةوالتنظيمي

جراءاالنزاعات، وأنواعيا  الداخمية  تتعمؽ باإلجراءاالوقاية منيا، السيما ما  توأسبابيا وا 
ثـ .باب أول يوأشكاليا فالقانونية منيا واالتفاقية، ونظاـ المصالحة بمختمؼ صورىا 

، وقوفا عمى نشأة ةتمثمة في التسوية القضائيالوسيمة العبلجية لمثؿ ىكذا نزاعات، الم
وتطور قضاء العمؿ، وكذا الجيات القضائية األخرى المختصة بالنظر في ىذه 

 باب ثان.النزاعات الفردية في، 
حسب ما تتطمبو كؿ المناسب لمدراسة  يالتحميمي النقد جعمى المنيمعتمديف في ذلؾ 

البدائؿ  بية في نفس الوقت. مقترحاً السمو  منيا الجوانب اإليجابية الة، موضحاً ح
مف  ي توفرت ليالبلزمة كمما كاف ذلؾ ممكنًا. عمى ضوء المراجع المتخصصة الت



 مقدمة
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ؿ اإلجرائية المعموؿ بيا في مجاالتنظيمية و و وء النصوص القانونية عمى ضجية، و 
ر ، وعمى ضوء ما أستقالمقارنةالوقاية مف النزاعات الفردية وتسويتيا، الوطنية منيا و 

                      عميو االجتياد القضائي االجتماعي الوطني منو والمقارف. 
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 الباب األول
 النزاعات الفردية في العمل...

 مضمونيا وإجراءات الوق اية منيا.
 

تطرح عبلقات العمؿ الفردية باعتبارىا اإلطار القانوني الذي يجتمع فيو كؿ 
حيث يمثؿ محؿ التزاـ العامؿ سبب التزاـ  واحدة، لعممةوجييف كمف المحؿ والسبب 

صاحب العمؿ، كما يمثؿ محؿ التزاـ ىذا األخير سبب التزاـ األوؿ، األمر الذي يبيف 
 مدى تضارب مصالح الطرفيف وتناقضيا. 

 

ومما يزيد مف تعقيد ىذه العبلقة كذلؾ، اختبلؼ المراكز االقتصادية 
تتـ سواء عند إبراـ ىذه العبلقة التي واالجتماعية، والمواقع التي يحتميا كؿ طرؼ 

، في ظؿ مبدأ سمطاف اإلرادة، إال أنيا في الكثير ةحرية واستقبلليبكؿ  ومبدئياظاىريًا 
مف األحياف تكوف الحقيقة غير ذلؾ، حيث تتـ ىذه العبلقة بيف طرفيف في مركزيف 

وي يتمثؿ غير متساوييف مف الناحية االقتصادية واالجتماعية، بيف طرؼ في مركز ق
في صاحب العمؿ الذي يمكنو فرض ما يشاء مف الشروط. وطرؼ ضعيؼ يتمثؿ في 
العامؿ المدفوع بالحاجة إلى مورد رزؽ، ليس لو القدرة عمى مناقشة الشروط 
المفروضة عميو. ىذه الوضعية غير المتكافئة التي كثيرًا ما تجعؿ عبلقة العمؿ تحمؿ 

ما تنبت وتنمو أثناء تنفيذ ىذه العبلقة، تغذييا  بذور الخبلفات والنزاعات التي عادة
 وتنمييا الظروؼ المختمفة التي تصاحب تنفيذ ىذه العبلقة. 

 

القانوني  كما أنو لما كانت عبلقات العمؿ، ىي عبلقات حيوية تتأثر بالمحيط
تنفذ فيو، ولما كانت مكونات ىذا  يوالميداني الذواالقتصادي واالجتماعي والميني 

ىي األخرى مرنة ومتغيرة بطبيعتيا، فإف ىذا التغيير كثيرًا ما يحمؿ في طياتو المحيط 
رياح وزوابع الخبلفات والنزاعات بيف طرفي ىذه العبلقة، وىو األمر الطبيعي الذي 
تنبأ بو المشرع ووضع لو آليات وأطر قانونية واتفاقية لتأطيره وتنظيـ عمميات تفادي 

يخمو تقنيف أو قانوف عمؿ في مختمؼ النظـ  رى. حيث الوقوعو تارة، ومعالجتو تارة أخ
وآليات المقارنة، بما فييا القانوف الجزائري إال وتضمف مجموعة أحكاـ وقواعد 
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جراءات خاصة بتسوية نزاعات وأنظمة أخرى لتسوية العمؿ الفردية، إلى جانب آليات  وا 
 .ذات الطابع الجماعيالنزاعات 
 

األوؿ ينحصر في الصنؼ األوؿ مف النزاعات، ولما كاف موضوع ىذا الباب  
جراءات الوقاية منيا، أي نزاعات العمؿ الفردية، مف حيث مفيوميا، ومضمون يا وا 

 سوؼ نعالج مختمؼ ىذه الجوانب ضمف فصميف متتاليف:فإننا 
 مضموف ىذه النزاعات، وأنواعيا وأسبابيا.:  تحديد األول لالفص يتضمفإذ 

الداخمية  تتعمؽ باإلجراءاالوقاية منيا، السيما ما : إجراءات ثانيالفصل البينما يتضمف 
 القانونية منيا واالتفاقية، ونظاـ المصالحة بمختمؼ صورىا وأشكاليا. 
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 الفصل األول
 مضمون المنازعة الفردية في العمل وأنواعيا

 

ختبلؼ المصالح الية تعتبر النزاعات الفردية في العمؿ أبرز اإلفرازات الطبيع 
وتناقضيا بيف كؿ مف العامؿ وصاحب العمؿ، السيما أثناء تنفيذ ىذه العبلقة، حيث 

في ىذه المصالح المادية منيا  االختبلالتكثيرًا ما يصاحب ىذا التنفيذ بعض 
عوامؿ أخرى مباشرة أو غير أو نتيجة  ،والمينية، سواء نتيجة تقصير احد الطرفيف

مف عدـ الرضى لدى أحد الطرفيف، أو لدى الطرفيف معًا ألسباب  امباشرة تخمؽ نوع
مختمفة. وىو ما ينتج عنو ما يصطمح عنو في العبلقات المينية بالنزاعات الفردية في 

 العمؿ.
 

فما ىو محتوى ومضموف ىذه النزاعات، وما ىي أنواعيا وأشكاليا وأسبابيا، مف جية 
جراء، )المبحث األول( )المبحث ات تفادييا واتقائيا، والوقاية منيا. وما ىي سبؿ وطرؽ وا 

استعماؿ السمطة التأديبية وما تفرزه مف  التعسفيوأخيرا، ما ىي آثار وانعكاسات  ،الثاني(
 .)المبحث الثالث(خبلفات ونزاعات بيف الطرفيف. 

 

 

 المبحث األول
 مضمون النزاعات الفردية

 وتمييزىا عن غيرىا من النزاعات
 

ؿ باعتبارىا عبلقة تبادؿ مصالح بيف العامؿ وصاحب العمؿ إف عبلقة العم 
 يستفحؿ ا، ىذا الخبلؼ الذي قدمبينيتفرز العديد مف فرص ظيور بعض نقاط الخبلؼ 

الذي قد إلى الحد ويتجاوز حدود التحكـ فيو داخميًا ووديًا، ليصؿ النزاع بيف الطرفيف 
كما أف ، المطمب األول( وأطر خارجية عف الطرفيف لتسويت أويستدعي تدخؿ جيات 

ومميزات  في العالـ الميني يجعؿ ىذا النزاع يتميز بخصوصياتتنوع النزاعات االجتماعية 
بقية النزاعات األخرى التي قد تظير في الميداف المعني بيف عف خاصة بو تميزه 
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مختمؼ أطراؼ العبلقات المينية، األمر الذي يستوجب تحديد معايير وأسس تمييز 
 . المطمب الثاني()ات الفردية عف غيرىا مف النزاعات األخرىالنزاع

 
 المطلب األول

 مفيوم المنازعة الفردية وخصائصيا
 

لمعرفة المقصود بمفيوـ المنازعة الفردية في العمؿ كاف ال بد لنا مف الرجوع  
الفرنسي ، كؿ مف التشريع ، وأخص بالذكرالدوؿ مختمؼ إلى تشريعات العمؿ في

أي تعريؼ  ـنجدىا تقد، والتي بعد تفحصنا ليا لـ مغربي والتونسيوال والمصري
، وىذا عمى عكس معالجتيا ات، مكتفية بذكر أسبابيا وكيفيزعة الفردية في العمؿلممنا

مف قانوف تسوية النزاعات الفردية في  ي الذي عرفيا في المادة الثانيةالمشرع الجزائر 
يذ عبلقة عامؿ أجير ومستخدـ بشأف تنفف " كؿ خبلؼ في العمؿ قائـ بي:العمؿ بأنيا

ات تسوية داخؿ الييئات العمؿ التي تربط الطرفيف إذا لـ يتـ حمو في إطار عممي
 .1"المستخدمة

 

لممنازعة  ومف خبلؿ ىذا النص يتضح لنا جميا بأف تعريؼ المشرع الجزائري 
ر الخبلؼ القائـ عتبحسب التعريؼ السابؽ،ال يالوضوح، ذلؾ أنو و الفردية تعوزه الدقة و 

صاحب العمؿ منازعة إال إذا لـ تتـ تسويتو داخؿ الييئة المستخدمة أي بيف العامؿ و 
المصالحة، وىو بذلؾ يفرؽ بيف ة الداخمية المتمثمة في التظمـ و عف طريؽ التسوي

الخبلؼ الذي تتـ تسويتو داخؿ المؤسسة و ذلؾ الذي يحؿ خارجيا عف طريؽ 
الحاؿ الذي يثبت بما ال يدع أي مجاؿ لمشؾ، بأف  القضاء، مخالفا بذلؾ واقع
، أي سواء تـ إيجاد حؿ في أي مرحمة كانتفي حد ذاتو و  المنازعة ما ىي إال خبلؼ

مفتش العمؿ أو مكتب المصالحة أو  سسة أو خارجيا عف طريؽليا داخؿ المؤ 
 .2فرقةمثؿ ىذه الت فبل فائدة تبدو مفمف ثـ القضاء، و 

 

                                                           
بتسوية النزاعات الفردية في  ؽالمتعم ،06/02/1990المؤرخ في  ،04-90مف القانوف  2ػ راجع: نص المادة  1

 .204، ص 07/02/1990صادر بتاريخ، 6عدد الالعمؿ، جريدة رسمية 
 .     239الجزائري، مرجع سابؽ، ص  راجع: أحمية سميماف، التنظيـ القانوني لعبلقات العمؿ في التشريع -2
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تعريؼ المنازعة الفردية في العمؿ بأنيا كؿ نزاع أو  لذلؾ كاف مف األجدر
أو ممثمو مف  و صاحب العمؿلمتدرب مف جية، العامبل والعامؿ أخبلؼ يقع بيف 

التزاـ مف إخبلؿ أحدىما ب أو بسبب بمناسبة أو بسبب تنفيذ عبلقة العمؿ،جية ثانية، 
 االتفاقيةاـ القانونية أو لعقدية، أو لسوء أو عدـ تطبيؽ األحكاالتزاماتو القانونية أو 

، مما يتسبب في إلحاؽ الضرر المعموؿ بيا االتفاقياتالواردة في القوانيف والنظـ و 
 بأحدىما يحتاج جبره إلى تسوية ودية أو قضائية. 

 

أنيا ترتبط جميعيا  إالوتختمؼ أسباب النزاعات الفردية مف حالة إلى أخرى، 
اتفاقي، وىو ما يميز  أوص قانوف أو تنظيمي باإلخبلؿ بالتزاـ أو تقصير في تطبيؽ ن

يكوف اليدؼ منيا في أغمب عف المنازعات الجماعية، التي ىذا النوع مف المنازعات 
تغيير القانوف أو النظاـ أو االتفاؽ القائـ وتعويضو بقانوف أو نظاـ أو  واألحياف ى

ية الحديثة إلى اتفاؽ جديد، األمر الذي أدى بمختمؼ التشريعات العمالية واإلجرائ
جراءات ت  .1ع مف المنازعاتسوية مختمفة تتناسب وطبيعة كؿ نو وضع أنظمة وا 

 

وما قد ينشأ عنيا مف خبلفات  الفردية في العمؿ اتطبيعة المنازعلونظرا 
خبلؿ باستقرار عبلقات العمؿ،  ذلؾ مف مساس بالحقوؽ وااللتزامات  عفوما يترتب وا 

مف خبلؿ يا بعناية تنظيمية خاصة، تأحاط لعمؿ قدتشريعات افاف المقررة لمطرفيف، 
تسييؿ معالجتيا وتسويتيا في مختمؼ خاصة بيا، قصد متميزة  تسوية إجراءاتوضع 

أو  )أي داخؿ المؤسسة المستخدمة(،سواء عمى المستوى الداخمي، المراحؿ التي تمر بيا
لتعمقيا  انظر  وذلؾ(،التسوية الخارجة عف المؤسسة إجراءاتأي )المستوى الخارجي، 

ما يقتضيو ذلؾ مف توفير و بالعامؿ باعتباره الطرؼ الضعيؼ في عبلقات العمؿ 
2وسرعة في تسوية النزاعات التي يكوف طرفا فييالو حماية أفضؿ 

. 
 

                                                           

مرجع سابؽ أحمية سميماف، آليات تسوية منازعات العمؿ والضماف االجتماعي في القانوف الجزائري، : راجع -1 
 LANANI, La Gestion des Conflits Individuels dans la Fonction Ressource (M). راجع أيضا:8ص

Humaines - Revue Algérienne du travail, N° 22, Editée par L’institut National du            Travail, 

Alger 1998, P 34.                                                                                                                                  
ة لمعمؿ كإطار لتنظيـ عبلقات العمؿ في التشريع الجزائري، راجع: أحمية سميماف، االتفاقيات الجماعي - 2

 .363، ص2008، 1أطروحة لنيؿ شيادة دكتوراه دولة في القانوف، كمية الحقوؽ، جامعة الجزائر
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وقد ساير المشرع الجزائري، مختمؼ التشريعات العمالية المقارنة، في ىذا 
لمنازعات، حيث ترجـ ذلؾ االمسعى، حيث أولى عناية خاصة ليذا النوع مف 

دالة في ، المتضمف قانوف الع1975أفريؿ  29المؤرخ في  32-75مؤلمربإصدارىاالىتماـ، 
.  مة نظاـ خاص بتسوية منازعات العمؿ الفرديةاقالعمؿ، الذي كاف موضوعو إ

المتعمؽ بتسوية نزاعات العمؿ الفردية،  1990فيفري  06المؤرخ في  04-90والقانوف 
 اإلجراءاتيحدد الطبيعة الخاصة لقضايا منازعات الفردية، ويكمؿ قانوف الذي جاء ل
القضائي العمالي خاصة بيذا النوع مف المنازعات، ويستكمؿ التنظيـ  المدنية بأحكاـ

لتستمر فيما بعد عمميات  ،1المحاوالت الجزئية التي تمت مف قبؿ بصفة نيائية بعد
وطبيعة ىذه المنازعات، وما تفرضو مف  يتبلءـوفؽ ما  اإلجرائيةتكييؼ القوانيف 

جراءات أنظمة  .وىياكؿ خاصة وا 
 

أحكاـ القوانيف المنظمة لكيفيات الوقاية مف ىذه النزاعات  إلىوبالرجوع 
وتسويتيا، نبلحظ خصوصية انفراد ىذه النزاعات الفردية في العمؿ، عف غيرىا مف 

أنيا مع ذلؾ  إالمؿ، القضايا األخرى، بكونيا رغـ خضوعيا الختصاص قضاء الع
بعض  مروره عمىالمحكمة، أف يثبت  إلىالمجوء  تستوجب عمى المدعي، قبؿ

التي تعتبر شرطا جوىريا  اإلجراءاتتسويتو بطريقة ودية. ىذه  إلىاليادفة  اإلجراءات
لقبوؿ الدعوى القضائية شكبل، وىو الشرط الذي تفرضو معظـ قوانيف العمؿ المتعمقة 

نازعات العمؿ الفردية، وكذلؾ بعض األحكاـ الصادرة عف ية مبطرؽ وكيفيات تسو 
نوع مف المرونة ألطراؼ النزاع لتسييؿ حؿ ىذه  إلعطاءوذلؾ .2المحكمة العميا

المنازعات بسرعة مف جية، والتخفيؼ عف المحاكـ مف كثرة القضايا التي ال يحتاج 
وسيولة حميا داخميا، مما الكثير منيا بموغ مرحمة التسوية الفضائية، لبساطة أسبابيا 

يحافظ عمى العبلقة الودية بيف العامؿ وصاحب العمؿ التي كثيرا ما تكوف ضرورية 
، إذ كثيرا ما تتمخص في سوء تفاىـ أو خبلؼ في الرأي أو في الستمرار عبلقة العمؿ

                                                           
المتعمؽ بسير المحاكـ في المسائؿ االجتماعية،  ،1972مارس  21المؤرخ في  61-72ونقصد بيا المرسـو  - 1

 .السابؽ ذكره
ماي 07بتاريخ ، 37056، الغرفة االجتماعية، ممؼ رقـ في ىذا الشأف ، قرار المجمس األعمى لمقضاءراجع  -2

القاضي  ،وما يمييا 145. ص1990، قسـ الوثائؽ لممحكمة العميا، الجزائر، 1العدد  ،، المجمة القضائية1985
فييا دوف مرور المنازعة بنقض حكـ محكمة االستئناؼ )المجمس القضائي( القاضي بقبوؿ الدعوى والحكـ 

 المشار إليو سابقا.  ،32-75أمر مف  2بالتسوية الودية، وفؽ ما تقضي بو المادة األولى فقرة 
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التفسير، بيف العامؿ وصاحب العمؿ حوؿ مسألة قانونية أو تنظيمية أو اتفاقية يكفي 
 اآلراء بشكؿ جدي ومسؤوؿ لموصوؿ إلى اتفاؽ حوليا. تبادؿ

 

-1:رقـ  قانوفمف ال 31الفردية، فقد جاءت المادة  المنازعةوبخصوص مضموف 
في العمؿ  ، بحيث أدرجت الخبلقات الفرديةأكثر دقة ووضوحا في تحديدهالسالؼ الذكر،  15

تمييف ضمف  أو عبلقة العمؿ أو عقد تكويفوالناجمة عف تنفيذ أو توقيؼ أو قطع 
، كما فتحت المجاؿ لتصنيؼ القضايا انوني لممنازعة الفردية في العمؿاإلطار الق

األخرى التي يخوليا القانوف صراحة الختصاص المحاكـ االجتماعية ضمف 
 .1المنازعات الفردية في العمؿ كمنازعات الضماف االجتماعي والتقاعد

 

مضموف  إلىلفرنسي لـ يتعرض فاف المشرع ا الجزائري،وعمى خبلؼ المشرع 
كما أسمفنا  ذاتيا،وذلؾ كنتيجة لعدـ تعريفو لممنازعة الفردية في حد المنازعة الفردية 

يعرفا المنازعة الفردية في أما المشرعيف التونسي والمغربي، واف كانا لـ  .الذكر
ضمنيا مف أنو يمكننا أف نستشؼ ذلؾ  إال،مضمونيا صراحة إلىولـ يشيرا  العمؿ،
، الدولتيفتمؾ  في  في القضايا االجتماعية االختصاص النوعي لمحاكـ العمؿ خبلؿ

حيث تختص دوائر الشغؿ في تونس بالنظر في النزاعات الفردية التي تنشأ بيف 
 إلى، كما يمتد اختصاصيا عند انجاز عقود العمؿ أو التدريباألطراؼ المتعاقدة 
فاف المحاكـ  المغرب،أما في ياـ بالعمؿ.العماؿ بمناسبة الق فالنزاعات الناشئة بي

التدريب  العمؿ، أواالجتماعية تختص بالنظر في النزاعات الفردية المتعمقة بعقود 
كما يمتد  الميني.بالعمؿ أو التدريب ت الفردية التي ليا عبلقة اوالخبلف الميني،

عف  النظر في القضايا المتعمقة بالتعويض عف األضرار الناتجة إلىاختصاصيا 
وبذلؾ .2، وفي النزاعات المتعمقة بالضماف االجتماعينيةحوادث العمؿ واألمراض المي

ع الجزائري  في تحديد مضموف ر يكوف المشرع المغربي قد سار عمى منواؿ المش
ضمني شأنو في ذلؾ شأف المشرع التونسي كما المنازعة الفردية في العمؿ ولو بشكؿ 

                                                           
عبد الرحمف خميفي، الوجيز في منازعات العمؿ : المذكور آنفا، وراجع ،04-90مف القانوف  20أنظر المادة ػ  1

؛ الدكتور موسى عبود، دروس في 36، ص 2008عنابة، والضماف االجتماعي، دار العمـو لمنشر والتوزيع، 
 .356، ص2004القانوف االجتماعي، الطبعة الثالثة، المركز الثقافي العربي، بيروت، 

مف قانوف المسطرة المدنية المغربية )قانوف اإلجراءات المدنية(، جريدة رسمية عدد  20ػ أنظر: الفصؿ)المادة(  2
 .2742، ص 1974سبتمبر  30مكرر، بتاريخ  32.30
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يتمثؿ ، ير والتشريعيف الجزائري والمغربيذا األخذكرنا آنفا. غير أف الخبلؼ بيف ى
 عف حوادث العمؿ واألمراض ةالناشئ النزاعاتاستثنى  في كوف التشريع التونسي قد

وأسندىا ، محاكـ العمؿعمقة بالضماف االجتماعي مف اختصاص المينية وتمؾ المت
اف الضموىي مؤسسة قاضي ىذه النزاعات  المختصة بالنظر في مثؿ الجية  ىإل

 .1ياالجتماع
نزاعا فرديا ال بد مف توافر  النزاع مف خبلؿ ما تقدـ نستنتج أنو لكي يعتبرو  

 :أساسية طأربعة شرو 
 

صفة األجير في العامؿ الذي تربطو عبلقة عمؿ بالمستخدـ، وقد عرؼ ػ 2
أو  اعمبل يدويالمشرع الجزائري العماؿ األجراء بأنيـ كؿ األشخاص الذيف يؤدوف 

أو خاص يدعى  طبيعي أو معنوي عموميبؿ أجر لحساب شخص آخر فكريا مقا
، كؿ شخص، التـز ببذؿ نشاطو المينيكما اعتبر المشرع المغربي أجبرا ،2المستخدـ

أما .3تحت تبعية مشغؿ واحد أو عدة مشغميف، لقاء أجر، أيا كاف نوعو، وطريقة أدائو

                                                           
 66لسنة  27-66القانوف عدد الصادرة بموجب) فانوف العمؿ(، مف مجمة الشغؿ التونسية 183الفصؿ )المادة(  أنظرػ 1

لمتعمؽ بتعويض تسمية مجمس العرؼ بدائرة ا ،2:88لسنة  66قانوف رقـ المعدلة والمتممة بال، 1966افريؿ30مؤرخ في 
، المعدلة 2:88أوت  :1و 16الصادر في ،64عددونسي، الرائد الرسمي لمجميورية التونسية، الشغؿ في جميع فصوؿ قانوف الشغؿ الت

المؤرخ في  ،2003لسنة  15، وانظر أيضا: القانوف عدد  ،1994فيفري  21المؤرخ في  ،1994لسنة  29بالقانوف عدد والمتممة 
حاكـ االبتدائية الموزعة عمى كافة الواليات المحدث لفاضي الضماف االجتماعي والموجود بمختمؼ الم ،2003فيفري  15

مجمة القضاء "، "تطور القضاء االجتماعي بتونسألمومي، الطيب  :التونسية. ولممزيد بشأف قاضي الضماف االجتماعي، يراجع
، ص 2007مية، جوي 49، السنة 7والتشريع، مركز الدراسات القانونية والقضائية، وزارة العدؿ وحقوؽ اإلنساف التونسية، العدد 

38   . 
، المتضمف القانوف األساسي العاـ لمعامؿ، جريدة 05/08/1998المؤرخ في  12-78 مف القانوف 1المادة  راجع:ػ 2

، المتعمؽ 21/04/1990المؤرخ في  11-90مف القانوف  2؛ والمادة 08/08/1998صادر بتاريخ ، 32عدد الرسمية 
المعدؿ والمتمـ؛ وراجع كذلؾ؛ د.محمود  ،25/04/1990بتاريخصادر 17عدد البعبلقات العمؿ، جريدة رسمية 

القاىرة، جماؿ الديف زكي، عقد العمؿ في القانوف المصري، الطبعة الثانية، مطابع الييئة المصرية العامة لمكتاب، 
؛ وعمي عوض حسف، الوجيز في شرح قانوف العمؿ، دار المطبوعات الجامعية، اإلسكندرية 521، ص1982
 .269، ص 1996

 11صادر في  1.03.194مف مدونة الشغؿ المغربية ) قانوف العمؿ( الصادرة بموجب الظيير الشريؼ رقـ  6أنظر المادة ػ 3
 2003ديسمبر  8صادر بتاريخ، 5167عدد الالمتعمؽ بمدونة الشغؿ، جريدة رسمية  65.99بتنفيذ القانوف رقـ  2003سبتمبر 

 ,Alain SUPIOT - Droit du Travail - Les Juridictions du Travail, DALLOZوكذلؾ:      .3969ص

Paris 1987, P 471 ; André BRUN, Henri GALLAND – Droit du travail – 2éd. Tome 1, (les   
rapports individuels de travail )-SIRY ,paris,1978, P 227.                                                          
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ؼ األجير مكتفياف بتعريؼ ا إلى تعريقلـ يتطر  فإنيماالفرنسي والتونسي  المشرعيف
 .1عقد العمؿ

 

المبلحظ ىنا أنو بالرغـ مف توافر كؿ ىذه الصفات التي أوردىا ىذا التعريؼ و 
طبيعة عبلقة  العمؿ التي ي بعض الفئات العمالية مف جية، و لمعامؿ األجير ف

مف مجاؿ تطبيؽ  استثناءىـتربطيـ بمؤسساتيـ المستخدمة مف جية أخرى، فقد تـ 
ىو ما ذكره المشرع ية النزاعات الفردية في العمؿ، و تسو و  باتقاءات الخاصة التشريع

قات العمؿ المتعمؽ بعبل 22-1:مف القانوف  4الجزائري بصريح العبارة في أحكاـ المادة 
اع العسكريوف التابعوف لمدف" يخضع المستخدموف المدنػيوف و :حيث نصت عمى ما يمي

العمومية في اإلدارات ف المتعاقدوف في الييئات و الوطني والقضاة والموظفوف واألعوا
لطابع اإلداري ألحكاـ البمديات ومختمؼ المؤسسات العمومية ذات االدولة والواليات و 

في  المشرع الفرنسي كؿ مفنفس االتجاه الذي سمكو  .وىو"مية خاصةتنظيية و تشريع
مؿ عمى األجراء التي حصرت تطبيؽ قانوف الع ،( مف قانوف العمؿL.1111-1المادة )

فقرة 4المشرع المغربي في المادة ، و ألحكاـ القانوف الخاص دوف سواىـ الخاضعيف
اء الخاضعيف ألحكاـ عددت فئات األجر التي  قانوف العمؿ(مف مدونة الشغؿ )أولى 

، ومنيـ أجراء المؤسسات العمومية التابعة لمدولة والجماعات قانونية خاصة
التي 3114لسنة  23مف قانوف العمؿ الجديد رقـ  5المادة والمشرع المصري في ،المحمية

قانونية خاصة، مف عددت ىي األخرى الفئات العمالية التي تسري عمييـ أحكاـ 
، ، العامميف بأجيزة الدولة بما في ذلؾ وحدات اإلدارة المحمية والييئات العامةضمنيا

ا أحد عماؿ ىذه الفئات ىو ما يعني أف النزاعات الفردية في العمؿ التي يكوف فييو 
العمالية، أو الييئات المستخدمة ليذه الفئات، رغـ أنيا تعتبر منازعات فردية بكؿ 
معنى الكممة، إال أنيا تخرج عف نطاؽ إجراءات  تسوية منازعات العمؿ الفردية التي 

 اإلدارية التي يختص بيا القانوفيحكميا قانوف العمؿ، لكونيا تعتبر مف المنازعات 
 المعيار العضوي.، وفؽ المعيار الموضوعي و يفقضاء اإلداريوال

                                                           
 12مؤرخ في ،329-2007مف قانوف العمؿ الفرنسي المعدؿ والمتمـ بموجب األمر رقـ  L.1111-1المادة ػ راجع:1

Code du travail, 72في ىذا الشأف: ، أنظر2008ماي  1، والذي دخؿ حيز التطبيؽ  بتاريخ 2007مارس 
ème

 

édition, DALLOZ , édition 2010, p 2.                                                                                                                  
، 12المصري الجديد رقـ  مف القانوف4مف مدونة الشغؿ المغربية، السابؽ اإلشارة إلييا. والمادة   3كذلؾ المادة  وأنظر
 .2008لسنة  180دؿ بالقانوف رقـ ، المع2003أفريؿ 7،صادر بتاريخ 14العددجريدة رسمية  2003لسنة 
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تنشأ بعقد كتابي أو  يجب أف يكوف الخبلؼ بسبب تنفيذ عبلقة العمؿ التيػ  3       
شئ ىذه العبلقة حقوقا وواجبات نتقـو بمجرد العمؿ لحساب مستخدـ، وتغير كتابي و 

 ةواالتفاقيات الجماعيشريع والتنظيـ فؽ ما يحدده التصاحب العمؿ و العامؿ و متقابمة لكؿ مف 
كؿ إخبلؿ مف أحد كذا القانوف الداخمي لممؤسسة، و عقود العمؿ المعموؿ بيا، و و 

العمؿ،  يكوف سببا في نشوب خبلؼ فيمف شأنو أف  اتفاقيتنظيمي أو  بالتزاـاألطراؼ 
 ماتالتزااألخرى يترتب عف قياميا  كسائر العبلقات القانونيةذلؾ أف عبلقة العمؿ 

أف إخبلؿ أحد اتؽ كؿ مف العامؿ وصاحب العمؿ، و تعاقدية متقابمة تقع عمى ع
إلى حدوث نزاع  حتمايؤدي  االتفاقيةظيمية أو أو التن ةبالتزاماتو القانونيطرفي العبلقة 

 .1في العمؿ
 

بلؼ يجب أف يخص العامؿ بمفرده، الطبيعة الفردية لمنزاع، أي أف الخػ  4 
خبلفات الجماعية التي عادة ما يكوف الخبلؼ فييا حوؿ أسباب ىذا ما يميزه عف الو 

ثيرا ما لكف الخبلؼ الفردي ك .مشتركة بيف كؿ العماؿ أو مجموعة منيـ عمى األقؿ
ف كاتكوف لو ىذه السمة حتى و  ىذا الطابع ال ف السبب يخص مجموعة مف العماؿ، و ا 

بالنسبة لعماؿ مؤسسة لـ يعطيو بالضرورة صفة النزاع الجماعي، كما ىو الشأف مثبل 
يتقاضوا أجورىـ في اآلجاؿ المحددة، أو كإلغاء منحة لبعض العماؿ دوف أف يكوف 

أو عدـ تسميميـ شيادات عمؿ  فيةبعض العماؿ بطريقة تعسليـ سبب في ذلؾ أو طرد 
 .2ما إلى ذلؾو 
 

لتسوية داخؿ الييئة المستخدمة. عدـ تسوية النزاع في إطار عمميات ا -5
ىذا أف يحاوؿ الطرفاف تسوية النزاع بشكؿ ودي، سواء عف طريؽ نظاـ التظمـ يعني و 

أو التشاور الفردي بػيف الذي عادة ما يبادر بو العامؿ، أو عف طريؽ التػفاوض 

                                                           
أحمية سميماف، الوجيز في قانوف عبلقات العمؿ في التشريع الجزائري، ديواف المطبوعات الجامعية،  راجع:ػ  1

؛ 35مرجع سابؽ، ص عقد العمؿ في القانوف المصري، ؛ د.محمود جماؿ الديف زكي، 169، ص2012الجزائر، 
وما بعدىا؛ عمي  222، ص 1991نوف العمؿ، مطبعة أبناء وىبة حساف، القاىرة، شرح قا، األىوانيد.حساـ الديف كامؿ 

 .Alain SUPIOT- Op Cit. راجع:  270و  269قانوف العمؿ، مرجع سابؽ، ص  عوض حسف، الوجيز في شرح

P 268.                                                                                                           
 Jean-Claude JAVILLIER: Droit du Travail - 2 édition - librairie général de  droit et deػراجع: 2

jurisprudence, Paris 1981, P579; Maurice VERDIER: Droit du Travail, DALLOZ, Paris, 1993, P 24. 
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البحث عف تسوية عف طريؽ تقديـ تنازالت متبادلة بينيما العامؿ وصاحب العمؿ. و 
 .1لتسييؿ التوصؿ إلى تسوية ترضي الطرفيف

 

تعتبر ىذه المرحمة مف التسوية مف الناحية الشكمية، إجراء جوىري في نظاـ و 
تسوية النزاعات الفردية، إال أف كيفية تنظيميا قد أوكمت بمقتضى القوانيف العمالية 

الجماعية التي فوضيا القانوف إمكانية إنشاء ىياكؿ تسوية داخمية  االتفاقياتإلى 
 ف الحكماء أو ما شابو ذلؾ.كالمجاف المتساوية األعضاء أو لجا

 

في  اختبلفاتحيث أف ىناؾ العديد مف النزاعات التي ال تعدو أف تكوف  
ويؿ أو التفسير أو التأ اختبلؼوجيات نظر الطرفيف بشأف موضوع معيف، بسبب 

األسباب التي يمكف إزالتيا أو توضيحيا عف طريؽ  يىالتطبيؽ أو ما إلى ذلؾ، و 
ىو ما قد يساىـ في تسوية العديد مف فيف. و اشر بيف الطر أو التشاور المب االتصاؿ

عمى ىيئات تعرض  يالنزاعات التمف عدد  التقميؿبالتالي البسيطة، و النزاعات 
 .المختص حتى عمى القضاءالمصالحة، و 

 

 

 المطلب الثاني
 تميز المناعة الفردية عن غيرىا من المنازعات األخرى

 

، تجدر بنا اإلشارة ومنازعة العمؿ الجماعية الفردية لمتمييز بيف منازعة العمؿ
إلى أف عبلقة العمؿ كأية عبلقة قانونية تحمؿ في ثناياىا بوادر نزاع قد يثور في أية 

عبلقة العمؿ لحظة بيف العامؿ مف جية وصاحب العمؿ مف جية ثانية أثناء سرياف 
متبادلة التي ال اماتبالتزاـ مف االلتز ، وذلؾ نتيجة إخبلؿ أحدىما أو حتى بعد انتيائيا
، مما يؤدي إلى نشوب نزاع بينيما حوؿ مسألة مف المسائؿ ترتبيا ىذه العبلقة

القضاء القانونية، والتي تجمع مختمؼ التشريعات العمالية المقارنة عمى اختصاص 
يجاد الحؿ المناسب لي  .االعادي مجسدا في محاكـ العمؿ دوف غيرىا لمنظر فييا وا 

                                                           
ارف، الطبعة الثانية، ديواف قية في التشريع الجزائري المػ راجع: أحمية سميماف، قانوف عبلقات العمؿ الجماع 1

 .384، ص2013المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
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منيا  كؿ نوع زيتمي ،جماعيةمنازعات فردية ومنازعات  إلىعمؿ تنقسـ منازعات الو 
 التالييف:وذلؾ عمى النحو الذي سنفصمو في الفرعييف  ،ىعنا ألخر 

 الفرع األول
 عيةالتمييز بين المنازعة الفردية والمنازعة الجما

 

ور التي تث المنازعاتالعمؿ، ىو  منازعاتالذىف عندما نذكر  إلىأوؿ ما يتبادر  إف
منفردة حوؿ عبلقة العمؿ التي تربطيما، حيث بصفة  ووأحد عمالف صاحب عمؿ بي

العمؿ ليست كميا  منازعاتأف  إاليوصؼ بأنو نزاع عمؿ فردي، يكوف النزاع فرديا و 
نمامف ىذا القبيؿ  صاحب  إرادةالجماعية التي تتواجد فييا  المنازعاتتتضمف أيضا  وا 

وليست اإلرادة الفردية لعامؿ واحد أو مجموعة  ؿالعما لكتمة ةواإلرادة المشتركالعمؿ 
، ىي تمؾ التي تقوـ بيف أف منازعات العمؿ الفردية ،ذكرنا آنفا ولقد،1مف العماؿ فقط

مف جية ثانية، حوؿ مسألة قانونية، لذلؾ عامؿ واحد مف جية، وصاحب عمؿ 
زعات لبية العظمى مف التشريعات العمالية، بمناا، في الغتوصؼ ىذه المنازعات

 بنظرىا القضاء العادي مجسدا في محاكـ العمؿ.العمؿ الفردية التي يختص 
 

، تنحصر بيف ال تترتب عنيا منازعات فردية فقطفاف عبلقات العمؿ  ،ومع ذلؾ
، منازعات جماعية تجمع كؿ العماؿ أيضاعنيا  تنجـ، بؿ عامؿ واحد وصاحب عمؿ
 عمؿ أو منتميف، وبيف صاحب غير، أو منظمة نقابية إلىأو فريؽ منيـ منتميف 

مجموعة مف أصحاب العمؿ والتي تخضع في تسويتيا إلجراءات المصالحة 
مف  3ىذه المنازعات التي عرفيا المشرع الجزائري في المادة  .2والوساطة والتحكيـ

خاضعا ألحكاـ ىذا يعد نزاعا جماعيا في العمؿ عمى أنو:"  تنصالتي  1/13:قانوف 
الشروط اعية والمينية في عبلقات العمؿ و عمؽ بالعبلقات االجتمخبلؼ يت القانوف كؿ

                                                           
راجع: عمي الصقمي، نزاعات الشغؿ الجماعية وطرؽ تسويتيا السممية في القانوف المغربي والمقارف،    - 1

 بفة واالقتصادية واالجتماعية، جامعة محمد أطروحة لنيؿ دكتوراه الدولة في القانوف الخاص، كمية العمـو القانوني
 .99، ص  1989-1988عبد اهلل،  فاس، السنة الجامعية 

 ؛وما بعدىا 392ص مرجع سابؽ، راجع: أحمية سميماف، قانوف عبلقات العمؿ الجماعية في التشريع الجزائري، ػ 2
، 2003ة الحقوؽ، جامعة القاىرة،أسماء عوريش، التحكيـ في منازعات العمؿ الجماعية، رسالة ماجستير، كمي

 363ص  ==،2003؛ عبد السبلـ ذيب، قانوف العمؿ والتحوالت االقتصادية، دار القصبة لمنشر، الجزائر، 31ص
؛ رشيد واضح، منازعات العمؿ الفردية والجماعية في ظؿ اإلصبلحات االقتصادية في الجزائر، دار ىومة 364و

وما بعدىا؛ د. محمد حسيف منصور، قانوف العمؿ، دار الجامعة  102، ص 2005لمطباعة والنشر، الجزائر، 
 وما يمييا. 463، ص 2011الجديدة، اإلسكندرية، 
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باعتبارىما طرفيف في نطاؽ أحكاـ العامة لمعمؿ. ولـ يجد تسويتو بيف العماؿ والمستخدـ 
 .1أدناه" 6و  5المادتيف 

 

بتسوية منازعات العمؿ الفردية، سواء وعميو يمكف القوؿ أف النظاـ الخاص   
في بقية األنظمة القانونية المقارنة، يخضع لقواعد متميزة عف في النظاـ الجزائري أو 

 .2القواعد التي تخضع ليا منازعات العمؿ الجماعية
 

المقارنة  العمالية بعد تفحصنا لمختمؼ التشريعاتميا ج، اتضح لنا مى ما تقدـوبناء ع
 آثاره تعرؼ التفرقة بيف النزاع الفردي والنزاع الجماعي وترتب عمى ذلؾاأنيا جميعي
االختصاص في النزاع الفردي لمقضاء العادي مجسدا في  أىميا عقدوالتي مف 
 والتحكيـ. المصالحة والوساطةوفي النزاع الجماعي لييئات  ،محاكـ العمؿ

 

منازعات العمؿ قد يكوف ليا أحيانا طابع فردي بيف  يمكننا القوؿ بأفوعميو  
 يكوف ىأخر  أحياناأخرى، و جية، وصاحب عمؿ مف جية  عدة عماؿ مف أو عامؿ

مف ناحية وصاحب عمؿ مف  منيـ فريؽأو  العماؿ جميعليا طابع جماعي بيف 
 ناحية أخرى.

 

أنو  عف النزاع الجماعي، إالسيولة تمييز النزاع الفردي  لموىمة األولىقد تبدو و  
ىو أمر بالغ و إلقامة ىذه التفرقة  ةدقيق معاييرإيجاد  ةصعوب اتتجمى لن سرعاف ما
بالزيادة  يقـو صاحب العمؿكأف  اإلضرابفمثبل قد يقود النزاع الجماعي إلى ، الصعوبة

يمس  أوييدد  أفشأنو  فيذا مف ،مف العماؿ فئةبتخفيض أجور  في عدد ساعات العمؿ أو
 صاحبقاـ كما لو  الفردي كما قد يقود إليو كذلؾ النزاع،خريفاآلمصالح بقية العماؿ 

 .العمؿ عف ضامف معو بقية العماؿ وأضربوالخطأ ميني فتبفصؿ أحد العماؿ  ؿالعم
 

البحث عف مواقع وؿ سأحاإال أنني، الصعوبة بيذه التسميـ مف ـلكف وبالرغ
 :التالييف فعمى المعياريالتمييز بيف المنازعتيف باالعتماد 

 

                                                           
، المتعمؽ بالوقاية مف النزاعات الجماعية في العمؿ وتسويتيا 1990فيفري  6، المؤرخ في 02-90القانوف  - 1

 .  231، ص 07/02/1990 صادر بتاريخ، 6عدد الوحماية حؽ اإلضراب، جريدة رسمية 
عيسى لعبلوي، الوسائؿ السممية لتسوية منازعات العمؿ الجماعية، دراسة مقارنة، أطروحة لنيؿ شيادة  - 2

 .  27، ص 2011، 1دكتوراه دولة في القانوف، كمية الحقوؽ، جامعة الجزائر
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وىو الذي اصطمح الفقو عمي تسميو بالمعيار الشكمي،  :األطراف معيارـأوال  
طرفا المنازعة الفردية عامؿ واحد أو مجموعة صغيرة مف العماؿ مف  يكوفبحيث 
صاحب العمؿ مف جية و  –وع النزاع مشترؾ بالنسبة ليـ بشرط أف يكوف موض –جية، 
إثارة النزاع  ا،المشرع الجزائري فاف منازعة العمؿ الفردية يتطمب قياميوحسب  أخرى.

 .1مف طرؼ عامؿ واحد ومستخدمو
 

منيـ فا المنازعة الجماعية جميع العماؿ أو مجموعة كبيرة في حيف يكوف طر 
يكوف بينيـ عامؿ مشترؾ  أف، عمى غير مييكميف وفي تنظيـ نقابي أ فمييكمي

صاحب العمؿ ية، و مف ج ػ، أو لمينة معينةكأف يكونوا تابعيف لنقابة واحدة يجمعيـ،
رؼ طال.فالوصؼ الجماعي جاء مف وجوب كوف أو أصاحب العمؿ مف جية أخرى

العمالي جماعة مف العماؿ وليس عامبل واحدا، كما أف المصمحة التي تدور حوليا 
، البد وأف تكوف مصمحة جماعية لجميع العماؿ أو لجماعة كبيرة المنازعةىذه 
السالؼ ذكره عف  90/02مف قانوف  2ولقد عبر المشرع الجزائري في المادة .2منيـ

ماؿ، بكؿ ما يتصؿ بالعبلقات االجتماعية المصمحة العامة المشتركة لمجموع الع
ومف ثـ تكوف المصمحة الجماعية  والمينية في عبلقات العمؿ والشروط العامة لمعمؿ.

المشتركة في منازعات العمؿ الجماعية، ىي المقابمة لممصمحة الفردية في منازعات 
ب ارتكابو عقوبة تأديبية ضد عامؿ بس لو تـ فصؿ عامؿ أو توقيعالعمؿ الفردية، كما 

 .3لخطأ ميني
 

إف تحديد أطراؼ النزاع ال يكفي لمتمييز بيف النزاع  :معيار الموضوع ـ ثانيا 
نما يمـز باإلضافة إلى ذلؾ النظر إلى موضوع  الفردي والنزاع الجماعي في العمؿ، وا 

، حيث ينصب قو عمى تسميتو بالمعيار الموضوعيوىو الذي اصطمح الفالنزاع، 
الفردية عمى خبلؼ قانوني نتيجة إخبلؿ أحد طرفي عبلقة العمؿ موضوع المنازعة 

                                                           
 ، السابؽ ذكره.العمؿبتسوية النزاعات الفردية في ، المتعمؽ 04 -90مف قانوف  2أنظر: المادة   - 1
؛ رشيد 388ص  مرجع سابؽ، راجع: أحمية سميماف، قانوف عبلقات العمؿ الجماعية في التشريع الجزائري،ػ 2

: 77، صمرجع سابؽ، في ظؿ اإلصبلحات االقتصادية في الجزائر واضح، منازعات العمؿ الفردية والجماعية
مسطيف، دراسة مقدمة لقسـ البحوث والدراسات القانونية جميؿ موسى محمد سرحاف، عبلقات العمؿ الجماعية في ف

؛ د.مصطفى احمد أبو عمرو، عبلقات العمؿ 133، ص2003لمحصوؿ عمى درجة الماجستير، القاىرة، أكتوبر 
ناىد حسف حسيف عمي عشري، الوسائؿ  ؛291، ص 2005الجماعية، دار الجامعة الجديدة لمنشر، اإلسكندرية، 

 .9ص  2007العمؿ الجماعية، رسالة ماجستير، كمية الحقوؽ، جامعة القاىرة،  الرضائية لفض منازعات
 .49عيسى لعبلوي، مرجع السابؽ، ص  - 3
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المتمثمة أساسا بتنفيذ أو العقدية التي تنظـ عبلقتيما و القانونية  االلتزاماتمف  بالتزاـ
مف ثـ فيي تنصب عمى موضوع محدد قانونا أو و  ،1أو تعميؽ أو إنياء عبلقة العمؿ

يره بالعمؿ عمى المختص دوف غ اعتبارهبيعود الفصؿ فيو إلى الجياز القضائي  اتفاقا
 .2ىذا ما يفسر تسمية ىذه المنازعات بالمنازعات القانونيةتطبيؽ القانوف، و 

 

في حيف ينصب موضوع المنازعة الجماعية عمى الخبلؼ حوؿ تعديؿ أو 
يف العماؿ والييئة المستخدمة، والمطالبة القائـ ب االتفاؽتغيير أو إلغاء النظاـ أو 

ستجابة لمطالبيـ وا مبلئمةاتفاؽ آخر يكوف أكثر تعويضو بنظاـ أو و بتغييره 
األساسية، التي يمكف أف تكوف محؿ نزاع، كالمطالبة بالرفع مف األجور، أو تخفيض 

شروط العمؿ التي ىي مجموعة القواعد التي تنظـ  عدد ساعات العمؿ، أو تحسيف
 أو ،امالتزامات كؿ منيالعبلقة بيف العامؿ وصاحب العمؿ، والتي تحدد حقوؽ و 

ما و  ،بظرؼ زماف ومكاف العمؿ تتعمؽ التي ىي مجموعة الشروط التي ظروؼ العمؿ
قتصاديا ال يمس عامؿ واحد مف ثـ فقد تتخذ طابعا مينيا أو اجتماعيا أو اإلى ذلؾ. و 

أو مجموعة صغيرة مف العماؿ، بؿ يمس مصمحة مشتركة لمجموع أو معظـ العماؿ، 
ؿ مثؿ ىذه المنازعة عف طريؽ القضاء بؿ عف طريؽ الوسائؿ ولذلؾ ال يمكف ح

 .3و الوساطة و التحكيـ المصالحةسمميا  أي عبر وسائؿ  الحمي المبتكرةالفنية 
 

االلتزاـ أو القانوف المنظـ لو كما أف الغاية مف المنازعة الفردية ىي تنفيذ 
النظاـ  لغاءتفسير أو إ إلى تعديؿ أويتجو ىدؼ المنازعة الجماعية  في حيف، واحترامو

                                                           
ولفقي، النظاـ القانوني لنزاعات العمؿ الفردية، المجمة الجزائرية لمعمؿ المعيد أراجع في ىذا الشأف: إدريس ػ 1

 ما يمييا.و  188، ص 1998، الجزائر 22الوطني لمعمؿ، العدد 
 ؛ د.75، ص 1981، تشريعات العمؿ العربية، المعيد العربي لمثقافة العمالية، الجزائر، راجع: د. محمد ىبلؿػ 2

عصاـ يوسؼ القيسي، التنظيـ االجتماعي لمعمؿ، بحث مقارف في تشريعات العمؿ العربية، المعيد العربي لمثقافة 
، مرجع جميؿ موسى محمد سرحاف ؛338، ص 1981-1980ت العمالية، مؤسسة الخميج لمطباعة والنشر، بيرو 

 .134ص  سابؽ،
، وراجع 342ص  مرجع سابؽ،أحمية سميماف، الوجيز في قانوف عبلقات العمؿ في التشريع الجزائري، راجع:ػ  3

؛ 19؛ وناىد حسف حسيف عمي عشري، مرجع سابؽ،ص75أيضا، د.محمد ىبلؿ. المرجع السابؽ، ص 
فقداف األجر كأثر إلنياء  ،؛ عبد ربو العوماري297و 287و،  مرجع سابؽ، صمصطفى احمد أبو عمر و 

عبلقات الشغؿ عمى ضوء القانوف المغربي، رسالة لنيؿ الدكتوراه، كمية العمـو القانونية واالقتصادية 
 أيضاراجع  ؛50، ص 2005 -2004جامعة محمد الخامس، الرباط،  ،واالجتماعية

Laila AZOURI :«Le règlement pacifique des conflits collectifs du travail au Liban »,THESE 
pour le doctorat en droit, faculté de droit, université JEAN MOULIN –Lyon  III,1974, p.19.  
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التي  رتحديد المعاييوبيذا نكوف قد انتيينا مف  تعويضو بنظاـ آخر.أو االتفاؽ القائـ و 
 .الفردية وتمييزىا عف المنازعة الجماعيةنرى أف مف شانيا تحديد مفيـو المنازعة 

 
 الفرع الثاني

 اآلثار المترتبة عن التمييز
 ماعيةبين المنازعة الفردية والمنازعة الج

 

آثار ال والمنازعة الجماعية في العمؿالتمييز بيف المنازعة الفردية  عفيترتب 
، في اجتماعياو  اقتصادياالعماؿ المعنييف مينيا و غيرة مف تتعدى العامؿ أو مجموعة ص

رىا إلى شريحة ذلؾ عمى خبلؼ المنازعة الجماعية التي تتعدى آثاو ، المنازعة الفردية
يقـو النزاع في عنيا مف آثار تمتد إلى المجتمع ككؿ كأف قد ينتج ما كبيرة مف العماؿ و 

 الصحة مثبل.اليومية كقطاعي النقؿ و لمواطنيف مؤسسة ليا عبلقة بحياة ا
 

اثر يترتب  أىـ، أف مف خبلؿ دراستنا ليذه النقطة، اتضح لنا جمياغير أني
اسا في تحديد الجية أس يتمثؿ ،الجماعيةالمنازعة الفردية والمنازعة  التمييز بيف عف

لؾ أنو وحسب الغالية العظمى مف التشريعات ذ بنظر النزاع، القضائية المختصة
يختص بنظرىا محاكـ العمؿ التابعة أف المنازعات الفردية العمالية المقارنة نجد 

ىيئات خاصة لمقضاء العادي، في حيف أف المنازعات الجماعية يختص بنظرىا 
سواء كانت مف طبيعة قانونية أو كانت  ،1وساطة والتحكيـىيئات المصالحة والتتمثؿ 

يفرؽ  ،3في حيف أف البعض اآلخر ،2مف طبيعة اقتصادية بالنسبة لبعض التشريعات
في ىذا الصدد بيف النزاع القانوني الذي يجعمو مف اختصاص القضاء العادي، حتى 

مف اختصاص  قطفبيعة جماعية، وبيف النزاع االقتصادي الذي يجعمو طكاف مف  ولو

                                                           
و" الوجيز وما بعدىا،  392مرجع سابؽ، ص  ،ػ انظر: أحمية سميماف، قانوف عبلقات العمؿ الجماعية في التشريع الجزائري1

السممية لحؿ  ؿ، الوسائوما بعدىا؛ خالفي عبد المطيؼ 347مرجع سابؽ، ص ،في قانوف عبلقات العمؿ في التشريع الجزائري"
؛ أسماء 49. ص1987أطروحة دكتوراه، كمية الحقوؽ، جامعة عيف شمس، القاىرة، ، منازعات العمؿ الجماعية

 .Laila AZOURI, op. citوراجع أيضا: وما يمييا.  31رجع سابؽ، صم، عوريش، التحكيـ في منازعات العمؿ الجماعية

p.36 
 وذلؾ مثؿ التشريع الفرنسي والمصري والمغربي. ػ 2
وذلؾ مثؿ التشريعات في الببلد االسكندينافية وكذلؾ األمر بالنسبة لمتشريع األلماني، يراجع في ىذا الشأف: ػ 3

 .50خالفي عبد المطيؼ، مرجع سابؽ. ص 
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 المصالحةىيئات التسوية السممية لمنازعات العمؿ الجماعية ، ونعني بذلؾ ىيئات 
 والوساطة والتحكيـ.

 

وىكذا نجد المشرع الجزائري قد جعؿ تسوية منازعات العمؿ الفردية مف 
ػ  1:القانوف رقـ  المحاكـ الفاصمة في المسائؿ االجتماعية وذلؾ بموجباختصاص 

 "عمى أنو: منو 31حيث نصت المادة  العمؿ،سوية النزاعات الفردية في المتعمؽ بت15
تنظر المحاكـ الفاصمة في ،1المدنية اإلجراءاتمف قانوف  8مع مراعاة أحكاـ المادة 

 المسائؿ االجتماعية فيما يمي:
الخبلفات الفردية لمعمؿ الناجمة عف تنفيذ أو توقيؼ أو قطع عبلقة عمؿ أو عقد  -

 مييف.تكويف أو ت

 "كافة القضايا األخرى التي يخوليا ليا القانوف صراحة.-
 

أما تسوية منازعات العمؿ الجماعية فقد افرد ليا قانوف خاص يتمثؿ في القانوف 
المتعمؽ بالوقاية مف النزاعات الجماعية في  1::2فبراير  17في  المؤرخ 13ػ  1:رقـ 

إلى ذا القانوف ميمة تسويتيا اإلضراب، حيث أخضع ىالعمؿ وتسويتيا وممارسة حؽ 
 .2والتحكيـالمصالحة والوساطة  تىيئا

 

وىو بذلؾ يكوف قد سار عمى منواؿ المشرع الفرنسي الذي جعؿ تسوية منازعات 
العمؿ الفردية مف اختصاص القضاء العادي مجسدا في محاكـ العمؿ وذلؾ بموجب 

مف قانوف العمؿ R.1412-1مادة التي تقابميا ال1986قانوف العمؿ لسنة  مفL.512-2المادة 

                                                           
 25مؤرخ في  ،09-08قانوف اإلجراءات المدنيةواإلدارية الجديد رقـ  وحؿ محمو، برمتو القانوف ىذاد تـ إلغاء ػ لق1

مف ىذا القانوف  800،. ومف ثـ حمت المادة 2008افريؿ 23،صادر بتاريخ 21عددجريدة رسميةال، 2008فيفري 
 مف قانوف االجراءات المدنية الممغى.  7محؿ المادة 

الجماعية في  لمتعمؽ بالوقاية مف النزاعات، ا1990فبراير  06المؤرخ في  ،02-90مف القانوف رقـ  6دة تنص الماػ 2
المختصة تقميميا التي ==تقـو مفتشية العمؿ" العمؿ وتسويتيا وممارسة حؽ اإلضراب، المعدؿ والمتمـ. عمى أنو:

وتنص  "،ف المستخدـ وممثمي العماؿ...يرفع إلييا الخبلؼ الجماعي في العمؿ وجوبا، بمحاولة المصالحة بي
الوساطة ىي أجراء يتفؽ، بموجبو، طرفا الخبلؼ الجماعي في العمؿ عمى " مف نفس القانوف عمى أنو: 10المادة 

مف  13، وتنص المادة "في تعيينو فالوسيط ويشتركاإلى شخص مف الغير يدعى إسناد ميمة اقتراح تسوية ودية لمنزاع 
إلى  442في حالة اتفاؽ الطرفيف عمى عرض خبلفيما عمى التحكيـ، تطبؽ أحكاـ المواد  "و:نفس القانوف عمى أن

 442. مع اإلشارة الى أف المواد "مف قانوف اإلجراءات المدنية، مع مراعاة األحكاـ الخاصة في ىذا القانوف 454
مف قانوف اإلجراءات  1013 إلى 1006مف قانوف اإلجراءات المدنية الممغى، أصبحت تقابميا المواد  454إلى 

 المدنية واإلدارية اآلنؼ الذكر.
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لطرؽ التسوية السممية المتمثمة أخضع منازعات العمؿ الجماعية  في حيف،1الحالي
 .2في المصالحة والوساطة والتحكيـ

 

، ف النزاع الفردي والنزاع الجماعي، فعمى ضوء التفرقة بيأما المشرع المغربي 
ا االجتماعية بالنظر فقط في ه قد عقد االختصاص لممحكمة االبتدائية في القضاينجد

الفصؿ )المادة(  النزاعات الفردية دوف اإلشارة  إلى النزاعات الجماعية، كما يتبيف مف
تختص المحاكـ االبتدائية في "و:ػالذي ينص عمى أن،3المدنيةمف قانوف المسطرة  31

التدريب النزاعات الفردية المتعمقة بعقود الشغؿ أو  -المسائؿ االجتماعية بالنظر في: 
أما بالنسبة ، "بلقة بالشغؿ أو التدريب الميني...الميني والخبلفات الفردية التي ليا ع

كما يتضح  التحكيـو ىيئة التصالح  إلىالجماعية فقد أسند ميمة تسويتيا  لممنازعات
تسوى " :ص عمى أنوالذي ين مف مدونة الشغؿ المغربية 661قتضيات الفصؿمف م

وفؽ مسطرة التصالح والتحكيـ المنصوص عمييا في ىذا  منازعات الشغؿ الجماعية
 ."الشأف

 

التونسي الذي اعتمد بدوره التفرقة بيف النزاع الفردي  عبالنسبة لممشر الحاؿ وكذلؾ ىو 
 المعدلة 2:77ة نوالنزاع الجماعي في العمؿ، وذلؾ مف خبلؿ مدونة الشغؿ لس

حيث أخضع نزاعات  ،5::2راير بف 32المؤرخ في5::2لسنة  :3والمتممة بالقانوف عدد 
العمؿ الفردية لييئات قضائية تتمثؿ في دوائر الشغؿ، بينما أخضع نزاعات العمؿ 

 .4عية لييئات المصالحة والتحكيـالجما
 

                                                           
 72الطبعة  دالوز2008يناير 22بتاريخ  67-2008قانوف العمؿ الفرنسي المعدؿ والمتمـ بموجب القانوف رقـ ػ 1

 .2010سنة 
المتعمقة L.2524-1المتعمقة بالوساطة، والمادة  L.2523-1بالمصالحة، المادة  المتعمقة L2522-1المادةأنظر ػ 2

 بالتحكيـ.
 .2742، ص ، مرجع سابؽأنظر قانوف المسطرة المدنية المغربيةػ 3
، يتعمؽ بإصدار مجمة الشغؿ، المعدؿ والمتمـ، 1966فريؿأ30مؤرخ في  66لسنة  27-66ػ أنظر القانوف عدد  4

  183/1لفصؿ )المادة( دائرة التشريع، دار بوسبلمة لمطباعة والنشر، تونس ) دوف ذكر سنة النشر(.حيث  ينص ا
منو عمى أنو: " تختص دوائر الشغؿ بفصؿ النزاعات التي تنشأ عند انجاز عقد الشغؿ أو التمريف بيف األطراؼ 
المتعاقدة. وتنسحب مأموريتو  أيضا عمى النزاعات الناشئة بيف العممة بمناسبة القياـ بالشغؿ،" وينص الفصؿ 

نشأ بيف المؤجريف والعممة، مف شأنيا أف تثير نزاع شغؿ جماعي، يجب منيا عمى أف:" كؿ صعوبة ت 376)المادة(
أف تعرض عمى المجنة الصمحية ذات النظر، قبؿ القياـ بأي إضراب أو أي صد لمعممة عف مباشرة عمميـ، مف 

عمى أنو: " إذا لـ يرض الحؿ المقترح أحد الطرفيف ، فانو يمكف  381وينص الفصؿ  ،قبؿ أكثر الطرفيف حرصا"
 .أف يتفقا عمى عرض النزاع القائـ بينيما عمى التحكيـ"ليذيف الطرفيف 
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، وباألخص تشريعات  كؿ المقارنة التشريعات ؼاستعراضنا لمختممف خبلؿ وىكذا و 
كغيرىا مف التشريعات العمالية  اأنياتضح لنا ، ف  الجزائر وفرنسا وتونس والمغربم

 فيما ال تختمؼ، الفردي والنزاع الجماعي في العمؿالتي تعرؼ التفرقة بيف النزاع 
 إخضاع منازعات العمؿ الفردية الختصاص القضاء العادي مجسدا بينيا مف حيث

نما ، في محاكـ العمؿ في الوسائؿ السممية المعتمدة في تسوية نزاعات  فقط تختمؼوا 
ؿ الجماعية، فبعض األنظمة مثؿ الجزائر وفرنسا تخضع تسوية نزاعات العمؿ العم

مثؿ اآلخر  ضيخضعيا البع بينماالمصالحة والوساطة والتحكيـ،  لييئاتالجماعية 
 .فقط المصالحة والتحكيـ لييئاتتونس والمغرب 

 

لفردي االتفرقة بيف النزاع  التي تكتسبيا القصوىاألىمية  تبدو وبناء عمى ما تقدـ
تعمؿ عمى تحديد  ىذه التفرقة أف ىوباإلضافة إل، ذلؾ أنو والنزاع الجماعي في العمؿ

تعمؿ أيضا عمى تحديد  فإنياكؿ مف النزاع الفردي والنزاع الجماعي،  مفيوـ
اختصاص كؿ مف القضاء العادي وكذلؾ اختصاص ىيئات التسوية السممية، حيث 

المنازعات الفردية، في حيف  رعمؿ بنظالفي محاكـ  االعادي مجسديختص القضاء 
منازعات العمؿ الجماعية، وىذا  نظربوالتحكيـ تختص ىيئات المصالحة والوساطة 

التي تأخذ بالتفرقة بيف النزاع الفردي والنزاع الجماعي مثؿ النظاـ  األنظمةطبعا في 
التي ال القانونية  األنظمةوفرنسا وتونس والمغرب ، دوف  الجزائرالقانوني لكؿ مف 

تعرؼ ىذه التفرقة وذلؾ مثؿ النظاـ القانوني لكؿ مف انجمترا والواليات المتحدة 
 .1األمريكية

 

مما تقدـ يمكننا القوؿ بأف المنازعة الفردية تكيؼ كذلؾ لكونيا فردية في و  
فردية في دا أو مجموعة صغيرة مف العماؿ، و أطرافيا بحيث ال تمس إال عامبل واح

نصب عمى خبلؼ قانوني ناتج عف إخبلؿ أحد طرفي العبلقة بأي موضوعيا لكونيا ت
االلتزاـ فردية في ىدفيا لكونيا ترمي إلى تنفيذ ، و اتفاقاالمحددة قانونا أو  التزاماتومف 
الشأف. فردية في آثارىا بحيث ال تمس إال صاحب لعمؿ، و القانوف المنظـ لعبلقة او 
ؾ لكونيا جماعية في أطرافيا، ذلىذا عكس المنازعة الجماعية التي تكيؼ كو 

                                                           
 وما بعدىا.. 7، صمرجع سابؽػ راجع: د. خالفي عبد المطيؼ،  1
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جماعية في آثارىا و  ،1األىداؼ التي تقـو مف أجميا أو بسببياجماعية في المصالح و و 
 كما بػينا سابقا.

 

الجماعية أىمية بالغة إذ عمى  المنازعةليذا التمييز بيف المنازعة الفردية و و 
كيفية  زاعاتالنلكؿ نوع مف ىذه ضوئو تحدد الجية التي تتولى تسويتيا، إذ أف 

طار خاص بمعالجتيا كما أسمفنا و   .الذكرا 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                           

مرجع لمعمؿ، التنظيـ االجتماعييوسؼ القيسي، عصاـ و ما يمييا؛ د. 74راجع: د.محمد ىبلؿ، مرجع سابؽ، ص ػ 1
 CAMERLYNCK : Droit du Travail – Tome1, (le (G.H).راجع أيضا  339و  338سابؽ، ص 

contrat du travail)- 12ème édition DALLOZ, Paris 1982, Page 984.                                          
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 المبحث الثاني
 أنواع النزاعات الفردية من حيث المضمون

 

ثبلثة أنواع، يتعمؽ النوع  إلىمف حيث المضموف  الفرديةالعمؿ نزاعات  تنقسـ
)مطمب اقية لمعمؿ األوؿ منيا بالمنازعات المتعمقة بمخالفة األحكاـ القانونية واالتف

)مطمب ونية واالتفاقية لمنازعات المتعمقة بمخالفة بنود العقد القان، والثاني باأول(
مطمب )نظمة الداخمية المنازعات المتعمقة بمخالفة أحكاـ وبنود األالثالث ب، و ثاني(
 ما يمي:في التواليوليا عمى انتن ثالث (

 

 المطلب األول
 حكام الق انونية واالتف اقية للعملالمنازعات المتعلقة بمخالفة األ 

 

بمجرد  بصاحب العمؿ آثار مباشرةعبلقة العمؿ التي تربط العامؿ  فيترتب ع
النظـ و  المنصوص عمييا في القوانيفكاـ األحإجراءات إبراميا وفؽ الشروط و  استكماؿ

عمى أطرافيا،  التزاماتيترتب عف ىذه العبلقة مف حقوؽ و  المعموؿ بيا التي تحدد ما
 تىذه االلتزاماذلؾ ميما كاف مصدر كؿ منيما حقوقا لمطرؼ اآلخر، و  التزاماتحيث تشكؿ 

 .1بأي نزاع يحدث بيف الطرفيف خارج ىذه العبلقة االعتدادبحيث ال يمكف أف يكوف 
 

ة الخاصة بتنظيـ رغـ تخمي الدولة عف التكفؿ التاـ بمختمؼ الجوانب التنظيميو        
لتنظيـ أمورىـ  االجتماعييفالمتعامميف ؾ ألطراؼ العقد و ترؾ ذلعبلقات العمؿ، و 
الجماعية، إال أف ىذا التخمي يبقى نسبيا،  واالتفاقياتعقود العمؿ  بأنفسيـ عف طريؽ

تأطير بعض المسائؿ الجوىرية في عبلقات العمؿ بحقيا في تنظيـ و  احتفظتبحيث 
العمؿ و  احترامياالسير عمى  المتعاقدة آمرة يجب عمى األطراؼعمى شكؿ قواعد قانونية 

   .2بيا
 
 
 

                                                           
-Gérard LYON :. أنظر كذلؾ359ػ راجع: د.محمود جماؿ الديف زكي، عقد العمؿ، مرجع سابؽ، ص  1

CAEN, Jean PELISSIER, Alain SUPIOT - Droit du Travail - 17
eme

 éd, Dalloz 1994, P 539. 
 .السالؼ ذكره ،11-90ػ راجع: أحكاـ القانوف  2
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 الفرع األول
 المنازعات المتعلقة باألحكام الق انونية

 

جاء قانوف عبلقات العمؿ بالعديد مف األحكاـ القانونية التي تعتبر مف قبيؿ  لقد      
كتمؾ   لمعامؿكانت أكثر نفعا وفائدة  اإال إذالنظاـ العاـ والتي ال يمكف مخالفتيا 

وما يتعمؽ  ،1جربالحد األدنى لؤل وبصفة خاصة تمؾ المرتبطةاألجور ب المتعمقة
 بالتزامات المستخدـ فيما يخص تسديد مختمؼ المصاريؼ التي يتحمميا العامؿ أثناء

وكذلؾ ما يتعمؽ  ،3األجور لمعامؿ قسيمةووجوب منح  ،2أو بمناسبة تنفيذ العمؿ 
 .4المقررة لو خرىبالحماية القانونية لؤلجر ومختمؼ الضمانات األ

 

وفي نفس مجاؿ عبلقات العمؿ الفردية، فقد وضع المشرع بعض القيود عمى      ,
طرفي عبلقة العمؿ، فيما يتعمؽ باختيار مدة عبلقة العمؿ، حيث أنو لـ يتركيا لمحرية 

االتفاؽ عمى عبلقة عمؿ  لؤلطراؼالتعاقدية، وذلؾ بتحديد المجاالت التي يجوز فييا 
 إلىورتب عمى ذلؾ بطبلف شرط تحديد المدة، وتحويؿ عبلقة العمؿ  محددة المدة

 .5عبلقة غير محددة المدة بحكـ القانوف
 

ونفس الشيء بالنسبة لعبلقة العمؿ بالتوقيت الجزئي التي نظميا بالشكؿ الذي        
 إلى6مجاالت ضيقة في االتفاؽ عمى بنود ىذه العبلقة. سوىلـ يترؾ ألطراؼ العبلقة 

                                                           
 مف135 و 134المتعمؽ بعبلقات العمؿ، السابؽ ذكره، والفصميف  ،11-90مف القانوف رقـ  87أنظر المادتاف  - 1

قانوف العمؿ من-L.3231والمادة ونة الشغؿ المغربية، مف مد 358و  356مجمة الشغؿ التونسية، والمادتاف 
 الفرنسي.

العمؿ المصري الجديد، والمادة  مف قانوف 37المادة و السابؽ ذكره،  ،11-90مف القانوف  83أنظر المادة  - 2
 مف مدونة الشغؿ المغربية.  353

المتعمؽ  ،04-90مف القانوف  22المتعمؽ بعبلقات العمؿ. والمادة ، 11-90مف القانوف  86أنظر المادة  - 3
مف  143مف مدونة الشغؿ المغربية، والفصؿ  703بتسرية النزاعات الفردية في العمؿ المشار إلييما آنفا؛ والمادة 

 قانوف العمؿ الفرنسي. ـ  L. 3243 – 2مجمة الشغؿ التونسية؛ والمادة
 382قات العمؿ السابؽ ذكره. والمواد مف المتعمؽ بعبل ،11 – 90مف القانوف  90إلى  88أنظر المواد مف  - 4

 L. 3251 1 -*L.3251 : مف مجمة الشغؿ التونسية؛ والمواد 150و  149والفصميف مف مدونة الشغؿ المغربية؛  386إلى 

-2 *  L. 3251 –3 .مف قانوف العمؿ الفرنسي 
مف  17المذكور آنفا؛ والمادة  ، المتعمؽ بعبلقات العمؿ11 – 90مكرر مف القانوف  12و 12أنظر المواد :  - 5

 مف قانوف العمبللفرنسي.  L. 1242 – 12والمادة ، مف مجمة الشغؿ التونسية 17والفصؿ  ،مدونة الشغؿ المغربية
 ،473 – 97 والمرسـو التنفيذي رقـ المتعمؽ بعبلقات العمؿ السابؽ ذكره، ،11 – 90مف القانوف  13أنظر المادة - 6

 ؛4/12/1997بتاريخ صادر ، 82دد جريدة رسمية العالمتعمؽ بالتوقيت الجزئي.  ،1997ديسمبر  8المؤرخ في 
 مف مدونة الشغؿ المغربية. 17و 16مف مجمة الشغؿ التونسية؛ والمادتيف  6والفصؿ مف قانوف العمؿ الفرنسي؛ L. 1242 – 2والمادة 
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بعض األحكاـ التي تؤسس لمبادئ قانونية ال يجوز مخالفتيا، مثؿ تحديد سف  جانب
ومنع أي شكؿ مف أشكاؿ التمييز بيف العماؿ عمى أساس أي اعتبار غير  ،1العمؿ

العماؿ األجانب وتنظيـ عبلقات العمؿ  إلىوتقييد المجوء  ،2االعتبارات المينية
وأخيرا تمييز  ،3اضعة لؤلطراؼالخاصة بيـ بمقتضى أحكاـ قانونية خاصة غير خ

 .4أساسية خاصة غير خاضعة لمجاؿ التفاوض بيف األطراؼبعض الفئات المينية بقوانيف 
 

 اعتبارهنظرا لما ليذه األحكاـ مف أىمية فقد أوالىا المشرع عناية بالغة لحد و 
بيا  التنظيمية المعموؿالعقد يخالؼ األحكاـ التشريعية و عديـ األثر كؿ بند في باطبل و 
 .5التمقائي لذلؾ البند بأحكاـ قانونية بقوة القانوف االستبداؿكما أقر 

. 

ونية، إلى جانب بسبب ىذه العناية التي تحضى بيا ىذه األحكاـ القانىكذا و و 
كذا العقوبات تي أنشئت مف أجؿ فرض احتراميا، و المؤسسات العمومية الالييئات و 

إف عدد النزاعات الفردية التي يتسبب التي يمكف أف يتعرض ليا كؿ مخالؼ ليا، ف
 ـوالتي سيتمة مع تمؾ المسجمة ألسباب أخرى فييا خرؽ ىذه األحكاـ تعتبر قمي

 .الحقا إليياالتطرؽ 
 

                                                           
مف مدونة  143ذكور أعبله؛ والمادة ، المتعمؽ بعبلقات العمؿ الم11 – 90مف القانوف  15أنظر المادة  - 1

 قانوف العمؿ الفرنسي. مفL. 3161 – 1مف مجمة الشغؿ التونسية؛ والمادة  6الشغؿ المغربية؛ و الفصؿ 
والمادة مف مدونة الشغؿ المغربية؛  9، المتعمؽ بعبلقات العمؿ، والمادة 11- 90مف القانوف  17المادة  رأنظ - 2

L. 1131 – 1  ؿ الفرنسي.مف قانوف العم 
 جويمية 11في  المؤرخ10 - 81رقـ ،  المتعمؽ بعبلقات العمؿ، وكذا القانوف 11- 90لقانوف ا مف 21أنظر المادة  - 3

مدونة الشغؿ  مف516، والمادة 14/07/1981بتاريخ، 28عددجريدة رسمية ال،المتعمؽ بشروط تشغيؿ العماؿ األجانب. 1981
 العمؿ الفرنسي. منقانوفL. 8251 – 1التونسية، والمادة  مجمة الشغؿ مف259المغربية، والفصؿ 

، المتعمؽ بعبلقات العمؿ، ومختمؼ المراسيـ التنفيذية المتعمقة ببعض ىذه 11- 90مف القانوف  4أنظر المادة  - 4
المتعمقبالنظاـ الخاص  1990سبتمبر  29في  المؤرخ 290ػ  90ىذه الفئات، وعمى سبيؿ المثاؿ المرسـو التنفيذي 

في  المؤرخ102ػ  05والمرسـو التنفيذي ،1990، لسنة 42عدد جريدة رسميةالالخاصة بمسيري المؤسسات. بلقات العمؿ بع
 أوالتجاري  أولمستخدميف المبلحيف لسفف النقؿ البحري االمحدد لمنظاـ النوعي لعبلقات عمؿ  ،2005مارس  26

، المحدد 2008ماي 10المؤرخ في  140ػ  08لتنفيذي . والمرسـو ا2005لسنة 22عدد جريدة رسميةالالصيد البحري. 
. وغيرىا مف األنظمة 2008لسنة  24عدد ، جريدة رسميةاللمنظاـ النوعي لعبلقات العمؿ المتعمقة بالصحفييف

مف مدونة الشغؿ المغربية،  3النوعية األخرى المتعمقة ببعض الفئات المينية الخاصة.راجع كذلؾ المادة 
مف قانوف العمؿ   L. 7221 -1 * L.7211 – 1  * L.7121 – 1 *  L.7111 – 1  * L. 7231 – 1  *L. 7411 – 1والمواد:
 الفرنسي.

و ما  134، ص 1983قانوف العمؿ، الطبعة الثالثة، مطبعة جامعة القاىرة، ػ راجع : د.محمود جماؿ الديف زكي،  5
 ,Cour de Cassation Française, chambre civile, 19/07/1973, GAZET du palaisوكذلؾ بعدىا؛ما 

Tome.2 Contrat du Travail, N° 53, P 113.   
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مف 3إلى تعريؼ النزاع الفردي لمعمؿ الذي أوردتو المادة  لرجوعىكذا فبا 
نا نستطيع القوؿ بأف المتعمؽ بتسوية النزاعات الفردية في العمؿ، فإن 15ػ  1:القانوف 

المحددة  االلتزاماتمف  بالتزاـأسباب ىذه النزاعات ىي إخبلؿ أحد أطراؼ العبلقة 
مما يسبب ضررا  اتفاقيلنص قانوف تنظيمي أو  امتثالوفي العقد، أو لخرقو أو عدـ 

يميزىا ىو الشيء الذي ، و .يستوجب تعويضا يقدره القضاء المختصلمطرؼ اآلخر
ماعية التي تيدؼ في أغمبيا إلى تعديؿ أو تغيير النظاـ القائـ و المنازعات الج فع

 .1جديد باتفاؽتعويضو 
  

 رع الثانيالف
 المنازعات المتعلقة باألحكام االتف اقية

 

قانونية مينية مة و مف المعموـ أف أحكاـ االتفاقيات الجماعية تشكؿ منظ  
األمر الذي يجعميا تتمتع  مكممة لؤلحكاـ القانونية الصادرة عف الييئة التشريعية،

لزاميتيا عمى إبنفس القيمة القانونية التي يتمتع بيا القانوف، مف حيث فرض 
المخاطبيف بيا، تحت طائمة الجزاءات المدنية أو الجزائية المترتبة عمى كؿ مف 

" قات العمؿ في ىذا الشأف عمى أنو:مف قانوف عبل 246يخالفيا، حيث تنص المادة 
مف مخالفات  ة لما نصت عميو االتفاقيات أو االتفاقات الجماعيةتعتبر كؿ مخالف

في حيف أحاؿ المشرع الفرنسي ."تشريع العمؿ، ويعاقب عمييا طبقا ألحكاـ ىذا القانوف
االتفاقيات واتفاقات العمؿ الجماعية إلى مفتشي  أحكاـميمة فرض احتراـ والمغربي 

محاضر المخالفات  يقوموف بتحريروالذيف العمؿ وأعواف وضباط الضبطية القضائية 
الجيات القضائية  ىوتقديميا إلالمسجمة في مجاؿ خرؽ أحكاـ ىذه االتفاقيات 

 .2المقررة في ىذا المجاؿ واإلجراءاتطبيعة كؿ مخالفة، وفؽ التدابير المختصة حسب 
 

                                                           
)عبلقات العمؿ الفردية(، الطبعة ، التنظيـ القانوني لعبلقات العمؿ في التشريع الجزائري، ػ راجع: أحمية سميماف 1

 .239، ص5::2الثانية، ديواف المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
االتفاقيات الجماعية لمعمؿ كإطار لتنظيـ عبلقات العمؿ في التشريع ، أحمية سميماف أنظر في ىذا الشأف - 2

والمتمـ،  ؿالفرنسي المعدمف قانوف العمؿ L.8113 – 7. أنظر كذلؾ المادة 232مرجع سابؽ، ص  ،الجزائري
 مف مدونة الشغؿ المغربية. 128والمادة 
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" يكوف باطبل وعديـ انوف عبلقات العمؿ كذلؾ عمى أنو:مف ق 248كما نصت المادة 
كؿ بند في عقد العمؿ يخالؼ باستنقاصو حقوقا منحت لمعماؿ بموجب التشريع  األثر

 ". واالتفاقيات أو االتفاقات الجماعية
 

، فاف الفقو المعاصر ونظرا لؤلىمية البالغة التي تكتسييا أحكاـ االتفاقيات الجماعية
 إحدىيكاد يجمع عمى أف جزاء مخالفة األحكاـ االتفاقية، ال يكاد يخرج عف 

العقود ، تتمثؿ األولى في الجزاء التمقائي أو الفوري الذي يتمثؿ في تعديؿ الصورتيف
االتفاقية بالشكؿ الذي تحؿ فيو ىذه األخيرة محؿ األولى، حموال  الفردية المخالفة لمقواعد

تمقائيا، ومف ثـ تسري عمى عقود العمؿ القواعد االتفاقية وتستبعد القواعد المخالفة 
تسوية النزاعات الناجمة عف مخالفة عقود  آلياتفي  مثؿ الصورة الثانيةليا. بينما تت

 العمؿ الفردية لبلتفاقية الجماعية.
 

 :االتف اقية  حكاماأل عقد العمل الفردي المخالفة  بنود   أوال:  تصحيح   
ية في حالة مخالفة ئاالتفاقية بصورة تمقا لؤلحكاـاستبداؿ الشروط المخالفة  ويقصد بو

، بحيث ال يبطؿ العقد بؿ يظؿ صحيحا مع تطبيؽ األحكاـالفردية ليذه  عقود العمؿ
 أكثر نفعاكانت ىذه األخيرة  اإذ المخالفة إالالقواعد االتفاقية بدال مف الشروط 

ال يجوز  آمرةلمعامؿ. وذلؾ لكوف االتفاقيات الجماعية تولد قواعد قانونية اتفاقية 
 .1فائدة العامؿتحقؽ أكثر المخالفة  كانت ىذه اإال إذاالتفاؽ عمى مخالفتيا 

 

والحكمة مف األثر المباشر والتمقائي لؤلحكاـ االتفاقية تتمثؿ في أف إبطاؿ عقد     
والمبادئ وىو ما يتنافى واألىداؼ اإلضرار بالعامؿ.  ىحتما إل العمؿ الفردي يؤدي

ونية واالتفاقية بمختمؼ مكوناتو القانقانوف العمؿ والذي مف أىـ مبادئو التي جاء بيا 
 شروطتتفادى النص عمى بطبلف  القوانيف المقارنةفاف  ولذلؾ ىو حماية العامؿ،

أقؿ فائدة المخالفة الشروط  إذا كانت تمؾ االتفاقية لؤلحكاـالعمؿ الفردية المخالفة 
المدرجة ضمف عقود العمؿ ، ذلؾ أف الشروط االتفاقية لؤلحكاـلمعامؿ مما تتضمنو 

                                                           
ار لتنظيـ عبلقات العمؿ في التشريع الجزائري، مرجع سابؽ، أحمية سميماف، االتفاقيات الجماعية لمعمؿ كإط - 1

-L.2251-1 » « L.2252 » .والمواد ذكره، ؼ، السالمف قانوف عبلقات العمؿ 118المادة  كذلؾ أنظر.232ص 

1 » « L.22553-1  L.2253- L.2254-1 »   مف مدونة الشغؿ المغربية،  121العمؿ الفرنسي، والمادة منقانوف
 مف مجمة الشغؿ التونسية. 31والفصؿ 
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تضمف امتيازات أفضؿ لمعامؿ مما تتضمنو االتفاقيات الجماعية أو التي ت الفردية
إذا كانت تحقؽ أكثر فائدة  القوانيف، ال تكوف مخالفة ليذه االتفاقيات والقوانيف

بالنظاـ العاـ  أصطمح عمى تسميتووفؽ مفيوـ النظاـ األصمح لمعامؿ، أو ما لمعامؿ
 .1االجتماعي

 

ىناؾ فوارؽ كبيرة بيف تعديؿ العقد الذي ال يكوف  أف ىاإلشارة إلوىنا البد مف      
، وفقا لمبدأ العقد فاألطراؼ، أو بحكـ القانو  إرادةتـ وفؽ  اإال إذصحيحا ومقبوال 

الشروط والبنود المخالفة  إزالةشريعة المتعاقديف، وبيف تصحيح العقد الذي يقصد بو 
 لؤلحكاـالعقد المخالؼ  تفاقي الذي يحكـ ىذا العقد، تماما مثؿ تصحيحاإللمقانوف 

تفاقي والقانوف العادي ليما نفس اإلالقانونية العادية، ما دامت كؿ مف أحكاـ القانوف 
مف قانوف  264، وليا نفس الجزاءات في حالة مخالفتيا وفؽ نص المادة اإللزاميةالقوة 

 .عبلقات العمؿ، باستثناء حالة المخالفة التي تكوف أصمح لمعامؿ كما ذكرنا آنفا
 

جراءتعديؿ العقد،  إجراءومما تقدـ تظير عناصر التمييز بيف كؿ مف        وا 
  .2التصحيح المقصود في ىذه الحالة

 

لألحكام  آليات تسوية النزاعات الناجمة عن مخالفة عقود العمل الفردية  ثانيا: 
ة، الفوالتبعات التي تأخذىا ىذه المخ تبلؼ األشكاؿباخ اآللياتتختمؼ ىذه :االتف اقية

المخالفة الذي قد يتخذ ضد المسؤوؿ عف  اإلجراءوالتي عمى أساسيا تتحدد طبيعة 
تسوية  تإطار إجراءافي  إما، حيث يتـ ذلؾ اإلخبلؿبالتعويض عف ىذا  وإللزام

االتفاقية تمس  األحكاـكانت حالة مخالفة  إذافي حالة ما 3،المنازعات الجماعية
نو منازعة جماعية بينيـ وبيف صاحب أو مجموعة مف العماؿ بالشكؿ الذي ينجـ ع

التي تستوجب و أصحاب العمؿ الذيف صدرت منو أو منيـ المخالفة، أو العكس، 
الوقائية التي تضـ  اإلجراءاتتتمثؿ في  ،ةأو قانونياتفاقية  آلياتاعتماد لتسويتيا 

 العبلجية اإلجراءاتالتفاوض الجماعية المباشر، والمجاف المشتركة مف جية، وفي 
يجادالنزاع  الجماعي دراسة وبحث أسباب  إلىالتي تيدؼ  المناسبة لو ضمف  الحموؿ وا 

                                                           
1

 .232أحًٍت سهًٍاٌ، االتفاقٍاث انجًاعٍت نهعًم كإطار نتُظٍى عالقاث انعًم فً انتشرٌع انجسائري، يرجع سابق، ص   -

 .233مرجع سابؽ، ص ، راجع: أحمية سميماف، التنظيـ القانوني لعبلقات العمؿ في التشريع الجزائري -2
، المعدؿ والمتمـ المتعمؽ بالوقاية مف النزاعات 1990فيفري  6المؤرخ في  ،02-90مف القانوف  2راجع المادة  -3

 المشار إليو سابقا.، الجماعية في العمؿ، وتسويتيا وممارسة حؽ اإلضراب
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 كما.1مف جية أخرى المصالحة، والوساطة، والتحكيـ ىيئاتأطر وىيئات معينة، مثؿ 
تسوية النزاعات الفردية أي عف طريؽ رفع دعوى أماـ  تإطار إجراءافي يتـ  قد

 بعض األحيافالقضاء العادي في  أماـ، أو ؿعمنزاعات الفي القضاء المختص بالنظر 
 ية لمنازعات العمؿ الفردية.ئذلؾ عند تطرقنا لمتسوية القضا سنوضحكما 

  

 المطلب الثاني
 المنازعات المتعلقة بمخالفة بنود العقد الق انونية واالتف اقية

 

 مف المتفؽ عميو فقيا وقانونا أف عقد العمؿ ىو مف العقود الرضائية، وبالتالي
ال شرط  إثباتتراضي الطرفيف دوف الحاجة لمكتابة، فاألخيرة شرط  ردفيو ينعقد بمج

يوـ . غير أف ىذا التصور األولي لمفانعقاد. فالعقد يبقى قائما دوف وجود الكتابة
سيما مع تطور بشكؿ كبير، ال الراىففي الوقت  الرضائية في عقد العمؿ قد تطور

مفيـو الرضائية أصبح يتناوؿ مفيـو عبلقة  وتعدد أشكاؿ عقود العمؿ. بحيث أف
الرضائية ىي شرط ضروري والـز لتحقؽ  آخر. وبتعبير العمؿ أكثر منو عقد العمؿ

 إلىوقياـ عبلقة العمؿ ال عقد العمؿ الذي يحتاج اليـو أكثر مف أي وقت مضى 
عقود  مف لؤلنواع األخرىسيما بالنسبة اإلثبات، الكما في  النعقادالكتابة سواء في ا

 العمؿ كعقد العمؿ المحدد المدة مثبل.
 

تقـو عمى الرضا بيف  ،ولتوضيح ذلؾ، يمكننا القوؿ أف أي عبلقة عمؿ
الطرفيف عمى العمؿ وفؽ الشكؿ األكثر شيوعا لعقد العمؿ بيف األفراد والمعروؼ 

، وبذلؾ تكوف الرضائية ىي السمة التي رفا بعقد العمؿ غير المحدد المدةقانونا وع
التعبير األكثر  المدة كونويز عبلقة العمؿ التي تبرز في عقد العمؿ غير المحدد تم

شيوعا عف ىده العبلقة. وىنا يصبح البعد الشكمي في عقد العمؿ أمرا ثانويا، كما 
. غير أف الرضائية ال تكفي وحدىا لمقوؿ ال شرط انعقاد إثباتتصبح الكتابة شرط 

عقد العمؿ المحدد المدة أو الموسمي أو العرضي بوجود األنواع األخرى مف العقود ك
، حيث د تحتاج لتحققيا إلى شرط الكتابةأو المؤقت. فجميع ىذه األنواع مف العقو 

                                                           
مرجع  ، الجماعية لمعمؿ كإطار لتنظيـ عبلقات العمؿ في التشريع الجزائري ت، االتفاقيا: أحمية سميمافراجع -1

 ا يمييا.وم 243سابؽ، ص 
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تصبح الكتابة شرط انعقاد واثبات. وأف انعداميا يؤدي بالضرورة النعداـ وجود العقد 
لتحققو وىو افر الكتابة الشكؿ األكثر شيوعا لعقد العمؿ الذي ال يشترط تو  إلىواالنتقاؿ 

 عقد العمؿ غير المحدد المدة.
 

وفي الوقت الراىف أصبحت الشكمية أكثر أىمية مف أي وقت مضى في تشريع 
األخرى الذي ال يعترؼ بوجود أي نوع مف أنواع عقود العمؿ  الحالي العمؿ الفرنسي

عترؼ يتونسي في حيف أف المشرع الجزائري والمغربي وال،1لـ تقترف بشرط الكتابة ما
ذلؾ أف  كبيرا،بصحة ىذه العقود دوف الكتابة. وال شؾ أف بيف كبل الموقفيف اختبلفا 

المشرع الفرنسي ال يعترؼ بوجودىا أصبل فيي باطمة. في حيف أف مثؿ ىذه العقود 
بكافة طرؽ  لئلثباتتكوف صحيحة وقابمة في التشريع الجزائري والمغربي والتونسي 

 ال انعقاد. إثباتفييا شرط  الكتابةفتبقى ،2مؿمف قبؿ العا اإلثبات
 

 

 الفرع األول
 الق انونية  المنازعات المتعلقة بمخالفة بنود العقد

 

التي تربط العامؿ بصاحب أساس العبلقة  أف عقد العمؿ ىو الذكرأسمفنا 
تي تتـ حسب مبدأ سمطاف اإلرادة وحرية ذلؾ بالنظر إلى كيفية إبرامو الالعمؿ، و 
كؿ  التزاماتو تحديد حقوؽ إلرادة األطراؼ في ضبط و ر ترجمة التالي فإنو يعتببالتعاقد و 

المشرع الجزائري كغيره و ،3كممنيما حقوقا لمطرؼ اآلخر التزاماتطرؼ، حيث تعتبر 
لـ يقدـ أي تعريؼ لعقد العمؿ ضمف  ،4مف مشرعي الكثير مف البمداف األخرى

ـ عبلقة العمؿ التي مجرد أداة شكمية إلبرامختمؼ القوانيف المتعاقبة، ذلؾ لكونو يعتبره 
ياـ شخص بالعمؿ أوسع لكونيا أداة تنظيمية لكافة اآلثار التي يولدىا قتعتبر أشمؿ و 

القوانيف ىي بذلؾ ال تخضع إلرادة األطراؼ فقط، و إنما لكافة لصالح شخص آخر، و 
                                                           

الفرنسي المعدؿ والمتمـ السابؽ مف قانوف العمؿ  L.1241-1-  L. 1248-11 - L. 1242-12ػ أنظر المواد :  1
 اإلشارة إليو.

مف  6المتعمؽ بعبلقات العمؿ السابؽ ذكره، والفصؿ )المادة (  ،11-90مف قانوف  10و  8أنظر المادتيف ػ  2
 مف مدونة الشغؿ المغربية. 18والمادة  مجمة الشغؿ التونسية المعدلة والمتممة،

 ,Bernard TEYSSIE: Droit du travail - relations individuelles de travail, 2 édition, LITECراجع :  ـ3
Libraire de la cour de Cassation, Paris 1992, P 91; André BRUN et Henri GALLAND - Op Cit. P 470.     
                                                                                                                        

 

 ,Répertoire de Droit du Travail – 2 ème éditionػ كالتشريع الفرنسي، راجع في ىذا الشأف: 4

Jurisprudence Générale, DALLOZ, Paris, 1978, P 6.                                                         
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يا يتػقمص مف ىنا نجد أف حرية إرادة األطراؼ أصبح مجالو النظـ المعموؿ بيا. و 
النظـ إلجبار األطراؼ العمومية عف طريؽ بعض القوانيف و بسبب تدخؿ السمطة 

 .1المتعاقدة عمى إقحاـ أحكاميا ضمف عقود العمؿ التي تربط فيما بينيا
 

لموقوؼ عمى طبيعة النزاعات التي يكوف سببيا خرؽ أحد األطراؼ المتعاقدة و 
رؼ عمى مضاميف أىـ العقود األكثر لبند مف بنود العقد، فإنو يتحتـ عمينا التع

 عمى مستوى المؤسسات المستخدمة. استعماال
 

عقود العمؿ  فإف ،ىكذا فبالرغـ مف طابعيا الشكمي كأداة إلبراـ عبلقة العمؿو 
البنود التي يتفؽ تػتضمف إلى جانب األحكاـ و أطرافيا فإنيا ميما كانت طبيعتيا و 

الذي ييدؼ و  أسمفنا الذكر.التنظيمية، كما لقانونية و عمييا الطرفاف بعض األحكاـ ا
ما لمنح و  ،إلى تنظيـ أحسف لعبلقة العمؿ المشرع مف ورائيا إما  ؽبعض الحقو ا 

 لمعامؿ كحماية لو بصفتو الطرؼ الضعيؼ في ىذه العبلقة.
 

محتوى عقود العمؿ، فإف تدخؿ المشرع يكوف بواسطة نوعيف ثراء مضاميف و إلو 
جباري، و ـ، منيا ما ىو أمف األحكا األحكاـ و  ،2منيا ما ىو ثانوي أو تكميميساسي وا 

 ليا عمى المتعاقديف بعض الشروطمف خبلاألساسية، ىي تمؾ التي يفرض المشرع 
أو مخالفتيا إلى تخمفيا التي يؤدي مؿ، و األحكاـ التي يجب أف تػتضمنيا عقود العو 

الطرفيف  التزاماتو  ألىميتيا في تحديد وضبط حقوؽ صحة العقد نظرابشرعية و  المساس
 مف جية أخرى، األمر كعنصر إثبات ليذه الحقوؽ وااللتزاماتأىميتيا و  مف جية،

ز عمييا التنظيمات الخاصة بعبلقات العمؿ تركالذي جعؿ الكثير مف التشريعات و 
تجعؿ أمر إدراجيا في كافة العقود الخاصة بالعمؿ مف المسائؿ الواجبة عمى كؿ و 

 مدتيا.عبلقة عمؿ ميما كانت 
 

 :نود األساسية، تمؾ التي تتعمؽ بػمف بيف ىذه البو 
 ػ بياف ىوية األطراؼ المتعاقدة.

                                                           
 .746و  718مرجع سابؽ، ص قانوف العمؿ،ػ راجع : د.محمود جماؿ الديف زكي،  1
د. ؛ وما يمييا 47صمرجع سابؽ، ، التنظيـ القانوني لعبلقات العمؿ في التشريع الجزائري، ػ راجع: أحمية سميماف 2

 .556مرجع السابؽ، ص ، محمود جماؿ الديف زكي
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في لمعامؿ الصبلحيات المخولة عمؿ ورتبتو في السمـ الوظيفي، و ػ تحديد منصب ال
 نوع العمؿ الذي يقوـ بو.المترتبة عميو، و  ىذا المنصب، وااللتزامات

 .ػ بداية سرياف عقد العمؿ و نيايتو
 ػ تحديد األجر و توابعو.

 

ة أما األحكاـ الثانوية أو التكميمية، فيي تمؾ التي ال يؤثر تخمفيا عمى صح
مف مؤسسة إلى أخرى، لى آخر و ىي مختمفة مف قطاع إالعقد مف الناحية القانونية، و 

حيث تتمثؿ في الغالب في تحديد مدة التجربة التي يخضع ليا العامؿ، و طبيعة 
ىذه الفترة، كما يمكف أف  أثناءالتي يتمتع بيا أو يخضع ليا  لتزاماتاالالحقوؽ و 

ما شابو ذلؾ ـ الجوانب الخاصة بفترات العمؿ وكيفيات التػناوب و تػتػناوؿ ىذه األحكا
مف المسائؿ المتعمقة بالمدة القانونية لمعمؿ، كما تػتػناوؿ أيضا تنظيـ ميمة اإلخطار 

 ي سبب مف األسباب القانونية إلنيائيا.عبلقة العمؿ ألالمسبؽ قبؿ إنياء 
 

فإنو يمكننا القوؿ بأف النزاعات المتعمقة ببنود عقد العمؿ  ،إلى كؿ ىذا واستنادا
يكوف التعاقدية، و  بالتزاماتوىي تمؾ التي تحدث مف جراء إخبلؿ أحد األطراؼ 

ر منيا عوامؿ عدة نذك اإلخبلؿ بالنسبة لصاحب العمؿ مف الناحية الواقعية راجع إلى
 :عمى الخصوص

التي يتدخؿ أساسية و  اعتبرناىاالتنظيمية التي جيمو لتمؾ األحكاـ القانونية و  ػ
 المشرع بواسطتيا لتقرير بعض الحقوؽ لصالح العامؿ.

يفرض المشرع عميو التزامات عدـ قدرتو عمى تطبيؽ بعض األحكاـ أيف  ػ
 تفوؽ طاقتو.مالية 
عاقدية إلى جانب بعض التعسفات ونية والتلبعض األحكاـ القان لسيءاالفيـ  ػ

 السمطة. في استعماؿ
 

التعاقدية عف تمؾ الخاصة  اللتزاماتوأما بالنسبة لمعامؿ، فتختمؼ أسباب خرقو 
ىي ناتجة أساسا عف طبيعة العبلقة غير المتكافئة التي تربطو بيذا العمؿ، و بصاحب 

بينما يممؾ صاحب العمؿ  ،جيدهمؿ أساسا ال يممؾ سوى قوة عممو و األخير، فالعا
القوة في مواجية العامؿ، الذي تجعمو مف ورائيا السمطة و وسائؿ اإلنتاج و أدوات و 
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اإلذعاف لشروط ومطالب موقؼ الخضوع و في  االقتصادية واالجتماعيةالحاجة 
ف كانت مجحفة في حقو. مما يجعؿ ركف الرضا في العقد أمرًا صاحب العمؿ حتى و  ا 
 .1بة لمعامؿشكميًا ال غير بالنس

 

راؼ منذ البداية في وضعية خبلؼ ىذه العبلقة غير المتكافئة تجعؿ األطو 
عض بنود العقد نزاع، تزداد حدتو خاصة عندما يبدأ العامؿ في التعبير عف رفضو لبو 

 واالجتماعية التي يعيشيا ةالضغوط االقتصادي، نتيجة رغماً مف قبؿ م التي كاف قد قبميا
قانونية أخرى تكوف أكثر تعويضيا بمراكز ر تمؾ المراكز القانونية و و تغييبسعيو لتعديؿ أ

 نفعا لو.
 

القوؿ بأف النظرية العقدية أسست منذ بداية العمؿ المأجور عمى  وقد أسمفنا
كؿ تدخؿ خارج عف إرادة  استبعادبالتالي سمطاف اإلرادة وحرية التعاقد، و  أأساس مبد

اإلرادة الحرة، ىذه ؿ مساس بالحرية و يث يعتبر أي تدخطرفي عبلقة العمؿ، بح
التي كاف مف نتائجيا استعماؿ سمطاف اإلرادة و الوضعية أدت إلى اإلفراط في 

العماؿ مف تمؾ  استياءاإلجحاؼ في حقوؽ الطبقة العاممة، الشيء الذي أدى إلى 
وعي الجماعي لدى العماؿ نمو ال ازديادمع الوضعية وبداية ردود الفعؿ الجماعية، و 

المينية، جعميـ يتفطنوف إلى ضرورة المواجية االجتماعية و تطابؽ أوضاعيـ ابو و بتش
باإلتحاد لتحسيف أوضاعيـ، مما أدى بالمشرع آنذاؾ إلى التدخؿ لتنظيـ بعض 

التي تشكؿ  ةاالضطرابات االجتماعي وتجذر ذلؾ خوفا مف أتساعالعمؿ، و جوانب 
 خطرا عمى النظاـ القائـ وقتذاؾ.

 

 الفرع الثاني
 الجماعية  التف اقيةالمتعلقة بمخالفة بنود العقد ل  اتالمنازع

  

تنظيـ عبلقات العمؿ عمى المستوى الجماعي عمى  أزدادنتيجة لما سبؽ فقد
العمؿ المنظمة لعبلقات ية لمعمؿ، بتحديد شروط التشغيؿ و حساب العبلقات الفرد

ب التي تيـ العماؿ العمؿ الفردية و الجماعية في المؤسسة، إلى غير ذلؾ مف الجوان

                                                           
مرجع ، د.محمود جماؿ الديف زكي، قانوف العمؿ؛ 67، ص مرجع سابؽػ راجع في ىذا المعنى: د.محمد ىبلؿ،  1

 .218سابؽ، ص 
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ىكذا بدأ العمؿ بما و  .االجتماعيمركزىا القانوني و ا خصوصياتيا و كجماعة مينية لي
 .1العمؿ الجماعية اتفاقاتو  باتفاقياتأصبح يعرؼ 

 

عبر مقارنة في ىذا المجاؿ، إذ أنيا و لـ تشذ الجزائر عف بقية النظـ الو 
 ،2الجماعي ا النوع مف التعاقدقد كرست ىذ تكان االستقبلؿتشريعاتيا المختمفة منذ 

بعبلقات  المتعمؽ 22-1:( المعدلة مف القانوف 225الزالت تعمؿ بو بدليؿ نص المادة )و 
دوف م اتفاؽالجماعية  االتفاقية" االتفاقات عمى أف:ه االتفاقيات و العمؿ التي عرفت ىذ

 العمؿ، فيما يخص فئة أو عدة فئات مينية.التػشغيؿ و يتضمف مجموع شروط 
مدوف، يعالج عنصرًا معينًا، أو عدة عناصر محددة،  اتفاؽالجماعي،  التفاؽا

عدة فئات اجتماعية ومينية،  مف مجموع شروط التػشغيؿ و العمؿ بالنسبة لفئة أو
 الجماعية. لبلتفاقيةيمكف أف يشكؿ ممحقا و 

الييئة المستخدمة بيف  الجماعية ضمف نفس تبـر االتفاقيات واالتفاقات
 الممثميف النقابييف لمعماؿ.و المستخدـ 

تمثيمية كما تبـر بيف مجموعة مستخدميف أو منظمة أو عدة منظمات نقابػية 
 .3جية، و منظمة أو عدة منظمات نقابية تمثيمية لمعماؿ مف جية أخرى" فم لممستخدميف

 

" تفرض عمى المؤسسة ( مف نفس القانوف عمى أنو:229دة )كما نصت الما
لتي اكتػتػبت تفاقيات الجماعية اا الواردة في مختمؼ االاألكثر نفعالمستخدمة األحكاـ 
تطبؽ عمى عماليا، إال إذا كانت ىناؾ أحكاـ أنفع نضمت إلييا و بيا ىذه الييئة أو ا

 .4"مضمنة في عقود العمؿ المبرمة مع المستخدـ
                                                           

مرجع سابؽ، ص ، انوف العمؿق د.محمود جماؿ الديف زكي، ؛67مرجع سابؽ، ص ،ػ راجع : د.محمد ىبلؿ1
؛عمي عوض 17ص ، 2:84، زياكتبة الوطنية، بنغالم،، النظرية العامة في عقد العمؿ؛ د.فتحيالمرصفاوي، 627

 و ما بعدىا. 567مرجع سابؽ، ص ، حسف، الوجيز في شرح قانوف العمؿ
التي ساد فييا القانوف األساسي العاـ لمعامؿ، بالنسبة لممؤسسات  1990إلى  1978ػ باستثناء الفترة ما بيف  2

 التابعة لمقطاع العاـ.
صادر ، 43عدد جريدة رسميةال، 1996يوليو  9في  خالمؤر  ،21-96األمر رقـ  مف 17ػ المعدلة بمقتضى المادة 3

مف  31: الفصؿ أيضاأنظر  المتعمؽ بعبلقات العمؿ. ،11-90المعدؿ و المتمـ لمقانوف  ،1996جويمية10بتاريخ
 مف مدونة الشغؿ المغربية. 104والمادة  ،مجمة الشغؿ التونسية

مف مجمة  44السالؼ الذكر. انظر كذلؾ الفصؿ  31-75مف األمر  89و  85ػ راجع في نفس المعنى: المادتيف  4
لوجيز في شرح قانوف امف مدونة الشغؿ المغربية، وراجع أيضا:عمي عوض حسف،  113الشغؿ التونسية والمادة 

 .579و  567مرجع سابؽ، ص ، العمؿ



  الفصل األول: مضمون المنازعات الفردية في العمل و أنواعيا                               :الباب األول
 

- 42 - 

 

 

وغبرىا مف النصوص القانونية في مختمؼ  فمف خبلؿ نصوص ىذه المواد
كغيره مف المشرعيف في  المشرع الجزائري قد كرسنستخمص أف  لمقارنةالتشريعات ا

أو  لبلتفاقيةبشكؿ واضح خضوع عقد العمؿ الفردي و  األنظمة القانونية المقارنة
الجماعي، كخضوعو ألي قانوف أو نظاـ إلزامي. فعقد العمؿ لو طبيعة  االتفاؽ

الذي  االجتماعيلنظاـ العاـ ىو جزء مف ارة إلى جانب طبيعتو التعاقدية، و نظامية آم
بيذا يكوف المشرع جوز مخالفتو إال لمصمحة ىؤالء. و يستيدؼ حماية األجراء، فبل ي

قة الجزائري قد تخمى عما كاف يعمؿ بو في السابؽ، أيف تكفؿ بكؿ الجوانب المتعم
المجاؿ واسعا أماـ بذلؾ أصحاب العمؿ، فاسحابتنظيـ العبلقات بيف العماؿ و 

أال  عمى مستوى المؤسسات لمتكفؿ بيذا الجانب، شريطة االجتماعييفالمتعامميف 
 .1كذا بالقوانيف و النظـ السارية المفعوؿيمس ذلؾ بالحقوؽ المكتسبة و 

  
 ميمة معالجتيا ةالجماعي لبلتفاقيةنظرا لشمولية المواضيع التي أوكمت و 

المؤسسة أو في  التشغيؿ داخؿيدؼ كميا إلى تحديد شروط العمؿ و التي توتنظيميا، و 
حصر  ختمؼ األنظمة التشريعية المقارنةفي م قطاع نشاط معيف فقد حاوؿ المشرع

 :وذلؾ عمى النحو التاليأىميا 
 

العديد مف األحكاـ  عمىيحتوي  هفإننا نجد، فبالنسبة لمقانون الفرنسي
مضموف بعض االتفاقيات الجماعية القطاعية والمتعددة التفصيمية المتعمقة بتحديد 

 L. 2261-22ما يتضح بصفة خاصة مف أحكاـ المادة  ولمتوسيع وىالقطاعات القابمة 
 التي تتضمف ما يمي:  العمؿ المعدؿ والمتمـ فمف قانو 
 

، بما فييا بياف ما كانت وطنية أو قطاعية إذافيما ، مجاؿ التطبيؽ اإلقميمي والميني تحديد-2
 أو خاصة بمؤسسة معينة. .2الأـ  البحارما وراء  األقاليـكانت تطبؽ في  إذا

جراءاتتحديد كيفيات -3  وشروط تعديؿ ومراجعة ونقض االتفاقيات سواء  وا 

                                                           
 السابؽ اإلشارة إليو.، 11-90مف قانوف  118ػ راجع : المادة  1
 L.2261-7حمت محميا المادة التي  L.132-7والمادة L.2261-2التي حمت محميا المادL.132-5ظر المادةػ أن 2

بتاريخ  67 –2008العمؿ الفرنسي المعدؿ والمتمـ بموجب القانوف رقـ  قانوفف م L.2261-22وأنظر كذلؾ المادة 
 ، السالؼ ذكره.2008يفجان21
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 المحددة المدة أو غير المحددة المدة .

األحكاـ الخاصة بكيفيات ممارسة الحقوؽ النقابية، والحرية النقابية وحؽ العماؿ -4
 في التعبير.

 فواألم النظافة، وأعضاء لجاف ي العماؿانتخاب ممثم بإجراءاتاألحكاـ الخاصة -5
 ، وتمويؿ النشاطات االجتماعية والثقافية.وظروؼ العمؿ، ولجاف المؤسسة

صب العمؿ، ومستويات العناصر األساسية المحددة لكيفيات تصنيؼ منا -6
 ومعادالتيا...الخ.سيما ما يتعمؽ بالشيادات المينية التأىيؿ، ال

جراءات، ختمؼ الفئات المينيةلمطبقة عمى معناصر األجر ا -7 ودورية  وا 
 مراجعتيا، وىي العناصر المتمثمة في:

 أ ػ األجر الوطني الميني األدنى المضموف بدوف تأىيؿ.    
 مختمؼ مناصب السمـ الميني.ب ػ  المعامؿ المطبؽ عمى     
 .القذارة يادات بالنسبة لؤلعماؿ الشاقة، بدنيا أو ذىنيا، أو الخطورة، أونسب الز ج ػ     
المتعمقة  اإلجراءاتو "األجر المتساوي لمعمؿ المتساويد ػ كيفيات تطبيؽ مبدأ"    

 بتسوية الصعوبات التي قد تطرأ عمى تطبيؽ ىذا المبدأ.

 العطؿ واإلجازات المدفوعة األجراألحكاـ المتعمقة ب -8    

 ابية.شروط توظيؼ العماؿ، شرط أف ال تمس ىذه الشروط بالحرية النق -9    

جراءات  -: ، اإلخطارسيما ما يتعمؽ منيا بميمة إنياء عبلقة العمؿ، الشروط وا 
 وتعويضات التسريح.

ويف المستمر ، والتكوتسيير التكويف الميني والتمييف األحكاـ المتعمقة بتنظيـ -21
 لمتعمقة بتكويف العماؿ المعاقيف.،  بما فييا تمؾ العماؿ القطاع المعني

 وظروؼتعمقة بضماف المساواة بيف الرجاؿ والنساء في التوظيؼ األحكاـ الم -22
والتدابير الخاصة باستدراؾ عدـ  المستمر،والتكويف  وممحقاتو،العمؿ، واألجر 
 المساواة مف قبؿ.
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 ، السيما في مجاؿ التشغيؿ.العماؿ الفرنسييف واألجانب المعاممة بيفالمساواة في  -23

ليـ القدرة  عمؿ لكؿ األشخاص المعوقيف الذيفشروط تجسيد مبدأ الحؽ في ال -24
لتشغيؿ سيما فيما بتعمؽ بتطبيؽ األحكاـ القانونية الممزمة عمى ممارسة أي مينة، ال

 .الفرنسي ف العمؿمف تقني  R. 5212-2العماؿ المعوقيف الواردة في المادة
وشروط واألطفاؿ،  كالنساء العمالية،ببعض الفئات الخاصة اإلضافية األحكاـ  -25

 المنزؿ،العمؿ المؤقت، والعمؿ الجزئي، والعمؿ في  إطارالعماؿ المشغميف في توظيؼ وأجور 
 في الخارج. لممارسة مياميـلمعماؿ الذيف يدعوف  ةوالضمانات المقرر 

قود العمؿ أو ع إطارمخترعات العماؿ التي تتـ في مؿ مع ااألحكاـ الخاصة بالتعػ -26
األحكاـ القانونية المعموؿ بيا في مجاؿ استغبلؿ براءة  رفي إطا، بمناسبة أداء العمؿ

 االختراع.

التي يتـ بمقتضاىا تسوية نزاعات  المتعمقة بالمصالحةاالتفاقية  اإلجراءات -27
 راؼ االتفاقية القطاعية.طالعمؿ الجماعية المحتمؿ وقوعيا بيف أ

جراءاتكيفيات  -28  .ستفادة مف نظاـ الوقاية مف المرضاال وا 
 

فانو يعتبر أقؿ تدخبل مف المشرع الفرنسي في تحديد  ،ما المشرع التونسيأ
وني عمى االتفاقيات القطاعية حصر التحديد القان ثالجماعية بحيمضموف االتفاقيات 

العبلقات بيف المؤجريف والعممة في فرع مف فروع تتناوؿ "... تسوية  ي، التفقط
ر مف وزير العمؿ بعد استشارة المجنة قرا إلىالنشاط..." التي تحتاج في تطبيقيا 

 .1الوطنية لمحوار االجتماعي
 

" يجب أف تحتوي أنو: ىالتونسية عممف مجمة الشغؿ  53حيث ينص الفصؿ  
 بالفصؿ السابؽ األحكاـ التالية عمى األقؿ: إلييااالتفاقية المشتركة المشار 

 ػ الحرية النقابية وحرية الرأي. أ

جراءاتى كؿ صنؼ صناعي ػ األجور التي تطبؽ عمب   ترسيـ العماؿ وا 
 ور.كفي كؿ صنؼ مف األصناؼ المذ

                                                           
 .30مف مجمة الشغؿ، مرجع سابؽ، ص  41إلى  37 وذلؾ وفقا ألحكاـ الفصوؿ )المواد( مف ػ 1



  الفصل األول: مضمون المنازعات الفردية في العمل و أنواعيا                               :الباب األول
 

- 45 - 

 

عفائيـ( العماؿ ج ػ شروط انتداب )توظيؼ ( بدوف أف يمكف لؤلحكاـ )تسريحيـ وا 
 أف تمس بالحرية النقابية أو بحرية الرأي. إليياالمشار 
 المسبؽ عند التسريح (. اإلخطاربالخروج ) ميمة   اإلعبلـد ػ أجؿ 

بالفصؿ في الصعوبات  األعضاء المكمفةفيات عمؿ المجنة الثنائية المتساوية ػ كي ػى
 " .الناشئة عف تطبيؽ االتفاقية

 

القانوف  الذي نص عميوالمضمونتقريبا نفس  في حين اعتمد المشرع المغربي
التي مف مدونة الشغؿ المغربية  216المادة  وىذا ما يتبيف مف مضموف، الفرنسي
، في كافة االتفاقيات الجماعية اجتيمعال انونية تحدد العناصر الواجبيغة قصجاءت ب

" تتضمف المادة عمى أنو: تنص ىذه، حيث اعية منيا وتمؾ الخاصة بالمؤسساتالقط
 :المتعمقة بعبلقات الشغؿ، والسيما اتفاقية الشغؿ الجماعية األحكاـ

 ي:وى، عمى كؿ فئة مف الفئات المينية ؽاألجر المطبعناصر  - 2
، بمختمؼ مستويات المؤىبلت المينيةالمعامبلت التسمسمية المتعمقة  -أ   

، األجير الذي ال يتوفر عمى مؤىبلتوتطبؽ ىذه المعامبلت عمى أساس الحد األدنى ألجر 
 .ألجور باقي فئات األجراء، حسب مؤىبلتيـ المينية األدنى قصد تحديد الحد

تبر أف المساواة في قيمة الشغؿ تقتضي كيفيات تطبيؽ المبدأ الذي يع - ب      
المتبعة لتسوية الصعوبات التي قد  اإلجراءات، وذلؾ فيما يخص المساواة في األجر
 تنشأ في ىذا الشأف.

، وخاصة المؤىبلت المينية تحديد مستويات تساعد عمىالعناصر األساسية التي  - 3
 .مف الشياداتالمينية، أو بغيرىا  منيا البيانات المتعمقة بالشيادات

في ىذا األحكاـ المقررة عمى أال تنطوي  وفصميـ،شروط وأنماط تشغيؿ األجراء  -4
 .إلييايرغب في االنتماء الشأف عمى ما يمس حرية األجير في اختيار النقابة التي 

، كبل أو مراجعة اتفاقية الشغؿ الجماعية، وتعديميا بإجراءاتاألحكاـ المتعمقة  -5
 بعضا.

، نزاعات الشغؿ الفردية والجماعية المتفؽ عمييا بيف الطرفيف لتسوية اتاإلجراء -6
 .  تفاقيةالتي قد تحدث بيف المشغميف واألجراء المرتبطيف باال
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، والى والمينيةترقيتيـ االجتماعية إلىتنظيـ تكويف مستمر لفائدة األجراء ييدؼ  - 7
 .التكنولوجية العامة والمينية ومبلءمتيا مع التطورات معارفيـتحسيف 

 التعويضات. - 8

 .التغطية االجتماعيةػ -9  
 الصحة والسبلمة المينية.ػ -:  

 .ظروؼ وشروط العمؿ -21

 التسييبلت النقابية. -22   

 .الشؤوف االجتماعية   -23
 

الفرنسي المشرع  منحى يحد عفلـ  هفانو بدور ، المشرع الجزائريبالنسبة أما       
في كافة  تضمينياالواجب  المواضيعأدنى مف  بحدطراؼ األ إلزاـفي  يوالمغرب
 صراحة بعض بعض المواد التي أحالت ىباإلضافة إل، حيث أنو ت الجماعيةاالتفاقيا
العمؿ عمى  مف قانوف عبلقات 231فقد نصت المادة  التفاوض الجماعي، إلىالقضايا 

" ادة عمى أنو:ىذه الم حيث تنصلمجاؿ التفاوض،  مجموعة مف المواضيع كحد أدنى
. شروط القانوف ايحددىا ىذتعالج االتفاقية الجماعية التي تبـر حسب الشروط التي 
 التشغيؿ والعمؿ، ويمكنيا أف تعالج خصوصا العناصر التالية:

 .التصنيؼ الميني -2
 .االعمؿ وتوزيعي مقاييس العمؿ، بما فييا ساعات -3
 األجور األساسية الدنيا المطابقة، -4
ويضات المرتبطة باألقدمية والساعات اإلضافية، وظروؼ العمؿ، بما فييا التع -5

 تعويض المنطقة،
 ، باإلنتاجيةالمتعمقة  المكافآت -6
 فئات العماؿ المعنييف عمى المردود، مكافآتكيفيات  -7
 ػ تحديد النفقات المصرفية،8
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 المسبؽ، واإلشعارػ فترة التجربة 9
ذات التبعات الصعبة، أو التي  ؿمناصب العم مدة العمؿ الفعمي التي تتضمف -:

 عف النشاط، تتضمف فترات توقؼ
 التغيبات الخاصة، -21
 المصالحة في حالة وقوع نزاع جماعي في العمؿ، إجراءات -22
 ،اإلضرابالحد األدنى مف الخدمة في حالة -23
 ،ممارسة الحؽ النقابي -24
 ."تيا، أو نقضياتمديدىا، أو مراجع مدة االتفاقية، وكيفيات -25

غير أف ىذه القائمة مف المواضيع ليست واردة عمى سبيؿ الحصر، إذ 
بمقتضى ىذا النص يمكف التوسع فييا بإضافة مسائؿ أخرى طالما أنيا تدخؿ في 

 .1إطار شروط العمؿ والتشغيؿ
 

تركز أوردت نصوصا قانونية جميعيا ، أنيا السالفة الذكر اتالتشريع يتضح مف      
، ابمعالجتيا وتنظيميالمواضيع التي يجب عمى أطراؼ التفاوض االلتزاـ عض ب ىعم

مما يسمح كحد أدنى  والتي تعتبر عمى سبيؿ المثاؿ وىي المواضيع التي جاءت
المواضيع األخرى التي لـ ترد في ىذه مف التوسع في معالجة  طراؼ التفاوضأل

لمضموف االتفاقية  القانونيالتحديد النصوص، مما يؤكد الطابع االستثنائي لفكرة 
 .2النظـ المقارنة ىو المبدأ المعتمد في مختمؼ االتفاقيالجماعية، وأف التحديد 

 

يتمثؿ في شروط االستخداـ الجماعية أف محؿ االتفاقية  يتضح منيا كذلؾكما       
عقود العمؿ  بإبراـالشروط الخاصة  إغفاؿوالتشغيؿ، وىو تأكيد يوضح ضرورة عدـ 

 ،ؼ النيائي مف االتفاقية الجماعيةاليد إلىة باعتبارىا الجسر الذي يؤدي الفردي
. فبجانب القانوف والنظاـ الداخمي ىناؾ االتفاقية والمتمثؿ في تحديد شروط التشغيؿ

اعتبارىا  إلى. وىذا ما يؤدي حدد في جوىرىا نظاـ ىذه العبلقاتالجماعية التي ت

                                                           
1
 .219راجع: عبد انسالو ذٌب، يرجع سابق، ص  - 
 وما بعدىا. 212ص  ، مرجع سابؽ،قانوف عبلقات العمؿ الجماعية في التشريع الجزائري المقارف، راجع: أحمية سميمافػ  2
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كؿ ما لو  إلىيمتد  ألنو، اسعا في ميداف العمؿيأخذ حجما و  محبل لبللتزاـ وىو مدلوؿ
 .1... الخمندوبي العماؿ، وعطؿ وراحة وأجورعبلقة بالتنظيـ االجتماعي لممؤسسة مف 

 

ىذه ىي أىـ األحكاـ التي يمكف أف تكوف محؿ نزاع فردي في العمؿ بيف 
 العامؿ و صاحب العمؿ في حالة إخبلؿ أحد األطراؼ بيا.

 

حظ في الميداف ىو تسجيؿ نسبة قميمة مف النزاعات الفردية إال أف الشيء المبل
راجع أساسا إلى بعض  ىذاالجماعية، و  االتفاقيةالتي يكوف موضوعيا اإلخبلؿ ببنود 

التي تمـز األطراؼ الجماعية و  االتفاقياتالمميزات التي تمتاز بيا ىذه الخصوصيات و 
 :بينيا ف، ومأحكاميا احتراـ

   ؽ بيف مضاميف العقود الفردية لمعمؿ الناتجة عف كونيا تضع حدا لمفوار
الجماعية التي  االتفاقيةصاحب العمؿ، عكس واقع غير المتكافئة بيف العامؿ و الم

ىي في الغالب متع بنفس المواقع و نفس القوة. و أحكاميا مف أطراؼ تت دتضع وتحد
مراكز شخصية أحكاـ تنشئ مراكز قانونية موضوعية بالدرجة األولى يتـ ترجمتيا إلى 

 عف طريؽ عقود العمؿ الفردية.

 

  االمتيازاتعمى تضع حدا كذلؾ لمتنافس بيف العماؿ أنفسيـ في الحصوؿ ،
موحد بالنسبة لجميع العماؿ  بشكؿ االتفاقيةتحدد مف طرؼ  ةىذه األخير لكوف 
الذي يحكـ العبلقة النظاـ القانوف و  باعتبارىايف إلى نفس المجموعات المينية. المنتم

 بصفة جماعية بيف جميع العماؿ، و صاحب أو أصحاب العمؿ.
 

  الميني عمى مستوى المؤسسة أو  االجتماعيالجو  استقرارتؤدي إلى
 صاحب العمؿ.بيف العماؿ و  اجتماعيعقد  باعتبارىاالقطاع 
 

  ما ىو متطمبات المينة و  االعتبارواجبات المعنييف آخذة بعيف تحدد حقوؽ و
 القوانيف التي تصدرىا السمطة. قانونيا مرنا بعكس يعتبر في حد ذاتو مصدرا

 

                                                           
المجمة القانونية ، قانونية لتنظيـ عبلقات العمؿ اتفاقية العمؿ الجماعية كتقنية، راجع: د.عبد الرحماف عزاوي ػ 1

قانوف الشغؿ بالمغرب، الجزء  الثاني، . محمد سعيد بناني، 53، ص 1997، تونس التونسية، مركز النشر الجامعي
 .367ص ، 1985عبلقات الشغؿ الجماعية، دار النشر المغربية، الدار البيضاء، المغرب، 
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  العماؿفي موقؼ مواجية مع كؿ  يضعو ،أف خرقيا مف المستخدـ 
مف كوف الدفاع عف  اعتبارا، الشيء الذي يجعمو في موقؼ الضعؼ، ـونقاباتي

ىو الشأف بالنسبة لعقد ليس فرديا كما يكوف جماعيا و  االتفاقيةاألحكاـ التي تتضمنيا 
يمة القانونية مف ليا نفس الق االتفاقيةالفردي. باإلضافة إلى أف أحكاـ ىذه  مؿالع

 .1ميتياحيث الزا
 

تخرؽ ىذه غير أنو في الواقع العممي غالبا ما نجد المؤسسات المستخدمة 
ذراع بف عمى سبيؿ المثاؿ نذكر النزاع الذي وقع بيف مؤسسة االتفاقيات الجماعية، و 

مى التقاعد المسبؽ نتيجة عماليا المحالوف عالقطنية و و  خدة لمصناعات النسيجية
حكما مؤرخا في  االجتماعيالتي أصدرت بشأنيا محكمة تيزي وزو قسميا لذلؾ، و 

 الجماعية. االتفاقيةيقضي بإلزاـ المؤسسة بتطبيؽ بنود  482تحت رقـ  9::22/15/2
 

دى العبلقة ومف خبلؿ ما تقدـ  يتضح لنا بما ال يدع أي مجاؿ لمشؾ م      
 األخيرةترتبط ىذه  إذ، مؿ الفردية واالتفاقيات الجماعيةالوطيدة الموجودة بيف عقود الع

التي تقـو مف جية،  الروابط، ىذه مف عدة جوانب قانونية وعممية بعقود العمؿ الفردية
، ومف جع القانوني لعقود العمؿ الفرديةعمى أف االتفاقية الجماعية ىي المصدر والمر 

ة والتنفيذية لبلتفاقية التطبيقي األداةعمى أساس عقود العمؿ الفردية ىي  خرىأجية 
الذي ينشئ نوعا مف التبعية التبادلية بيف االتفاقيات الجماعية وعقود  األمر، الجماعية

مف خبلؿ اآلثار المتبادلة  السببيةالعمؿ الفردية، أو كما يعبر عنو البعض بمحتوى 
كما قد تقوـ ىذه  العبلقة عمى فكرة  ،2وعقود العمؿ الفرديةات الجماعية بيف االتفاقي

كؿ مف االتفاقيات الجماعية عف عقود  بالنظر إلى استقبلؿ، األداتيفالمقارنة بيف كبل 
عقود أف حيث أنو بالرجوع إلى تطور قانوف العمؿ نجد ، ، والعكسالعمؿ الفردية

الجماعية مف خبلؿ ما كاف يعرؼ عف االتفاقية  السابقة في الوجود يالفردية ىالعمؿ 
كؿ واستقبللية قواعد الخدمات التي كانت تخضع لمقانوف المدني قبؿ تش أيجاربعقود 

اة تفاوض توفر نوعا مف القوة الجماعية كأد االتفاقيات. في حيف ظيرت قانوف العمؿ
                                                           

السالؼ الذكر:" تعتبر كؿ مخالفة لما نصت عميو االتفاقيات  ،11-90نوف مف القا 153ػ حيث تنص المادة  1
 واالتفاقات الجماعية مف مخالفات تشريع العمؿ، ويعاقب عمييا طبقا ألحكاـ ىذا القانوف."

، أحمية سميماف، قانوف مف قانوف عبلقات العمؿ، السابؽ ذكره 137و  136ػ وذلؾ وفقا ألحكاـ المادتيف  2
 .111ؿ الجماعية في التشريع الجزائري المقارف، مرجع سابؽ، ص عبلقات العم
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مطالبيا عف  العاممة في عبلقاتيا بأصحاب العمؿ بعد أف عجزت عف تحقيؽبقة لمط
 .1توازف في العبلقة بيف الطرفيف، وتحقيؽ نوع مف الؼ التفاوض الفرديطري

 

ات الجماعية وعقود ومف خبلؿ ىذه النظرة الواسعة لمعبلقة بيف كؿ مف االتفاقي     
، ومف ، فيي مف زاوية عبلقة تبعيةوانب، تبرز لنا العبلقة المزدوجة الجالعمؿ الفردية

نيج الذي يعتمده الفقو الحديث في بحث العبلقة وىو الم ية،زاوية أخرى عبلقة تنافس
قامة عبلقة العمؿ.بيف كبل اآلليتيف األكثر تدخ  بل في تنظيـ وا 

 

حيث تظير عبلقة التبعية بيف كؿ مف االتفاقيات الجماعية وعقود العمؿ في  
نفاذ أحكاميا وآثارىا إال مف خبلؿ عقود العمؿ الفردية، التي تضع أحكاـ عدـ 

يز التنفيذ الفعمي، وبدونيا تبقى ىذه األحكاـ نظرية وغير قابمة لمتطبيؽ االتفاقية ح
الميداني. ذلؾ أف اتفاقيات العمؿ الجماعية كما سبؽ وأشرنا يكمف دورىا في إنتاج 

، في حيف مجاؿ تطبيقيالكافة العماؿ الذيف يقعوف في عامة مراكز قانونية موضوعية 
طبيعة وشكؿ ىذه العقود فيما إذا كانت بغض النظر عف أف عقود العمؿ الفردية 

مكتوبة أو غير مكتوبة، محددة المدة، أو غير محددة، بالتوقيت الكامؿ أو بالتوقيت 
. وبالتالي منفردة بصفة شخصية لكؿ عامؿ مف العماؿالجزئي، تنشأ مراكز قانونية 

الحقوؽ  االتفاقية، وتحويؿ عقود العمؿ الفردية شرط جوىري لتنفيذيصبح وجوب إبراـ 
 .2لكؿ العماؿ، إلى حقوؽ والتزامات شخصية لكؿ عامؿوااللتزامات الموضوعية 

 

ىذه التبعية التي تستمد مرجعيتيا مف األحكاـ القانونية التي تفرض القواعد  
التي تربط العماؿ مع مستخدمييـ  لمعماؿ عمى عقود العمؿاالتفاقية السيما األكثر نفعًا 
مما يجعؿ عقد العمؿ في ىذه الحالة .3تفاقية الجماعيةالموقعيف أو المنضميف لبل

                                                           
2
 Vincent  BONNIN- les rapports du contrat de travail et de la convention :أنظر في ىذا الشأف -2

collective, thèse de doctorat, Université de Bordeaux I , 1993 . p 28.                    
 

2
 .111،  ص ، مرجع سابؽالجزائري المقارف قانوف عبلقات العمؿ الجماعية في التشريع، مية سميمافأحراجع:   -

العمؿ الفرنسي، التي  قانوفمنL 2254 – 1المرجعية، عمى سبيؿ المثاؿ: مضموف المادةأنظر في تأسيس ىذه   - 3
 Lorsqu’un employeur est lié par les clauses d’ une convention ou d’un accord »:   تنص عمى أنو

collectif de travail, ces clauses s’appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf 
dispositions plus favorables.».                                                                                             

مف قانوف عبلقات العمؿ الجزائري، التي تنص عمى انو: "تفرض عمى الييئات  118ادة نص الموكذلؾ 
انضمت  أواألكثر نفعًا الواردة في مختمؼ االتفاقيات الجماعية التي اكتتبت بيا ىذه الييئة،  األحكاـالمستخدمة 

 لمبرمة مع المستخدـ."إلييا، وتطبؽ عمى عماليا، إال إذا كانت ىناؾ أحكاـ أنفع مضمنة في عقود العمؿ ا
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يشكؿ اآللية التطبيقية الصريحة بنص القانوف الذي تتوقؼ عميو عممية تطبيؽ أو 
تنفيذ أحكاـ االتفاقية الجماعية. األمر الذي يطرح سؤااًل يفرض نفسو في ىذه الحالة، 

ضع ليذه االتفاقية كؿ عقود العمؿ المبرمة مع صاحب العمؿ الذي يخ --وىو ىؿ
 تيدؼ إلى تطبيؽ أحكاـ االتفاقية الجماعية ؟ 

 

االتفاقيات الجماعية  حيث أفإجابة بالنفي،  ىذا السؤاؿ، ىي عفإف اإلجابة   
لفئات عمالية  عقود عمؿتوجد ىناؾ  ال تحكـ جميع عبلقات العمؿ في المؤسسة، إذ

التطبيؽ بحكـ مجاؿ أو  ،1وفال تخضع ألحكاـ االتفاقية الجماعية، إما بحكـ القان
تخضع  إذ .3العماؿبيف  إقامة نوع مف التمييز بشرط أف ال يؤدي ذلؾ إلى،2ياإلتفاق

ىذه الفئات إلى أحكاـ قانونية خاصة بيا، وىي الحاالت التي تخرج االتفاقيات 
الجماعية مف مجاؿ تبعيتيا لعقود العمؿ الفردية، بؿ وتمنع أية عبلقة بينيما، إال إذا 

 .4ص القانوف عمى خبلؼ ذلؾن
 

كثيرة  االتفاقيات الجماعية لعقود العمؿوبصفة عامة، فإف مجاالت عبلقة تبعية   
 ةاإلشكاالت التطبيقيمر الذي يثير الكثير مف ، األومتشعبة في الميداف التطبيقي والعممي

 ألىداؼ.فردية متنوعة األسس واألسباب والغايات واالتي كثيرًا ما تنتج عنيا منازعات 
 

حاالت وجود قواعد مختمفة عبلقة التنافسية، فيقصد بيا أما فيما يتعمؽ بال  
أخرى حاالت  دحيث توجأولى بالتطبيؽ مف األخرى. المضموف تطرح إشكالية أييما 

وحتى القانونية أطراؼ عقد العمؿ إمكانية مخالفة القواعد االتفاقية  منح فييا القانوف
شأنو أف يضمف توفير قواعد أكثر نفعًا لمعماؿ مف تمؾ التي إذا كاف ذلؾ مف أحيانًا 

في الكثير  ةالمقرر بصراحيص رختال أو القانونية. وىو جاءت بيا األحكاـ االتفاقية

                                                           
 ، السابؽ ذكره.مف القانوف المتعمؽ بعبلقات العمؿ 4المادة  المذكورة في تكما ىو الشأف بالنسبة لمفئا - 1
عماؿ األجانب، والعماؿ المتدربيف أو الذيف تربطيـ بالمؤسسة المستخدمة عقود كما ىو الشأف بالنسبة لم - 2

 ذاتيا.  االتفاقيات تمؾمف مجاؿ تطبيؽ االتفاقيات الجماعية بنص  نىما تستث ا. فمثؿ ىذه الفئات غالبتمييف
مف قانوف عبلقات العمؿ، عمى أنو:" تعد باطمة وعديمة األثر، كؿ األحكاـ  17المادة  كما تقضي بذلؾ -3

ف المنصوص عمييا في االتفاقيات أو االتفاقات الجماعية أو عقد العمؿ التي مف شانيا أف تؤدي إلى تمييز بي
العماؿ، كيؼ ما كاف نوعو في مجاؿ الشغؿ واألجرة، أو ظروؼ العمؿ، عمى أساس السف أو الجنس أو الوضعية 

 االجتماعية، أو النسبية والقرابة العائمية والقناعات السياسية واالنتماء إلى النقابة."
ـ عبلقات العمؿ في التشريع االتفاقيات الجماعية لمعمؿ كإطار لتنظي، أنظر في ىذا الشأف: أحمية سميماف - 4

 Vincent BONNIN, op cit, p 62؛ راجع كذلؾوما بعدىا 90مرجع سابؽ. ص  ،الجزائري
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وىو ترخيص قمما  .1يالفرنسي والجزائر يف كؿ مف القانونمف القوانيف المقارنة، ومنيا 
منطؽ مبدأ تدرج القوانيف مف جية، نجده في الفروع القانونية األخرى، لكونو يخالؼ 

ويمكف أف يؤدي إلى ظيور بعض الفوارؽ بيف بعض العماؿ، أو الفئات العمالية 
الخاضعة لقانوف واحد. إال أف ىذا الترخيص قد فرض نفسو وأصبح مقبواًل لدى كؿ 
مف الفقو والقضاء عمى السواء، بحيث يتـ تسوية كافة النزاعات الفردية الناتجة عنو 

بيؽ القاعدة األكثر نفعا لمعامؿ شرط أف ال تخالؼ أحكاـ ومبادئ النظاـ العاـ في بتط
   .2المجتمع والدولة التي يطبؽ فييا

 
 

 الثالث  المطلب
 المنازعات المتعلقة بمخالفة أحكام وبنود األنظمة الداخلية

 

ور أم ومجردة تسيرقواعد عامة  إلىيحتاج  مف المسمـ بو أف كؿ تنظيـ اجتماعي    
مف التنظيمات االجتماعية التي تحتاج يأنواعيا ىالمؤسسات باختبلؼ ف ألو  ، حياتو
. لذلؾ غالبا ما يمجأ صاحب العمؿ مف أجؿ تنظيـ وحسف سير مثؿ ىذه القواعد إلى

االستغناء عف األوامر الفردية مستخدما  إلىالعمؿ بشكؿ مضطرد داخؿ مؤسستو 
النظاـ األساسي لمعمؿ  ظيـ العمؿ أو الئحةأوامر عامة يضمنيا ما يعرؼ ببلئحة تن

 .3أو النظاـ الداخمي لمعمؿ
 

                                                           
 مف قانوف عبلقات العمؿ الجزائري.  118مف تقنيف العمؿ الفرنسي، والمادة  L 2254 - 1راجع المادة  -1

2
 .85. ص مرجع سابؽ ،ات العمؿ في التشريع الجزائرياالتفاقيات الجماعية لمعمؿ كإطار لتنظيـ عبلق، أحًٍت سهًٍاٌ -

دار ، . بف صاري ياسيف، التسريح التأديبي في تشريع العمؿ الجزائري199عبد السبلـ ذيب، مرجع سابؽ ص - 3
؛ بف عزوز بف صابر، الوجيز في شرح قانوف العمؿ 33، ص 2005ىومة لمطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 

،  2009دار الخمدونية لمنشر والتوزيع، الجزائر،  ،مدخؿ إلى قانوف العمؿ الجزائري ،ألوؿالكتاب ا ،الجزائري
الطبعة الثالثة، دار مكتبة الجامعة المبنانية لمطباعة ، قانوف العمؿ المبناني، ؛ د. عصاـ يوسؼ القيسي 187ص

جامعة حمب، مديرية الكتب منشورات  ، قانوف العمؿد. شواخ محمد األحمد،  ؛188. ص 1997والنشر، بيروت، 
 .330ص حمب، والمطبوعات الجامعية، 
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العقود  يتميز بيا عقد العمؿ عف باقيمف المعروؼ أنو مف بيف العناصر التي و 
اإلدارة والرقابة التي سمطة اإلشراؼ و  بياالتي يقصد  ،1األخرى ىو عنصر التبعية

يقوـ  سموح بيا قانونا، ذلؾ أف العامؿ الالمليا في الحدود  باالمتثاؿيخضع ليا العامؿ 
نما وفؽ ما يقرره صاحب العمؿأعمالو وفؽ ما يقرره ىو، و  ءالتزاماتو بأداأثناء تنفيذ   .2ا 

 

رة والتنظيـ مف الصبلحيات التي يتمتع بيا صاحب العمؿ، صبلحية اإلداو 
قصد  وضع التنظيمات المناسبة لوكافة اإلجراءات و  اتخاذالتأديب، أي صبلحية و 

بالتػشاور مع الييئات تنظيـ العمؿ داخؿ المؤسسة، سواء كاف ذلؾ بصفة منفردة أو 
النظاـ داخؿ أماكف تحقيؽ االستمرارية واالنضباط و  فبما يضمممثمي العماؿ النقابية و 

بالتالي تفادي مف أداء ميامو في أحسف الظروؼ و  العمؿ حتى يتمكف كؿ طرؼ
 .3خرتعسؼ أي طرؼ في معاممة الطرؼ اآل

 

 التأديبية التي تمكف صاحب العمؿ مف تحقيؽ ومف أىـ األدوات التنظيمية و 
، وىو اإلطار الداخمي لممؤسسة لنظاـابالقانوف األساسي لمعمؿ أو ما يسمى  ،ذلؾ

الذي توضع  فيو أحكاـ اإلدارة والتنظيـ الخاصة بالعمؿ. يتولى وضعو صاحب 
منفردة مع واجب استشارة الييئات  العمؿ الذي منحو القانوف حؽ إصداره بصفة

 تالعقوبا طائمةوفرضو عمى العماؿ التابعيف لو تحت .4النقابية العمالية أو ممثمي العماؿ
 .5مف أجؿ ضماف السير الحسف لمعمؿ داخؿ المؤسسة التأديبية وذلؾ

 

                                                           
وما  50ص  ،1983، شرح قانوف العمؿ، الطبعة الرابعة، دار النيضة العربية، القاىرة، ػ راجع: محمد لبيب شنب1

، ص 1975، دار الثقافة لمطباعة والنشر، القاىرة، يمييا ؛ عمي عوض حسف، الفصؿ التأديبي في قانوف العمؿ
 André BRUN et Henri GALLAND - Op Cit. P 43؛ 278

 ؛312ص ،   1979،منشأة المعارؼ، اإلسكندرية، ، أصوؿ قانوف العمؿ، الطبعة الثالثةػ راجع: د.حسف كيرة، 3
 .194محمد لبيب شنب. مرجع سابؽ، ص 

جزء الثاني، الطبعة الثالثة، ال، ػ راجع: أحمية سميماف، التنظيـ القانوني لعبلقات العمؿ في التشريع الجزائري 3
، د.محمود جماؿ الديف زكي، قانوف العمؿ؛ 198د. محمد لبيب شنب. مرجع سابؽ، ص ؛ 191مرجع سابؽ، ص 
 .120مرجع سابؽ، ص  ،. و" عقد العمؿ " لنفس المؤلؼ125مرجع سابؽ، ص 

عمى المستخدـ في المتعمؽ بعبلقات العمؿ عمى أنو: " يجب ، 11-90مف القانوف  75تنص المادة  - 4
( عامبل فأكثر أف تعد نظاما داخميا وأف تعرضو عمى أجيزة المشاركة أو 20المؤسسات التي تشغؿ عشريف )

 ممثمي العماؿ في حالة عدـ وجود ىذه األخير وإلبداء الرأي فيو قبؿ تطبيقو."
مرجع  ، ؿ في التشريع الجزائريالجماعية لمعمؿ كإطار لتنظيـ عبلقات العم ت، االتفاقياراجع: أحمية سميماف - 5

 .127سابؽ، ص 
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 الداخمي النظاـماىية  إلىيقتضي منا األمر التطرؽ ، األداةىذه  ألىميةونظرا 
، حتى نتمكف مف تحديد مضمونو في فرع ثاف إلىالقانونية في فرع أوؿ، ثـ  وطبيعتو 

 .المواضيع التي يمكف أف تكوف محؿ نزاع بيف طرفي عبلقة العمؿ
  

 

 الفرع األول
 وطبيعتو الق انونية  الداخلي  النظامماىية  

 

الئحة النظاـ  كما تسمى الداخمي أوالنظاـ : ماىية النظام الداخمي -أواًل 
تنظيمية تصدر عف صاحب العمؿ في المؤسسة تبيف  ةوثيق، ىي سي لمعمؿاألسا

بعضا مف شروط العمؿ غير المنصوص عمييا في القانوف، أو في عقد العمؿ الفردي 
االحتياطات التعميمات واألوامر والتوجييات و أو الجماعي، تتضمف مجموعة مف 

دمة، مف الناحية التقنية األمنية والنظـ الخاصة بتنظيـ العمؿ في المؤسسة المستخ
العمؿ واألمراض المينية، الخاصة بالوقاية مف حوادث  واإلجراءات، واألمنية والصحية

التأديبية المترتبة  اإلجراءاتجانب  إلىومختمؼ األخطار األخرى المتعمقة بالعمؿ، 
قواعد العمؿ التي تفرضيا القوانيف أو االتفاقيات الجماعية، أو عقود  مخالفة عف
 .1المحافظة عمى االستقرار واألمف في أماكف العمؿ بيدؼ، عمؿ الفرديةال
 

يذه السمطة التي يتمتع بيا تمؼ التشريعات العمالية الحديثة بوقد اىتمت مخ
في مواجية العماؿ، نظرا لما ليا مف أىمية في ضبط العبلقات صاحب العمؿ 

والنصوص القانونية  المينية بيف الطرفيف، خاصة بعد ظيور التنظيمات النقابية
الحرية النقابية وما ينجـ عف ترؾ السمطة التقديرية المطمقة لصاحب  المقيدة لممارسة

العامؿ.  ظمـ تجاهالعمؿ التخاذ كؿ ما يراه مناسبا لمصمحتو، وما يترتب عف ذلؾ مف 
التي تعتبر بمثابة ىذه النظـ الداخمية  إخضاعلذلؾ تحرص التشريعات العمالية عمى 

والتنظيمية.  وذلؾ بتقييده بالنصوص القانونية ،1مبدأ المشروعية إلى2المؤسسة ميثاؽ
                                                           

؛ د. غالب 47مرجع سابؽ، ص ، د. أحمية سميماف، الوجيز في قانوف عبلقات العمؿ في التشريع الجزائري - 1
؛ د. شواخ محمد 22، ص2004، األردف،، دار وائؿ لمنشر، عماف، الطبعة الثالثةعمي الداوودي، شرح قانوف العمؿ وتعديبلتو

 .331، ص رجع سابؽماألحمد،
، دار ىومة لمطباعة والنشر اإلصبلحات االقتصادية في الجزائرظؿ عبلقات العمؿ في  ،واضح رشيد - 2

 .150، ص 2003والتوزيع،  الجزائر، 
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المقررة في القوانيف وىذا تفاديا ألي خرؽ أو تجاوز لحقوؽ العماؿ المادية والمعنوية 
النظاـ الداخمي وثيقة يعدىا صاحب العمؿ، فوعميو  والنظـ المعموؿ بيا في قطاع العمؿ.

 .2ويحدد مضمونيا المشرع
 

وثيقة مكتوبة يحدد  :"زائري النظاـ الداخمي لمعمؿ بأنووقد عرؼ المشرع الج
ني لمعمؿ والوقاية والصحة واألمف فييا المستخدـ لزوما القواعد المتعمقة بالتػنػظيـ التػقػ

درجات طبيعة األخطاء المينية و  ،"" كما يحدد فيو في المجاؿ التأديبي.نضباطواال
كؿ مف وىو نفس التعريؼ الذي اعتمده ، 3"جراءات التنفيذا  مطابقة ليا و العقوبات ال

أما المشرع المغربي فقد اغفؿ تعريؼ ىذا النظاـ مكتفيا .4والمصري الفرنسي يفالمشرع
مف طرؼ صاحب العمؿ الذي يستخدـ في  وضع نظاـ داخمي بإلى وجو  باإلشارة

المشرع ( أجراء بصفة اعتيادية،في حيف أف 21يقؿ عف عشرة ) ال مؤسستو ما
 فوضعو مضرورة  إلىتعريؼ النظاـ الداخمي وال  إلىالتونسي لـ يتطرؽ أصبل 

شاذ بالمقارنة مع مختمؼ طرؼ صاحب العمؿ داخؿ مؤسستو، وىذا وضع 
 التشريعات العمالية المقارنة.

 

صاحب العمؿ متى تجاوز عدد  مف أىـ التزاماتويعتبر وضع النظاـ الداخمي 
المشرع يعتبر وضع النظاـ الداخمي مف كما أف  ،5معينا العماؿ الذيف يشغميـ حدا

                                                                                                                                                                       
مف قانوف   .L 1321 – 4المتعمؽ بعبلقات العمؿ السابؽ ذكره، والمادة  ،11 -90مف القانوف  79أنظر المادة  -1

 مف مدونة الشغؿ المغربية. 138، والمادة العمؿ الفرنسي
  1مقانوف والعمـو السياسية، عدد لالمجمة النقدية ، النظاـ الداخمي في قانوف عبلقات العمؿ، د. حساف نادية -2

 .31، ص 2008جامعة مولود معمري، تيزي وزو، ، كمية الحقوؽ

ع كذلؾ قرار المحكمة العميا، الغرفة االجتماعية، سبقت اإلشارة إليو؛ راج ،11-90 مف القانوف 77ػ راجع: المادة 5
قسـ المستندات والنشر لممحكمة العميا،  ،2، المجمة القضائية،العدد 08/12/1993بتاريخ  104599ممؼ رقـ 
 . 125، ص 1994الجزائر، 

 لسابؽ ذكرىما.مف قانوف العمؿ المصري الجديد ا 58قانوف العمؿ الفرنسي، والمادة  مفL. 1231 – 1أنظر المادة -4
مف قانوف عبلقات العمؿ عمى أنو: " يجب عمى المستخدـ في المؤسسات التي تشغؿ  75تنص المادة   - 5

( عامبل فأكثر أف تعد نظاما داخميا وأف تعرضو عمى أجيزة المشاركة أو ممثمي العماؿ، في حالة 20عشريف )
لمادة  او نفس المنحى الذي سمكو المشرع الفرنسي في عدـ وجود ىذه األخيرة، إلبداء الرأي فيو قبؿ تطبيقو"، وى

L. 1311 - 2  ( عامبل بوضع نظاـ داخمي، وتنص 20عشريف ) فم يشغؿ أكثر التي تمـز صاحب العمؿ الذي
( 10مف مدونة الشغؿ المغربية عمى أنو: " يجب عمى كؿ مشغؿ يشغؿ اعتياديا ما ال يقؿ عف عشرة ) 138المادة 

السنتيف المواليتيف لفتح المقاولة أو المؤسسة، نظاما داخميا، مع اطبلع مندوبي األجراء  أجراء أف يضع خبلؿ
والممثميف النقابييف بالمقاولة عند وجودىـ عميو، وأف يوجيو إلى السمطة الحكومية المكمفة بالشغؿ مف أجؿ الموافقة 

 عميو..."
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المشروعية ولذلؾ أخضعيا لمبدأ  1صاحب العمؿ بصورة انفراديةالمخولة لالسمطات 
حتى تصبح رسمية،  عمييا ةإقميميا لممصادقالمختصة  لدى مفتشية العمؿ بإيداعيا

 2لمختصة إقميميالدى كتابة ضبط المحكمة ا لتي ال تصبح سارية إال بعد إيداعياوا
ى الطرفيف مف جية، وحتى ال يتصرؼ أي طرؼ منيما موذلؾ حتى تكوف حجة ع

شيارىجانب  إلىفييا بالتعديؿ أو التحوير مف جية أخرى،  لمعماؿ في  اإعبلنيا وا 
 عمييـ وعدـالحجة  إقامةمكاف ظاىر حتى يتمكنوا مف االطبلع عمييا، وبالتالي 

 .3مختمؼ التشريعات العمالية المقارنة وىذا ما أكدتتمكينيـ مف ادعاء الجيؿ بيا، و 
 

مف قبؿ  إعدادهيستخمص مما تقدـ أف النظاـ الداخمي ال يصبح نيائيا بعد 
 الشكمية التالية: اإلجراءاتاستوفي  اإال إذحؽ العماؿ المعنييف بو المستخدـ، ونافذا في 

 

                                                           
 .32د. حساف نادية، مرجع سابؽ، ص  - 1
 75مف قانوف عبلقات العمؿ عمى أنو: " يودع النظاـ الداخمي المنصوص عميو في المادة  79تنص المادة   -  2

أعبله لدى مفتشية العمؿ المختصة إقميميا لممصادقة عمى مطابقتو لمتشريع والتنظيـ المتعمقيف بالعمؿ في أجؿ 
ختصة إقميميا ويضمف لو ثمانية أياـ. يسري مفعوؿ النظاـ الداخمي فور إيداعو لدى كتابة ضبط المحكمة الم

راجع قرار المحكمة العميا، الغرفة االجتماعية، ممؼ رقـ ،  المستخدـ إشيارا واسعا في أوساط العماؿ المعنييف ".
، ص 2003لممحكمة العميا، الجزائر،  الوثائؽ، قسـ 1المجمة القضائية، العدد ، 10/02/2003، بتاريخ  254071

123. 
 
مف قانوف عبلقات العمؿ،  79 يوجب عمى صاحب العمؿ في الفقرة األخيرة مف المادة فالمشرع الجزائري مثبل - 3

أف يضمف لمنظاـ الداخمي إشيارا واسعا في أوساط العماؿ المعنييف، كما أف المشرع الفرنسي يوجب عمى صاحب 
وجوب إرفاقو برأي  مع ، قانوف العمؿ، أف يضمف  إشيارا واسعا لمنظاـ الداخميمن L. 1321-4العمؿ في المادة 

ال فبرأي ممثمي العماؿ ولجنة الوقاية  واألمف وشروط العمؿ في حدود اختصاصيا،  لجة المؤسسة إف وجدت، وا 
مف مدونة الشغؿ عمى أنو: " يجب عمى المشغؿ أف يحيط  140أما بالنسبة لممشرع المغربي فقد نص في المادة 

لصاقو في   -النظاـ الداخمي  –األجراء عمما بيذا النظاـ  ذا  كؿوا  أماكف العمؿ وكذا في أماكف أداء األجور وا 
. لكف المبلحظ أف المشرع المغربي  لـ يشر "طمب أحد األجراء نسخة مف النظاـ الداخمي فانو يحب أف تسمـ لو

وبالتالي يبقى مف حؽ صاحب العمؿ تضميف النظاـ الداخمي أية ، في ىذه المادة إلى مضموف النظاـ الداخمي
لة يرى أنيا تكتسي أىمية خاصة بالنسبة لو ويكوف مف شأنيا تنظيـ عبلقات العمؿ بصورة أحسف، لكف المادة مسأ

مف المدونة المذكورة قد أشارت إلى أف السمطة الحكومية المكمفة بالشغؿ تقـو بوضع نظاـ نموذجي لمعمؿ  139
والنقابية األكثر تمثيبل لمعماؿ وأصحاب العمؿ. أو نموذج لمنظاـ الداخمي وذلؾ باالستشارة مع المنظمات المينية 

 -أحكاـ تشغيؿ األجراء، نظاـ الفصؿ، العطؿ، التغيبات  -ما يمي: صعمى األخويتضمف ىذا النظاـ النموذجي 
أحكاـ إعادة تأىيؿ األجراء ضحايا حوادث العمؿ  –التدابير التأديبية، وتدابير الحفاظ عمى الصحة والسبلمة. 

نية. كما يبلحظ أف المشرع المغربي قد جعؿ ىذا النظاـ النموذجي بمثابة نظاـ داخمي بالنسبة واألمراض المي
، وىو بذلؾ يكوف قد قرر حماية ىؤالء العماؿ مف إمكانية عماؿ( 10لممؤسسات التي تشغؿ أقؿ مف عشرة )

 20شغؿ أقؿ مف عمى عكس المشرع الجزائري الذي لـ يشر إلى حالة المؤسسة التي ت تعسؼ أصحاب العمؿ.
 عامبل.
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عمى لجنة  تخدـإعداده مف قبؿ المسبعد عرض النظاـ الداخمي  إلزاميةػ  أ 
ي حالة عدـ أو عمى ممثمي العماؿ ف ،1وجدت إفالمؤسسة أو لجنة المشاركة 

أخذ رأييـ في  إلىممثمي العماؿ بمضموف النص، وليس  ـإعبل وذلكبيدؼوجودىا. 
الموضوع، ألف رأييـ في ىذا الشأف رأي استشاري ال يمـز المستخدـ، حتى ولو كاف 

عمى وجوب ضة عمييـ، ألف القانوف ينص فقط رأيا معارضا لنص الوثيقة المعرو 
عرض النظاـ الداخمي عمى لجنة المؤسسة أو لجنة المشاركة أو ممثمي العماؿ 

 .2لئلعبلـ فقط، وليس عمى إلزامية األخذ برأييـ
 

ية مفتشلدى الجية اإلدارية المختصة وىي النظاـ الداخمي إلزامية إيداع ب ػ  
المشرع عمى إيداع النظاـ الداخمي  إصرارود سبب " ... ويع،3المختصة محميا لعمؿا

لدى مفتشية العمؿ إلى كونيا إدارة تمارس صبلحياتيا عف طريؽ أعواف متخصصيف 
تضمف ما يخالؼ تال  ىذه الوثيقةأف  فلمتأكد موذلؾ ، 4يدعوف "مفتشو العمؿ"..."

ف العمؿ، أو سواء تمؾ الواردة في قواني المعموؿ بيا،النصوص التشريعية والتنظيمية 
وطب العمؿ، أو تمؾ المتعمقة بالتدابير  واألمفالقوانيف األخرى المتعمقة بالوقاية 

الواردة في تشريعات ونظـ العمؿ بما في ذلؾ مف المسائؿ األخرى  إلىالتأديبية، وما 
ذلؾ التي تنص عمييا االتفاقيات الجماعية لمعمؿ المبرمة بيف المستخدـ وممثمي 

 .5يعرؼ برقابة المشروعية . وىذا ماالعماؿ
 

                                                           
المتعمؽ بعبلقات العمؿ السابؽ  ،11-90وما يمييا مف القانوف رقـ  91وىي المجنة المشار إلييا في المواد  - 1

 مف مدونة الشغؿ المغربية. 138مف قانوف العمؿ الفرنسي، والمادة   L. 1321-4ذكره، والمادة 
، ذكرالمتعمؽ بعبلقات العمؿ السالؼ  ،11-90انوف مف الق 94وىو ما يمكف استخبلصو مف نص المادة  - 2

منيا المتعمقة بطبيعة المعمومات التي يبمغيا المستخدـ لمجنة المشاركة بصفة دورية، ومف بينيا  1وبخاصة الفقرة 
يا، مف نفس المادة المتعمقة بالمواضيع التي تبدي فييا المجنة رأي  4تمؾ المتعمقة بتطبيؽ النظاـ الداخمي، والفقرة 
 مف  ضمنيا النظاـ الداخمي لمييئة المستخدمة.

، المجمة القضائية، 22/10/1996، بتاريخ 135908العميا، الغرفة االجتماعية، ممؼ رقـ  ةقرار المحكمأنظر  - 3
 .95، ص 1996، قسـ المستندات والنشر لممحكمة العميا، الجزائر، 2العدد 

4
 .44د. حساٌ َادبت، يرجع سابق، ص - 
العمؿ  قانوف مف L. 1321-4المتعمؽ بعبلقات العمؿ، والمادة  ،11-90مف القانوف  1فقرة 79ظر المادة ان - 5

 2003لسنة  12مف قانوف العمؿ المصري الجديد رقـ 58مف مدونة الشغؿ المغربية، المادة  138الفرنسي، والمدة 
، التنظيـ القانوني لعبلقات العمؿ في أحمية سميماف؛ راجع أيضا: 2008لسنة  180المعدؿ بموجب القانوف رقـ 

حساـ الديف كامؿ األىواني ورمزي فريد مبروؾ، الوسيط في قانوف ؛ 181التشريع الجزائري، مرجع سابؽ، ص 
 .435. ص2000دبي، مطبوعات جامعة اإلمارات العربية المتحدة، ، العمؿ لدولة اإلمارات العربية المتحدة
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تقع المؤسسة  يالمحكمة التإيداع النظاـ الداخمي لدى كتابة ضبط  إلزاميةػ ج
، وكذا لدى كتابة ضبط المحاكـ المختصة 1المعنية في دائرة اختصاصيا المحمي

حتى تتمكف الواقعة في دائرة اختصاصيا فروع ىذه المؤسسة في حالة وجودىا. 
مسالة  و في حالة قياـ أي نزاع بيف طرفي عبلقة العمؿ حوؿالمحكمة مف الرجع إلي

ما قارناه  إذاينفرد بو التشريع الجزائري  إجراءمف المسائؿ المنظمة بمقتضاه. وىو 
 بكؿ مف التشريعيف المغربي والفرنسي وحتى المصري.

 

ػ وجوب احتراـ النظاـ الداخمي لكؿ الحقوؽ واالمتيازات المقررة لمعماؿ بمقتضى  د
المؤسسة المعنية، واعتبار أي شرط  المفعوؿ فيالنصوص القانونية واالتفاقية السارية 

باطؿ وعديـ األثر  إجراءقد يمغي أو ينقص مف ىذه الحقوؽ، شرط أو  إجراءأو 
"تعد أنو: الشأف عمىمف قانوف عبلقات العمؿ في ىذا  89حسب ما تنص عميو المادة 

كما التي قد تمغي حقوؽ العماؿ أو تحد منيا، الشروط الواردة في النظاـ الداخمي،
وىو .2الغية وعديمة المفعوؿ" تنص عمييا القوانيف واالتفاقيات الجماعية المعموؿ بيا،

ما يشكؿ أىـ ضماف لحماية وصيانة الحقوؽ المكتسبة لمعماؿ مف أي تعسؼ أو 
 .3تراجع مف قبؿ صاحب العمؿ بمقتضى النظاـ الداخمي

 

لقد أصبحت مختمؼ التشريعات :القانونية لمنظام الداخميالطبيعة  -ثانياً  
العمالية الحديثة تولي اىتماما بالغا لمسمطة التي يتمتع بيا صاحب العمؿ تجاه 

وتفاديا . ، وذلؾ لما ليا مف أىمية في ضبط العبلقات المينية بيف الطرفيفالعماؿ
ترتب عف ذلؾ مف لترؾ الحرية والسمطة التقديرية لصاحب العمؿ في وضعيا وما ي

وىذا مف خبلؿ النظاـ الداخمي .4يا لمبدأ المشروعيةتخضعفقد أظمـ تجاه العماؿ، 
 .5الذي يعتبر بمثابة ميثاؽ المؤسسة

                                                           
 .95، ص السابؽ ذكره، 22/10/1996، بتاريخ 135908الغرفة االجتماعية، ممؼ رقـ أنظر قرار المحكمة العميا،  - 1
، المجمة القضائية العدد 1997جانفي07، بتاريخ 141632قرار المحكمة العميا، الغرفة االجتماعية، ممؼ رقـ  - 2
 .63، ص 1997، قسـ المستندات والنشر لممحكمة العميا، الجزائر، 1
. عبد 290مرجع سابؽ، ص ، اف، قانوف عبلقات العمؿ الجماعية في التشريع الجزائريراجع: أحمية سميم - 3

 .203السبلـ ذيب، مرجع سابؽ، ص 
. وكذلؾ 92أحمية سميماف،" التنظيـ القانوني لعبلقات العمؿ في التشريع الجزائري"، مرجع سابؽ، ص  - 4

المجمة النقدية لمقانوف والعمـو  ،رة والصغيرة موزاوي عمي، إشكاالت تنفيذ عبلقات العمؿ في المؤسسات المصغ
 .304، ص 2013والعموـ السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، ، كمية الحقوؽ 2السياسية، عدد 

 .150واضح رشيد، عبلقات العمؿ في ظؿ اإلصبلحات االقتصادية في الجزائر، مرجع سابؽ، ص  -5
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أو كما يسمى ببلئحة النظاـ )صاحب العمؿ بوضع النظاـ الداخمي لقد أثار انفرادو 
الطبيعة القانونية  التساؤؿ حوؿ والتزاـ العامؿ بالخضوع ألحكامو،( لمعمؿاألساسي 

التزاـ العامؿ بأحكامو، ويبدو أف تكييؼ ىذا النظاـ يتراوح بيف  ساسليذا النظاـ وأ
  مف طبيعة تنظيمية أو مؤسساتية أو contractuelleتعاقدية اعتباره مف طبيعة 

institutionnelle أو مف طبيعة مزدوجة mixte 
1. 

 

اعتبار النظاـ  إلىتقميدي ذىب جانب مف الفقو ال :ـ األساس التعاقدي2 
ىذا و un accord taciteالعامؿ الضمني ألحكامو قبوؿعمى  العمؿ بناءالداخمي ممحقا لعقد 

األخير بو،  ىذاقبوؿ  لمعامؿ مستمدة مف ةبالنسب الداخمييعني أف القوة الممزمة لمنظاـ 
قبوؿ  سواء أكاف ىذا القبوؿ صريحا أو ضمنيا في الكثير مف الحاالت، يستفاد مف

العمؿ دوف أف يبدي أي اعتراض عمى ىذا النظاـ، أو  بالعامؿ بالتعاقد مع صاح
 مف استمراره في العمؿ عمى الرغـ مف صدور النظاـ أو إدخاؿ تعديبلت عميو. 

 

ويترتب عمى اعتبار النظاـ الداخمي جزءا مكمبل لعقد العمؿ أف قاعدة العقد  
يتعيف االلتزاـ بو مف قبؿ الطرفيف، كما أف ، لذلؾ شريعة المتعاقديف ىي التي تحكمو

،كما  أف تفسير مجحفا في حؽ العامؿالقاضي ال يستطيع تعديؿ أي بند فيو ولو كاف 
المحكمة 4 -محكمة النقضوأف النظاـ يخضع لمقواعد العامة في تفسير العقود، 

أف األمر لمنظاـ الداخمي طالما  قضاة الموضوع الذي يعطيو تفسيرال تراقب ال -العميا
ما داـ ىذا التفسير مما تحتممو عبارات بنوده، وال يشكؿ انحرافا عف و ، يتعمؽ بالوقائع

 .2المدلوؿ الصريح والواضح ألحكامو
 

وقد انتقد ىذا التكييؼ لمنظاـ الداخمي عمى أساس أنو يقـو عمى افتراض ال     
ناقشتو حتى فصاحب العمؿ ينفرد بوضعو دوف أف يسمح لمعامؿ بم يطابؽ الواقع،

الداخمي  موافقة العامؿ عمى النظاـيمكف القوؿ أف ىذا األخير رضي بو. وأما استنتاج 

                                                           

Jean RIVERO et Jean SAVATIER, Droit du travail, 13 édition, Presses 1-  راجع    :  
Universitaire .de  France, Paris, 1993.p85. 

، محمود جماؿ الديف  312؛ حسف كيرة: مرجع سابؽ، ص 332د. شواخ محمد األحمد ، مرجع سابؽ، ص  - 2
شرح          ؛ بف عزوز بف صابر، الوجيز في  132مرجع سابؽ ص، قد العمؿ في القانوف المصريعزكي، 

 .191الكتاب األوؿ. مدخؿ إلى قانوف العمؿ الجزائري، مرجع سابؽ، ص ، قانوف العمؿ الجزائري
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مف خبلؿ استمراره في العمؿ بعد صدوره ىو استنتاج غير دقيؽ، ألف مركز العامؿ 
ومف ثـ فاف  .1عدـ االعتراض عميو إلىأجره ىو الذي يدفعو  إلىاالقتصادي وحاجتو 
محكمة  إليوصوريا، بؿ غير ضروري، وذلؾ ما ذىبت  إالليس  رضا العامؿ المزعـو

القانوني لمنظاـ الداخمي لدى كتابة محكمة  اإليداعالنقض الفرنسية حينما اعتبرت أف 
. ىذا 2إلزامياأو  ضرورياالعمؿ، كاؼ لبلحتجاج بو عمى األجير الذي ال يعتبر رضاه 

( 31العمؿ الذي يشغؿ عشريف ) القانوف يمـز صاحب ومف جية أخرى فبما أف مف جية.
بأنو مف غير  يمكف القوؿ، لذلؾ لتنظيـ العمؿ في مؤسستوعامبل فأكثر بوضع النظاـ الداخمي 

نمابالنسبة لمعامؿ ىو العقد الداخمي الممزمة لمنظاـ ةمصدر القو الصائب القوؿ بأف  في  يجد . وا 
وذلؾ لوجوب .3لعمؿ بوضعورغـ انفراد صاحب االقانوف ذاتو  فيحقيقة األمر مصدر قوتو 
 خضوعو لمبدأ المشروعية.

 

تأسيس القوة الممزمة لمنظاـ  إلىمف الفقو  أخرذىب فريؽ ـ األساس التنظيمي:  3
ينظر  إذ، وىذا الرأي يجد أساسو في نظرية المشروع .4أساس تنظيميالداخمي عمى 

أف  مشروع صاحب العمؿ نظرة اجتماعية، عمى أساس إلىالنظرية  ىذهأنصار 
مجموعة مف األشخاص يمتقوف حوؿ غاية معينة. ويعمموف سوية  إالالمشروع ليس 

شرافوصاحب العمؿ  إدارةعمى تحقيقيا تحت  ال يعمؿ ىذا األخير  أف، حيث وا 
ىذا  إلىلصالح الجميع. وبالنظر لممشروع، ولكف يعمؿ  ؾفقط كماللحسابو الخاص 

ات ىذا األخير لتحقيؽ الصالح المشترؾ لمعماؿ وصاحب العمؿ تتحدد سمط اليدؼ
 .المشترؾ لممشروع

 

العمؿ التنظيمية، وبالتالي أساس  سمطة صاحب أساسالفكرة أف ليذا يرى أنصار ىذه 
كمف في المسؤوليات الممقاة عمى عاتؽ صاحب العمؿ، أو تالداخمي  النظاـفي  اإللزاـ

ىو المشرع الطبيعي التي يعتبر فييا صاحب العمؿ )الجماعةىذه أف مصمحة  ربمعنى آخ
                                                           

الكتاب األوؿ، مدخؿ إلى قانوف العمؿ ، الوجيز في شرح قانوف العمؿ الجزائري بف عزوز بف صابر، - 1
 .201عبد السبلـ ذيب، مرجع سابؽ، ص  ؛191مرجع سابؽ، ص الجزائري، 

2
 .Alain  Supiot : Le juge et le droit du travail. Thèse en droit privé, Bordeaux 1979. P. 749 :راجع - 
3

مف  57مف مدونة الشغؿ المغربية؛ المادة  88مف قانوف العمؿ الفرنسي؛ المادة  L. 1311 – 2راجع انًادة  -
 المتعمؽ بعبلقات العمؿ، السابؽ ذكره.  ،11-90القانوف 

  Boubli (B), mise en œuvre de la؛ وراجع أيضا 332اخ محمد األحمد، مرجع سابؽ، ص شو  - 4

modification du contrat du travail. Dr. soc. N°. 6-1990, p. 493 et.s.                                            
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تقتضي أف يكوف لرئيسيا سمطات معينة وعميو ال يجوز مباشرة  ،(ليذا القانوف أو النظاـ
 وفقا لمصمحة المشروع. إالىذه السمطات 

 

ويترتب عمى ىذا التكييؼ لمنظاـ الداخمي أف سمطة صاحب العمؿ في وضعيا  
الداخمي يتوقؼ عمى مقيدة  بالعمؿ عمى تحقيؽ المشروع، كما أف تطبيؽ النظاـ 

إجراءات الشير والعبلنية التي نص عمييا القانوف، كما أف لمحكمة النقض أف تراقب 
 .1تفسير المحاكـ لنصوص النظاـ الداخمي كما تراقب تفسير القانوف

 

لكف ىذا التكييؼ بدوره لـ يسمـ مف النقد، حيث أخذ عميو بأف تشبيو المشروع  
 الكثير مف المبالغة والتجاوز.  وفي بالمشرعبالمجتمع وصاحب العمؿ 

 

الجمع بيف تكيؼ  ذىب إلى ،2مف الفقو أخرفريؽ  يمثمو األساس المزدوج:ـ  4  
عمى أساس تنظيمي، وذلؾ عمى أساس أف  وتكييفوالنظاـ الداخمي عمى أساس عقدي 

نوعيف مف األحكاـ منيا ما يعتبر مكمبل لعقد العمؿ، أي ليا  يتضمفالنظاـ الداخمي 
، ونظاـ الترقيات والعبلوات اإلخطار بيعة تعاقدية، كمواعيد دفع األجور وميمةط

شكؿ رضا العامؿ بيا ب إلىتسند  األحكاـفاف القوة الممزمة ليذه  لذلؾ. اإلجازات
 صريح أو ضمني.

 

ومف األحكاـ التي يتضمنيا النظاـ الداخمي ما يتعمؽ بتنظيـ العمؿ، كتمؾ    
العمؿ وفترات الراحة، وىي أحكاـ ذات طبيعة تنظيمية تستمد  المتعمقة بتحديد مواعيد

، ليذا يمكف لصاحب ؼاإلدارة واإلشراقوتيا الممزمة مف سمطة صاحب العمؿ في 
 دعت مصمحة العمؿ ذلؾ. إذاالعمؿ أف ينفرد بتعديميا 

 

انتقد ىذا التكييؼ عمى أساس صعوبة التمييز بيف األحكاـ المعتبرة جزءا  وقد   
، فضبل عف اإلدارةسمطة صاحب العمؿ في  إلىقد وتمؾ األحكاـ التي تستند مف الع

أف العماؿ ال يشاركوف مع صاحب العمؿ في وضع النظاـ الداخمي حتى بالنسبة 

                                                           
 .201سابؽ، ص  ؛ عبد السبلـ ذيب، مرجع 333د. شواخ محمد األحمد ، مرجع سابؽ، ص  - 1
 .334د. شواخ محمد األحمد ، مرجع سابؽ، ص - 2
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العماؿ يمتزموف بيذه  أفلمنوع األوؿ مف األحكاـ، وبالتالي فمف الصعب القوؿ 
 .1األحكاـ عمى أساس رضاىـ بيا

 

في النظاـ الداخمي  اإللزاـتفسير أساس  إلى 2مف الفقو أخرولقد ذىب فريؽ  
عمى أساس ما تفرضو رابطة التبعية القانونية مف االلتزاـ عمى العامؿ باالمتثاؿ 
ألوامر صاحب العمؿ. لكف مثؿ ىذا التفسير ال يحؿ المشكمة ألف التساؤؿ يثور عف 

لذلؾ يرى البعض  عامؿ.ىذه األوامر والتعميمات لم إصدارصاحب العمؿ في أساس سمطة 
 .3العقدي أف مف يقوؿ بيذا الرأي يأخذ في حقيقة األمر بفكرة األساس اآلخر

 

أف األساس السميـ  ، ىو ذلؾ الذي يعتبرإليولكف الرأي الراجح الذي نميؿ 
الفكرة  فيكمف يوالمنطقي لتفسير سمطة صاحب العمؿ في وضع النظاـ الداخمي 

عقدية، نظرا ألف سمطة صاحب العمؿ في وضع نظاـ التنظيمية وليس في الفكرة ال
ىذه  إفالعمؿ والتزاـ العامؿ بالتقيد بو ال تقتصر عمى المشروعات الخاصة فقط بؿ 

السمطة تبلحظ في مياديف أخرى ال تقـو عمى أساس العقد، كما ىو األمر في 
في القطاع  حتىالجمعيات، كما يبلحظ أف صاحب المؤسسة يتمتع بيذه السمطة 

 .4الرغـ مف عدـ وجود حؽ الممكية ىالعاـ عم
 

اعتبار النظاـ الداخمي  إلىذىبت 5كما أف محكمة النقض الفرنسية، في حكـ ليا
 il constitue un acte réglementaire de droit »بمثابة تصرؼ تنظيمي مف القانوف الخاص

privé »    عمى تفسير النظاـ بسط رقابتيا  إلىاألمر الذي قاد محكمة النقض الفرنسية
. بينما مف المعروؼ أف ليؤالء القضاة سمطة مطمقة الموضوعالداخمي مف قبؿ قضاة 

 في تفسير العقود.
 

                                                           
الطبعة األولى،  منشورات كمية ، والتأمينات االجتماعية لعمؿا الوسيط في شرح قوانيف، عبد الرزاؽ حسف يس - 1

 .489، ص 1992-1991 الشرطة، دبي،
 .334؛ شواخ محمد األحمد، مرجع سابؽ، ص 314مرجع سابؽ، ص  ،حسف كيرة  - 2
 .420حساـ الديف كامؿ األىواني  و رمزي فريد مبروؾ، مرجع سابؽ، ص  - 3
 .335شواخ محمد األحمد، مرجع سابؽ، ص  - 4
 Soc. 25 sept. 1991, Dr.soc ; 1992, cité par. jean Savatier, Le contrôle judiciaire duأنظر:  - 5

pouvoir disciplinaire de l’employeur ; droit social, 1986, p. 186.                                                 
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 إدارةكما أف ىذا األساس ىو الذي يفسر لنا أكثر مف غيره مشاركة العماؿ في 
، واستمرار عقد العمؿ عمى الرغـ مف التعديؿ في األرباحالمؤسسة، ومشاركتيـ في 

ارتباط العامؿ  ىمركز القانوني لصاحب العمؿ، فيذا يدؿ داللة واضحة عمال
 ؿ.أكثر مف ارتباطو بصاحب العم بالمؤسسة

 

 الفرع الثاني
 مضمون النظام الداخلي

 

تقدـ أف صاحب العمؿ ليس حرا في تحديد مضموف النظاـ  ايتضح مم    
 مواضيع والمسائؿ التي ألزموبال، بؿ ىو ممـز بالتقيد الداخمي الذي خولو القانوف وضعو

المؤسسة  بيعة وخصوصيةطوالتي تختمؼ حسب القانوف بمعالجتيا في ىذه الوثيقة، 
 :1فيما يمي إجماليايمكف  محاور أساسيةتتمثؿ في ثبلثة التي المستخدمة. و 

 

شروط التوظيؼ والتشغيؿ وأوقات  تبياف يالمتمثؿ ف التنظيم التقني لمعمل:ػ 
ات ، وكيفيالسنويةالعطؿ  ونظاـوورقة التوقيعات، ، األسبوعية ةالراح ويـوالعمؿ، 

وكؿ ما العمؿ بالتناوب، و العمؿ الميمي، ونظاـ ، استعماؿ التجييزات الخاصة بالعمؿ
 مف شأنو أف يتعمؽ بتنظيـ العمؿ حسب متطمبات كؿ نشاط.

 

".. ومف خبلؿ قراءة قانوف عبلقات العمؿ نجد المشرع يخوؿ اختصاص وضع 
التي جاء  66األحكاـ المتعمقة بالعمؿ صراحة لمنظاـ الداخمي، منيا المادة  بعض

فييا:" تستفيد العامبلت خبلؿ فترات ما قبؿ الوالدة وما بعدىا مف عطمة األمومة طبقا 
 لمتشريع المعموؿ بو.

 

ويمكنيف االستفادة أيضا مف تسييبلت، حسب الشروط المحددة في النظاـ الداخمي 
مف نفس القانوف عمى أنو:" يمكف المستخدـ  67. كما تنص المادة خدمة"ئة المستلميي

                                                           
، د. 112راجع: أحمية سميماف، الوجيز في قانوف عبلقات العمؿ في التشريع الجزائري، مرجع سابؽ، ص  -1

وما يمييا، عبد السبلـ ذيب،  118مرجع سابؽ، ص ، محمود جماؿ الديف زكي، عقد العمؿ في القانوف المصري
 ..202جع سابؽ، صمر 
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أف يمنح رخص تغيب خاصة غير مدفوعة األجر إلى العماؿ الذيف ليـ حاجة ماسة 
 .  1لمتغيب، حسب الشروط المحددة في النظاـ الداخمي"

 

الوقاية : المتعمقة بقواعد الوقاية الصحية،وتدابير تدابير الوقاية الصحية واألمن ػ
ما ىو منصوص عميو طبقا لالخاصة بتطبيؽ قواعد طب العمؿ  واإلجراءاتواألمف، 

 إحدىوالتي تشكؿ في نفس الوقت  .2المنظمة لياوالتنظيمية في النصوص التشريعية 
 إلى"... فالعامؿ ممـز قانونا بالخضوع  .االلتزامات األساسية لممؤسسات المستخدمة

مف. وصاحب العمؿ ممـز بتنظيميا فيتـ ذلؾ في النظاـ تدابير الوقائية الصحية واأل
ارتداء القبعات الواقية في المؤسسة أو استعماؿ النظارات أو أحذية  إلزاـالداخمي مثؿ 
 .3خاصة...الخ"

 

وىي : ، واألخطاء التأديبية، والعقوبات المقابمة ليافي العملقواعد االنضباط  ػ
ؿ في المؤسسة ولبموغ اليدؼ االقتصادي الذي البلزمة لتعايش العما دمجموعة القواع
، وحاالت التخمي والغياباتلمتعمقة بأوقات العمؿ، ، وىي القواعد اواحد آفسطرتو في 

عف المنصب، وأنظمة المداومة، واألسرار المينية، وتنفيذ بعض المياـ خارج أوقات 
تعمؽ ببعض العمؿ، وكذا كيفيات تنفيذ بعض المياـ خارج أماكف العمؿ، وكؿ ما ي

 التصرفات واألفعاؿ التي تشكؿ خرقا لقواعد االنضباط في العمؿ.
 

، مختمؼ األفعاؿ كذلؾكما تدخؿ ضمف ىذه الطائفة، الواجب تحديدىا    
والمتوسطة، ، بدءا باألخطاء البسيطةأصنافيا، والتصرفات التي تشكؿ أخطاء تأديبية و 

لكؿ صنؼ منيا، بدءا بالعقوبات والخطيرة أو الجسيمة. وكذا العقوبات المقابمة 
والتوقيؼ المؤقت  والتوبيخ، اإلنذارالعقوبات القصوى، أي بدءا بعقوبات  إلىالبسيطة 

بالعقوبات المشددة  وانتياءعف العمؿ، والتنزيؿ في الرتبة، أو في منصب العمؿ... 
 المسبؽ أو بدونو. واإلخطارالمتمثمة في الفصؿ مف العمؿ سواء مع التعويض 

                                                           
1

 .36و  35راجع: د. حساٌ َادٌت، يرجع سابق، ص   -
وطب  فواألم الصحيةالمتعمؽ بالوقاية  ،1988جانفي26المؤرخ في ،07-88انظر عمى وجو الخصوص: القانوف  -2

المؤرخ في  ،05-91، والمرسـو التنفيذي  117، ص 27/01/1988صادر بتاريخ، 4 دجريدة رسمية العدالعمؿ، 
، لسنة 4 دجريدة رسمية العدالمتعمؽ بالقواعد العامة لمسبلمة والصحة واألمف في أماكف العمؿ،  ،1991انفيج19

مرجع ، ؛ راجع أيضا: أحمية سميماف، الوجيز في قانوف عبلقات العمؿ في التشريع الجزائري74، ص 1991
 .204ص ، مرجع سابؽ ،؛ عبد السبلـ ذيب112سابؽ، ص 

3
 .36دٌت، يرجع سابق، ص راجع: د. حساٌ َا -
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مف قانوف عبلقات العمؿ المتعمقة بمضموف  88ووفقا لمفقرة الثانية مف المادة    
النظاـ الداخمي في المجاؿ التأديبي، فانو يجب أف يتضمف ىذا النظاـ كذلؾ 

في توقيع العقوبة المقابمة لمخطأ المرتكب، سواء  االواجب إتباعيالتأديبية  اإلجراءات
ألخطاء مف الدرجات البسيطة والمتوسطة، أو تمؾ تعمؽ األمر باإلجراءات المتعمقة با

الواجب إتباعيا في حالة األخطاء الخطيرة أو الجسيمة، مع بياف التدابير المقررة 
المجاف  لجاف التأديب أو إنشاءفي ذلؾ لحماية حقوؽ العامؿ في الدفاع عف نفسو، بما 
أعماليا،  يميا وسيرواختصاصاتيا، وتنظالمتساوية األعضاء، وبياف كيفيات تشكيميا، 

 .1عنيا العقوبات المقررة الصادرةوطبيعة اآلراء التي تصدر عنيا، وطرؽ الطعف في 
 

وقد سار المشرع المغربي عمى نفس المنواؿ في تحديد المواضيع األساسية التي 
يجب أف يتضمنيا النظاـ الداخمي، والتي أجمميا في ثبلثة محاور أساسية حسب 

 الشغؿ التي تستوجب أف يتضمف عمى األخص: مف مدونة :24المادة 
 ونظاـ الفصؿ، والعطؿ، والتغيبات. تتعمؽ بتشغيؿ األجراء،أحكاما عامة،  -     1 

أحكاـ خاصة، تتعمؽ بتنظيـ العمؿ،وبالتدابير التأديبية، وبالمحافظة عمى  - 2 
 صحة األجراء وسبلمتيـ.

اإلعاقة الناتجة عف حادثة أحكاما تتعمؽ بتنظيـ إعادة التأىيؿ عند حدوث  -4
 عمؿ أو مرض ميني.

 

كما أف المشرع الفرنسي قد حدد بدوره مضموف النظاـ الداخمي في ثبلثة محاور    
 :مف قانوف العمؿ تتمثؿ في L.1321-1أساسية حسب المادة 

، وبتدابير المحافظة خاصة تتعمؽ بتنظيـ العمؿ وشروطو في المؤسسةاحكام-2    
 بلمة العماؿ.عمى صحة وأمف وس

بالحاالت التي يمكف فييا لصاحب العمؿ استدعاء العماؿ  ؽأحكاما تتعم -3    
 واألمف. بالصحةالمتعمقة  شروط العمؿوضع  إلعادة

                                                           
؛ عبد 113مرجع السابؽ، ص ، راجع أحمية سميماف، الوجيز في قانوف عبلقات العمؿ في التشريع الجزائري - 1

منشورات  ، عبلقة العمؿ انقطاع؛ الطيب بمولو و جماؿ ح بمولو، 206و  205السبلـ ذيب، مرجع سابؽ ص 
، أحكاـ عقد 65-99، مدونة الشغؿ الجديدة، القانوف رقـ ري؛ د. الحاج الكو  99و 98، ص 2007الجزائر،بيرتي، 

؛ د. سيد محمود رمضاف، الوسيط في شرح قانوف العمؿ وقانوف  95ص، 2004العمؿ، مطبعة األمنية، الرباط، 
 وما يمييا. 280،  ص 2006دار الثقافة لمنشر والتوزيع، عماف، ، الضماف االجتماعي
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عامة تتعمؽ بالمجاؿ التأديبي، خاصة تمؾ المتعمقة بتحديد طبيعة ا أحكام -4
 .يتخذىا صاحب العمؿيمكف أف التي  ودرجات األخطاء، والعقوبات المقررة لكؿ منيا

 

ومف خبلؿ ما تقدـ، نبلحظ مدى تقارب التشريعات الذكورة فيما يتعمؽ بتحديد   
المحاور الرئيسية التي يجب أف يتضمنيا النظاـ الداخمي في كؿ منيا، واف كاف 
، المشرع الفرنسي قد توسع في المواضيع التي يجب أف تراعى عند إعداد ىذا النظاـ

 عف أنفسيـ في المجاؿ التأديبي. بحقوؽ العماؿ في الدفاع خاصة تمؾ المتعمقة
 

وما الحظناه مف خبلؿ دراستنا ليذه النقطة المتعمقة بالنظاـ الداخمي، أف كؿ  
مف مدى  لمتأكدالنظاـ عمى مفتش العمؿ  ىذاالتشريعات المقارنة توجب عرض 

نظاـ الداخمي أف يأخذ مطابقتو لمقوانيف واألنظمة المعموؿ بيا، وعند ذلؾ يمكف ليذا ال
، طابع الرسمية عند توفره عمى كافة الشروط المقررة في القانوف والتنظيـ المعموؿ بو

ومف ثـ يصيح ممزما لمعامؿ ولصاحب العمؿ لما ينطوي عميو مف توحيد نظاـ العمؿ 
. في المؤسسة ووضع قواعد عامة ومجردة تتحدد بموجبيا حقوؽ العماؿ وواجباتيـ

عندما ال توجد نصوص قانونية أخرى تحكـ النزاع  إليوف لمقضاء المجوء وبالتالي يمك
كما يمكف لممشرع أو الييئة التنفيذية أو حتى ممثمي العماؿ المعروض عميو، 

وأصحاب العمؿ عند وضع القوانيف أو التنظيمات أو اتفاقيات جماعية، أف يستمدوا 
مة المصمحة دئدة لمعماؿ أو لخكانت قابمة لمتعميـ وأكثر فا إذامنو بعض األحكاـ 

 .1العامة لمطرفيف
 

بعضا مف (كما ذكرنا آنفا)األنظمة الداخمية تبيف كانت إذايأن ومما تقدـ يمكننا القوؿ
 الفردي أو الجماعي، عمييا في القانوف، أو في عقد العمؿشروط العمؿ غير المنصوص 

األمنية والنظـ  تاطاوالتوجييات واالحتيالتعميمات واألوامر تتضمف مجموعة مف و 
الخاصة بتنظيـ العمؿ في المؤسسة المستخدمة، مف الناحية التقنية واألمنية 

المينية، ومختمؼ  بالوقاية مف حوادث العمؿ واألمراضوالصحية، واإلجراءات الخاصة 
التأديبية المترتبة عف مخالفة  اإلجراءاتجانب  إلىاألخطار األخرى المتعمقة بالعمؿ، 

ؿ التي تفرضيا القوانيف أو االتفاقيات الجماعية، أو عقود العمؿ الفردية، قواعد العم
                                                           

سابؽ، مرجع ، وني لعبلقات العمؿ في التشريع الجزائري، عبلقات العمؿ الفرديةأحمية سميماف، التنظيـ القان - 1
 .303ص، مرجع سابؽ، ؛ د. محمد حسيف منصور80ص 
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اإلخبلؿ بما ورد في  ، فافواألمف في أماكف العمؿبيدؼ المحافظة عمى االستقرار 
بصاحب ، أو ألحكاـ ىذا النظاـ مضمونيا سواء تعمؽ األمر بالعامؿ عند مخالفتو

المشرع  أو لممحاور األساسية التي ألزموىذا النظاـ العمؿ عند عدـ احترامو لمضموف 
 قياـ نزاع عمؿ بيف الطرفيف. إلى او، فاف مف شأف ذلؾ أف يؤدي حتمبتضمينيا في

 

ىي النزاعات الفردية الناتجة عف العقوبات التأديبية التي  ،ما ييمنا ىناو 
 وارتكابلممؤسسة عمى إثر الداخمي  النظاـيتعرض ليا العامؿ مف جراء تطبيؽ أحكاـ 

ثر حدوثًا في عالـ الشغؿ نظرًا لما تفرزه بعض وىي النزاعات األكميني، لخطأ
التأديبية المخولة  لمسمطةصاحب العمؿ  أثناء ممارسةالممارسات واألخطاء اإلجرائية 

 بمقتضى القانوف. لو
 

يقصد بالعقوبة التأديبية ىنا، ذلؾ اإلجراء الردعي الذي يتخذه صاحب العمؿ و 
إلجراء ذو طابع معنوي كاإلنذار والتوبيخ طئ سواء كاف ذلؾ اضد العامؿ المخ

المالية  االمتيازاتغيره، أو ذو طابع مادي أو مالي كحرمانو مف بعض المكافآت أو و 
أو خصـ جزء مف أجره إلى غير ذلؾ أو ذو طابع ميني كأف ينقؿ العامؿ مف مكاف 

 .1أف يطردعممو إلى مكاف آخر أو أف يحـر مف الترقية أو 
 

مف طبيعة ىذه العقوبات التي يمكف أف تسمط عمى العامؿ في المجاؿ و 
التأديبي، فإننا نستطيع القوؿ بأف النزاعات الناتجة عف اإلجراء التأديبي ىذا، ىي 

ف آثار سمبية عمى نفسية العامؿ وعمى مساره أكثر النزاعات حدة، لما يترتب عنيا م
الذي يواجو بو صاحب العمؿ، العامؿ ذلؾ بالنظر إلى األسموب الردعي الميني، و 

المينية، الشيء الذي يجعمو يحس باإلىانة مما  التزاماتوالذي يرى أنو قد أخؿ بإحدى 
 يولد لديو الكراىية تجاه صاحب العمؿ.

 

مف ىذا الوضع الذي تتولد عنو بعض العناصر األخرى التي سنتعرض ليا و 
 شيوعاات تعتبر مف النزاعات األكثر القوؿ بأف ىذه النزاع نستطيعبالتفصيؿ الحقا، 

                                                           
رسالة ماجستير، كمية ، راجع في ىذا المجاؿ : طربيت سعيد،التسريح التأديبي في تشريع العمؿ الجزائريػ 1

عبد  ؛99و  98الطيب بمولو وجماؿ بمولو، مرجع سابؽ، ص  ؛وما بعدىا 4، ص 1998الحقوؽ، جامعة الجزائر، 
 .205السبلـ ذيب، مرجع سابؽ، ص 
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و تعقيدا مف حيث التسوية، و التي ال تتـ غالبا إال في المرحمة األخيرة مف مراحؿ 
 المسار القانوني لمتسوية أي عف طريؽ القضاء.

 
 المبحث الثالث

 باإلجراءات التأديبية، والتسريح  ةالمنازعات المتعلق
  

أديبية المخولة لو بمقتضى القوانيف تطرح ممارسة صاحب العمؿ لسمطاتو الت 
واألنظمة الداخمية لمعمؿ الكثير مف النزاعات بينو وبيف العماؿ المتابعيف بمخالفات 

كما يرجع  تارة. مينية، يرجع البعض منيا إلى تعسفو في استعماؿ ىذه السمطة،
جراءات ممارسة ىذه السمطة،  البعض اآلخر إلى التطبيؽ غير الصحيح لكيفيات وا 

 ارة أخرى. بينما يرجع البعض اآلخر إلى أسباب وعوامؿ أخرى.ت
 

 المطلب األول
 المنازعات المتعلقة بمخالفة أحكام النظام التأديبي

 

مف بيف المسائؿ التي تعتبر المنازعات المتعمقة بمخالفة أحكاـ النظاـ التأديبي       
 لمعامؿنات المقررة بتنظيـ قانوني خاص يشكؿ الحد األدنى مف الضما المشرعخصيا 

توفر عميو مف صبلحيات ي،بحكـ ما العمؿ صاحبضد أي تعسؼ أو تجاوز مف قبؿ 
المتعمقة خاصة تمؾ مارسيا عف طريؽ النظاـ الداخمي لمعمؿ، يالتسيير التي التنظيـ و 
، حيث الجسيمةعندما يتعمؽ األمر باألخطاء  وبصفة أخصالتأديبية،  تباإلجراءا
كما .1كف تفسيرىا بالصيغة الحصرية قائمة األخطاء الجسيمةالمشرع بصيغة يمحدد 

                                                           
مف قانوف العمؿ المصري  69المتعمؽ بعبلقات العمؿ. والمادة  ،11-90المعدلة مف القانوف  73أنظر المادة  -1

ة. مع اإلشارة إلى أف ىناؾ مف مدونة الشغؿ المغربي 39مف مجمة الشغؿ التونسية، والمادة  14الجديد، والفصؿ 
فيما إذا جاءت عمى سبيؿ  المعدلة والمتممة المكورة أعبله، 73المادة تفسير صيغة  ؿفي الجزائر حو  جداؿ فقيي

ببقية القوانيف المقارنة  ءوغالب الظف أنيا وردت عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر اقتداالحصر أـ عمى سبيؿ المثاؿ، 
:..." لمداللة عمى أف تمؾ الحاالت قد وردت ةف قبيؿ الخطأ الجسيـ الحاالت اآلتيالتي تستعمؿ صيغة "ويعتبر م

عمى سبيؿ المثاؿ فقط، وىو ما يوحي بوجود أخطاء جسيمة أخرى يمكف أف يحددىا النظاـ الداخمي لممؤسسة 
قد لجسيمة التي األخطاء االمستخدمة، أو باتفاؽ أطراؼ عبلقة العمؿ. وذلؾ اعتبارا استحالة إلماـ المشرع بكؿ 

 وفي مختمؼ مجاالت األعماؿ التي يزاولونيا.جميع المؤسسات، يرتكبيا العماؿ في 
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المتابع تأديبيا، اإلجراء التأديبي، والضمانات المقررة لمعامؿ  حدد بصفة متشددة مسار
 1تاإلجراءا ليذهورتب جزاء البطبلف عمى أي خرؽ 

 

 يالعمؿ فالتي يتمتع بيا صاحب  السمطاتتمؾ ،بالنظاـ التأديبي المقصودو       
خبللو بالتزاـ مف االلتزامات المترتبة عميواقيع الجزاء عمى العتو  ، مؿ عند مخالفتو وا 

وارتكابو لخطا يستوجب مساءلتو. وقد تضمنت التشريعات العمالية الحديثة النص 
عمى الجزاءات التأديبية، ووضعت لذلؾ أنظمة متميزة بغية تنظيـ وضبط السمطة 

فما المقصود بالسمطة التأديبية وما  ماليا.التأديبية وضماف عدـ التعسؼ في استع
 ذلؾ ما سوؼ أتناولو في الفرعيف التالييف: أساسيا؟

 

 الفرع األول
 السلطة التأديبيةمفيوم  

  

في  يقصد بالسمطة التأديبية تمؾ الصبلحيات التي يتمتع بيا صاحب العمؿ      
ينية المفروضة عميو الجزاء أو العقوبة عمى العامؿ المخالؼ اللتزاماتو الم توقيع

بموجب األنظمة القانونية والتنظيمية واالتفاقية المعموؿ بيا لدى المؤسسة المستخدمة. 
بالتزاـ مف التزاماتو  إخبللومرتبطة بالخطأ المرتكب مف قبؿ العامؿ نتيجة  إذافالعقوبة 
 ذلؾ ألف حسيف سير العمؿ في المؤسسة وضماف تنفيذ العامؿ اللتزاماتوو . المينية

اؿ مف العموأدائو لمعمؿ المطموب منو يقتضي وجود جزاءات فعالة تيدد المستيتريف 
. ولما كاف صاحب العمؿ ىو المشرؼ عمى العمؿ وتردع الكسالى وتزجر الميمميف

األوامر  إصدار، وكانت لو سمطة مؤسسة والمييمف عمى تصريؼ أمورىافي ال
األجراء أف يطيعوا أوامره وينفذوا  والتعميمات المتعمقة بحسف سير العمؿ، وكاف عمى

تثبت لو سمطة توقيع الجزاءات )العقوبات( المناسبة  فاستتبع ذلؾ أ دتعميماتو، فق
عمى المخالؼ ليذه األوامر والتعميمات مف ىؤالء العماؿ.أي أف السمطة التأديبية التي 

ما لصاحب العمؿ مف حقعمى  ىتستند إلصاحب العمؿ عمى العامؿ  ايتمنع بي

                                                           
مف قانوف العمؿ المصري؛ الفصؿ  65الى 61مف قانوف عبلقات العمؿ، والمواد  4 – 73 إلى 1 – 73المواد  - 1

 مف قانوف العمؿ الفرنسي. L.1232-2 * L.1232-4 * L.1232-6 * L.1232-7مف محبة الشغؿ التونسية، والمواد مكرر  23
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، وما يمتـز بو العامؿ مف واجب الخضوع واألمر ؼاإلدارة واإلشراالعامؿ مف حؽ 
 .1والتبعية في أداء العمؿ

 

أخؿ العامؿ بالتزاماتو المينية بعدـ تأدية العمؿ  فإذاونتيجة لما سبؽ،         
فعبل يتعارض مع ما توجبو قواعد حسف النية  ارتكبالمطموب منو بكؿ عناية، أو 

أو خالؼ مقتضيات النظاـ الداخمي لممؤسسة  .2يذه اللتزاماتو العقديةأثناء تنف
لو  آخرالمستخدمة، أو عارض  أوامر أو تعميمات  صاحب العمؿ أو أي شخص 

مف تأدية واجباتيـ مثبل، فاف لصاحب  اآلخريفسمطة القياـ بذلؾ، أو منع العماؿ 
مخالفة أي ضرر ممموس، يوقع عميو عقوبة تأديبية، ولو لـ يترتب عف ال العمؿ أف

مف ارتكاب  اآلخريف، ومنعا لبقية العماؿ تأكيدا لحسف سير النظاـ داخؿ المؤسسة
 .3في المستقبؿ مخالفات مماثمة

 

السمطة التأديبية، فاف العقوبات التي توقع عادة عمى العامؿ بسبب  إطاروفي       
أو التوبيخ أو تغيير  اإلنذاربالتزاماتو المينية، قد تكوف معنوية كالتنبيو أو  إخبللو

المصمحة التي يشتغؿ بيا، وقد تكوف مادية بحيث يكوف ليا أثر سمبي عمى الذمة 
عف العمؿ لمدة معينة مع الحرماف مف المالية لمعامؿ عندما تتخذ صورة توقيؼ 

 .4والوحيد يليا، وىو الذي يمثؿ في الغالب األعـ مورد رزقو الرئيساألجر الموازي 
 

، فمف الطبيعي أف مينيةتو الالعامؿ بالتزاـ مف التزاما إخبلؿ رلتعدد صو نظرا و       
تتقرر إما بمقتضى القواعد ، فيي تسمط عميو يمكف أف تتعدد أوجو العقوبات التي

تتمثؿ سواء في فسخ عقد العمؿ أو في تعويض الضرر الذي لحؽ ( مدنيةالالعامة )
أحيانا كثيرة، غير ذي جدوى، طالما نية يبدو، المدالقواعد  إعماؿأف  إالبصاحب العمؿ، 

العامؿ يكوف في غالب األحياف غير قادر عمى الوفاء بمبمغ التعويض، كما أف  أف
 عمى صاحب العمؿقانوف العمؿ يحيط أجر العامؿ بضمانات تجعؿ مف الصعب جدا 

                                                           
األولى، بيروت، منشورات الحمبي الحقوقية، الطبعة ، راجع: القاضي حسيف عبد المطيؼ حمداف، قانوف العمؿػ 1

، المؤرخ في 1229/5/1/2005، الممؼ االجتماعي عدد 181؛ قرار المجمس األعمى المغربي عدد 379، ص2005
 . 2007، الرباط، 331، ص67س األعمى المغربي، العدد ، مجمة قضاء المجم01/03/2006

مف القانوف المدني الجزائري عمى أنو:" يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمؿ عميو وبحسف  107تنص المادة  - 2
 عمى أف:" كؿ تعيد يجب تنفيذه بحسف نية." مف قانوف االلتزامات والعقود المغربي 231ينص الفصؿ نية." كما 

 .134، ص 2008مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء،  ،د الكشبور، إنياء عقد الشغؿد. محم - 3
 . 419عبد المطيؼ حمداف، مرجع سابؽ، ص ؛ القاضي حسيف 135، ص مرجع سابؽد. محمد الكشبور،  - 4
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ما بمقتضى السمطة التأدي .1العامؿ باالقتطاع مف أجره فم التعويض استيفاء بية التي وا 
 .بالجزاء التأديبيوىو ما يعرؼ  الذي ارتكب خطأ مينيا العمؿ عمى العامؿيمارسيا صاحب 

 

، فاألوؿ ىو العقوبة التي توقع المدني ءعف الجزا ؼالتأديبي يختملذلؾ، فاف الجزاء و 
، أما الثاني فيو التعويض الذي يحكـ بو المينية عمى العامؿ المخؿ بأحد التزاماتو

 ؿ الذي أخؿ بالتزاماتو المينية تجاه صاحب العمؿ.عمى العام
 

أـ لـ يترتب، ويقدر  المخالفة ضرر فكما أف الجزاء التأديبي يحكـ بو سواء ترتب ع
بقدر جسامة المخالفة، بينما الجزاء المدني ال يحكـ بو إال إذا ترتب عميو ضرر 

 .2لصاحب العمؿ، ويقدر التعويض بمقدار الضرر
 

كؿ سموؾ وظيفي  بأنو:الخطأ التأديبي  ؼيمكف تعري ما تقدـ وبناء عمى      
الذي يوقعو صاحب العمؿ، سواء كاف طريؽ الجزاء التأديبي  فالمساءلة ععي ديست

صدر مخالفا لؤلنظمة القانونية والتنظيمية أو لعقد العمؿ يىذا السموؾ ايجابيا أو سمبيا 
بأنو اإلخبلؿ الواقع عمى  ىرة أخر أو بعبا االتفاقية الجماعية أو لموائح العمؿ. أو

األكثر الذي أراه غير أف التعريؼ .3القواعد التي تنظـ حسف سير العمؿ في المؤسسة
ىو ذلؾ الذي أورده األستاذ أحمية سميماف، والذي حسبو يتمثؿ في كونو:" كؿ ، داللة

فعؿ ناتج عف قصد أو إىماؿ، يمس النظاـ المعموؿ بو في المؤسسة أو مف شأنو 
ضرارا بيا، أو بالعماؿ العامميف فييا، أو يشكؿ خرقا اللتزامات العامؿ المينية ألحاؽ إ

 .4تجاه صاحب العمؿ"
 

، بالجريمة الجنائية مف حيث قيامو عمى التأديبيولذلؾ يمكف تشبيو الخطأ         
، أو االمتناع عف أداء مادي ممموس ارتكاب فعؿالركف المادي ويتمثؿ في  .ركنيف

ارتكاب فعؿ أو  ىاإلرادة إل، المتمثؿ في اتجاه ، ثـ الركف المعنويينيواجب م
                                                           

ي حسيف ؛ القاض162صقانوف العمؿ المبناني، الطبعة الثالثة، مرجع سابؽ، راجع: د.عصاـ يوسؼ القيسي،  - 1
 .379ص مرجع سابؽ، عبد المطيؼ حمداف، 

، 2006دار الثقافة لمنشر والتوزيع، عماف، األردف، ، في شرح قانوف العمؿ طرمضاف، الوسيد. سيد محمود  - 2
 ..374؛ د. شواخ محمد األحمد، مرجع سابؽ،  ص 279ص

الطبعة الثانية، الجزائر،  ،ة والنشرمنشورات جسور لمطباع، ػ راجع: بشير ىدفي، الوجيز في شرح قانوف العمؿ 3
 .88، ص2009

 . 185مرجع سابؽ، ص ، التنظيـ القانوني لعبلقات العمؿ في التشريع الجزائري ػ راجع:: أحمية سميماف، 4
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ومف ثـ فاف الخطأ الذي يرتكبو العامؿ داخؿ المؤسسة المستخدمة االمتناع عنو، 
يشكؿ أساس المسؤولية التأديبية، مثمو مثؿ الجريمة التي تعتبر أساس المسؤولية 

وبالتالي فاف الجزاء التأديبي .1تقصيريةكأساس لممسؤولية ال يالجنائية والخطأ التقصير 
قاب مطابؽ لمعمؿ ذاتو الزجر، فيو يمثؿ نوع مف الع والردع أينطوي في جوىره عمى 

، يصدر بقرار مف صاحب العمؿ، حيث يمس حالة العامؿ المينية سواء مف جنسو أو
كبلىما  ، كالخصـ مف الراتب أوكالتوبيخ، أو مف الناحية الماديةمف الناحية المعنوية 

 .2معا
 

 الفرع الثاني
  السلطة التأديبية  اس أس 

 

 يخولو لو مف سمطة توقيعما ب انفراد صاحب العمؿ بوضع النظاـ الداخميلقد أثار 
تساؤال حوؿ أساس عمى العماؿ الذيف ال يمتزموف بمحتوى ىذا لنظامجزاءات تأديبية 

 ومصدر ىذه السمطة التي يتمتع بيا صاحب العمؿ.
 

نطبلقا مف الصبلحيات المقررة لصاحب العمؿ في توقيع الجزاء التأديبي عمى او       
البحث عف مصدر ىذه  دالفقو بصدبو لمخالفة مينية، انقسـ العامؿ حيف ارتكا

، بينما القوؿ بأف أساسيا تعاقدي  إلىالصبلحيات والسمطات ، حيث ذىب البعض 
ئحي(، في حيف ذىب آخروف البلالقوؿ باألساس التنظيمي ) إلىذىب البعض اآلخر 

 الجمع بيف األساس التعاقدي واألساس التنظيمي البلئحي. إلىاالتجاه الحديث وىو 
 

ب العمؿ أف سمطات صاحاالتجاه ىذا  ريرى أنصا: األساس التعاقدي -أوال 
التعاقدية مع صاحب  ةمؿ عندما يدخؿ في العبلقا، فالعتجد أساسيا في عقد العمؿ

ولمنظاـ الداخمي بما يتضمنو مف الجزاءات  اآلمرةلسمطتو  ؿ الخضوعبالعمؿ يق
دارتو، صاحب العمؿ  إمرةيضع العامؿ نشاطو تحت  دالعق فبمقتضى. التأديبية وا 

بحيث يصبح في وضعية تبعية وخضوع لسمطة صاحب العمؿ وما سيتتبعو ذلؾ مف 
أساس ، ومف ثـ يعتبروف أف عنصر التبعية ىو حؽ اإلشراؼ والرقابة والتوجيو

                                                           
 .3، ص2001ديواف المطبوعات الجامعية، الجزائر، ، سمطة المستخدـ في تسريح العماؿ تأديبياسعيد طربيت،  - 1
 .98مرجع سابؽ، ص ، ىدفي، الوجيز في شرح قانوف العمؿراجع: بشير ػ 2



  الفصل األول: مضمون المنازعات الفردية في العمل و أنواعيا                               :الباب األول
 

- 73 - 

 

نياء عبلقة حيث يتمتع صاحب العمؿ بحرية ،1ومصدر ىذه السمطة إنشاء وتنظيـ وا 
، وما سيتتبعو ذلؾ إدارة المؤسسة بوصفو المالؾ ليا ، ولو السمطة التقديرية فيالعمؿ

مف حقو في السمطة التأديبية التي تخولو فرض عقوبة تأديبية عمى العامؿ الذي ال 
خاصة بالعمؿ وما ينجر عف ذلؾ مف إخبلؿ بالسير الحسف يمتـز بأوامره وتوجيياتو ال

 .والمنتظـ لممؤسسة
  

 األمفعمى اعتبار مقتضيات  وانطبلقا مف ذلؾ يجمع أصحاب ىذا االتجاه
واالنضباط في المؤسسة تتطمب منحو ىذه السمطة لضماف الفعالية في تنفيذ ألوامر 

لعمالية الحديثة التي اعترفت ومف ثـ فاف التشريعات ا العامؿ.والتوجييات مف قبؿ 
قيدتيا لصالح العامؿ منعا لحدوث تجاوز في استعماليا، وتحقيقا  بالسمطة التأديبية،

تأديبي يتضمف  نظاـلمبدأ التناسب بيف الخطأ والجزاء الموقع، حيث فرضت وضع 
 ةالمتبع واإلجراءاتالنص عمى األخطاء المينية والجزاءات المقررة ليا والضمانات 

 .2تعسؼ اء وقبؿ إصدار العقوبة التأديبية، وذلؾ حماية لمعامؿ مف كؿ تجاوز أوأثن
 

 إالالمؤسسة أو المشروع ماىو  أفيرى ىذا االتجاه  :التنظيمياألساس  -ثانيا
والبد مف وجود قواعد تنظـ  أىدافو،قانوف ينظمو ويحقؽ  إلىمجتمع صغير في حاجة 

، وع الذي يتحمؿ مخاطره ومسؤولياتور سموؾ أفراده. وصاحب العمؿ ىو مالؾ المش
، وسمطة ع، ويتولى، بالتالي سمطة التشريثـ فيو صاحب السمطة الرئاسية فيوومف 
 ، وسمطة التأديب.اإلدارة

 

المشروع  أويؤسس ىذا الرأي سمطة صاحب العمؿ عمى وصفو كرئيس لممؤسسة  
ىذا الترابط  إلىعمؿ وىو مجتمع يقـو الترابط الكامؿ بيف أفراده، وتستند عبلقات ال

المشروع عضوية مجتمع  إلىالعامؿ  النضماـفيو، فالعقد مجرد شرط  بو المعموؿ
 .3الئحة العمؿ أو النظاـ الداخمي وخضوعو لنظامو وقانونو الذي تمثمو

 

                                                           
، صاـ يوسؼ القيسيعوأيضا: د.    G.H. camerlynck- le contrat de travail- op.cit. p 423ػ أنظر:  1

 ،163الطبعة الثالثة، مرجع سابؽ، ص ، قانوف العمؿ المبناني
؛ د. سيد محمود رمضاف، مرجع 89بؽ، ص مرجع سا،  الوجيز في شرح قانوف العمؿ، راجع: بشير ىدفيػ  2

 .282سابؽ، ص 
  ، التفاقيات الجماعية لمعمؿ كإطار لتنظيـ عبلقات العمؿ في التشريع الجزائري، اراجع: د. أحمية سميمافػ 3

 .332وما بعدىا؛ د. شواخ محمد األحمد، مرجع سابؽ، ص 128مرجع سابؽ. ص
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، عمى أساس داخمي يعتبر قانونا بمعنى الكممةأف النظاـ ال يروف ،أنصار ىذا الرأي
خاص بيا الذي تضعو بصفة يكوف ليا قانونيا ال أف، ةأنو يمكف لكؿ جماعة ميني

المشرع الطبيعي ليذا المجتمع الميني،  قانوف يضعو صاحب العمؿ باعتباره، اختيارية
بما يضمف  وذلؾ بمراعاة التنسيؽ بيف العناصر التي تشكؿ المينة أو المشروع.

الذي العامؿ  ىعم قواعده وأحكاموالصالح العاـ لمجماعة .حيث يفرض ىذا القانوف 
 يمتـز باحترامو بمجرد التحاقو بالمينة أو بمنصب العمؿ.

 

، بكونيا ر سمطة صاحب العمؿ التنظيمية ىذهىذا الرأي مصد أنصاروقد فسر       
ليست مستمدة مف سمطة الدولة عف طريؽ التفويض، بؿ ىي سمطة أصيمة مستقمة 

قوانيف، وىو ضرورة وجود نظاـ ال إصدار، وليا أساس مشابو ليا في الدولةعف سمطة 
قانوني خاص بالمؤسسة عمى غرار ما ىو ضروري بالنسبة ألية جماعة أو تنظيـ 

تفويض مف القانوف،  إلىمصدر ىذه السمطة  فأرجع آخرو في حيف  .1آخراجتماعي 
األمر الذي يضفي عمى قواعد ىذه النظـ طابع العمومية والديمومة كما ىو الحاؿ في 

 ونية.القواعد القان
 

أحكاـ النظاـ الداخمي رغـ تميزىا بالطابع  أفعمى أساس  الفكرة،وقد انتقدت ىذه 
مستوى القواعد القانونية، لكونيا مقيدة بعدـ  إلىال ترقى  اإال أنيالعمومي نسبيا 

ومف ثـ ال يمكف قبوؿ فكرة الفردية. وعقود العمؿ  الجماعية،مخالفة أحكاـ االتفاقيات 
، كما أف تشبيو المشروع بالمجتمع أقؿ مف األحكاـ االتفاقية أحكاـ قانونية ىي

 .2وصاحب العمؿ بالمشرع فيو الكثير مف المبالغة
 

ألساس الجمع ببيف ا إلىيذىب االتجاه الحديث  االتجاه الحديث: -ثالثا 
، نظرا لصعوبة تأسيس سمطة صاحب العمؿ عمى الفكرة التعاقدي واألساس التنظيمي

 ظيمية وحدىا.العقدية أو التن
 

وتمؾ السمطة ىي  المؤسسةسمطة صاحب العمؿ تمارس مف أجؿ مصمحة  إف
لظاىرة عممية موجودة في أي جماعة أو مجتمع منظـ، وترتبط  دتطبيؽمجر 

                                                           
 وما بعدىا. 293ػ راجع: د. محمد حسيف منصور، مرجع سابؽ، ص 1
2

 .333ـ  راجع: شىاخ يحًد األحًد، يرجع سابق، ص 



  الفصل األول: مضمون المنازعات الفردية في العمل و أنواعيا                               :الباب األول
 

- 75 - 

 

صاحب  واف السمطات التي يتمتع بيا ،لحسف سير تنظيـ العمؿية البلزمة بالضرورات الفن
 وحسف سير المؤسسة. رة لتنظيـ العمؿوىي ضرو العمؿ توجد دائما داخؿ أي مجتمع 

 

درج الرئاسي الذي يتمتع فيو فالمؤسسة أو المشروع مجتمع منظـ يقـو عمى الت
سمطة اإلدارة، وسمطة إصدار الموائح والقرارات التنظيمية، المسؤوؿ بعدة سمطات: 

 والسمطة التأديبية.
 

عقد  إبراـطريؽ  عف إالولكف العامؿ ال يدخؿ في نطاؽ سمطة صاحب العمؿ       
لصاحب  يمكفمف العقد. فبل  السمطة ينبعليذه  بالخضوعااللتزاـ  إفالعمؿ، ومف ثـ ف

 .1طريؽ عقد العمؿ إالويضعيا موضع التنفيذ  عمى عمالوالعمؿ ممارسة سمطاتو 
 
 

 الفرع الثالث
 المقررة للعامل  ةالضمانات التأديبي

 

عمى العامؿ العقوبات التأديبية ع كاف المشرع قد خوؿ صاحب العمؿ سمطة توقي إذا
ذا كانت ىذه الناشئة عف عبلقة العمؿ فيذ التزاـ مف التزاماتو المينيةبتن المخؿ ، وا 

 إخبلؿتعتبر مف حقوؽ صاحب العمؿ التي يتمتع بيا قانونا في مواجية السمطة 
فانو ونظرا لخطورة السمطة التأديبية، فاف  ،ةالعماؿ بحسف سير العامؿ في المؤسس
حاطتياالمشرع قد حرص عمى تنظيميا   إساءةالتي تكفؿ عدـ الضمانات ب وا 

إذا كاف  ىي ىذه الضمانات، وعما ماف ع تجاه العماؿ. ومف ىنا نتساءؿ استعماليا
عنو  اإلجابةوىو ما سنحاوؿ  غيره في توقيع العقوبة، ضالعمؿ تفويصاحب  مف حؽ
 فيما يمي:

 

 ضمانات توقيع العقوبات التأديبية -0
 

لـ يشأ المشرع أف يترؾ :القيد الزمني التيام العامل وتوقيع العقوبة عميوـ  أ
لصاحب العمؿ  معينةحدد مدة لذلؾ  ،العامؿ تحت رحمة صاحب العمؿ فترة طويمة

                                                           
 .282؛ د. سيد محمود رمضاف، مرجع سابؽ، ص294راجع: د. محمد حسيف منصور، مرجع سابؽ، صػ 1
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ولـ ىذه المدة  مضت فإذاخطأ مينيا، ب كيمكنو فييا توقيع العقوبة عمى العامؿ الذي ارت
 يسقط.المخالفة االتياـ بارتكاب فاف  عقوبة،ال إيقاعيستخدـ صاحب العمؿ حقو في 

 

مف قانوف العمؿ عمى أنو ال  L.1332-4في المادة  ينصفالمشرع الفرنسي مثبل  
بعد أف يكوف الخطأ الميني المرتكب مف طرؼ العامؿ محؿ متابعة تأديبية  يجوز

وىو نفس المنواؿ الذي سار  عمـ صاحب العمؿ بيا، مضي مدة شيريف مف تاريخ
عمى  دمف قانوف العمؿ الجدي 3فقرة  :6المادة ينص في  حيثالمشرع المصري و عمي
المخالفة  بعد تاريخ االنتياء مف التحقيؽ فيتوقيع جزاء تأديبي عمى العامؿ ال يجوز أنو:"

الذي نص في المادة  المغربيوكذلؾ الشأف بالنسبة لممشرع  ."بأكثر مف ثبلثيف يوما
أف تتاح لو فرصة الدفاع  ،" يجب، قبؿ فصؿ األجير:مف مدونة الشغؿ عمى أنو 73

مف طرؼ المشغؿ أو مف ينوب عنو بحضور مندوب  إليوباالستماع  عف نفسو
المؤسسة( الذي يختاره األجير بنفسو، وذلؾ الممثؿ النقابي بالمقاولة ) واألجراء أ

الفعؿ داخؿ أجؿ ال يتعدى ثمانية أيـ ابتداء مف التاريخ الذي تبيف فيو  ارتكاب 
مبدأ قانونيا يتمثؿ في بدوره قر الجزائر أ يالقضاء فكما أف فقو إليو..."،المنسوب 

عمى معاينة عمى العامؿ بعد مرور ثبلثة أشير  " ال يمكف تسميط العقوبة التأديبيةأنو:
 .1"الخطأ المرتكب 

 

والحكمة مف تقييد صاحب العمؿ بمواعيد معينة، مف حيث اتياـ العامؿ أو توقيع 
 إلىالعامؿ  عدـ ترؾ التيديد سيفا مسمطا عمى رقبةلعقوبة التأديبية عميو، تتمثؿ في ا

اتياـ العامؿ بمخالفة أو فرض عقوبة تأديبية مضى أف  إلى باإلضافةما ال نياية، 
أو ثبوت ارتكابيا مف قبؿ العامؿ مدة طويمة ال يحقؽ الغرض المقصود  كشفياعمى 

 إساءةوكذلؾ فاف تحديد المدة يترتب عميو عدـ ، مف العقوبة وىو الردع والزجر
 .2صاحب العمؿ لسمطتو التأديبية

 

                                                           
قرار قانوف العمؿ الفرنسي المعدؿ والمتمـ، السابؽ اإلشارة إليو؛ وانظر كذلؾ،  مفL.1332-4راجع المادة   - 1

، قسـ 2، المجمة القضائية العدد 1994-04-12بتاريخ  ،109688ـ، الغرفة االجتماعية، ممؼ رقعمياال ةالمحكم
 .130. ص 1994المستندات والنشر، الجزائر، 

؛ د. شواخ محمد 304؛ د. سيد محمود رمضاف، مرجع سابؽ، ص 367د. حسف كيرة، مرجع سابؽ، ص - 2
 .384األحمد، مرجع سابؽ ، ص



  الفصل األول: مضمون المنازعات الفردية في العمل و أنواعيا                               :الباب األول
 

- 77 - 

 

أف المقصود باكتشاؼ المخالفة ليس مجرد معرفة  ىاإلشارة إلوال بد مف 
، فالمقصود باكتشاؼ المخالفة ويبقى مرتكبيا مجيوال مدة معينةوقوعيا، فالمخالفة قد تقع 

السابقة النصوص في  إليياالمشار  المدةلؾ فاف ىو معرفة وقوعيا ومعرفة مرتكبيا، لذ
 .1عامؿ معيف إلىمف وقت العمـ بوقوع المخالفة ونسبتيا  إالال تبدأ 

 

ال يجوز توقيع جزاء تأديبي : االتيامفي حقيق والتضمان حرية الدفاع ب ـ 
بعد ثبوت ارتكاب العامؿ لممخالفة بناء عمى تحقيؽ كتابي، فالتحقيؽ  إالعمى العامؿ 

الحقيقة، وبدوف التحقيؽ يعتبر الجزاء المسمط عمى العامؿ  إليضاحضروري  جراءإ
بأال يجوز لو  الجزاءقيد المشرع صاحب العمؿ عند توقيع غير مشروع، ولذلؾ  إجراء

قبؿ التحقيؽ  ،2إليوالمنسوبة  ؿكتابة باألفعاقبؿ أف يعممو توقيع العقوبة عمى العامؿ 
، مع وجوب 3يتمكف العامؿ مف الدفاع عف نفسو حتى إليوفيما نسب وسماعو  معو

كما اشترط أف يكوف العامؿ، الخاص بممؼ ال محضر يودع في تدويف كؿ ذلؾ في
االعتراض عمى العقوبة  ؽلعامؿ حا ، مع منحمسبباالقرار الصادر بتوقيع العقوبة 
 .4المسمطة عميو أماـ مفتش العمؿ

 

حتى يمكف مساءلة  : ل بالعملالعام إلىوجوب تعمق المخالفة المنسوبة  -ج
كوف ذا صمة بالعمؿ، تيشترط العامؿ تأديبيا عف المخالفة المرتكبة مف قبمو يجب 

والعمة مف ذلؾ ىي أف السمطة المقررة  ،5أكاف داخؿ مكاف العامؿ أو خارجوسواء 
                                                           

 .مف قانوف العمؿ المصري الجديد 2ؼ  59راجع المادة  - 1
  .Code du  travail, 72 ème édition, op. cit. p 371مف تقنيف العمؿ الفرنسي؛ L.1332-1المادةأنظر   - 2
، المجمة القضائية، 02/06/2011، بتاريخ 640479أنظر، قرار المحكمة العميا، الغرفة االجتماعية، ممؼ رقـ  - 3

، بتاريخ 34659؛ والقرار رقـ  224، ص 2011ؽ لممحكمة العميا، الجزائر، ، قسـ الوثائ2العدد 
، والقرار 156، ص1989، قسـ الوثائؽ لممحكمة العميا، الجزائر، 2العدد ، المجمة القضائية 12/03/1989
زائر، ، قسـ المستندات والنشر لممحكمة العميا، الج1، المجمة القضائية الغدد 31/03/1986، بتاريخ 39931رقـ 

، 968/5/1/2006عدد ممؼ اجتماعي  938وأنظر كذلؾ، قرار المجمس األعمى المغربي، عدد ؛ 204، ص1986
 .347ص  ،2007، ، يناير67العدد ، ، مجمة قضاء المجمس األعمى15/11/2006بتاريخ 

؛ أنظر 323؛ د. محمد حسيف منصور، مرجع سابؽ، ض305د. سيد محمود رمضاف، مرجع سابؽ، ص  - 4
مف  62والمادة  ؛مف قانوف العمؿ المصري الجديد 64مف قانوف عبلقات العمؿ السابؽ ذكره. والمادة  2-73مادة ال

مف قانوف العمؿ الفرنسي؛ قرار المجمس األعمى  L.1332-1مدونة الشغؿ المغربية السابؽ ذكرىا؛ والمادة 
، ص السابؽ ذكره، 15/11/20062 ، المؤرخ في968/5/1/2006، الممؼ االجتماعي عدد 938المغربي، عدد 

، مجمة قضاء المجمس 15/10/2008 في، المؤرخ 437/2007، الممؼ االجتماعي عدد 935، وكذلؾ القرار عدد 347
 .333، ص 2009، 70 األعمى، العدد

 .365د. حيف كبرة، مرجع سابؽ، ص  - 5
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لصاحب العمؿ تقـو عمى عنصر التبعية بيف العامؿ وصاحب العمؿ وىي تبعية 
عقوبة تأديبية  توقيعلصاحب العمؿ  ال يجوزلذلؾ  .1العمؿ فقطقاصرة عمى أداء 

 .2بالعمؿ إال إذا كانت ليا عبلقةمخالفة ارتكبيا خارج مكاف العمؿ، عف  عمى العامؿ
 

يشترط " فقرة أولى التي تنص عمى أنو: :6المصري في المادة وىذا ما أكده المشرع      
وكذا  يبيا أف يكوف ذا صمة بالعمؿ..."في الفعؿ الذي تجوز مساءلة العامؿ عنو تأد

" يمنع فصؿ األجير مف مدونة الشغؿ التي تقضي بأنو: 46المشرع المغربي في المادة 
طاؽ الفقرة نكاف المبرر مرتبطا بكفاءتو أو بسموكو في  اإال إذدوف مبرر مقبوؿ 
نطاؽ أدناه، أو تحتمو ضرورة سير المقاولة في  :4والمادة  48األخيرة مف المادة 

 ".أدناه 78و 77المادتيف 
 

األمر إالأف بالنسبة لتحديد المقصود بالصمة بالعمؿ،  وقد تبدو ىنا صعوبة 
العامؿ يعد مخالفة صريحة لنص مف نصوص  الصادر مفكاف الفعؿ  إذايسيؿ 

 قانوف العمؿ أو لوائحو أو عقد العمؿ أو اتفاقية جماعية لمعمؿ.
 

كاف الفعؿ بعيدا عف العمؿ ولكف يؤثر  إذاالة مافي حالصعوبة تظير  غير أف      
بطريؽ غير مباشر كارتكاب جريمة أو ممارسة سموؾ مشيف خارج العمؿ، ىنا  فيو

مدى تأثير ذلؾ عمى العمؿ، كارتكاب العامؿ جريمة  إثباتيتعيف عمى صاحب العمؿ 
 .3ارتياد أماكف مشبوىة أو تعاطي المخدرات أو مخمة بالشرؼ واألمانة

 
 

كاف مف سمطة  إذا: عدم جواز تعدد العقوبة عن المخالفة الواحدة -د 
أف ىذه السمطة مقيدة بعدـ  إالصاحب العمؿ توقيع العقوبة عمى العامؿ المخالؼ، 

، المغربي وىذا ما ذىب إليو القضاء.المخالفة الواحدة عفجواز توقيع أكثر مف عقوبة 
 .4"مرتيف يعاقب األجير عف خطأ واحد" ال يسوغ أف  :الذي جاء في أحد قراراتو، أنو

 

                                                           
 .416راجع: د.محمد لبيب شنب، مرجع سابؽ، ص  - 1
2

 384نهطٍف حًداٌ، يرجع سابق، ص انقاضً حسٍٍ عبد ا -
3

 .324يحًد حسٍٍ يُصىر، يرجع سابق، ص -
، الممؼ اجتماعي عدد 20/02/2008المؤرخ في  369أنظر قرار المجمس األعمى المغربي، عدد  - 4

 ..310، ص 2009، الرباط، 70، مجمة قضاء المجمس األعمى، العدد 531/5/1/2007
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مف قانوف العمؿ الجديد  73نص المشرع المصري في المادة  المجاؿوفي ىذا       
 ..."يجوز لصاحب العمؿ توقيع أكثر مف جزاء واحد عف المخالفة الواحدةال  " :عمى أنو

، وذل     ؾ عمى وىذه الضمانة ما ىي إال تطبيؽ لمبدأ وحدة العقوبة عف نفس الجـر
 .1أساس أف الجزاء التأديبي ينطوي عمى معنى العقوبة

 

كاف التعويض المدني ال يعتبر عقوبة توقع عمى العامؿ، فانو  إذاويبلحظ أنو       
يجوز لصاحب العمؿ أف يجمع بينو وبيف العقوبة التأديبية في وقت واحد وال يعد 

يف التعويض وبيف مبدأ عدـ بذلؾ مخالفا ليذه الضمانة أو القيد، ألنو ال تعارض ب
 .2جواز تعدد العقوبات عف المخالفة الواحدة

 

 :تفويض السمطة التأديبيةـ 3
نائبو بيد صاحب العمؿ أو  التأديبيةالسمطة في توقيع العقوبة  أوجب المشرع حصر

الفرؽ في رؤساء ك ،صغار المستخدميفالمدير المسؤوؿ، ولـ يجعميا في يد  أو
 .استعماليا يؤدي ذلؾ إلى سوءتى ال ح ورشات العمؿ مثبل،

 

ىذه السمطةإلى  العمؿ تفويض أف القواعد العامة تجيز لصاحبال جداؿ  ومما      
خاصة في المؤسسات الكبيرة التي تتعدد فييا مجاالت  عنو، بالنيابةليمارسيا غيره 

، لوحده بحيث ال يستطيع صاحب العمؿ النشاط وتضـ أعدادا كبيرة مف العماؿ 
شرافورقابتو  ماؿإع ، وعند االقتضاء توقيع العقوبات جميع العماؿعمى أنشطة  وا 

مف  مثبل بالرغـتفويض مدير المؤسسة  بإمكانو، فيكوف عمى المخطئيف منيـ التأديبية
كونو أجيرا فييا بتوقيع بعض العقوبات البسيطة أو الخفيفة، واالحتفاظ لنفسو بسمطة 

التعامؿ في رة. ومع ذلؾ فاف حسف النية وشرؼ توقيع العقوبات الشديدة أو الخط
تفويض ىذه السمطة إلى بعض العماؿ مف  نية ال يجيزاف لصاحب العمؿالمجتمعات المي

 .  3يؤدي ذلؾ إلى التحكـ واالبتزازذوي المراتب والفئات الدنيا، حتى ال 
 

                                                           
؛ قرار 306؛ د. سيد محمود رمضاف، مرجع سابؽ، ص365، ص راجع:  د. حسف كيرة، مرجع سابؽ - 1

، مجمة 20/2/2008، المؤرخ في 531/5/1/2007، الممؼ االجتماعي عدد 369المجمس األعمى المغربي، عدد 
 .310، ص 2009، الرباط، 70قضاء المجمس األعمى، العدد 

 .366راجع: د. حسف كيرة، مرجع سابؽ، ص  - 2
3
 .384عبد انهطٍف حًداٌ، يرجع سابق، ص  راجع: انقاضً حسٍٍ - 
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تعمقة يمكننا القوؿ أف مخالفة القواعد واألحكاـ الم وفي ختاـ ىذا المطمب      
يؤدي حتما إلى قياـ نزاع في العمؿ  ؿلمعامبالنظاـ التأديبي، وكذا الضمانات المقررة 

 بيف العامؿ وصاحب العمؿ.
 المطلب الثاني

 حأحكام التسريالمنازعات المتعلقة بمخالفة  
  

خطأ ميني معيف كأف يخالؼ أوامر صاحب  قد يصدر عف العامؿ أثناء القياـ بعممو
إلى دعو صاحب العمؿ ـ العمؿ داخؿ المؤسسة المستخدمة، مما يالعمؿ أو يخؿ بنظا

، أو االحتياطات المتمثمة في توقيؼ ت التأديبيةجراءات والعقوبابعض اإل ذاتخا
 اإلجراء، بحكـ ذلؾ ، بمنعو مف االلتحاؽ بعمموالعمؿالعامؿ المعني لمدة معينة عف 

وضعية توقيؼ أو تجميد  لة فيالحا، أو العقوبة التأديبية ، ويعتبر في ىذه التحفظي
مف قانوف عبلقات العمؿ  75لعبلقة العمؿ لمدة محددة. وىي الحالة الواردة في المادة 

، مؿالذي ترؾ تقدير مدة التوقيؼ لمنظـ التأديبية المنظمة بمقتضى النظـ الداخمية لمع
 بوضعيا كؿ مف العماؿ وصاح التي يشترؾ في، واالتفاقيات الجماعية لمعمؿ

، كاف يعتمد مبدأ القانوف التأديبي، حيث في السابؽ، عكس ما كاف معموال بيمؿالع
الذي يحدد طبيعة ونوعية المخالفات ودرجات وطبيعة العقوبات المقابمة ليا، عمى 

 .1سبيؿ الحصر
 

التي يمكف أف تمحؽ التأديبي أشد العقوبات وأخطرىا  التسريحوتعتبر عقوبة       
اتو القانونية أو االتفاقية أو بقواعد االنضباط داخؿ أماكف بالعامؿ المخؿ بالتزام

، ومع حياة العامؿ المينية واالجتماعيةعمى العمؿ، وذلؾ نظرا لخطورة ىذه العقوبة 
أو العزؿ مف الحاالت التي يكاد يجمع عمى شرعيتو كؿ  يذلؾ يعتبر التسريح التأديب
لممؤسسة المستخدمة  رىذه المصادحيث يعترؼ في مختمؼ ، يعمف الفقو والقضاء والتشر 

 أو بمناسبة وفصؿ العامؿ الذي يثبت في حقو ارتكاب خطأ جسيـ أثناء إيقاؼبحؽ 

                                                           
المؤرخ في  06 -82مف القانوف رقـ  80إلى  73التأديبي : المواد  بالنظاـراجع في ىذا الشأف  األحكاـ المتعمقة ػ 1

مف  76إلى61، والمواد 1982لسنة  9 دجريدة رسمية العدالمتعمؽ بعبلقات العمؿ الفردية،  ،1982فيفري  27
المتعمؽ بكيفيات تطبيؽ األحكاـ التشريعية  ،1982سبتمبر  11المؤرخ في  ،302 -82رقـ  المرسـو التنفيذي

 .1982لسنة  37  دجريدة رسمية العدالخاصة بعبلقات العمؿ الفردية، 
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وفعالية ، وضماف االنضباط واالستقرار ، وذلؾ قصد حماية مصالحياقيامو بعممو
 ومف ىنا نتساءؿ عما ىو التسريح التأديبي؟ في المؤسسة المستخدمة. ـالنظا

 

وتفحصيا ختمؼ التشريعات العمالية المقارنة التي تمكنا مف تصفحيا م إلىبالرجوع 
لـ نعثر في أي منيا عمى نص قانوني يعرؼ التسريح التأديبي، بؿ اقتصر جميا  افإنن

وىو، الخطأ الميني الجسيـ المرتكب مف طرؼ  إليوعمى تناوؿ السبب المؤدي 
عدـ اىتماميا  إلىيعود  العامؿ أثناء أو بمناسبة القياـ بعممو، ولعؿ مرد ذلؾ

 بالتعاريؼ التي تراىا مف صميـ عمؿ الفقو.
 

الذي أراه أف التعريؼ  إاللمتسريح التأديبي،  تعاريؼعدة  إعطاءوقد حاوؿ الفقو       
قانوني يتخذه صاحب  إجراء" التأديبي بأنو: جامعا مانعا ىو ذلؾ الذي يعرؼ التسريح

 اإلجراءاتب العامؿ خطأ ميني جسيـ بعد مراعاة المنفردة نتيجة ارتكا العمؿ بإرادتو
التأديبية وفقا لما تحدده النصوص القانونية والتنظيمية واالتفاقية في ىذا الشأف، ىدفو 

عبلقة  ءإلى إنياالمحافظة عمى السير الحسف لمؤسستو وتحقيؽ استقرارىا، ويؤدي 
 .1"العمؿ المبرمة مع العامؿ لمدة غير محددة

 

مسألة تحديد طبيعة ونوعية الخطأ الميني الجسيـ الذي يشكؿ سببا وتعتبر       
 ؿفأصحاب العموأصحاب العمؿ.خبلؼ بيف الفقو والقضاء  محؿجديا وحقيقيا لمفصؿ 

يحاولوف مف جيتيـ التوسع في مفيوـ ومضموف الخطأ الجسيـ  مف خبلؿ االتفاقيات 
ظة عمى مصالحيـ وضماف وذلؾ مف أجؿ المحاف الجماعية واألنظمة الداخمية لمعمؿ

السير الحسف لمعمؿ داخؿ مؤسساتيـ، بينيما يعمؿ الفقو والقضاء مف جيتيـ عمى 
والعمؿ عمى تقميص قائمة األخطاء الجسيمة المبررة  التضييؽ مف ذلؾ المفيـو

 والحد مفمصالح العماؿ،  ييدؼ المحافظة غمىوذلؾ  أقؿ ما يمكف، إلىلمفصؿ 
امة التي تحقؽ ليـ مصالحيـ فقط. بالجس ءؼ األخطاسمطة أصحاب العمؿ في تكيي

ي الجزائر التشريع ومنيا ، وىو االتجاه الذي اتبعتو بعض التشريعات العمالية الحديثة
، حصري ومحدد ؿالجسيمة بشكاألخطاء  التشدد في تنظيـ وتحديد حاالت الذي حاوؿ

 األخطاء تكييؼ لممؤسسات المستخدمة في التوسع في بيدؼ تقييد السمطة التقديرية
                                                           

إسيامات في  ،نزاعات الشغؿ والضماف االجتماعي. تشريعا وفقيا وقضاء، عبد اهللبف أنظر: محمد اليادي  -1
 .22، ص 2005تونس، أدبيات المؤسسة، 
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ولذلؾ نجد المشرع  ، ومنعا لمتعسؼ في حؽ العماؿ تحت غطاء العقوبات التأديبية.ةبالجسيم
جراءاالعمؿ مقارنة قد فرض عمى أصحاب التشريعات العمالية ال في مختمؼ  تقيودا وا 

 المستخدـتعسؼ  إمكانيةتجنبيـ لمعماؿ بمثابة ضمانات  راإلتباع تعتبواجبة  ةمعين
 .1وتحفظ حقوقيـ التأديبيةتو لسمطتو ممارس يف
 

فما ىي ىذه القيود التي فرضيا المشرع عمى صاحب العمؿ، وىؿ تشكؿ ىذه       
ألىمية  ؟ ونظرالعماؿ مف تعرضيـ لعقوبات تأديبيةالقيود ضمانات كافية لحماية ا
، عنووالنتائج التي تترتب  اآلثار، وجسامة واإلجرائيةالموضوع مف الناحية القانونية 

مفيوـ نخصو بدراسة مفصمة مركزيف عمى ثبلثة محاور أساسية ىي:  ؼسو  فإننا
التأديبية البلزمة لمفصؿ في ىذه  اإلجراءات، وتحديد رع أول() فالخطأ الميني الجسيـ

، وأخيرا نبحث اآلثار التي يرتبيا ىذا اإلجراء، والحقوؽ المترتبة ) فرع ثاني(الحالة
 .ث(رع ثال) فلمعماؿ مف جرائو

 الفرع األول
 الخطأ الجسيم  مفيوم

 

مف حيث  فإلى نوعيالمينية  األخطاءأغمب القوانيف والنظـ المقارنة تصنؼ 
نما ستطمب فقط بعض ال تستمـز أخطاء بسيطة . جسامتيا أي إجراء تأديبي كبير، وا 

تصنؼ  ما غالبا، وىي إلى الفصؿ مف العمؿتؤدي العقوبات التأديبية الخفيفة التي ال 
الدرجة  ىفأنياعمى خطورة تصنؼ  أشددرجة ثانية. وأخطاء و  أخطاء درجة أولى لىإ

مع التعويض  ؽاإلخطار المسب ميمة يمكف أف تؤدي إلى الفصؿ مف العمؿ، سواء بعد الثالثة
 .2أو بدونيما

 

                                                           
محمد : 188أحمية سميماف، الوجيز في قانوف عبلقات العمؿ في التشريع الجزائري، مرجع سابؽ، ص راجع:  - 1

، 1المجمة النقدية لمقانوف والعمـو السياسية،  العدد ، سرور، نظرية التعسؼ والبطبلف في تشريع العمؿ الجزائري
، عبد اهللبف ؛ محمد اليادي  62، ص 2012ولود معمري، تيزي وزو، كمية الحقوؽ والعمـو السياسية، جامعة م

 .28ص  مرجع سابؽ،
 73، السابؽ اإلشارة إليو، والمادة 1982سبتمبر  11المؤرخ في  ،302-82مف المرسـو التنفيذي  68ػراجع المادة 2

مف ثالثا 14مف الفصؿ  2الفقرة المتعمؽ بعبلقات العمؿ، السابؽ ذكره. و  ،11-90 المعدلة والمتممة مف القانوف رقـ
مف نفس المدونة التي تنص عمى  40المادة  امف مدونة الشغؿ المغربية، وكذ 39مجمة الشغؿ التونسية، والمادة 

أنو يعد مف بيف األخطاء الجسيمة المرتكبة ضد العامؿ مف طرؼ المشغؿ أو رئيس المؤسسة أو المقاولة ما يمي: 
 -التحرش الجنسي،  -نوع مف أنواع العنؼ والعتداء الموجو ضد األجير؛  استعماؿ أي -السب الفادح:  -

 التحريض عمى الفساد. 
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ويعتبر الخطأ الجسيـ ىو أشد ىذه األنواع ألنو ىو الذي يكوف في الغالب مبررا 
 .في نوعا مف المشروعية عمى عممية الفصؿلفصؿ العامؿ، ويض

 

وبالنسبة لتعريؼ الخطأ الجسيـ فانو لـ يرد لو تعريؼ في التشريعات المقارنة       
تمؾ عدـ اىتماـ  إلىالتي تمكنا مف االطبلع عمييا، ويبدو أف مرد ذلؾ يعود 
 التشريعات بالتعاريؼ معتبرة ذلؾ مف صميـ مياـ الفقو والقضاء.

 

كما يعبر عنو أحيانا بالسبب  والخطأ الجسيـ أ الفقو عرؼقد فعا لذلؾ وتب      
، بأنو السبب الذي يتسـ بقدر مف الجسامة والخطورة يستحيؿ معو الحقيقي والجدي

بأنو:" ذلؾ التصرؼ عرفو ، كما 1مواصمة عبلقة العمؿ دوف إلحاؽ ضرر بالمؤسسة
 سسة المستخدمة، أو ممتمكاتيا،الذي يقـو بو العامؿ فيمحؽ بو أضرارا بمصالح المؤ 

أو يخالؼ التزاماتو المينية، أو يمحؽ بو خسائر وأضرار لمعماؿ اآلخريف، مما يجعؿ 
ما بسبب المحافظة عمى  إمااستمرار العامؿ في العمؿ أمر غير مقبوؿ  لخطورتو، وا 

 .2النظاـ واالستقرار في مكاف العمؿ"
 

 : "بأنو الجسيـ،الخطأ  قد عرفت محكمة النقضكما أف القضاء مف خبلؿ       
 الخطأ الذي يجعؿ مف المستحيؿ استمرار عبلقة العمؿ بيف صاحب العامؿ والعامؿ

 ." المرتكب لمخطأ
 

وقد استقرت ذات المحكمة عمى ىذا المفيـو مف خبلؿ العديد مف القرارات       
استمرار  عؿالصادرة عنيا، بؿ أنيا تقرر أحيانا بأف: " الخطأ الجسيـ ىو الذي يج

 .3أثناء ميمة اإلخطار" ىمستحيبل حتعبلقة العمؿ أمرا 
 

لتصنيؼ األخطاء المينية  طريقتيفمختمؼ األنظمة القانونية المقارنة  انتيجتوقد 
 وىما: الجسيمة وتحديد نوعيا وطبيعتيا

 
 

                                                           
 .12محمد اليادي بف عبد اهلل، مرجع سابؽ، ص  - 1
2

 .190ـ راجع: أحًٍت سهًٍاٌ، انىجٍس فً قاَىٌ عالقاث انعًم فً انتشرٌع انجسائري، يرجع سابق، ص
3

 Constitue une faute grave celle qui »نُقض انفرَسٍت يا ٌهً: نقد ورد فً أحد قراراث يحكًت ا  -

interdit de maintenir le salarié à un poste de travail même pendant la durée du délai-congé… » 

- Sos. 13 nov. 1986, Jur-social. 1987, p 5. 
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مضموف ومدى وطبيعة وىي التي يتـ فييا إحالة مسألة تحديد  :ةالطريقة التنظيميػ  2 
، والتي بموجبيا التي يعدىا صاحب العمؿاألنظمة الداخمية لمعمؿ،  إلىه األخطاء ىذ

يقوـ بتحديد وصؼ األخطاء المينية ودرجة خطورتيا والعقوبات المترتبة عنيا وطرؽ 
، الذي نص عمى بعض  89/23القانوف  فيكما فعؿ المشرع الجزائري  تنفيذىا، 
ررة ليا محيبل ذلؾ إلى األنظمة الداخمية دوف اإلشارة إلى العقوبات المقاألخطاء 

قيؿ تعدلييا، وىذا كمو  84في مادتو ، 22ػ  :1لمعمؿ، وكذلؾ ىو الشأف بالنسبة لمقانوف 
وىي .1ممثمي العماؿ، دوف أف يكوف ممزما باألخذ برأييـ إعبلـبعد استشارة أو 

مف قانوف  84الصيغة األولى لممادة  الجزائري فيالمشرع  الطريقة التي أخذ بيا
عبلقات العمؿ قبؿ تعديميا، التي كانت تنص عمى أنو: " يتـ العزؿ في حالة ارتكاب 

الذي العامؿ أخطاء جسيمة، حسب الشروط المحددة في النظاـ الداخمي." ىذا األخير 
... طبيعة األخطاء المينية، ودرجات "مف نفس القانوف 3فقرة  88حسب المادة  يحدد

 جراءات التنفيذ."، وا  العقوبات المطابقة
 

نوعية وطبيعة  دميمة تحديالمشرع نفسو  : وىي التي يتولى فيياالطريقة القانونيةػ  3 
 إتباعيا عند فصؿ العامؿ باإلجراءات الواج تحديداألخطاء المينية الجسيمة، و 
األمر  بموجب، الجزائريالمشرع وذلؾ كما فعؿ  .لوبسببيا، والضمانات المقررة 

2:86 الخاص سنةط العامة لعبلقات العمؿ في القطاع المتعمؽ بالشرو 
الذي لـ  ،2

المادة  تطرقت إليوعف العامؿ الذي  الجسيـ الصادرالخطأ  النص عمى ىيقتصر عم
الخطأ الذي يصدر مف صاحب بؿ نص كذلؾ عمى  ،3وما بعدىا مف نفس األمر 47

                                                           
 ؿ، المشار إليو سابقا.المتعمؽ بعبلقات العم ،11-90مف القانوف  75راجع المادة  - 1
لمتعمؽ بالشروط العامة لعبلقات العمؿ في القطاع الخاص، ، ا1975أفريؿ  29المؤرخ في  ،31-75 األمر - 2

 .    527، ص 16/05/1975 ، المؤرخة في39عدد  جريدة رسمية
عبلقة العمؿ السالؼ ذكره، عمى أنو:" ال يجوز لصاحب العمؿ إنياء  ،31-75مف األمر  36تنص المادة   - 3

 إال لخطا خطير.
وعبلوة عمى األخطاء الخطيرة التابعة لمتشريع الجزائي، والمرتكبة بمناسبة العمؿ. تعد كأخطاء خطيرة  

عمى وجو الخصوص، ومؤدية إلى التسريح دوف ميؿ اإلخطار، وال التعويض المدني ما يرتكبو العامؿ في 
 األحواؿ التالية:

 سكر بيف. إذا جاء العامؿ وىو في حالة -1
 إذا تناوؿ المشروبات الكحولية في أماكف العمؿ أو أثناء العمؿ. -2
 إذا عرض لمخطر أمف المستخدميف نتيجة طيش أو إىماؿ غير مبرر. -3
إذا سبب عف عمد، أضرارا مادية في البنايات أو األشغاؿ أو اآلالت أو األدوات أو المواد األولية، أو  -4

 غيرىا مف األشياء المتصمة بالعمؿ.

 إذا رفض دوف سبب مقبوؿ تنفيذ أوامر صاحب عممو النجاز أشغاؿ كانت موضوع استخدامو. -5

 إذا أذاع كيفيات الصنع وطرقيا دوف إذف صاحب العمؿ. -6
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الطريقة التي  األمر. وىي نفس مف نفس 44أو ممثمو، الذي تضمنتو المادة العمؿ 
مجموعة  82الذي حددت مادتو .1المتعمؽ بعبلقات العمؿ الفردية 2:93اعتمدىا مرسوـ 

فقرة األخيرة منو  86األخطاء الجسيمة )أخطاء الدرجة الثالثة( بينما حددت المادة 
األخطاء المينية مف الدرجة  الصنؼ مف األخطاء بنصيا عمى أف:"العقوبات المقررة ليذا 

التخفيض في الرتبة بصفة تأديبية والتسريح  يترتب عنيا( عقوبة تتراوح بيفة )الثالث
، تمسبقة وتعويضاالتسريح بميمة  جانب إلىوبدوف تعويضات." ، بدوف ميمة مسبقة
 .2مف نفس المرسـو المتضمنة لقائمة العقوبات التأديبية 85ة وفؽ ما تحدده الماد

 

 بيرة لمطرؼ الضعيؼ في عبلقة العمؿ،حماية ك فالطريقة ملما توفره ىذه  ةونتيج
المشرع الجزائري عف الطريقة التنظيمية التي سبؽ التعرض  تراجعفقد  وىو العامؿ،

وذلؾ بمقتضى التعديؿ مكرسا الطريقة القانونية في تحديد األخطاء الجسيمة،  إلييا
المشرع  العمؿ، أي أف المتعمؽ بعبلقات،90/11مف قانوف رقـ  84المادة  عمى ؿالذي أدخ

الواجب إتباعيا قبؿ تحديد صور األخطاء الجسيمة واإلجراءات  وتولى بنفسمف  ىو
وبعد الفصؿ فنصت المادة وكذا الضمانات المقررة لو أثناء  المجوء إلى فصؿ العامؿ،

عمى أنو: "يتـ التسريح التأديبي في حالة ارتكاب العامؿ  91/29بقانوف رقـ  المعدلة84
 أخطاء جسيمة.

 

وة عمى األخطاء الجسيمة التي يعاقب عمييا التشريع الجزائي والتي ترتكب أثناء وعبل
العمؿ تعتبر عمى الخصوص أخطاء جسيمة يحتمؿ أف ينجر عنيا التسريح بدوف 

 :ميمة العطمة وبدوف عبلوات، األفعاؿ اآلتية
 

مينية، إذا رفض العامؿ بدوف عذر مقبوؿ تنفيذ التعميمات المرتبطة بالتزاماتو ال ػ 2
والتي تمحؽ أضرارا بالمؤسسة والصادرة عف السمطة السممية التي يعينيا المستخدـ 

 .3أثناء الممارسة العادية لسمطاتو

إذا أفضى معمومات مينية تتعمؽ بالتقنيات التكنولوجية وطرؽ الصنع والتنظيـ، أو وثائؽ ػ 3
                                                           

المتعمؽ بكيفيات  تطبيؽ األحكاـ التشريعية  ،1982سبتمبر  11المؤرخ في ، 302-82المرسـو التنفيذي رقـ  - 1
 .السابؽ ذكره الخاصة بعبلقات العمؿ الفردية،

2
 .192أحًٍت سهًٍاٌ، انىجٍس فً قاَىٌ عالقاث انعًم فً انتشرٌع انجسائري، يرجع سابق، ص -

، المجمة القضائية، العدد 09/07/1990، بتاريخ 62642قرار المحكمة العميا، الغرفة االجتماعية، ممؼ رقـ  - 3
، بتاريخ 129038. وكذا القرار رقـ 143، ص 1990، قسـ المستندات والنشر لممحكمة العميا، الجزائر، 3

 .120، ص 1995، قسـ المستندات والنشر لممحكمة العميا، الجزائر، 2القضائية، العدد ، المجمة 19/12/1995
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 .يا أو أجازىا القانوفداخمية لمييئة المستخدمة، إال إذا أذنت لو السمطة السممية ب

الجاري ؿ خرقا لؤلحكاـ التشريعية إذا شارؾ في توقؼ جماعي وتشاوري عف العم ػ 4
 .1بيا العمؿ في ىذا المجاؿ

 .2إذا قاـ بأعماؿ عنؼ ػ 5

تسبب عمدا في أضرار مادية تصيب البنايات والمنشآت واآلالت واألدوات  ػ إذا 6
.ليا عبلقة بالعمؿ والمواد األولية واألشياء األخرى التي

3
 

 .إذا رفض أمر التسخير الذي تـ تبميغو وفقا ألحكاـ التشريع المعموؿ بو ػ 7
 .4ؿ "إذا تناوؿ الكحوؿ أو المخدرات داخؿ أماكف العم ػ 8
 

والمكيفة قانونا عمى أنيا أخطاء  المحظورةوالى جانب ىذه القائمة مف األفعاؿ       
ى منصوص عمييا في بعض القوانيف األخرى، ، توجد عدة أفعاؿ أخر مينية جسيمة

، اإلضراب، ورفض القياـ بالحد األدنى مف الخدمة في حالة مثؿ عرقمة حرية العمؿ
 .5ورفض تنفيذ أمر التسخير

 

التي كاف  تقديرية ةتمؾ السمطتبقى لصاحب العمؿ لـ ومما تقدـ يتضح أنو       
األخطاء المينية  ؼمؽ بتكيييتعفيما  قبؿ تعديميافي  84يتمتع في ظؿ المادة 

بعد تعديميا  84في المادة الجسيمة. كما أف النص عمى ىذه التصرفات بذاتيا 
                                                           

، المجمة 05/11/2009، قرار بتاريخ 51582أنظر: قرار المحكمة العميا، الغرفة االجتماعية، ممؼ رقـ   - 1
، بتاريخ 400552. وكذا القرار رقـ 421، ص2009ثائؽ لممحكمة العميا، الجزائر، ، قسـ الو 2القضائية، العدد 

 . 431، ص 2008، قسـ الوثائؽ لممحكمة العميا، الجزائر، 2المجمة القضائية، العدد  ،09/04/2008
، 1ة، العدد ، المجمة القضائي07/06/2006، بتاريخ 337769ممؼ رقـ  المحكمة العميا، الغرفة االجتماعية،قرار   - 2

 .279، ص 2006قسـ المستندات والنشر لممحكمة العميا، الجزائر، 
، المجمة 10/10/2005، بتاريخ 1785. 2005أنظر في ىذا الشأف: قرار محكمة التعقيب التونسية،  ممؼ رقـ  - 3

 .2007، الجمعية التونسية لمقانوف االجتماعي، تونس، 12التونسية لمقانوف االجتماعي، العدد 
عمى سبيؿ  وردتأف قائمة األخطاء الواردة في ىذه المادة قد أوؿ األمريعتبر القضاء الجزائري في كاف  - 4

االتفاقيات الجماعية في النظاـ الداخمي، أو سواء في ال يمكف إضافة أي خطأ جسيـ آخر، وبالتالي فانو الحصر، 
المشار  73بسبب خطأ غير وارد في المادة  يقـو بو صاحب العمؿ في حؽ أي مف عمالو وأف أي تسريح .عمؿلم

بتاريخ ، 135452العميا، الغرفة االجتماعية، ممؼ رقـ  ةا. أنظر قرار المحكمتعسفي ايعتبر تسريح أعبله إلييا
، ص 1997الجزء الثاني، ، المينيةمنازعات العمؿ واألمراض  ، الصادر في الوثيقة الموسومة بػ:04/06/1996

التي كانت قد  ،11-90 مف القانوف 73ء فيو:" إف التعديؿ الذي أدخمة المشرع عمى المادة الذي جاوما يمييا195
تركت لمنظاـ الداخمي تحديد األخطاء في كؿ األصناؼ، محتواه أف األخطاء الجسيمة التي تؤدي لمفصؿ أصبحت 

يكوف  73/1في المادة  مضبوطة قانونا، ومنو، فاف التسريح  الذي يعتمد عمى خطا لـ يكف واردا بيذا الوصؼ 
 .  63محمد سرور، مرجع سابؽ، ص . أنظر كذلؾ الداخمي" النظاـ، ولو اعتمد عمى تكييؼ اتعسفي

 السابؽ اإلشارة إليو. ،1990فيفري  06المؤرخ في  ،02-90مف القانوف  42و  40و 36راجع المواد  - 5
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وذلؾ اعتبارا أف المشرع قد أوردىا عمى سبيؿ الحصر،  يعني بالضرورةال وتتميميا 
صعوبة واستحالة حصر كؿ  األفعاؿ التي تعتبر أخطاء جسيمة والتي ترتكب سواء ل

وىذا ما يستخمص مف صياغة المادة 1أو مف طرؼ صاحب العمؿ مف طرؼ العامؿ
 وتوحي بأنالتي  التي تقضي بأف:"... تعتبر عمى الخصوص أخطاء جسيمة..."

تؤدي ىي كذلؾ إلى التسريح  يمكف لمنظاـ الداخمي أف ينص عمى أخطاء جسيمة
ة يظير أف المشرع قد اكتفى بالتصرفات التي تشكؿ قم حيث خارج ىذه القائمة.

الخروج عمى ما تفرضو عبلقة العمؿ مف احتراـ وثقة متبادلة بيف العامؿ والمؤسسة 
التونسي  عأوردىا المشر التي وىي نفس الصياغة تقريبا . 2المستخدمة أو مف يمثميا

رابعا مف مجمة الشغؿ عمى: " ... ويمكف أف تعتبر  25ينص الفصؿ  ثحي
ممشرع وكذلؾ ىو الشأف بالنسبة لبالخصوص الحاالت التالية أخطاء فادحة..."، 

: " تعتبر بمثابة أخطاء جسيمة التي تنصمف مدونة الشغؿ  :4المغربي في المادة 
الجزائر كؿ مف في وبالتالي يمكف القوؿ بأف المشرع يمكف أف تؤدي إلى الفصؿ ..."

اعتمد عمى النظرية الفقيية القائمة بأف الخطأ الجسيـ ىو ذلؾ  دوالمغرب قوتونس 
مؿ أو التصرؼ الذي يجعؿ استمرار عبلقة العمؿ أو عقد العمؿ أمرا مستحيبل، الع

 .3"ولو لمدة األخطار المسبؽ
 

عف  تحيف تراجعوغيرت رأييا ليذا األمر  تفطنتويبدو أف المحكمة العميا قد 
التي كانت ،84/2في المادة   الواردةلتمؾ المجموعة مف األخطاء التكييؼ السابؽ 

جاءت عمى سبيؿ  لتقرر في األخير أنيات عمى سبيؿ الحصر، جاء ا قدتعتبرى
غير محددة  22-1:مف القانوف  84وأف:" األخطاء الجسيمة المذكورة في المادة المثاؿ 

عمى سبيؿ الحصر، وتؤكد عبارة الخصوص الواردة في ىذه المادة، وجود أخطاء 
 .4النظاـ الداخمي" ىاجسيمة أخرى يحدد

                                                           
1
يٍ  40ايم فً انتشرٌع انًغربً حسب انًادة يٍ ضًٍ األذطاء انجسًٍت انتً ٌرتكبها صاحب انعًم ضد انع  - 

 انتحرٌض عهى انفساد. –انعُف  –انتحرش انجُسً  –يدوَت انشغم: انسب انفادح 
2

.؛ عبد 194راجع أحًٍت سهًٍاٌ، انىجٍس فً قاَىٌ عالقاث انعًم فً انتشرٌع انجسائري، يرجع سابق، ص   -

 .433انسالو ذٌب، يرجع سابق، ص  
 .194لوجيز في قانوف عبلقات العمؿ في التشريع الجزائري، مرجع سابؽ، ص أحمية سميماف، ا -3
حيث جاء في  ،15/12/2004بتاريخ ،283600ممؼ رقـ القرار الصادر عف الغرفة االجتماعية،  بموجبوذلؾ  -4

الحكـ في التفسير القضائي لمنصوص القانونية"... وحيث يعاب عمى  تحوال ىاماحيثيات ىذا القرار الذي يعتبر 
ومف جية أخرى،  ،29ػ  91مف القانوف  73المطعوف فيو كوف القاضي أعطى تفسيرا منحرفا لمضموف المادة 

تحدد = لـ  73المادة  فحرفيا وروحيا، ذلؾ أ ،11ػ  90وما يمييا مف القانوف  75متناقضا مع أحكاـ المادة 
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في التعميؽ الممحؽ بيذا  ورد، فقد القضائي الياـ وؿوبيدؼ تبرير ىذا التح
ما يمي:" ومما يبلحظ في تعديؿ ىذه المادة كما سبؽ ذكره، أف المواد  ،1القرار

لـ يطرأ عمييا أي تعديؿ، الشيء الذي يفسر  :8إلى  86المتعمقة بالنظاـ الداخمي مف 
لفقرة األولى في المادة أف المشرع أبقى عمى النظاـ الداخمي الذي يستمد مفعولو مف ا

المعدلة، وترؾ لعالـ الشغؿ المتكوف أساسا مف المستخدـ وممثمي العماؿ إلعداده 
جراءات  وتحديد األخطاء المينية بصفة عامة، ودرجات العقوبات المطابقة ليا، وا 

                                                                                                                                                                       

أخطاء جسيمة يحددىا النظاـ الداخمي، كما  األخطاء الجسيمة المؤدية إلى التسريح عمى سبيؿ الحصر، بؿ ىناؾ
 .11ػ  90مف القانوف  2ؼ  77نصت عمى ذلؾ المادة 

وحيث يتبيف فعبل مف الحكـ المطعوف فيو، أف قاضي الدرجة األولى اعتبر أف األخطاء المنسوبة لممطعوف ضده  
ف األخطاء الجسيمة المنصوص ال تشكؿ أخطاء جسيمة تؤدي إلى التسريح طالما أف ىذه األخطاء ال توجد مف بي

ومف ثـ أسس حكمو عمى أف التسريح كاف تعسفيا رغـ دفوع الطاعنة  ،11ػ  90مف القانوف  73عمييا في المادة 
مف النظاـ الداخمي،  164بتصنيفيا مف األخطاء الجسيمة المؤدية إلى التسريح مف الدرجة الثالثة عمبل بالمادة 

وبحسب ذلؾ يكوف القاضي في ىذه الحالة قد استبعد  ،11ػ  90مف القانوف  78 ىذا النظاـ يستمد قوتو مف المدة
 ،2ؼ  77كمية نصا تشريعيا مف التطبيؽ دوف تسبيب لمدفع المتعمؽ بالنظاـ الداخمي المستمد قوتو مف المادة 

ف كانت المادة وحيث 73لممادة  آليةوبذلؾ جنح إلى التطبيؽ الخاطئ والمتداوؿ بصفة  رت عمى سبيؿ قد ذك 73وا 
الخصوص األخطاء الجسيمة المؤدية إلى التسريح دوف ميمة إخطار، ودوف عبلوات، وحصرتيا في الحاالت 
السبع المتعارؼ عمييا، فإف المادة نفسيا ذكرت، كذلؾ األخطاء الجسيمة التي يعاقب عمييا التشريع الجزائي، 

طاء جسيمة أخرى ترؾ تحديدىا لمنظاـ الداخمي وعبارة عمى الخصوص المذكورة في ىذه المادة تؤكد وجود أخ
 ، في المجاؿنظاـ الداخميالحدد تنص عمى أف:" ي مف نفس القانوف، والتي 2ؼ  77المنصوص عميو في المادة 

جراءات التنفيذ" التأديبي، طبيعة األخطاء المينية، ودرجات العقوبات الم لـ تأت  73، وعميو فإف المادة طابقة، وا 
 سيمة عمى سبيؿ الحصر.باألخطاء الج

 2ؼ  77وحيث يتبيف مما سبؽ أف قاضي الدرجة األولى استبعد في حكمو المنتقد تطبيؽ أحكاـ المادة  
لما اعتبر األخطاء  73دوف مسوغ قانوني، كما أعطى تفسيرا خاطئا لنص و روح المادة  ،11ػ  90 مف القانوف

في ىذه المادة فقط، ومنو يكوف أساء تطبيؽ القانوف، وقصر  الجسيمة المؤدية إلى التسريح ىي الحاالت المذكورة
 في تسبيب حكمو وعرضو بذلؾ لمنقص واإلبطاؿ ".
والنشر  لممحكمة  ، قسـ المستندات2بو في المجمة القضائية، العدد يراجع النص الكامؿ لمقرار، وكذا التعميؽ المرفؽ 

 ,KORICHE  Mohamed  Nasr - Eddine؛ كذلؾو ، 193ص  2004العميا، الجزائر، 
 « La détermination des fautes graves dans le droit de licenciement disciplinaire, arrêt de la 
cour suprême, chambre sociale, du 15/12/2004, dossier n° 253600 », Revue de la cour 
suprême, n° 01, département de la documentation, cour suprême, Alger, 2005, pp. 46-55.         

 

المستشار رحابي أحمد المقرر في القضية التي صدر بشأنيا ىذا القرار. والذي جاء فيو "...أف  تعميؽوىو  -1
-90 مف القانوف 73المعدلة لممادة  1991ديسمبر  21المؤرخ في  29-91مف القانوف  2التعديؿ الوارد في المادة 

عامة مؤداىا أف كؿ خطأ جسيـ يرتكبو العامؿ يؤدي إلى تسريحو تأديبيا، ىذا حسب الفقرة قد جاءت بقاعدة  11
األولى.ثـ أضاؼ إلى ىذه القاعدة العامة حالتيف: الحالة األولى: ىي األخطاء التي يرتكبيا العامؿ أثناء العمؿ 

تحويؿ أمواؿ عمومية، أو السرقة،  ويكوف فعميا جرما يعاقب عميو القانوف الجزائي، ومرتبطا بعبلقة العمؿ ، مثؿ
والحالة الثانية، ىي أفعاؿ ذكرتيا المادة عمى وجو الخصوص، إذا ارتكبتيا العامؿ  .أو التزوير في المحررات...الخ

ميمة عطمة وبدوف عبلوات، وحصرىا في المادة عمى سبيؿ المثاؿ فيما تكوف خطأ جسيما يترتب عنو التسريح دوف 
 يمي:..."
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تنفيذىا، والذي يخضع إلى مصادقة مفتش العمؿ الذي يعايف مدى انسجامو مع 
 .ءالقضامراقبة تشريع العمؿ، وتحت 

 

معالمو في النظاـ الداخمي، يراعى فيو  ذلؾ ألف الخطأ الجسيـ عند تحديد
وصؼ الخطأ، والظروؼ التي أرتكب فييا، ومدى اتساعو، ودرجة خطورتو، والضرر 
الذي يمحقو بالمؤسسة، مع األخذ بعيف االعتبار خصوصية كؿ نشاط تماشيا مع نص 

التي أضافت إلييا األفعاؿ التي تكوف جرما  :3-2:انوف المعدلة والمتممة بالق 84المادة 
جزائيا، واألفعاؿ المذكورة عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر، كما سبؽ ذكره. ألنو مف غير 
المعقوؿ أو المنطؽ أف يحصر المشرع في مادة واحدة كؿ األخطاء الجسيمة المؤدية 

كؿ نشاط صناعي أو  إلى التسريح بالنظر إلى تطور وتنوع عالـ الشغؿ، وخصوصية
ال يمكف حصر األخطاء الجسيمة اقتصادي أو تجاري. والتجربة الميدانية أثبتت أنو 

يمكف أف ىناؾ أخطاء جسيمة لمغاية  المعدلة، ألف 84في الحاالت المذكورة في المادة 
 اطالم والتعويضاتالرجوع التسريح، ويستفيدوف بأحكاـ تحت طائمة عقوبة  تضع مرتكبييا

وعميو كاف ىذا ،73فعاؿ غير مصنفة مف األخطاء الجسيمة المذكورة في المادة ىذه األ
عف الغرفة  2004ديسمبر  15المؤرخ في  283600االجتياد الجديد في القرار رقـ 

االجتماعية بمثابة وثبة مكممة لبلجتياد السابؽ الذي أستقر في ىذه المرحمة عمى 
والمؤدية إلى تسريح، ووضع ىذا  73ة األخطاء الجسيمة المنصوص عمييا في الماد

حيز الممارسة والتطبيؽ تجسيدا إلرادة طرفي عبلقة  2ؼ  77االجتياد الجديد المادة 
العمؿ مف مستخدميف وممثمي العماؿ في إطار ما تـ تصنيفو مف أخطاء مينية 
جسيمة مؤدية إلى التسريح حسب خصوصية ونشاط كؿ عامؿ وطبيعتو بكؿ مكوناتو 

عمى أف يكوف ىذا النظاـ الداخمي وثيقة يقدميا األطراؼ أماـ القضاء الذي  ومميزاتو
 .1"يعايف صحة التسريح مف عدمو تماشيا مع التطبيؽ السميـ لمقانوف نصا وروحا 

 

وقد سار المشرع المصري عمى ىدى المشرع الجزائري في وضع الئحة ضمنيا 
مف قانوف العمؿ  :7ا وذلؾ في المادة مجموعة مف األفعاؿ التي يعتبر أنيا تشكؿ خطأ جسيم

ارتكب  اإال إذالتي تنص في فقرتيا األولى عمى أنو: " ال يجوز فصؿ العامؿ  المصري الجديد،
                                                           

، قسـ الوثائؽ لممحكمة العميا،  الجزائر، 2لتعميؽ عمى ىذا القرار لممستشار رحابي أحمد، المجمة القضائية، العدد اراجع  - 1
 KORICHE Mohamed   Nasr – Eddine, op. cit. p 52:راجع في ىذا الشأف. 200و 199ص ، 2004
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 وىي نفس الصياغة تقريبا ،1«خطأ جسيما، ويعتبر مف قبيؿ الخطأ الجسيـ الحاالت التالية...
تضـ مجموعة لبلئحة  عند وضعيـي والمغرب التونسي المشرعالتي جاء بيا كؿ مف 

واردة عمى سبيؿ المثاؿ ال  يجسيمة وىمف األفعاؿ التي اعتبروىا بمثابة أخطاء 
رابعا مف مجمة الشغؿ عمى: " ... ويمكف أف تعتبر  25حيث ينص الفصؿ  .2الحصر

الشغؿ مف مدونة  :4كما تنص المادة  ،بالخصوص الحاالت التالية أخطاء فادحة..."
 ءاألخطا ؿإلى الفصتعتبر بمثابة أخطاء جسيمة يمكف أف تؤدي  عمى أنو: " ةالمغربي

 التالية المرتكبة مف طرؼ األجير..."
 

 الفرع الثاني
 إجراءات الفصل التأديبي والضمانات المقررة للعامل

 

األخطاء المينية الجسيمة التي تمنح لصاحب العمؿ  كاف المشرع قد حدد إذا
السير الحسف حفاظا عمى  أو تعويض مسبؽ إشعارالحؽ في فصؿ العامؿ دوف 

ذا ،لمؤسستو كاف قد ترؾ لمنظاـ الداخمي ميمة تحديد طبيعة األخطاء ودرجات  وا 
تيدؼ إلى التي  ضمانات بعض ال أقر لمعامؿ ،بالمقابؿفإنو  ليا، المقررةالعقوبة 

حمايتو مف تعسؼ صاحب العمؿ في استعماؿ سمطتو التأديبية، خاصة عندما يتعمؽ 
جراءات واجبة اإلتباع قبؿ القياـ بعممية بالفصؿ مف العمؿاألمر  . وذلؾ بوضع قيود وا 

 :وىي كالتاليالفصؿ التأديبي 
 

                                                           
 و.السابؽ اإلشارة إلي ،2003لسنة  12مف القانوف رقـ  69راجع المادة  - 1
مف  39؛ والمادة 1994لسنة  29مف مجمة الشغؿ التونسية المضاؼ بالقانوف عدد  ،رابعا 14راجع الفصؿ  - 2

األحكاـ العامة مدونة الشغؿ المغربية، السابؽ اإلشارة إلييا. لمزيد مف التفصيؿ يراجع: د. محمد عبد اهلل الفبلح، 
محمد اليادي بف ؛ 138ص ، 2006بنغازي، ليبيا، ، زيعلعؽ العمؿ الفردي والجماعي، دار الفضيؿ لمنشر والتو 

؛ د. محمد سعيد جرندي، موقؼ مدونة الشغؿ مف تحديد مفيـو الخطأ الجسيـ 14عبد اهلل، مرجع سابؽ، ص 
وما  162، ص 2009، الرباط، 156مجمة القضاء والقانوف، وزارة العدؿ المغربية، العدد ، المبرر لطرد األجير
 ،1مجمة البحوث، العدد ، ر نحاؿ، االجتياد القضائي بشأف الطرد مف أجؿ الخطأ الجسيـبعدىا؛ األستاذ عم

وما بعدىا؛ بشرى العموي، مدونة الشغؿ الجديدة: قراءة تحميمية مع تحديد كيفية  120، ص  2002الرباط، 
، 2004الرباط،  ،6 العدداحتساب التعويض عف الفصؿ عف العمؿ، المجمة المغربية لقانوف األعماؿ والمقاوالت، 

؛ األستاذ محمد القري اليوسفي واألستاذ محمد الشرقاني، الفصؿ التأديبي لؤلجير وفؽ مدونة الشغؿ  38ص 
وما  23،  ص 2011يناير ػ يونيو، الرباط،  18-17 العددالمجمة المغربية لقانوف األعماؿ والمقاوالت، ، الجديدة

، مف مدونة الشغؿ 39لصادر عف األجير، دراسة تحميمية نقدية لممادة يمييا؛ رشيد الزعيـ،  صور الخطأ الجسيـ ا
 .54، ص 2010، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 26مجمة القصر: العدد 
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العامؿ الفعؿ المكيؼ  التي أرتكب فييا ظروؼمل ـمراعاة المستخدوجوب  -        
الظروؼ  ودرجة خطورتو والضرر الذي تسبب فيو، وكذا هومدا عمى أنو خطأ جسيـ،

 الفعؿقد تؤثر بشكؿ أو بآخر في تكييؼ  وىو ما، نفسوت المحيطة بالعامؿ والمبلبسا
 2ػ  84ما تضمنتو المادة وذلؾ طبقا لمف جية، وفي تحديد العقوبة المناسبة لو. 

:3ػ  2: بموجب القانوفالمضافة 
والتي تنص عمى أنو:" يجب أف يراعي المستخدـ ، 1

ذي يرتكبو العامؿ الظروؼ التي عمى الخصوص عند تحديد ووصؼ الخطأ الجسيـ ال
 ةوكذلؾ السير ارتكب فييا الخطأ ومدى اتساعو، ودرجة خطورتو والضرر الذي ألحقو، 

ممتمكات ىيئتو خ ارتكابو الخطأ نحو عممو أو نحو التي كاف يسمكيا العامؿ حتى تاري
". "... وبالتالي فيجب عمى صاحب العمؿ أف يأخذ بعيف االعتبار  المستخدمة
 .2"عامؿ ككؿ قبؿ أف يكيؼ الخطأ الذي قاـ بو بأنو خطأ جسيـشخص ال

 

المشكمة ليذا الغرض لدراسة  بالمؤسسة إلى المجنة التأديبية عإلزامية الرجو  -      
لمفعؿ المكيؼ عمى  ىذا األخيرممؼ العامؿ المعني وأخذ رأييا بشأف ثبوت ارتكاب 

التي  تطبقا لئلجراءاؾ وذل قبؿ اتخاذ قرار الفصؿ،أنو خطأ جسيـ مف عدمو 
 أف تتأكد مف عدـ سقوطيجب  كما،3يتضمنيا النظاـ الداخمي في مجاؿ التأديب

مف تاريخ ثبوت ارتكابيا، وأف تمكف العامؿ مف الدفاع عف نفسو العقوبة بالتقادـ 
 بيفيختاره مف  يصطحب معو عامبلالذي يمكنو أف و ، دفوعو وحججو إلىباالستماع 

                                                           
1

، انًتعهق بعالقاث 11-90، انًعدل وانًتًى نهقاَىٌ 21/12/1991، انًؤرخ فً 29-91انقاَىٌ رقى  -

 . 25/12/1991ر بتارٌد ، صاد68عدد انانعًم، جرٌدة رسًٍت 
2

 .60د. حساٌ َادٌت، يرجع سابق، ص   -
، المجمة القضائية، 27/06/1983بتاريخ  33149راجع قرار المحكمة العميا، الغرفة االجتماعية، ممؼ رقـ  -3

، القاضي بنقض حكـ لعدـ تأكد إثبات مجمس 188، ص1983،  قسـ الوثائؽ لممحكمة العميا، الجزائر، 1العدد 
، المجمة القضائية، 08/12/1993، بتاريخ 104342والقرار رقـ ، ديب لمخطأ الجسيـ المرتكب مف طرؼ العامؿالتأ

.حيث أقرت أنو:" ال يمكف في أي 121، ص 1994، قسـ المستندات والنشر لممحكمة العميا، الجزائر، 2العدد 
التأديب المتساوية األطراؼ التابعة بالفصؿ دوف الرأي الموافؽ لمجنة  إجراءحاؿ مف األحواؿ، أف يصدر أي 

 لممؤسسة المستخدمة".    
صادر عف الغرفة االجتماعية، ممؼ رقـ ، 2005سنة ، ىناؾ اجتيادا جديدا لممحكمة لعمياغير أف  
، ص 2005الجزائر،  ، قسـ الوثائؽ لممحكمة العميا،2، المجمة القضائية، العدد 11/05/2005بتاريخ  ،299512

 " اإلحالة إلى لجنة التأديب، لـ تعد إلزامية قانونا، إال إذا نص النظاـ الداخمي لممؤسسة عمييا".  يقضي بأف ،241
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باإلضافة إلى الشيود الذيف حضروا الواقعة .1والدفاع عنو تولمآزر عماؿ المؤسسة 
 .2المتمثمة في الخطأ المنسوب إلى العامؿ التأديبية

 

سواء أكاف ذلؾ الفصؿ تبميغ قرار الفصؿ كتابة إلى العامؿ، أف يتـ إلزامية  -
 . 4والمنسوب إليمع تحديد الخطأ  .3أو بدونيما، مع إشعار مسبؽ وتعويض

الجوىرية ئلجراءات حتراـ صاحب العمؿ لاوجوب إلى  اة ىناإلشار  وتجدر
ال اعتبر ىذا األخير تعسفيا ،قبؿ القياـ بعممية التسريح، آنفا ةالمذكور  ، حيث تنص وا 
كؿ تسريح فردي يتـ خرقا ألحكاـ ىذا لقانوف، يعتبر تعسفيا  المعدلة، بأف:"4ػ  84المادة

  .5وعمى المستخدـ أف يثبت العكس"
 

 ،الجوىرية السابؽ ذكرىا لئلجراءاتعدـ احتراـ  صاحب العمؿ  ويترتب عف
القرار ذلؾ ، أف يطعف في كاف تعسفيايعتبر بأف فصمو لذي او  ؿالعامؿ المفصو  حؽ
منازعات العمؿ المتعمؽ بتسوية   15-1:القانوف  يعميو فلما ىو منصوص  اطبق
عف طريؽ  االجتماعية لفردية، وأف يمجأ إلى الجيات القضائية المختصة في المسائؿا

                                                           
المجمة القضائية، ، 1983نوفمبر  21بتاريخ ،32713، الغرفة االجتماعية، ممؼ رقـ أنظر قرار المحكمة العميا - 1

 ،السابؽ ذكره.12/03/1984وقرار  197ص ، 1989، قسـ المستندات والنشر لممحكمة العميا، الجزائر، 1العدد 
مف قانوف  64قانوف العمؿ الفرنسي؛  والمادة  مفL. 1232-2والمادة ؛ 11-90 مف القانوف 2-79أنظر المادة  - 2

؛ بشير ىدفي، الوجيز في شرح قانوف مف مدونة الشغؿ المغربية، السابؽ اإلشارة إلييا 62العمؿ المصري، والمادة 
المجمة المغربية ، المستشار حسف مجيد، وجية نظر في مسطرة الفصؿ التأديبي؛ 92ابؽ، ص العمؿ، مرجع س

؛ 91، ص 2010مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، المغرب، ،10/11لممنازعات القانونية، عدد مزدوج 
مطبعة ،10/11دد مزدوج المجمة المغربية لممنازعات القانونية، ع ،المستشار محمد برحيمي، مسطرة الفصؿ التأديبي

 وما يمييا. 95، ص  2010النجاح الجديدة، الدار البيضاء، المغرب، 
مف قانوف العمؿ الفرنسي؛  L.1232-6السالؼ الذكر؛ والمادة ، 29 – 91مف القانوف  2 -73راجع المادة  - 3

 اإلشارة إلييا. مف مدونة الشغؿ المغربية، السابؽ 63مف قانوف العمؿ المصري؛ والمادة  64والمادة 
4

انًجهت   ،13/07/2004، بتارٌد 282160أَظر قرار انًحكًت انعهٍا، انغرفت االجتًاعً، يهف رقى  -

 .183، ص 2004، قسى انىثائق نهًحكًت انعهٍا، انجسائر،2انقضائٍت انعدد 
المجمة القضائية ، 02/02/1987، بتاريخ 42122أنظر قرار المحكمة العميا، الغرفة االجتماعية، ممؼ رقـ  - 5

مف القانوف  9، أنظر كذلؾ المادة 172، ص 1989،  قسـ المستندات والنشر لممحكمة العميا، الجزائر، 2العدد 
، 21/04/1990المؤرخ في  ،11-90، يعدؿ ويتمـ القانوف 1996يوليو  9المؤرخ في  ،21 – 96

مع العمـ أف اجتياد المحكمة العميا أقر   ،7، ص 1996لسنة  43 دجريدة رسمية العدبعبلقات العمؿ. ==المتعمؽ
بمبدأ الرقابة القضائية عمى طبيعة ونوعية األخطاء المؤدية إلى التسريح الواردة في قرار التسريح وعدـ قابمية 

، 354461استبداليا بأخطاء أخرى، يراجع في ىذا الشأف قرار المحكمة العميا، الغرفة االجتماعية، ممؼ رقـ 
، وكذلؾ 293ص  2006، قسـ الوثائؽ لممحكمة العميا، الجزائر، 2، المجمة القضائية، العدد 06/12/2006بتاريخ 

، قسـ الوثائؽ لممحكمة 1، المجمة القضائية عدد 01/02/2006، بتاريخ 32714القرار الصادر في الممؼ رقـ 
ر مف غير الجيات المؤىمة ،  فيما يتعمؽ بمبدأ اعتبار قرار التسريح الصاد263، ص، 2006العميا، الجزائر، 

 نية بعقد العمؿ قرارا تعسفيا.عوالم
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رفع دعوى قضائية لممطالبة بإلغاء قرار الفصؿ الصادر في حقو والرجوع إلى منصب 
ذلؾ  األضرار التي تكوف قد لحقتو جراء التعويض عف يعممو أو بحقو ف

طبقا ابتدائي ونيائي، ويكوف الحكـ الصادر عف المحكمة في ىذه الحالة .1الفصؿ
مف  21، والمادة عبلقات العمؿ المعدلة والمتممة َىٌيٍ قا 4 ـ73 ةالماد لمقتضيات

 .بتسوية النزاعات الفردية في العمؿالمتعمؽ  04-90القانوف 
 

طرؼ  فإتباعيا مالواجب  لئلجراءاتإلعطاء أكبر قدر مف األىمية و 
تعديؿ وتتميـ المدة  عمد المشرع إلى، فقد التأديبي ؿقرار الفصه لعند اتخاذالمستخدـ 

" التالي:مى النحو الصياغة الجديدة ليا ع ، حيث جاءت32-7:موجب األمر ب 5مكرر 84
لئلجراءات القانونية أو االتفاقية الممزمة، تمغي المحكمة  مخالفةؿ إذا وقع تسريح العام

قرار التسريح بسبب عدـ احتراـ اإلجراءات، وتمـز المستخدـ  ابتدائيا ونيائياالمختصة 
، وتمنح العامؿ تعوضا ماليا عمى نفقة المستخدـ، ال 2بيابالقياـ باإلجراءات المعموؿ 

 يقؿ عف األجر الذي يتقاضاه كما لو استمر في عممو.
 

ذا حدث تسريح العامؿ خرقا  تفصؿ أعبله، يعتبر تعسفيا.  84ألحكاـ المادة وا 
المختصة ابتدائيا ونيائيا، إما بإعادة إدماج العامؿ في المؤسسة مع االحتفاظ  ةالمحكم
وفي حالة رفض أحد الطرفيف يمنح العامؿ تعويضا ماليا ال يقؿ  ،3تيازاتو المكتسبةبام

( أشير مف العمؿ دوف اإلخبلؿ 6مدة ستة )العامؿ عف عف األجر الذي يتقاضاه 
 بالتعويضات المحتممة.

 .4يكوف الحكـ الصادر في ىذا المجاؿ قاببل لمطعف بالنقض"
                                                           

،المجمة القضائية، 26/03/1984بتاريخ  36172أنظر قرار المحكمة العميا، الغرفة االجتماعية، ممؼ رقـ  - 1
وكذا قرار محكمة التعقيب التونسية عدد . 182، ص 1989، قسـ الوثائؽ لممحكمة العميا،، الجزائر، 4العدد 

، الجمعية التونسية لمقانوف 12، المجمة التونسية لمقانوف االجتماعي، العدد 31/10/2005، بتاريخ 2005.5491
المجمة التونسية لمقانوف  ،26/09/2005، بتاريخ 2005.959. والقرار عدد180، ص 2007تونس، االجتماعي، 

 .192، ص 2007، الجمعية التونسية لمقانوف االجتماعي، تونس، 12االجتماعي، العدد 
-
، المجمة القضائية، العدد 21/03/2001، بتاريخ 213831قرار المحكمة العميا، الغرفة االجتماعية، ممؼ رقـ  2
 . 184، ص 2002، قسـ الوثائؽ لممحكمة العميا، الجزائر، 1
القضائية،  ،المجمة31/01/1994بتاريخ  ،106576أنظر قرار المحكمة العميا، الغرفة االجتماعية، ممؼ رقـ   - 3

 .  117، ص 1994، قسـ الوثائؽ لممحكمة العميا،، الجزائر، 3العدد 
السابؽ المعدؿ والمتمـ لقانوف عبلقات العمؿ،  ،1996يوليو  9المؤرخ في  ،21ػ  96مف القانوف  9أنظر المادة  -4

، 1العدد المجمة القضائية،  01/02/2006، بتاريخ 327199ممؼ رقـ  المحكمة العميا، الغرفة االجتماعية، وكذا قرار، ذكره
 . 257ص ،2006قسـ الوثائؽ لممحكمة العميا، الجزائر، 
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 الفرع الثالث
 آثار الفصل التأديبي

  
عنو بة تالمتر  أف اآلثار يلمتسريح التأديبالتفصيمية مف خبلؿ دراستنا  تبيف لنا

 :اثنيفإلى صنفيف  ـتنقس
 

 و فيمع االحتفاظ لمعامؿ بحق التسريحالفصؿ أو يتمثؿ في : األولالصنف 
التي ىي عبارة عف أجؿ le délai de préavis ou le délai-congéالمسبؽ اإلخطارميمة 

أو عقد العمؿ أو االتفاقية الجماعية أو النظاـ الداخمي، يخبر مف يحدده القانوف 
بأنو سيضع حدا  الطرؼ اآلخر –العامؿ أو صاحب العمؿ  –خبللو أحد الطرفيف 

تعويض التسريح، كما احتفاظو بحقو في إلىانتيائو مباشرة، باإلضافة  بعدلعقد العمؿ 
ا كاف الخطأ الجسيـ مف النوع ىو محدد كذلؾ في النظاـ المعموؿ بو في حالة ما إذ

 .1الذي ال يجعؿ استمرار عبلقة العمؿ أمرا مستحيبل
 

تعويض  أودوف ميمة إخطار  التسريحأو  ؿيتمثؿ في الفص: الثانيالصنف 
استمرار  يرتكب فييا العامؿ خطأ جسيما يصبح معو التيويتحقؽ في الحالة التسريح، 

المسبؽ وفؽ المفيـو الفقيي الذي أشرنا  اراإلخطلمدة  ومستحيبل ولأمرا  عبلقة العمؿ
مختمؼ التشريعات  يالجسيمة فإليو مف قبؿ، ووفؽ التحديد القانوني لؤلخطاء 

 .العمالية المقارنة التي تطرقنا إلييا سابقا
 

والشيء الذي يجب اإلشارة إليو ىنا ىو أف العامؿ المفصوؿ أو المسرح  يبقى 
فصمو، إلى جانب حقو في  اتخاذ قرارسبة قبؿ محتفظا ومتمتعا بكافة حقوقو المكت

الفترة أو المدة الزمنية التي اشتغؿ فييا لدى صاحب تثبت الحصوؿ عمى شيادة عمؿ 
 .2ونوع العمؿ الذي كاف يؤديو العمؿ

  
 
 

                                                           
1

؛  يحًد 201راجع: أحًٍت سهًٍاٌ، انىجٍس فً قاَىٌ عالقاث انعًم فً انتشرٌع انجسائري، يرجع سابق،  -

 .289انكشبىر، يرجع سابق، ص 
2

 . شىاخ256ًر انروًٌض، يرجع سابق، ص؛ عبد انغًُ ع471راجع: يحًد األحًد، يرجع سابق، ص   -
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 ثالثال  المطلب
  النزاعات الناتجة عن ممارسة السلطة التأديبية 

 

انًتعهق 11ـ  90القانوفيٍ 73 المادة لقد نصت: تحديد األخطاء الجسيمةـ 1 

مى ، عاالمذكور سابق21-91وتتميميا بموجب القانوف رقـ قبؿ تعديميا بعالقاث انعًم 
ريح في حالة ارتكاب العامؿ أخطاء جسيمة، وذلؾ حسب سأف يتـ العزؿ أو الت

 مجموعة مففقد عدد المشرع  أما بعد التعديؿ .الشروط المحددة في النظاـ الداخمي
يحتمؿ أف ينجر عنيا التسريح التي اعتبرىا عمى الخصوص أخطاء جسيمة األخطاء 

دوف ميمة إخطار وبدوف تعويض وذلؾ عبلوة عمى األخطاء الجسيمة التي يعاقب 
تفسير  أفمف قبؿ،  ذكرناكما و والتي ترتكب أثناء العمؿ.  في التشريع الجزائيعمييا 

ا كانت ىذه األخطاء الجسيمة مذكورة ما إذفيكبيرا ىذه المادة المعدلة قد أثار جداًل 
العميا عمى سبيؿ المثاؿ أـ عمى سبيؿ الحصر، والسبب في ذلؾ حسب المحكمة 

" ال ،"عمى الخصوص عبارةفإف  ، ومف ثـمشرع مف خبلؿ التعديؿيرجع إلى مقاصد ال
يمكف لصاحب العمؿ عمى سبيؿ المثاؿ، وبالتالي ال  العمياتعني حسب رأي المحكمة 

 .1إلى التسريح تؤدي ىي كذلؾفي النظاـ الداخمي أخطاء أخرى  أف يدرج
 

صاحب  وصبلحيات  تتقييد سمطاأنو ييدؼ إلى ا التفسير ذى مفوالظاىر       
،ومف ثـ دوف تعويض التسريحاألخطاء الجسيمة التي تؤدي إلى  العمؿ في تحديد

ألخطاء مف تحديد اعمى مقتصرا التأديبية سمطتو مجاؿ ممارسة  يدوره فيصبح 
ػ أي مف اإلنذار الشفوي إلى التوقيؼ عف العمؿ لمدة محددة األولى والثانية ػ الدرجة 

فاف المشرع أراد تقييد ، المحكمة العميا . وحسبوالتي ال يترتب عنيا تسريح العامؿ
 ."عمى الخصوص" عبارة، عندما استعمؿ في المجاؿ التأديبي العمؿصاحب سمطات 

 

ؿ مف شانو عرقمة نشاط المؤسسات حيث تصبح مقيدة بمبدأ ىذا التأوي أفغير  
ال جريمة وال عقوبة إال بنص قانوني بينما النشاط االقتصادي يقتضي أف يكوف 

تمحؽ  ياألضرار التصاحب العمؿ ىو أدرى مف غيره في تقدير جسامو ومدى 
اه مناسبا فيمكنو اتخاذ كؿ ما ير  ،المؤسسة مف جراء األخطاء التي ترتكب أثناء العمؿ

                                                           
1

 .433 عبد انسالو ذٌب، يرجع سابق، ص -
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مصمحة ولضماف حسف سير العمؿ بيا بما ينعكس ايجابيا عمى المؤسسة لمصحة 
لو عندما تراجعوا عف  تفطنواوىو ما يبدو أف قضاة المحكمة العميا قد . أنفسيـالعماؿ 

المتضمنة مجموعة األخطاء بأنيا قد  73/1التكييؼ السابؽ لمقائمة الواردة في المادة 
ليقروا صراحة بأنيا ليست كذلؾ، وأف:" األخطاء الجسيمة  جاءت عمى سبيؿ الحصر،

غير محددة عمى سبيؿ الحصر،وتؤكد عبارة  11-90مف القانوف  73المذكورة في المادة 
 .1النظاـ الداخمي" ىاجسيمة أخرى يحددالخصوص الواردة في ىذه المادة، وجود أخطاء 

 

 القياـ بو ىوب العمؿ إف أوؿ إجراء يجب عمى صاح اإلجراءات التأديبية:ـ  2
وىذا ما .2فأكثر عامبل20تشغؿوضع النظاـ الداخمي إذ كانت المؤسسة المستخدمة 

قرار تأديبي متخذ في غياب النظاـ  أي اف يعتبرأكده قضاء المحكمة العميا، الذي 
حقيقة وخطورة األفعاؿ المادية المكونة عف وذلؾ بغض النظر  ،اتعسفي رالداخمي يعتب

ة عمى ذلؾ تستمـز كؿ عقوبة تأديبية إتباع إجراءات مسبقة تتضمف زياد ،لمخطأ
صاحب العمؿ لسمطتو  إساءة استعماؿتعتبر بمثابة ضمانات تحد مف  مراحؿ مختمفة

 . التأديبية وبصفة خاصة في حالة الفصؿ مف العمؿ
 

األخذ بعيف االعتبار ظروؼ ومبلبسات ارتكاب يجب  ففي عقوبة الطرد مثبل
تصرؼ المكيؼ عمى أنو خطأ جسيـ وخاصة تمؾ الظروؼ والمبلبسات الفعؿ أو ال

المحيطة بالعامؿ في حد ذاتو، وبحث الدوافع والمبررات التي أدت بو إلى ارتكاب 
وأف يتـ اتخاذ قرار الفصؿ التأديبي باقتراح مف لجنة التأديب بعد تأكدىا ذلؾ الفعؿ، 

يتضمنيا النظاـ واإلجراءات التي  مف ثبوت الخطأ الجسيـ في حؽ العامؿ وفؽ األحكاـ
 إلجراءات، كما ذكرنا آنفا في الفرع الثاني عند تناولنا التأديب الداخمي في مجاؿ

 .3الفصؿ التأديبي والضمانات المقررة لمعامؿ
                                                           

المذكور سابقا. ،15/12/2004بتاريخ ، 283600قرار المحكمة العميا، الغرفة االجتماعية، ممؼ رقـ أنظر  -1
 .59-54أنظر أيضا د. حساف نادية، مرجع سابؽ، ص 

2
يٍ قاَىٌ انعًم L.1311-2بعالقاث انعًم، انسابق ذكرِ؛ انًادة   انًتعهق ،11-90يٍ انقاَىٌ  79أَظر انًادة  -

 يٍ يدوَت انشغم انًغربٍت. 138انفرَسً؛ انًادة  
 راجع. و 200راجع: أحمية سميماف، الوجيز في قانوف عبلقات العمؿ في التشريع الجزائري، مرجع سابؽ، ص  - 3

، 188ص  السابؽ ذكره،، 27/06/1983بتاريخ  ،33149 قرار المحكمة العميا، الغرفة االجتماعية، ممؼ رقـ أيضا
 =القاضي بنقض حكـ لعدـ تأكد إثبات مجمس التأديب لمخطأ الجسيـ المرتكب مف طرؼ العامؿ.  

إحالة العامؿ عمى مجمس  يقضي بعدـ وجوب ،2005أف ىناؾ اجتيادا جديدا لممحكمة لعميا سنة  غير 
بتاريخ  299512ؤسسة عمى ذلؾ، حيث جاء في حيثيات القرار رقـ التأديب إال إذا نص النظاـ الداخمي لمم
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 المطلب الرابع
 .النزاعات الناتجة عن توقيف عالقة العمل

 

في بعض الحاالت تنفيذ عبلقة العمؿ وذلؾ  أثناءبعض النزاعات  تحدثقد  
وىذه الحاالت تتمثؿ  ،بحكـ القانوف عبلقة العمؿالخاصة التي مف شأنيا أف توقؼ 

 .في اإلضراب والمرض
 

في وجود منازعة  اإلضرابيتمثؿ سبب : : اإلضراب والعقوبات التأديبيةأوال 
عمالية جماعية بيف مجموعة مف العماؿ وصاحب عمؿ أو أكثر، متعمقة بشروط 

.يتـ المجوء إليو عند فشؿ 1أو بتطبيؽ عقد عمؿ جماعي أو تفسيره والعمؿ وظروف
اإلضراب ىو ف ومف ثـ، لمخبلؼ القائـ بيف أطراؼ النزاع محاوالت التسوية الودية

حكـ القانوف الختصاص المحكمة الفاصمة في المسائؿ بال يخضع  نزاع جماعي
 .2حة والوساطة والتحكيـلموسائؿ السممية المتمثمة في المصال يخضع ؿ، باالجتماعية

 

، كما ىو إنيائياوقؼ أو تجميد عبلقة العمؿ دوف  اإلضرابويترتب عف       
، المتعمؽ بالوقاية مف 13ػ  1:القانوف مف  3فقرة  34منصوص عميو في المادة 

 المعدؿ والمتمـ.  ،اإلضرابوممارسة حؽ  اوتسويتيفي العمؿ النزاعات الجماعية 
 

ال يعد سببا  اإلضرابف الخطأ الذي يرتكبو العامؿ أثناء فترة فا، عمى ذلؾوبناءا 
عبلقة العمؿ، ومف ثـ فانو ال يحؽ لصاحب العمؿ القياـ بأي تسريح أو توقيع  إلنياء

 مشروع إضرابالعماؿ بسبب قياميـ أو مشاركتيـ في  ىتأديبية عمأي عقوبة 
خطاء المنصوص عمييا األ مف قبيؿ، ما عدا في حالة ارتكاب أخطاء جسيمة وقانوني

                                                                                                                                                                       

أنو:" ... حيث أف الحكـ المطعوف فيو لما ناقش الخطأ الجسيـ المنسوب   241، ص المذكور آنفا، 11/05/2005
إلى الطاعف، ووقؼ عمى أنو ثابت بحكـ جزائي نيائي وقضى بأف تسريحو غير تعسفي، فإف الحكـ المطعوف فيو 

د ضمنيا مناقشة اإلجراءات التي تمسكت بيا الطاعنة، ذلؾ أف إحالة العامؿ عمى لجنة التأديب لـ تصبح استبع
، قسـ الوثائؽ لممحكمة العميا، الجزائر، 2نص القرار في المجمة القضائية عدد  . يراجعإلزامية بموجب القانوف..."

ة سريعة في نصوص ميممة مف قانوف ، وراجع أيضا، األستاذ محمد مصطفى اليوني، قراء176ص  ،2001
 وما يمييا. 12، ص 2009، طرابمس، 20مجمة المحامي، نقابة المحاميف الميبيينف، العدد العمؿ، 

1
 .191غانب عهً انداوودي، يرجع سابق، ص  -

المتعمؽ بالوقاية مف النزاعات الجماعية في العمؿ  ،02 – 90 مف القانوف 13إلى  5أنظر المواد مف  - 2
، 21/12/1991المؤرخ في  ،27- 91ويتيا وممارسة حؽ اإلضراب، المعدؿ والمتمـ بموجب القانوف رقـ وتس

 السابؽ اإلشارة إليو.
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العمؿ التابعة  وأدواتوتخريب اآلالت  كإتبلؼالنظاـ الداخمي لممؤسسة، قانونا أو في 
، أمر قضائي بإخبلء أماكف العمؿ مثبلرفض  والعمؿ أعرقمة حرية  أولممؤسسة 

، أما مسبؽ أو تعويض إخطاروغير ذلؾ مف الحاالت التي تجيز التسريح دوف ميمة 
تعتبر تسريحا ال  االعمؿ فإنيت التسريح التي يقـو بيا صاحب حاال ما عداىا مف

 .1، بؿ أيضا تسريحا غير مشروعفحسب تعسفيا
 

قد يخضع لمرقابة فانو ، و وبالرغـ مف كوف اإلضراب نزاع جماعيغير أن      
في  شارؾنزاع فردي يتعمؽ مثبًل بتسريح عامؿ كما ىو الشأف بالنسبة ل،القضائية

 ةمشروعي ةتقدر المحكمففي ىذه الحالة  ،غير قانوني حب العمؿصا هإضراب يعتبر 
الطابع قد يكوف ف.توقيع أي عقوبة تأديبية مف طرؼ صاحب العمؿقبؿ اإلضراب 

أو متمثبًل في  ،تحقيؽ أىداؼ غير مينيةالمطالبة بغير القانوني لئلضراب ناتجًا عف 
ف استخبلص النتيجتيف يمك ومف ىنا ،فطرؼ المضربيخرؽ اإلجراءات القانونية مف 

 : التاليتيف
صاحب لئلضراب مف طرؼ  المشروعوجوب إثبات الطابع غير  يتتمثؿ فاألولى ػ  
ف أجؿ استصدار حكـ بالمشروعية أو مالمجوء إلى القضاء  عميوحيث يتوجب .العمؿ

 عدميا.
 

 صحة ومدى بتقدير تحديد الجية القضائية المختصة فيفتتمثؿ  الثانية ػ أما       
عيب في الشكؿ يوجو  والمشروعية سببفإذا كاف عدـ مف عدمو،  اإلضرابمشروعية 

مدى مراعاة الشروط المقررة لصحة  لمنظر فيالطمب إلى قاضي األمور المستعجمة 
سببو خارج عف أما إذا كاف  .المتبعة في ممارستو صحة االجراءاتاإلضراب، و 
العمؿ أف استعماؿ ىذا الحؽ كاف  أو في حالة ما إذا أعتبر صاحب ،اإلطار الميني
إلى الطمب يوجو  إفنظرية التعسؼ في استعماؿ الحؽ، ف ىمستندا إلبصفة تعسفية 
 .عقاضي الموضو 

 

 لئلضرابكما ىو الشأف بالنسبة : ثانيا: المرض وممارسة السمطة التأديبية 
التالي وب .يعتبر أمرا طارئا عارضا، وىذه الصفة تجعمو مؤقتافإف المرض  المشروع،

                                                           
1

 .222بشٍر هدفً، انىجٍس فً شرح قاَىٌ انعًم، يرجع سابق، ص  -
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بؿ إلى تعميقيا فقط أثناء ،العمؿ ةإنياء عبلق إلى تؤديال فأيامو تكوف عطمة مرضية 
لما  سمطتو التأديبيةمف العمؿ  بتجريد صاحإلى ىذه المدة، وىو ما يؤدي بالتبعية 

أف ال يمكنو فإنو  ومف ثـ،يرتبو القانوف عمى حالة المرض مف تعميؽ لعبلقة العمؿ
 .أو معاقبتو ،بأعذارهأو  ،ؿ المرضية باستدعائو لسبب تأديبيخبلؿ عطمة العاميقـو 

رقًا ليذه القاعدة القانونية يعتبر خوكؿ فعؿ مف شأنو أف يمس بحقوؽ العامؿ والمتخذ 
 .1تعسفياً 

 

فاف القانوف يشترط في العامؿ الذي يتغيب  في ما يتعمؽ بإثبات حالة المرضو       
أو أطباء  استشفائيةطبية تسمميا مؤسسة عف عممو بسبب المرض أف يقدـ شيادة 

يمكف صاحب  الحالة ال. وفي ىذه التابع لمييئة المستخدمة محمفوف أو طبيب العمؿ
إال بإثبات العكس عف طريؽ الخبرة الطبية  يطعف في مصداقيتياالعمؿ أف 

الطبيب المستشار لدى ىيئة الضماف  إلىفيعود تقدير حالة المرض  أما. 2المضادة
 إذا،أما التأديبيةصاحب فاف قراره يقيد سمطة متى كاف التقدير إيجابيًا و اعي، االجتم

لسبب  ىيئة الضماف االجتماعي طرؼفض الشيادة الطبية مف وتـ ر كاف سمبيا 
بمنصب عممو  بااللتحاؽالعامؿ  يمـز أف لصاحب العمؿفانو يمكف ، صحي محض

المف تاريخ تبميغو بقرار الرفض،  ابتداء تسمح  ،ي وضعية غير قانونيةاعتبر ف وا 
 .في حقو.    اإلجراء التأديبي المناسب ذالعمؿ باتخاصاحب ل
 

 مف 77المادة نص  إلىبالرجوع : ثالثا: التسريح وممارسة السمطة التأديبية 
عمى سبيؿ الحصر نجد أنيا قد حددت المتعمؽ بعبلقات العمؿ،  11- 90القانوف 

 ىو تمؾفي ىذا المقاـ أف ما ييمنا منيا ر غي ،الحاالت التي تنيي عبلقة العمؿ
الحاالت التي قد تثير نزاعات بيف أطراؼ عبلقة العمؿ، وعمى وجو الخصوص 

التسريح و ، حالتي التسريح التأديبي و ما عدايمكف القوؿ بأنالتسريح، وفي ىذا الصدد 
لـ  فإف المشرع الجزائري ،عدد العماؿ ألسباب اقتصادية فلمتقميص مالجماعي 
مما يجعمنا نتساءؿ ، التسريح باإلرادة المنفردة لصاحب العمؿحالة  لـ ينظـيتطرؽ و 

 عف كيفية ومدى رقابة القضاء عمى نزاع متعمؽ بمثؿ ىذه الحالة. 
 

                                                           
1

 .114راجع: غانب عهً انداوودي، يرجع سابق، ص  -
2

 .443عبد انسالو ذٌب، يرجع سابق، ص    -
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أف االقتصاد الموجو نبلحظ سياسة التشريعات العمالية في ظؿ  إلىع و بالرج 
بقائو في منصب عممو، في حماية العامؿ والحرص عمى إدور القضاء كاف ينحصر 

باالنتقاؿ مف  2:99سنة الجزائر بعد  التحوالت السياسية واالقتصادية التي عرفتيابعد لكف 
واعتماد مبدأ العبلقات التعاقدية  ،مرحمة االقتصاد الموجو إلى مرحمة اقتصاد السوؽ

التشغيؿ مف تقمص دور الدولة في مجاؿ  نتج عنووما ،1في مجاؿ عبلقات العمؿ
فإف   1990سنةالصادرة االجتماعية في ظؿ القوانيف دور القطاع الخاص  يوتنام

 حوؿ موقفو مف ىذه الحالة. يطرحالتساؤؿ 
 

األمر أف إال ،نص قانوني واضح وبالرغـ مف عدـ وجودأنو  ومما ال ريب فيو      
مف  ـالحالة بالرغعمى ىذه القاعدة التي يمكف تطبيقيا  يجدعمى القاضي أف  يستوجب

بينما .الحؽاستعماؿ المجوء إلى نظرية التعسؼ في  باستثناءالقانونية  ؿفتقاده لمحمو ا
العمؿ صاحب  تقييد سمطةفي القانوف المقارف مف شأنيا توجد عدة حموؿ تشريعية 

 .في مجاؿ التسريح ةالتأديبي
 

ففي القانوف الفرنسي يعتمد القاضي عمى السبب الحقيقي والجدي كشرط       
الذي يشترط  التونسي بالنسبة لمتشريعوكذلؾ ىو الحاؿ  ،2تسريح مف العمؿمسبقؤلي 

ثالثا مف  14بدوره وجود السبب الحقيقي والجدي كمبرر لمتسريح، حيث ينص الفصؿ 
قع دوف سبب حقيقي وجدي امجمة الشغؿ عمى أنو: "... يعتبر تعسفيا، الطرد الو 

"مبرر مقبوؿ"، حيث نص في المادة ، فقد استعمؿ عبارة المغربيأما المشرع .3"يبرره
 .4مف مدونة الشغؿ عمى أنو: "... يمنع فصؿ األجير دوف مبرر مقبوؿ ..." 35

 

 ،المقارفالقانوف بيا في  ؿالذكر المعمو التشريعية السالفة  إلى الحموؿاستنادًا و       
يؿ بإمكاف القاضي الجزائري إلزاـ صاحب العمؿ عمى تقديـ سبب حقيقي وجدي ف
  ؟التأكد مف حقيقة وجدية تعميؿ سبب التسريح لوكيؼ يمكف  و ،بتسريح أحد عمالوقاـ ما كم

 

                                                           
سالة لنيؿ شيادة دكتوراه في ، ر ضوابط إنياء عقد العمؿ ألسباب اقتصادية في القانوف الجزائري أنظر: فتحي وردية، - 1

 .233، ص 2013العموـ، التخصص: القانوف، كمية الحقوؽ والعمـو السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
2-Art .L. 1232-1 (L. n° 2008-596 du 25 juin 2008), «  tout licenciement pour motif      personnel 

est motivé  dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle 
et sérieuse ».          

 

 ثالثا مف مجمة الشغؿ التونسية. -14أنظر الفصؿ  - 3
 المغربية. مف مدونة الشغؿ 53أنظر المادة  - 4
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-90، المعدؿ والمتمـ لمقانوف 29-91مف القانوف رقـ  3-73المادة حسب بف      

يعتبر تعسفيًا كؿ تسريح ناتج عف اإلرادة المنفردة ، فإنو بعبلقات العمؿالمتعمؽ 11
ما عدا التسريح الناجـ عف تقميص عدد  ،مؿ خطأ جسيماً لممستخدـ دوف ارتكاب العا

وذلؾ ميما كانت جدية وحقيقة السبب الذي أسس عميو  ألسباب اقتصادية، العماؿ
 .التسريحعممية صاحب العمؿ 

 

  
 المطلب الخامس

 الرق ابة على الفصل التأديبي
 

دميو، منعا إلساءة صاحب العمؿ الستعماؿ سمطتو التأديبية تجاه عمالو مستخ 
يحوطيا بسياج مف الرقابة والتقييد، لذلؾ فرض بموجب قانوف فقد حاوؿ المشرع أف 

العمؿ رقابة إدارية تمارسيا جيات إدارية مختصة. إال أف ىذه الرقابة كثيرا ما تكوف 
 اإلجراءلمطعف في القضاء  إلى، لذلؾ غالبا ما يمجأ العامؿ 1شكمية، وأحيانا ضعيفة
 . صاحب العمؿ في حقوالتأديبي الذي اتخذه 

 

ونظرًا لخطورة السمطة التأديبية التي يتمتع بيا صاحب العمؿ، وحرصًا مف        
ممارسة ىذا الحؽ، فقد أخضع  يالسمطة فالمشرع عمى أف ال يتعسؼ صاحب ىذه 

كافة تصرفاتو التي يمارسيا في ىذا اإلطار وفي مختمؼ مراحميا إلى نوعيف مف 
 أو إدارية، وثانييما الحقة أو قضائية.  ةأوالىما سابقالرقابة 

 

تمؾ التي تمارسيا لجنة  وىي :"السابقةاإلدارية أو "الرقابة الرقابة : أوالً  
التأديب داخؿ المؤسسة المستخدمة، وكذا مفتشية العمؿ المختصة إقميميا، وذلؾ لمحد 

في ذلؾ  العامؿ مستعمبل حإلى تسريقد يمجأ مف سمطة صاحب العمؿ التأديبية الذي 
لجنة التأديب  ، ومف ىنا تكمف أىمية الرقابة التي تمارسياسمطنو التأديبية الواسعة

تعتبر لذلؾ المخولة لصاحب العمؿ. التسريحسمطة  ىالمستخدمة عمداخؿ المؤسسة 
والذي ،2لفائدة العماؿ أقره القانوفلتأديب الضماف الجوىري الذي  لساأو مج لجاف

                                                           
1

 .292فتحً انًرصفاوي، يرجع سابق، ص  -
مذكرة لئلحراز عمى شيادة الدراسات المعمقة، كمية الحقوؽ والعمـو ، السمطة التأديبية لممؤجر المنجي طرشونة، -2

؛ أنظر كذلؾ، قرار المحكمة العميا، الغرفة االجتماعية، ممؼ رقـ 142، ص 1996، 3السياسية، جامعة تونس
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بدور  نقـو ىذه المجاف أو المجالس، حيث العقوبة والخطأ وسيمة لمراقبة تناسبيمثؿ 
وىو  .1والجزاء المسمط عمى العامؿىاـ في مراقبة الوقائع التي أثارىا صاحب العمؿ 

ضد ادعاءات  المحاؿ عمى لجنة أو مجمس التأديب نة لمعامؿبذلؾ يعتبر بمثابة ضما
 .مزمة لصاحب العمؿممجمس الباعتبار أف قرارات ىذه المجنة أو ، صاحب العمؿ

العامؿ عف العمؿ لمدة معينة  إيقاؼقرر مجمس التأديب بغالبية األصوات  إذا" فمثبل
لمجمس المذكور، فاف أو االمجنة  طرده نيائيا متجاوزا قرار إلىوعمد صاحب العمؿ 

 فالعمؿ مالطرد يعتبر تعسفيا وبموجب ذلؾ يستحؽ العامؿ ما يخولو قانوف 
 .2"ضتعوي

 

تأديب حوؿ القاعدة القائمة بأنو: لجنة ال العامؿ عمى إحالةتكز فكرة إجبارية وتر       
 3".ال يمكف لصاحب العمؿ أف ينتصب خصما وحكما في نفس الوقت "
 

تقـو مفتشية  ،الرقابة التي تمارسيا لجاف التأديب في أماكف العمؿ ىوباإلضافة إل
مف العمؿ، وذلؾ  لتسريحاالعمؿ بدور ايجابي في محاولة تجنيب العامؿ عممية 

 والعمؿ أعمى تطبيؽ األحكاـ القانونية والتنظيمية والتعاقدية المنظمة لعبلقات  بالسير
 إلىلكف ىذه الرقابة المسبقة ال تمنع صاحب العمؿ مف المجوء  .4الناتجة عنيا

ال يقيد صاحب العمؿ. وىذا ما  عممنا أف رأي مفتش العمؿ اخاصة إذ، التسريح
لرقابة القضائية البلحقة أىمية أكبر، سواء مف حيث التثبت مف توفر يضفي عمى ا

، أو مف حيث تحديد التعويضات التسريحالشروط الموضوعية واإلجرائية لممارسة حؽ 
 .5العامؿ يستحقياالتي 

 

                                                                                                                                                                       

، ص 2003، قسـ الوثائؽ لممحكمة العميا، الجزائر، 2العدد  المجمة القضائية، ،10/02/2003 بتاريخ، 255623
، المجمة 11/05/2005، بتاريخ 299512؛ وكذلؾ، قرار المحكمة العميا، الغرفة االجتماعية، ممؼ رقـ 142

 .   241، ص 2005، قسـ الوثائؽ لممحكمة العميا، الجزائر، 2عدد ال القضائية،
النزعة الحمائية لقانوف الشغؿ في مجاؿ الطرد مف العمؿ، مذكرة اإلحراز عمى شيادة الدراسات  ،سالـوليد  -1

 .13ص  ،2008-2007، السنة الجامعية IIIتونس  المعمقة في قانوف األعماؿ، كمية الحقوؽ والعمـو السياسية، جامعة
 .15ص ، 1984، 2، الجزء شرية، الن1983جانفي6مؤرخ في  4399قرار تعقيبي مدني عدد  -2
المجمة التونسية لمقانوف ، فاخر بف سالـ، المراقبة القضائية لعمميات الطرد كوسيمة لحماية التشغيؿ - 3

 .77، ص 1986، الجمعية التونسية لمقانوف االجتماعي، تونس، 7العدداالجتماعي، 
معمقة، في القانوف الخاص، كمية الحقوؽ إرجاع العامؿ، رسالة لنيؿ شيادة الدراسات الطاىر بوعزيزي،  -4

 .   60، ص 1999-1998، السنة الجامعية IIIوالعمـو السياسية بتونس، جامعة تونس 
مجمة دراسات قانونية،  ،ألسباب اقتصادية دالنوري مزيد، دور القاضي في مجاؿ النزاعات المترتبة عف الطر  -5

 .23، ص 2008، كمية الحقوؽ، صفاقص، 15عدد 
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القضائية وىي التي تباشرىا السمطة  :"الرقابة الالحقة" الرقابة القضائية: ثانياً  
وذلؾ وعيا  ،التسريحف الفعالية عمى مستوى الرقابة البلحقة ضد إضفاء المزيد م دقص

سعى  لذلؾعقد العمؿ باعتباره ييدد العامؿ في مورد رزقو،  إنياءبخطورة  مف المشرع
مف سمطة صاحب  دإلى الحمف خبلؿ التعديبلت المدخمة عمى قانوف عبلقات العمؿ 

 تبإتباع إجراءا بإلزاموذلؾ ، و ، منعا ألي تعسؼ قد يقع مف جانبوالعمؿ التأديبية
والموضوعية لعميمة الشكمية  الشروط، زيادة عمى إخضاع العامؿبتسريح معينة قبؿ القياـ 

 .1لمرقابة القضائية التسريح
 

مدى التزاـ صاحب العمؿ، عند مراقبة وتبعا لذلؾ فاف قضاء العمؿ يقـو ب     
رع والضمانات المقررة في ىذا ممارستو لمسمطة التأديبية بالقواعد التي وضعيا المش

ولمعامؿ أف يتظمـ مف استعماؿ صاحب  وىو ما يعرؼ برقابة المشروعية.المجاؿ، 
العمؿ لمعقوبات التأديبية لمخالفة لمقانوف. ولمقاضي متى ثبت لو مخالفة الجزاء 

والحكـ عند لعدـ مشروعيتو،  اإلجراءىذا أف يحكـ ببطبلف ليذه القواعد، التأديبي 
 .2عف األضرار التي تكوف قد لحقت بو جراء ذلؾ بتعويض لمعامؿاء االقتض

 

التأديبي، وىو ما يعرؼ برقابة  اإلجراءكما أف ليذا القضاء التحقؽ كذلؾ مف مدى عدالة ىذا 
 ىناؾ تناسب العقوبة مع المخالفة المرتكبة. أف يكوفبحيث يجب . المبلءمة

 

ءمة إذا تضمف النظاـ الداخمي وتسيؿ ىذه الرقابة مف حيث المشروعية والمبل 
لممؤسسة أو االتفاقية الجماعية سمما بالمخالفات والعقوبات المقابمة ليا. أما إذا لـ 
يتضمف ذلؾ، فتصبح ميمة المحاكـ مطموبة أكثر، لكوف التناسب بيف المخالفة 

ألف  .3المرتكبة والعقوبة الموقعة مف المبادئ القانونية العامة التي يضطمع بيا القضاء
الحماية التي تباشرىا المحاكـ في ىذا الصدد، ال يمكف تعطيميا بأي وجو مف الوجوه، 

                                                           
1

 .24نُىري يسٌد، يرجع سابق، ص ا -
 ػ كما لو تـ توقيع العقوبة مف غير الشخص المختص بتوقيعيا، أو توقيع العقوبة دوف تحقيؽ ودوف سماع  2

دفاع العامؿ حيث يكوف ذلؾ واجبا، أو توقيع أكثر مف عقوبة واحدة عمى المخالفة ذاتيا. راجع في ىذا  الشأف، 
 .327محمد حسيف منصور، مرجع سابؽ، ص ؛ 372د. حسف كيرة ، مرجع سابؽ، ص 

 14الفصؿ . وراجع أيضا:383مرجع سابؽ، ص، ػ راجع: القاضي حسيف عبد المطيؼ حمداف، قانوف العمؿ 3
 مف مجمة الشغؿ التونسية. ،1994فيفري  21المؤرخ في  ،1994لسنة 29خامسا المضاؼ بالقانوف عدد 
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ألنيا في الحقيقة حؽ مف الحقوؽ العامة الواجبة التطبيؽ ولو بدوف وجود نص قانوني 
 .1ينظميا، بؿ وحتى مع وجود اتفاؽ صريح يمنعيا أو يقيدىا فقط

 

مف مدونة الشغؿ المغربية  53خيرة مف المادة وتأكيدا عمى ذلؾ نصت الفقرة األ       
عمى أنو:"... تخضع لمراقبة السمطة القضائية القرارات التي يتخذىا المشغؿ في إطار 

 ممارستو لسمطتو التأديبية."
 

وفي قانوف العمؿ الفرنسي، تـ تنظيـ الرقابة القضائية عمى السمطة التأديبية مف خبلؿ 
ية أكثر ضبطا وتوسعا. ففي إطار ىدا القانوف، وحتى بكيف L.1235-1مقتضيات المادة 

مدى صحة تكوف الرقابة القضائية أكثر فعالية، أوجب المشرع عمى المحكمة مراقبة 
ب الذي حركيا، كما أوجب عمى كالخطأ المرتكذا حقيقة وجدية و  ،إجراءات التأديب

وفي  العقوبة.صاحب العمؿ أف يبيف لمقضاء جميع العناصر المعتمدة مف أجؿ تقرير 
 .2حالة وجود شؾ فانو يفسر لصالح العامؿ

 

وانطبلقا مف ىذه العناصر، ومف تمؾ المقدمة مف العامؿ والرامية إلى تفنيد       
 مشروعيةبخصوص مشروعية أو عدـ مزاعـ صاحب العمؿ، تكوف المحكمة اقتناعيا، 

وضوع. والشؾ يفسر ، مع اإلشارة أف ليا أف تجري تحقيقا في الميةالتأديب ةالعقوب
دائما لمصمحة العامؿ. وفي حالة عدـ مشروعية التأديب ، لممحكمة أف تمغي العقوبة 
التي لـ تحتـر بشأنيا إجراءات التأديب، أو ألف ىذا األخير غير مبرر، أو ألف 

 .3العقوبة غير متناسبة مع الخطأ المرتكب
 

نص، أف العقوبة يجب أف تكوف ومف القواعد العامة الواجبة التطبيؽ ولو بدوف       
متناسبة مع الخطأ، وىو ما دفع بالمشرع إلى التمييز بيف الخطأ الجسيـ والخطأ غير 

 .4الجسيـ مع وضع عقوبة خاصة بكؿ منيما
 

                                                           
مت مجمسا تأديبيا يقـو مقاـ الرقابة القضائية المستندة إلى المحاكـ، ػ ومف ذلؾ أف اتفاقية جماعية فرنسية قد نظ1

 وقد اعتبرت محكمة النقض الفرنسية أف مثؿ ىذا المجمس يعد الغيا وعديـ األثر.
-  J. Rivvéro et J. Savatier, op.cit.p.203                      

2
 Code du travail, 72 ème édition, DALLOZ op cit,P 258أَظر -

 مف تقنيف العمؿ الفرنسي، وأنظر حوؿ ىذا النص:L.1235-1أنظرا لمادة:ػ  3
- J. Savatier,Le contrôle judicaire du pouvoir disciplinaire de l’employeur ; Dr. social, 1986,501. 
- f.VENNI, Dr. Social, op cit. 1990. 769. 

  أنظر حوؿ الموضوع:  ػ  4
-Isabelle CORNESSE, La proportionnalité en droit du travail, Litec, Paris, 2001,p.75 et suiv. 
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مف قانوف عبلقات العمؿ، المعدلة والمتممة  73لذلؾ فقد نص في المادة       
ح التأديبي في حالة ارتكاب العامؿ "يتـ التسري :عمى أنو 29-91بموجب القانوف رقـ

" يجب أف :عمى أنو 29-91مف القانوف  1ـ  73كما نص في المادة ."أخطاء جسيمة
يراعي المستخدـ، عمى الخصوص، عند تحديد ووصؼ الخطأ الجسيـ الذي يرتكبو 
العامؿ، الظروؼ التي ارتكب فييا الخطأ ومدى اتساعو ودرجة خطورتو والضرر 

ؾ السيرة التي كاف يسمكيا حتى تاريخ ارتكابو الخطأ نحو عممو ونحو الذي ألحقو وكذل
مف نفس القانوف عمى أنو "يعمف  2ـ  73ونص في المادة  ."ىيئتو المستخدمة ممتمكات

المحددة  اإلجراءاتأعبله، ضمف احتراـ  73عمى التسريح، المنصوص عمو في المادة 
عمى التبميغ الكتابي لقرار  تاإلجراءافي النظاـ الداخمي. ويجب أف تنص ىذه 

، أف يختار إحالةالتسريح واستماع المستخدـ لمعامؿ المعني، الذي يمكنو، في ىذه 
مف القانوف مف نفس  ـ  73المستخدمة ليصطحبو "، أما المادة  عامبل تابعا لمييئة

القانوف، فقد اعتبرت كؿ تسريح يتـ خرقا ألحكاـ ىذا القانوف، يعتبر تعسفيا وعمى 
 مستخدـ أف يثبت العكس.  ال
 

الذي قيد بدوره صاحب العمؿ بشروط التونسي الحاؿ بالنسبة لممشرع  وكذلؾ      
جرائيةموضوعية  نص  لذلؾ ،1اإلمكافمف العمؿ قدر  التسريحبيدؼ تجنب عممية  وا 

يعتـز طرد  الذي" يتعيف عمى المؤجر :وعمى أنالشغؿ  مجمة ثالثا مف 14الفصؿ  في
العمؿ. ويعتبر تعسفيا الطرد  ءاإلعبلـ بإنياأسباب الطرد في رسالة  عامؿ أف يبيف
القانونية أو  اإلجراءاتحقيقي وجدي يبرره أو دوف احتراـ  بوجود سبالواقع دوف 

المشرع المغربي في  ا،وىي نفس الشروط تقريبا، التي أوردىالترتيبية أو التعاقدية"
القضاء لمراقبة مدى احتراـ  يتدخؿمف مدونة الشغؿ. فينا  63و  62و  16المواد 

لئلجراءات المنصوص عمييا قانونا، ومف مدى توفر المبرر أو السبب  صاحب العمؿ
 الحقيؽ والجدي  لمطرد مف عدمو.

 

طرد العامؿ مف دوف وجود  بإمكانوفاف صاحب العمؿ لـ يعد  نىوبيذا المع      
في االعتماد عمى أي  يةاإلمكانجدي يبرره، كما أنو لـ يعد لصاحب العمؿ  سبب

                                                           
 .23النوري مزيد، مرجع سابؽ، ص  - 1
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 فبإمكانو اآلكما أف ىذا األخير أصبح  ،1سبب ميما كاف تافيا لتبرير طرد العامؿ
دية فانو سيكوف عرضة جخطأ يتصؼ بالحقيقية وال أليأف يعمـ أف في ارتكابو 

وبالتالي أخذ الحيطة والحذر حتى ال يعطي لصاحب العمؿ مبررا وفرصة  د،لمطر 
 .2لطرده مف العمؿ

 
 

                                                           
، مركز الدراسات القانونية 10عدد المجمة القضاء والتشريع،  ،المنجيطرشونو، المفيـو القضائي لمطرد التعسفي -1

 .71رجع سابؽ، صم، طاىر بوعزيزي، 1993والقضائية، تونس، 
 .26طاىر بوعزيزي، مرجع سابؽ، ص  - 2
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 الفصل الثاني
 إجراءات الوق اية من النزاعات الفردية في العمل

 

خبلؿ        نظرا لطبيعة المنازعات الفردية، وما قد ينشأ عنيا مف مضاعفات وا 
باستقرار عبلقات العمؿ الفردية، وما قد يترتب عف ذلؾ مف إخبلؿ بالحقوؽ 

بعناية خاصة، كما  تشريعات العمؿ قد أحاطتيا إفف، وااللتزامات المقررة لمطرفيف
إجراءات تسوية متميزة قصد تسييؿ معالجتيا وحميا في مختمؼ المراحؿ التي وضعت ليا 

 تمر بيا.
   

 المبحث األول

 الداخلية االتف اقية والق انونية  اإلجراءات
 

تعتبر إجراءات التسوية الودية في منازعات العمؿ الفردية قبؿ المجوء إلى 
لذلؾ نجد مميزة لمنزاع الفردي في العمؿ، و ئص الالقضاء المختص مف أىـ الخصا

المرور بيذه اإلجراءات  استوجبتالكثير مف التشريعات المنظمة لقضاء العمؿ قد 
لعؿ الغاية ة قبؿ عرضو عمى القضاء المختص. و اليادفة إلى حؿ النزاع بالطرؽ الودي

ما إلى مف ذلؾ ىو تفادي ما قد ينجـ عف ىذه المنازعات مف مضاعفات تؤدي حت
أضؼ  ،اأضرار بمصالحيمما ينجر عنيا مف العمؿ، و بلقة بيف العامؿ وصاحب توتر الع

إلى حميا وديا عف إلى ذلؾ أنو غالبا ما تكوف تمؾ المنازعات بسيطة يمكف التوصؿ 
ما يترتب القضاء و  العمؿ، دوف المجوء إلى صاحبالعامؿ و طريؽ التشاور والتفاىـ بيف 

ما مف تزعزع الثقة التي غالبا واألمواؿ والجيد مف جية، و وقت عف ذلؾ مف ضياع لم
 أخرى. بيف الطرفيف مف جية ؿعبلقة العم الستمرارتكوف ضرورية 

 

بناء عمى ما تقدـ يمكننا القوؿ بػأف الكثير مف التشريعات المنظمة لقضاء و 
وية العمؿ قد أحسنت صنعا بتػقيػيدىا ألطراؼ النزاع بشرط المرور عمى إجراءات التس

 ؿوجوىريا لقبو ذلؾ شرطا ضروريا  واعتبارة لمنزاع قبؿ عرضو عمى القضاء، الودي
 .1الدعوى شكبل أماـ القضاء المختص بالفصؿ في منازعات العمؿ

                                                           
عدد ، جريدة رسمية الالمتعمؽ بالعدالة في العمؿ ،29/04/1975المؤرخ في  ،32-75مف أمر  1راجع: المادة  - 1

وراجع=  السالؼ الذكر؛ ،04-90مف القانوف  19؛ و المادة  566، ص 05/1975، صادر بتاريخ 39
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التسوية الداخمية، إما في إطار اإلجراءات واألنظمة المنصوص عمييا في وتتـ 
، أو في إطار ب األول(مطمال )المعاىدات واالتفاقيات الجماعية لمعمؿ المعموؿ بيا 

 ) المطمب الثاني(.لقانونية المنظمة لمتسوية الداخمية لمنزاع ااألحكاـ  

 

 لمطلب األولا
 ات الفرديةلنزاعءات الداخلية االتف اقية لتسوية ااجر اإل 

 

األصؿ العاـ أف االتفاقيات الجماعية واألنظمة الداخمية لمعمؿ ىي التي تحدد        
اجب إتباعيا عند قياـ منازعة عمؿ فردية، بيدؼ التوصؿ إلى تسويتيا الو  اإلجراءات

وديا، وذلؾ إعماال لمتفاوض الجماعي كمرتكز مف مرتكزات تشريعات العمؿ 
حيث يتفاوض الطرفاف عمى كيفيات التسوية دوف االستعانة بأي شخص،  ،1الحديثة

ة ضمف االتفاقية المدرج اإلجراءاتأو جياز خارج المؤسسة، بؿ يكتفياف بتطبيؽ 
 الجماعية التي تربط الطرفيف

 

الداخمية االتفاقية المتضمنة في االتفاقيات واالتفاقات  اإلجراءاتوتعتبر 
الجماعية لمعمؿ والمتعمقة بكيفية معالجة النزاعات الفردية في العمؿ داخؿ المؤسسة 

منازعة، إذ المستخدمة، ىي أولى الخطوات التي يجب المجوء إلييا مف قبؿ أطراؼ ال
ىي األصؿ في التسوية الودية الداخمية ليذه المنازعات، بحيث ال يمجأ إلى الوسائؿ 

طبقا لما وىذا  ،2االتفاقية اإلجراءاتالقانونية األخرى إال في حالة عدـ وجود مثؿ ىذه 
المتعمؽ بتسوية المنازعات الفردية في العمؿ في المادتيف الثالثة 04-90نص عميو القانوف 

 . موضعورابعة منو كما سيأتي بيانو في وال
 

                                                                                                                                                                       

المجمػة القضائيػة، ،07/05/1985بتاريخ  ،37058لغرفة االجتماعية، ممؼ رقـ ، امياأيضا:قرار المحكمة الع=
قرار بنقض  وما يمييا. الذي قضى 145،ص 1990الجزائر  ، قسـ المستندات والنشر لممحكمة العميا،1العدد 

ور المنازعة القضائي( القاضي بتأييد الحكـ المستأنؼ القاضي بقبوؿ الدعوى و الحكـ فييا دوف مر  )المجمس
 . المشار إليو أعبله ،32-75مف األمر  2فقرة  1بالتسوية الودية وفؽ ما تقضي بو المادة 

 . 41األستاذ: عبد الرحمف خميفي، مرجع سابؽ، ص - 1
مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في القانوف، ، كريـ غانية، النظاـ القانوني لعقد العمؿ غير المحدد المدة - 2

 .146ماؿ، كمية الحقوؽ، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، ) د . تا (، ص فرعقانوف األع
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أي ردي في العمؿ، توصؿ طرفي النزاع)ويقصد بالتسوية الداخمية لمنزاع الف
إلى تسوية الخبلؼ القائـ بينيما تسوية  وصاحب العمؿ أو مف يمثمو قانونا( العامؿ

ودية داخؿ الييئة المستخدمة دوف تدخؿ أي شخص أو طرؼ خارجي عف المؤسسة. 
تيجتيا استجابة لطمب العامؿ بسحب أو تعديؿ أو تراجع صاحب العمؿ عف تكوف ن

 التصرؼ أو القرار سبب النزاع.
 

الييئات  15-1:الجزائري مف خبلؿ القانوف  عيحث المشر ولتحقيؽ ذلؾ  
المستخدمة عمى وضع القواعد والتدابير واإلجراءات التي تضمف التكفؿ بنزاعات 

االتفاقيات  إلعدادالتفاوض  إطارالمستخدمة وذلؾ في العمؿ الفردية داخؿ الييئات 
موجب إطار التوجو الجديد المنتيج بواالتفاقات الجماعية، وىو اتجاه يندرج أساسا في 

التي فتحت المجاؿ واسعا أماـ الشركاء  1::2سنة تشريعات العمؿ الصادرة 
التكفؿ بالمشاكؿ االجتماعيف مف أجؿ التدخؿ في تحديد القواعد الضابطة لعبلقاتيـ و 

 .1الفردية أو الجماعية تنفيذ وسرياف ىذه العبلقات سواء في جوانبياالتي تظير أثناء 
 

وبناء عمى ما تقدـ فإنو، إذا كانت المعاىدات واالتفاقيات الجماعية لمعمؿ التي       
، وممثمي المؤسسة المستخدمة تعالج شروط ابييف لمعماؿتبـر بيف الممثميف النق

ؿ وظروؼ العمؿ، والضمانات االجتماعية فيما يخص فئة أو عدة فئات مينية، التشغي
تعالج كذلؾ المواضيع المتعمقة باآلليات والييئات االتفاقية لتسوية  أففإنيا يمكف 

النزاعات الفردية في العمؿ داخؿ المؤسسة، مثؿ آليات التسوية الداخمية، وكيفيات 
المرحمة بيدؼ الوقاية مف النزاعات وتسويتيا  ىذهعمميا، واإلجراءات المعتمدة في 

( مف قانوف تسوية النزاعات الفردية في 3بطرؽ ودية، كما تقضي بذلؾ المادة الثالثة)
الجماعية لمعػمؿ أف تحدد  واالتفاقيات" يمكف لممعاىدات أنو: ىتنص عمالعمؿ التي 

" .ييئة المستخدمةاإلجراءات الداخمية لمعالجة النزاعات الفردية في العمؿ داخؿ ال
، عمى ضرورة تقديـ العامؿ لطمب مكتوب إلى كأف تنص االتفاقية الجماعية مثبل

المسؤوؿ المباشر لو في العمؿ حسب التسمسؿ اليرمي المعموؿ بو في المؤسسة 
المستخدمة، مع التزاـ ىذا األخير بالرد عميو خبلؿ مدة معينة كأف تكوف ىذه المدة 

كاف الرد  إذا( أياـ 8لتقديـ الطمب اذا كاف الرد غير مقنع، و)( أياـ التالية 4أربعة)
                                                           

 .186األستاذ أولفقي، مرجع سابؽ ص- 1
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، يمكف لمعامؿ في ىذه الحالة عرض النزاع منييا لمنزاع. وفي حالة عدـ الردمقنعا و 
عمى الييئة المؤىمة في الوحدة وىي المجنة المتساوية األعضاء التي يتوجب عمييا 

ؿ. وفي حالة عدـ الرد أو عدـ رضى ( أياـ مف تاريخ تبميغيا طمب العام4الرد خبلؿ )
العامؿ برد مسؤوؿ الوحدة، يمكنو في ىذه الحالة عرض النزاع عمى المسؤوؿ 

( أياـ في حالة عدـ 10المركزي ) المديرية العامة( التي يجب عمييا الرد خبلؿ عشرة )
 ( يوما في حالة تسويتو. وفي حاؿ عدـ تسوية النزاع 15تسوية النزاع، وخمسة عشر)

كف لمعامؿ إخطار المجنة المركزية المتساوية األعضاء التي يستمـز عمييا الرد يم
وفي حالة عدـ تسوية النزاع بعد .1( يوما مف تاريخ تبميغيا طمب العامؿ15خبلؿ )

مختمؼ مراحؿ التظمـ الداخمية السابقة، يمكف لمعامؿ عرض النزاع عمى مفتش العمؿ 
نزاع عمى ىيئة المصالحة المكونة داخؿ المختص إقميميا، الذي بدوره يعرض ال

( مف قانوف تسوية المنازعات الفردية، السابؽ ذكرىا، 3المؤسسة وفؽ أحكاـ المادة )
مكانية تحديد  الداخمية  اإلجراءاتالتي تخوؿ االتفاقية الجماعية لمعمؿ صبلحية وا 

2لمعالجة النزاعات الفردية في العمؿ
. 

 

 المطلب لثاني
 ة الق انونية لتسوية النزاعالداخلي  اإلجراءات

 

تتـ بعدة طرؽ، فمنيا ما يعتمد ر، و تتخذ إجراءات التسوية القانونية عدة صو 
ا منيما يعتمد عمى األجيزة اإلدارية و منيا كؿ الداخمية لمييئة المستخدمة، و عمى الييا

لتوضيح ذلؾ سوؼ نتناوؿ دراسة ىذا الموضوع ما يعتمد عمى أجيزة مستقمة، و 
محددة في ىذا الشأف مع التركيز نظما واضحة و ى القوانيف التي أقامت عم اعتمادا

 بطبيعة الحاؿ عمى القانوف الجزائري. 
 

                                                           
مف االتفاقية الجماعية لممؤسسة الوطنية لمصناعات الغذائية مف الحبوب ومشتقاتيا )الرياض  196المادة  - 1

مف االتفاقية  340. والمادة 43تحت رقـ  ،02/08/1993المسجمة لدى مفتشية العمؿ لعيف النعجة بتاريخ،الجزائر(
 12، المسجمة بمفتشية العمؿ لبئر مراد رايس بتاريخ 1994طراؾ المبرمة في شير نوفمبراالجماعية لمؤسسة سون

 .) وثائؽ غير منشورة(.0113، تحت رقـ 1994ديسمبر 
مرجع سابؽ، ،العمؿ في التشريع الجزائري قاتالجماعية لمعمؿ كإطار لتنظيـ عبلاالتفاقيات ، راجع:أحمية سميماف - 2

 .BENAMAROUCHE - Le Nouveau Droit du Travail en Algérie - éd (A) :. أنظر كذلؾ365ص 

HIWARCOM, Algérie 1994, P 79 et s                                                                                  
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 الفرع األول
 التسوية عن طريق التظلم

 

يعتبر إجراء التسوية الودية داخؿ الييئة المستخدمة عف طريؽ نظاـ التظمـ 
عمى المجوء إلى عرض األمر  اإلداري، مف اإلجراءات األولية التي يجب إتباعيا قبؿ

، ورغـ ذلؾ فيو ال يعتبر إجراء شكمي يؤدي عدـ القياـ بو نظاـ المصالحة ثـ القضاء
مثؿ ىذا اإلجراء  اشتراطإلى رفض قبوؿ الدعوى، لكنو ضروري، و لعؿ الغاية مف 

بغرض  استفحالياقبؿ حؿ مثؿ ىذه المنازعات في ميدىا و ىو التوصؿ بسرعة إلى 
التي ىي الزمة وصاحب العمؿ، و  ،ف العامؿى العبلقات الودية بيالمحافظة عم

عدـ إرىاؽ كاىؿ المحاكـ بكثرة القضايا عبلقة العمؿ بينيما مف ناحية، و  الستمرار
ال يحتاج الكثير منيا إلى يطة يمكف التوصؿ إلى حميا وديا و التي غالبا ما تكوف بس

1تسوية قضائية مف ناحية أخرى
. 

  

لودية لمنزاع بيذا األسموب االحتياطي، في حالة عدـ وجود وتتـ التسوية ا
ف بنود االتفاقية آليات اتفاقية داخمية لتسوية المنازعات الفردية في العمؿ ضم

المتعمؽ بتسوية المنازعات الفردية في  04-90، وىذا طبقا لمقانوف الجماعية لمعمؿ
مف  4إلداري وفؽ نص المادة العمؿ الذي فتح المجاؿ لمعامؿ بإتباع إجراءات التظمـ ا

" في حالة غياب اإلجراءات المنصوص عمييا في :نص عمى أنونفس القانوف التي ت
المادة الثالثة مف ىذا القانوف، يقدـ العامؿ أمره إلى رئيسو المباشر الذي يتعػيف عميو 

 ( أياـ مف تاريخ اإلخطار.8تػقديـ جواب خبلؿ ثمانية )
رضى العامؿ بمضموف الرد، يرفع األمر إلى  في حالة عدـ الرد، أو عدـو 

 الييئة المكمفة بتسيير المستخدميف أو المستخدـ حسب الحالة.
يمـز الييئة المسيرة أو المستخدـ بالرد كتابيا عف أسباب رفض كؿ أو جزء مف 

 ( يوما عمى األكثر مف تاريخ اإلخطار."15الموضوع خبلؿ )
 

 :تبيف لنا أنوالسابقتيف ي 4و  3بتحميؿ المادتيف و 
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جماعية فإف التسوية الداخمية تتـ وفؽ اإلجراءات  اتفاقية( في حالة وجود 2
 .االتفاقيةالمحددة في ىذه 

جماعية فإف التسوية الداخمية تتـ في إطار  اتفاقية( أما في حالة عدـ وجود 3
ساسًا في األحكاـ القانونية المنظمة لطرؽ و كيفيات التسوية الداخمية لمنزاع المتمثمة أ

 :دة ما يتـ حسب الترتيبات التاليةنظاـ التظمـ الذي عا
 

يتقدـ العامؿ إلى رئيسو المباشر بطمب مف أجؿ سحب أو تعديؿ أو  أوال :
الذي يتعيف عميو الرد عمى طمب العامؿ خبلؿ القرار أو التصرؼ سبب النزاع، و  إلغاء

يكوف الرد إيجابيا فينتيي  في ىذه الحالة قدو  ،أياـ مف تاريخ اإلخطار( 8ثمانية )
في ىذه الحالة ال مبيا أو ال يكوف ىناؾ رد أصبل، و قد يكوف س. و دىذا الحالنزاع عند 

يبقى أماـ العامؿ إال التظمـ عمى مستوى أعمى وفؽ السمطة السممية المعموؿ بيا في 
 الييئة المستخدمة.

 

المدة المحددة  في حالة عدـ رد الرئيس المباشر عمى طمب العامؿ في ثانيا :
العامؿ بمضموف الرد، يرفع أمره إلى  ى( أياـ، أو عدـ رض8ىي ثمانية )،و قانونا

حسب الحالة والذي  )صاحب العمؿ(الييئة المكمفة بتسيير المستخدميف أو المستخدـ 
يكوف ممزما بالرد كتابيا عف أسباب رفض كؿ أو جزء مف الموضوع سبب النزاع 

في حالة عدـ الرد كثر مف تاريخ اإلخطار، و عمى األ( يوما 15خبلؿ خمسة عشر )
خبلؿ ىذه المدة فبل يكوف في وسع العامؿ إال عرض النزاع عمى مفتش العمؿ أو 

1ىيئة المصالحة إف وجدت
. 

 

بة كنتيجة ( السالفة الذكر، أنيا لـ ترتب أية عقو 4ما يبلحظ عمى المادة )و 
 االستخفاؼلصاحب العمؿ فرصة  يعطي لمرئيس المباشر أولعدـ الرد، مما يسمح و 

كاف مف األجدر النص مثبل ج عف عدـ الرد أو التقاعس عنو. و الناتبمصير العامؿ و 
كؿ إجراءات  استنفاذعمى أف العقوبة المسمطة عمى العامؿ ال تصبح نيائية إال بعد 

ؿ مجبرا عمى في ىذه الحالة يكوف صاحب العموية الودية بما فييا المصالحة، و التس
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عمى حضور جمسات يا في اآلجاؿ المحددة قانونا، و الرد عميسة كؿ التظممات و درا
.الصمح التي غالبا ما تؤدي إلى حؿ النزاع وديا

1 
 

ونبلحظ أف ىذه التقنية التي جاء بيا التشريع الجديد في مجاؿ معالجة 
النزاعات الفردية في العمؿ داخؿ المؤسسة نفسيا، مستمدة أساسا مف نظرية التظمـ 
مف القرارات اإلدارية في مجاؿ القانوف اإلداري، والتظمـ اإلداري كما ىو معمـو ينقسـ 

الجية اإلدارية التي  إلىالذي يتقدـ بو الشخص  الوالئينوعيف، أوليما التظمـ  إلى
لنظر ودراستو مف جديد وليا سمطة أصدرت القرار المتضرر منو مف أجؿ إعادة ا

رار أو تعديمو كميا أو جزئيا، كما ليا حؽ االمتناع عف قديرية في إمكانية إلغاء القت
السمطة التي  إلىالرد. أما النوع الثاني فيو التظمـ الرئاسي، الذي يرفعو الشخص 

تعمو الجية اإلدارية التي أصدرت القرار والتي ليا اختصاص مباشر في إمكانية 
 .مراجعتو أو سحبو أو تعديمو أو إلغائو

  

، وليس الئيالو اؿ أف المشرع الجزائري أخذ بالتظمـ ونسجؿ في ىذا المج
بالتظمـ الرئاسي الذي يستوجب وجود سمطة ىرمية أي رئاسية أو وصائية تعمو الجية 

، في المؤسسات االقتصادية العموميةبو  ال، وىو ما لـ يبؽ معمو القرارالتي أصدرت 
 3يفيـ مف نص الفقرة  بعد إلغاء الوصاية اإلدارية المباشرة عمى ىذه المؤسسات، كما

المشار إلييا آنفا مف قانوف تسوية المنازعات الفردية في العمؿ، ألف  5مف المادة 
األمر ال يخرج عف حدود المؤسسة المستخدمة المعنية، أي إتباع اليـر التنظيمي 
لممؤسسة نفسيا، وليس لمجية المشرفة عمى المؤسسة مثؿ الوزارة أو الوالية أو البمدية، 

 .2ال بو في السابؽو كاف معمكما 
 

ذا كانت   المشار إلييا سابقا، حمت محؿ ما كاف يسمى بطرؽ  اإلجراءاتوا 
-75الطعف الودية المنصوص عمييا في الفقرة الثانية مف المادة األولى مف األمر رقـ 

المتعمؽ بالعدالة في العمؿ، والتي كانت إجبارية عمى  1975أفريؿ29المؤرخ في  32

                                                           
   Tayeb BELLOULA - Droit du Travail - édition Dahleb, Alger, 1994,P.610راجع : - 1
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إلدارية،  جامعة الجزائر، كمية الحقوؽ والعمـو ارسالة ماجستير، ، منازعات العمؿ في نطاؽ المؤسسة العمومية االقتصادية

 .67ص  ،2002-2001السنة الجامعية،



 اجراءات الوقاية من النزاعات الفردية في العمل :الفصل الثاني                              الباب األول:

- 114 - 

 

السؤاؿ الذي يطرح في  إفف .2قبؿ عرض النزاع عمى مفتش العمؿ1اعياالعامؿ إتب
ضوء التشريع الجديد ىو: ىؿ العامؿ ممـز بإتباع إجراءات التسوية الداخمية قبؿ 
عرض موضوع النزاع عمى مفتش العمؿ ؟ حسب عممنا فانو ال يوجد نص قانوني في 

نما ىو مخير إما بإتباعيا أو ، وا  اإلجراءاتتمؾ  عالعامؿ بإتباالتشريع الجديد يمـز 
المجوء مباشرة إلى مفتش العمؿ، كما أف قبوؿ الدعوى القضائية ال تشترط قياـ العامؿ 

3بؿ تكتفي بتقديـ محضر عدـ المصالحة اإلجراءاتبتمؾ 
. 

 

منازعات واف كاف يعجؿ بتسوية إلى أف أسموب التظمـ مف التنويو ىنا وال بد 
غالبا فانو  تمؾ التي تكوف أسبابيا بسيطة،وبصفة خاصة ، في أمد قصير العمؿ الفردية

رأيو أو قراره، أو بممثمو  يضا، خاصة إذا تمسؾ صاحب العمؿ أوفي ذلؾ أ ما يخفؽ
وفي ىذه الحاالت العامؿ.  الشروط التي ال يقبمياكاف قبولو بالحؿ الودي مشروط ببعض 

ؿ أو لجنة المصالحة، أو النزاع عمى مفتش العم ال يبقى أماـ ىذا األخير سوى عرض
 .4أية ىيئة أخرى يخوليا القانوف متابعة حؿ النزاع

 

المقارنة ال  فاف بعض التشريعات العماليةوبالمقارنة مع تشريع العمؿ الجزائري، 
نما تعتمد  أسموب التسوية الودية تأخذ بأسموب التسوية الودية الداخمية لمنزاع، وا 

 لؤلسموب األوؿ، وىو ما سيأتي بيانو.  ( كبديؿاإلدارية )التوفيؽ اإلداري
 

                                                           
 المذكور سمفا.، 1985ماي 07بتاريخ ، 37058ـاالجتماعية،ممؼ رق ، الغرفةالمجمس األعمى لمقضاءقرار :أنظر  - 1
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االشتراكية فانو ال يجوز عرض النزاع عمى مفتش العمؿ إال إذا استنفذ طرؽ الطعف الودية المنصوص عمييا 
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 الفرع الثاني
 التسوية عن طريق التوفيق اإلداري

 

ى فض يعتبر التوفيؽ اإلداري إجراء آخر مف إجراءات التسوية الودية الرامية إل
تعتمد ىذا األسموب بعض القوانيف التي ال النزاع القائـ بيف العامؿ وصاحب العمؿ، و 

 لودية الداخمية لمنزاع.تأخذ بأسموب التسوية ا
 

عرض النزاع في أولى مراحمو  (التسوية الودية اإلداريةويقتضي ىذا اإلجراء)
مديريات عمى قطاع العمؿ، كمكاتب العمؿ، و عمى بعض األجيزة اإلدارية المشرفة 

، بيدؼ االجتماعيةالشؤوف الوزارات المكمفة بقطاع العمؿ و  العمؿ اإلقميمية، أو
صاحب العمؿ بالطرؽ الودية اإلدارية قبؿ النزاع بيف العامؿ و  ؿ إلى تسويةالتوص

1المجوء إلى القضاء المختص بالفصؿ في منازعات العمؿ الفردية
. 

 

 248لمصري رقـ اتعتمد ىذا األسموب بعض القوانيف العمالية كالقانوف و 
بينو وبيف صاحب  يوجب عمى العامؿ في حالة قياـ نزاع فردي كاف الذي، 2:92لسنة

ميا إليجاد تسوية ودية لمنزاع، العمؿ، أف يعرض أمره عمى مكتب العمؿ المختص إقمي
تسوية النزاعات العمالية وديا  في حالة فشمو في ذلؾ يحوؿ النزاع إلى مجمسو 

العمالية التي يتعذر عمى الذي تعرض عميو جميع المنازعات والمتواجد بوزارة العمؿ، و 
 23غير أف القانوف المصري الحالي رقـ .2الودية تسويتيا بالطرؽ ةالمكاتب المختص

2008لسنة 180، المعدؿ بالقانوف رقـ 2003لسنة 
الودية إلى قد اسند ميمة التسوية  ،3

: عمى أنو التي تنصمنو  81وذلؾ حسب مقتضيات المادة  لجنة إدارية ثبلثية التشكيؿ
كاـ ىذا القانوف أو إذا نشأ نزاع فردي بيف صاحب العمؿ والعامؿ في شأف تطبيؽ أح"

دية فؤلي منيما أف يطمب مف أي مف القوانيف أو الموائح المنظمة لعبلقات العمؿ الفر 

                                                           
في  بحث مقارف، تنظيـ وتسيير المحاكـ الخاصة بمنازعات العمؿ في الوطف العربي، راجع: أحمية سميماف - 1

 .97ص  ،1993لمثقافة العمالية و بحوث العمؿ، الجزائر تشريعات العمؿ العربية، المعيد العربي 
، 1977دار العمـ لمطباعة، القاىرة  ،عالـ الكتب، الموسوعة العمالية في قانوف العمؿ، محمد فييـ أميف راجع: - 2

. ىشاـ زويف 1162مرجع سابؽ، ص في القانوف المصري،  عقد العمؿ ،د.محمود جماؿ الديف زكي ؛66ص 
القضائي لمنشر المركز  -شرح قانوف العمؿ والمحاكـ العمالية -المجمد األوؿ، موسوعة التشريعات االجتماعية، المحامي

 .330مرجع سابؽ، ص، قانوف العمؿ، . د.محمد حسيف منصور9ص ،(وف ذكر سنة النشر)د ،والتوزيع، القاىرة
المعدؿ  ،2003أفريؿ  7مكرر بتاريخ  14،عدد  جريدة رسمية، 2003لسنة  12 قانوف العمؿ المصري رقـ - 3

 .2008يونيو  22مكرر بتاريخ  ،25عدد  جريدة رسمية2008،لسنة  ،180بالقانوف 
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، وممثؿ لمنظمة ة مقررا، وممثؿ لممنظمة النقابيةتشكؿ مف ممثؿ الجية اإلدارية المختص)لجنة
سوية تـ مف تاريخ النزاع تسويتو وديا، فإذا لـ تتـ الياخبلؿ عشرة أ (أصحاب األعماؿ

مف جاز ألي منيما أف يطمب  تاريخ تقديـ الطمب. فيوما مخبلؿ مدة واحد وعشريف 
النزاع إلى المحكمة العمالية المنصوص عمييا في المادة الجية اإلدارية المختصة إحالة 

يمجأ إلييا في موعد أقصاه خمسة وأربعوف يوما مف تاريخ  أفمف ىذا القانوف، أو  82
ال سقط حقو لكاف قد تقدـ لمتسوية سواء  انتياء المدة المحددة مجنة بطمب التسوية أو لـ يتقدـ بو وا 

 .األمر عمى المحكمة" في عرض
 

 تسبقيايتبيف لنا مف خبلؿ ىذه المادة أف مرحمة المجوء إلى المحكمة العمالية 
في أساسيا وىي مرحمة التسوية الودية التي تجد  -واف كانت غير ممزمة -مرحمة أخرى 

ة األولى مف ىذه المادة، وأف المجوء إلى لجنة التسوية المنصوص عمييا في ىذه الفقر 
لكؿ مف العامؿ أو صاحب العمؿ المجوء  اختياري أو جوازي وبالتالي يجوز أمرالفقرة  ىو 

 المجوء المسبؽ إلى لجنة التسوية.مباشرة إلى المحكمة العمالية دوف 
 

التسوية أف تقوـ ببحث الشكوى كما يتبيف لنا كذلؾ، أنو يجب عمى لجنة 
وتحاوؿ إنياء النزاع  -عمؿ سواء قدمت مف العامؿ أو مف صاحب ال -المقدمة إلييا 

ىذه التسوية خبلؿ مدة أقصاىا  إنياء، كما أف ىناؾ قيد زمني يتمثؿ في وجوب وديا
 .1يوما مف التاريخ التقدـ بطمب التسوية (32)وعشروف دواح

 

لنزاعات العمؿ  ف أسموب التسوية الودية اإلداريةتجدر اإلشارة ىنا إلى أو 
لكف فقط في لو نظيرا في القانوف الجزائري و  يجد المعموؿ بو في القانوف المصري

الذي بموجبو ارات اإلدارية ليس إال. و النظاـ المعموؿ بو في مجاؿ التظمـ مف القر 
رية التي أصدرت يتقدـ الموظؼ المتضرر مف القرار اإلداري بطمب إلى السمطة اإلدا

ذلؾ إما بإلغائو أو تعديمو س فيو منيا مراجعة ذلؾ القرار. و القرار المتضرر منو يمتم
المدنية الممغى ال  اإلجراءاتىو إجراء جوىري في ظؿ قانوف و  ،2أو إعادة النظر فيو
مادة ذلؾ وفقا لمقتضيات أحكاـ الف في القرارات اإلدارية بدونو، و تقبؿ دعوى الطع

                                                           
الوسائؿ غير  ، د. عبد الحميد نجاشي عبد الحميد الزىيري ،23و  22مرجع سابؽ، ص ىشاـ زويف المحامي،  - 1

 .229، ص  2009، دبي، اإلمارات العربية المتحدة، 14مجمة الحؽ، العدد ، ت عقد العمؿ الفرديلفض منازعاالقضائية 
 .97مرجع سابؽ، ص ، بمنازعات العمؿ في الوطف العربيالخاصة  تنظيـ و تسيير المحاكـ، سميمافأحمية  راجع: - 2
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مقبولة ما لـ يسبقيا الطعف  فالطعوف بالبطبلال تكوف " و التي تنص عمى أنو:( من275)
الجية التي أصدرت القرار اإلداري التدرجي الذي يرفع إلى السمطة اإلدارية التي تعمو 

 ." نفسو فإف لـ توجد أماـ مف أصدر القرار
 

 ار أما في ظؿ القانوف الحالي فقد أصبح التظمـ مف القرارات اإلدارية أم
حيث يحؽ لمموظؼ المتضرر مف القرار اإلداري التوجو مباشرة إلى القضاء  ،1اجوازي

بالفصؿ في مثؿ ىذه  اإلداري مف اجؿ استيفاء حقوقو باعتباره ىو المختص
 ليس محاكـ العمؿ. المنازعات، و 

 

غير أف المبلحظ أف ىذه المحاوالت األولية اليادفة إلى تسوية النزاع بالطرؽ 
ال تفمح في كؿ األحواؿ. مما يستوجب في حالة فشميا رفع األمر إلى  الودية قد

 جيات أخرى قصد مواصمة تسوية النزاع وديا.
 

فبالنسبة لؤلنظمة التي تعتمد أسموب التسوية الودية اإلدارية لفض النزاع في 
أولى مراحمو، فإنو في حالة فشؿ مكاتب العمؿ أو مديريات العمؿ المختصة إقميميا 

وية النزاع بالطرؽ الودية، فإنيا ترفع األمر إلى مجمس تسوية المنازعات في تس
الذي تعرض و ،2االجتماعيةالشؤوف جد في الوزارات المكمفة بالعمؿ و العمالية وديا المتوا

لمختصة تسويتيا عميو جميع المنازعات العمالية التي يتعذر عمى مكاتب العمؿ ا
لو في ب النزاع وتسويتو بالطرؽ الودية، و بالطرؽ الودية. والذي يتولى بحث أسبا

واإلطبلع عمى كافة  تحقيؽ دفاعيـسماع أقواؿ كؿ مف طرفي النزاع و  سبيؿ ذلؾ
في حالة إخفاقو في تسوية النزاع ألي المستندات والبيانات التي يرى لزوما ليا. و 

 سبب مف األسباب يعيد األوراؽ مرفقة بتوصياتو إلى مكتب عبلقات العمؿ المختص
القضاء منيا إحالة األمر إلى ءات التي يتطمبيا القانوف لحمو و في اإلجرا لبلستمرار

 .3المختص بالفصؿ في منازعات العمؿ
 

                                                           
تضمف اإلجراءات المدنية ي ،2008فبراير   25المؤرخ في  ،09-08قانوف رقـ مف  830أنظر المادة  - 1

 .23/04/2008الصادرة في  ،21واإلدارية. الجريدة الرسمية عدد 
 134ـرق مصرقرار وزير العمؿ في  أيضا:وما بعدىا؛ راجع  66مرجع سابؽ، ص ، راجع: محمد فييـ أميف - 2

 .10/09/1964بتاريخ  ،73، في شأف تسوية المنازعات العمالية والمنشور في الوقائع المصرية، العدد 1964لسنة 
جامعة عيف كمية الحقوؽ، رسالة دكتوراه، ، آثار إنياء عقد العمؿ، راجع : محمد عماد محمد أحمد البربري  - 3

 .745مرجع السابؽ، ص ، محمد لبيب شنبو ما يمييا؛  307، ص 1981،شمس، القاىرة
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خمية لمنزاع القائـ بيف أما بالنسبة لؤلنظمة التي تنتيج أسموب التسوية الدا
صاحب العمؿ في أولى مراحمو، فإنو في حالة فشؿ ىذه المحاولة، فإف العامؿ و 

لنزاع يحاؿ إلى مفتشية العمؿ المختصة إقميميا قصد مواصمة ىذه المحاولة والسعي ا
إليجاد تسوية ودية بيف الطرفيف المتنازعيف عف طريؽ المصالحة، وىو ما سوؼ 

 .تناولو في المبحث الثاني الموالين
 

 المبحث الثاني
 نظام المصالحة في الجزائر والنظم المق ارنة

 

إجراءات التسوية الودية قبؿ المجوء إلى القضاء المختص  ـتعتبر المصالحة مف أى
مميزة لمنزاع الفردي في بالفصؿ في منازعات العمؿ الفردية ومف أىـ الخصائص ال

المرور  استوجبتلذلؾ نجد الكثير مف التشريعات المنظمة لقضاء العمؿ قد العمؿ، و 
لعؿ قضاء المختص. و ا قبؿ عرضو عمى الاإلجراء اليادؼ إلى حؿ النزاع ودي ابيذ

الغاية مف ذلؾ ىو تفادي ما قد ينجـ عف ىذه المنازعات مف مضاعفات تؤدي حتما 
ما ينجر عنيا مف أضرار بلقة بيف العامؿ وصاحب العمؿ، و إلى توتر الع

بمصالحيما، أضؼ إلى ذلؾ أنو غالبا ما تكوف تمؾ المنازعات بسيطة يمكف التوصؿ 
العمؿ، دوف المجوء  صاحبوالتفاىـ بيف العامؿ و  إلى حميا وديا عف طريؽ التشاور

مف إلى القضاء وما يترتب عف ذلؾ مف ضياع لموقت واألمواؿ و الجيد مف جية، و 
عبلقة العمؿ بيف الطرفيف مف  الستمرارالثقة التي غالبا ما تكوف ضرورية اىتزاز 

ة، واف جية أخرى. وبما أف نزاعات العمؿ ىي أخطر ما ييدد استقرار تمؾ العبلق
أىمية الصمح تكمف أساسا في الحفاظ  إفالصمح يشكؿ الوسيمة األنجع لتسويتيا، ف

عمى استقرار تمؾ العبلقة، ومف وراء ذلؾ حماية المصمحة العامة لممجتمع وتحقيؽ 
 السمـ االجتماعي.

 

ما المقصود بنظاـ المصالحة وما دورىا وبناء عمى ذلؾ نطرح التساؤؿ التالي   
 زعات العمؿ الفردية ؟في تسوية منا
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ثالث ػ مفتش  يقصد بالمصالحة، ذلؾ اإلجراء أو المبادرة التي يقـو بيا طرؼ
تقريب وجيات النظر بيف عمؿ أو ىيئة مصالحةػ بيدؼ إرساء دعائـ الوفاؽ و 

بشأف نزاع قائـ بينيما نتيجة إخبلؿ  (صاحب العمؿالعامؿ و المتنازعة)األطراؼ 
ذلؾ لغرض تربطيما. و عف عبلقة العمؿ التي  الناشئة ماتااللتزامف  بالتزاـأحدىما 
الزمة ودية بيف العماؿ وأصحاب العمؿ والتي ىي ضرورية و ال ةعمى العبلقالمحافظة 
 .1عبلقة العمؿ الستمرار

 

ميمة  2،مؽ بتسوية منازعات العمؿ الفرديةوفي ىذا الصدد، نظـ القانوف المتع      
ف م األعضاء نصفيا مف العماؿ والنصؼ اآلخر ىيئة متساوية والمصالحة بإنشائ

"في إطار محاولة مف ىذا القانوف بأنو: 37تنص المادة  ثحي ،العمؿأصحاب 
مف ىذا القانوف، يتـ إخطار مفتشية العمؿ بواسطة  :2المصالحة الواردة في المادة 

 عريضة مكتوبة أو بحضور المدعي شخصيا.
 ."بإعداد محضر بتصريحات المدعيؿ ، يقـو مفتش العموفي الحالة األخيرة  

 

" يقوـ مفتش العمؿ خبلؿ ثبلثة أياـ بأنو: القانوف،مف نفس  38ضيؼ المادة و         
مف تبميغو بتقديـ اإلخطار إلى مكتب المصالحة، واستدعاء األطراؼ إلى االجتماع، 

 طراؼ.األ أياـ عمى األقؿ مف تاريخ االستدعاء إلى اليوـ المحدد لحضور( 9وتحسب مدة )
 

ف لـ يكمؼ صراحة مفتش العمؿ، و  فالسابقتيف أيتضح لنا مف خبلؿ المادتيف        ا 
بمحاولة تسوية النزاعات الفردية في العمؿ، فإنو بحكـ الصبلحيات المخولة لو قانونا 

 اتقاءمف جية في  في مجاؿ مراقبة تطبيؽ تشريعات العمؿ نجده يقـو بدور ىاـ جدا،
يـ النصائح واإلرشادات البلزمة تقدؾ بالسير عمى تطبيؽ القانوف و ىذه النزاعات وذل

مف جية أخرى بالتدخؿ لتفادي نشوب ىذه النزاعات، و  3أحيانا القياـ بدور المصالح،و 
                                                           

. 170ص  ، مرجع سابؽ،الجزائري الوجيز في قانوف عبلقات العمؿ في التشريع، د. أحمية سميمافراجع:-1
الصديؽ بزاوي، قانوف وما بعدىا؛  385، ص ، مرجع سابؽوقانوف عبلقات العمؿ الجماعية في التشريع الجزائري

كمية العمـو ، أطروحة لنيؿ دكتوراه الدولة في القانوف الخاص، الشغؿ المغربي ومبدأ استقرار عبلقات العمؿ
 -2004السنة الجامعية المغرب، عية، جامعة الحسف الثاني، الدار البيضاء، القانونية واالقتصادية واالجتما

  .Jean RIVERO et Jean SAVATIER op cit.P20 :.وراجع أيضا2، ص 2005
 في العمؿ السابؽ ذكره.   المتعمؽ بتسوية النزاعات الفردية،1990فبراير 6المؤرخ في  04-90القانوف رقـ وىو -2

Jean-Marc BERAUD, Manuel de Droit du Travail et de Droit Social – édition :           راجع -3
LITEC, Paris 1994,  P 12 ;   (A) ZITOUNI - L’inspection du Travail et le Traitement des          

Différends Individuels de Travail - Revue Algérienne du    Travail, N° 22 / 1998, P 81 et s  ; 
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تسبب في وقوع نزاع بيف كؿ األحكاـ القانونية عندما يتأكد أف خرقيا قد  احتراـلفرض 
 خرى لفض النزاع عمى ىذا المستوى.تدخؿ بطريقة أو بأبذلؾ يكوف قد األطراؼ و 

 

 فجاء بأمريقد  15ػ  1:القانوف  -وفي ىذا الشأف نبلحظ أف القانوف المكور       
 جديديف عما كاف سائدا في السابؽ:

 

: ويتمثؿ في إعطاء األولية واألفضمية إلنشاء آليات وىيئات األمر األول
أحكاـ اتفاقية. وىو ما تقضي ى مصالحة اتفاقية داخؿ المؤسسات المستخدمة، بمقتض

المذكور آنفا، التي تنص عمى أنو:  15-1:مف القانوف رقـ  4صراحة أحكاـ المادة  بو
الداخمية لمعالجة  اإلجراءاتيمكف لممعاىدات واالتفاقيات الجماعية لمعمؿ أف تحدد "

قة النزاعات الفردية في العمؿ داخؿ الييئة المستخدمة"، وىو أمر تفرضو طبيعة العبل
، والجماعي الذي ييا الفردي الذي ينظمو عقد العمؿالتعاقدية لعبلقات العمؿ في شق

تنظمو االتفاقية الجماعية التي تعتبر القانوف التنظيمي االتفاقي بكؿ ما تحممو ىذه 
العبارة مف معنى، باعتبارىا تعالج وتنظـ مختمؼ جوانب شروط وظروؼ العمؿ، وىي 

 ر معالجة نزاعات العمؿ جزء منيا.تعتبالشروط والظروؼ التي 
 

الذي تفرضو كذلؾ الطبيعة التعاقدية لعبلقات العمؿ، فيتمثؿ  أما األمر الثاني
في إبعاد إدارة العمؿ المتمثمة في شخص مفتش العمؿ عف التدخؿ المباشر في 
النزاعات الفردية القائمة بيف العماؿ والمؤسسات المستخدمة ليـ وتعويضو بما أصبح 

 ."بػ "مكاتب المصالحة بعرؼ
 

اليادفة إلى التوصؿ إلى حؿ -تعتبر التسوية الودية عف طريؽ المصالحة و 
ىي آخر مرحمة  -ودي يرضي الطرفيف بيدؼ وضع حد نيائي لمنزاع القائـ بينيما

مف مراحؿ التسوية الودية قبؿ عرض النزاع أماـ القضاء المختص بالفصؿ في 
الخاصة بالفصؿ في القوانيف اإلجرائية انيف العمؿ، و وفؽ ما تقرره قو منازعات العمؿ 

 منازعات العمؿ الفردية.
 

                                                                                                                                                                       

Joseph SALVI : Les Recours Informels administration du Travail - Revue de Droit Social 

(R.D.S ° 6, juin 1987, P 488. 
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مصطمح "المصالحة"،  استعماؿلقد دأبت مختمؼ قوانيف العمؿ الحديثة عمى و 
تكثر  تأطير بعض الجوانب مف عبلقات العمؿ التياصة عندما يتعمؽ األمر بمعالجة و خ

 ه الخبلفات ذات طابع جماعي أو فردي.بيف األطراؼ سواء كانت ىذبشأنيا الخبلفات 
 

ولذلؾ نجد الكثير مف التشريعات العمالية المنظمة لقضاء العمؿ قد قيدت 
أطراؼ النزاع بشرط المرور عمى إجراءات التسوية الودية لمنزاع قبؿ عرضو عمى 

عة وذلؾ لما تتميز بو تمؾ المحاوالت التوفيقية الودية مف  سر  ،1القضاء المختص
مى العبلقات المحافظة عاالستقرار و بالتالي اإلبقاء عمى لحموؿ لمنزاع القائـ و إيجاد ا

ر عف تمؾ المنازعات مف تفادي ما قد ينجحب العمؿ، و صاالودية بيف العامؿ و 
 نتائج سمبية تؤدي إلى اإلضرار بمصالحيما.مضاعفات و 

 

تمثؿ وقد درجت مختمؼ التشريعات العمالية عمى استعماؿ نظاميف لممصالحة ي
، بينما يتمثؿ الثاني في المصالحة )المطمب األول(مصالحة القانونيةأوليما في ال

 ) المطمب الثاني(.االتفاقية 
 

 

 المطلب األول
 ومياميا  نظيميات... المصالحة الق انونية

 

، تحمؿ في طياتيا بوادر نزاع قد يثور في ة العمؿ باعتبارىا عبلقة قانونيةعبلق إف
العماؿ وأصحاب  حيف انتيائيا تثور نزاعات بيف إلىعبلقة العمؿ  فمنذ نشوء ،أي وقت

 .2مجموعة مف القضايا تختمؼ مف حيث طبيعتيا وموضوعياالعمؿ حوؿ 
 

وقد أوكؿ المشرع في مختمؼ التشريعات العمالية المقارنة ميمة الفصؿ في  
لقانوف منازعات العمؿ الفردية إلى القضاء باعتباره الجياز المسؤوؿ عف تطبيؽ ا

 والسير عمى تحقيؽ العدالة بيف الناس.
 

                                                           
 كالتشريع الفرنسي والمصري والجزائري. - 1
، ع سابؽ، مرجنزاعات الشغؿ الجماعية وطرؽ تسويتيا السممية في القانوف المغربي والمقارف ،عمي الصقمي - 2

 .98ص 
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لكف بالنظر إلى الطبيعة الخاصة لعبلقة العمؿ باعتبارىا عبلقة غير متوازنة تجمع 
في مختمؼ  العامؿ وصاحب العمؿ، فاف المشرع بيف طرفيف غير متكافئيف ىما

ح عمؿ عمى إحداث اآلليات التي تيدؼ إلى تصحي المقارنة، لتشريعات العماليةا
ع، والذي يعتبر الخمؿ الذي يشوب ميزاف ىذه العبلقة، خاصة في حالة وقوع نزا

، ومف جية سوية النزاع في ظرؼ وجيزحيث مف جية يمكف مف تالصمح مف أىميا، 
 القضاء. إلىالمجوء  أخرى يمكف مف تجاوز مختمؼ الصعوبات التي يعرفيا

 

تفتيش العمؿ يأخذ ، جعؿ جياز التطور الذي تعرفو عبلقات العمؿ فذلؾ أ
، فانو يعبر عف حقيقة التغيير الذي فرضو نو ضمف ىذا التحوؿ واف كاف بطيئامكا

الواقع عمى عبلقات العمؿ وكذا عمى األطراؼ المتدخمة فييا، وبالتالي فإف مفتش 
ف لـ يكمؼ صراحة بتسوية النزاعات الفردية في العمؿ، فإنو بحكـ ، و العمؿ ا 

نونا في مجاؿ مراقبة تطبيؽ تشريعات العمؿ نجده يقـو الصبلحيات المخولة لو قا
ذلؾ بالسير عمى تطبيؽ القانوف اتقاء ىذه النزاعات و بدور ىاـ جدا، مف جية في 

أحيانا القياـ بدور المصالح لتفادي نشوب ىذه اإلرشادات البلزمة و ـ النصائح و تقديو 
القانونية عندما يتأكد كؿ األحكاـ  احتراـمف جية أخرى بالتدخؿ لفرض و  ،1النزاعات

بذلؾ يكوف قد تدخؿ بطريقة أو تسبب في وقوع نزاع بيف األطراؼ و أف خرقيا قد 
، ومف ثـ يكوف دوره قد تجاوز نطاؽ مراقبة أخرى لفض النزاع عمى ىذا المستوىب

تطبيؽ المقتضيات التشريعية والتنظيمية الخاصة بالعمؿ ليصؿ إلى حد التدخؿ 
ليذا ،2لفردية وديا وذلؾ في العديد مف التشريعات العماليةلتسوية نزاعات العمؿ ا

أكيدة، لحؿ نزاعات العمؿ الفردية، نظرا يتميز تدخؿ جياز تفتيش العمؿ بفعالية 
، تتمثؿ أساسا في احتكاكو المستمر بأطراؼ عبلقة لتوفره عمى عدة خصوصيات

 العمؿ،العمؿ عف طريؽ دخولو المتكرر ألماكف العمؿ، واطبلعو عمى ظروؼ 
، مما يولد عبلقة وألفة بيف الطرفيف، إلى جانب واتصاالتو بالعماؿ وأصحاب العمؿ

                                                           
 – Jean-Marc BERAUD : op cit, P 12 ; (A) ZITOUNI:وراجع 1وليد سالـ، مرجع سابؽ، ص، : راجع -1

op.cit. P 81 et s  ; Joseph SALVI, op cit, P 488.                                                                             
كمية العمـو الحقوؽ،  في ضماف الحماية العمالية، أطروحة دكتوراه فيالشغؿ ودورىا  يةمفتش، راجع: صباح كوتو -2

. يامنة حركات، الصمح 17، ص2004الدار البيضاء القانونية واالقتصادية واالجتماعية، جامعة الحسف الثاني، 
كمية قضائية والقانونية، رسالة لنيؿ دبمـو الدراسات العميا المتخصصة في الميف ال، بيف مفتشية العمؿ والقضاء

 .38. ص2008الرباط، ، السويسي ،جامعة محمد الخامس، العموـ القانونية واالقتصادية واالجتماعية



 اجراءات الوقاية من النزاعات الفردية في العمل :الفصل الثاني                              الباب األول:

- 123 - 

 

شريعية والتنظيمية الخاصة حرص ىذا الجياز عمى حسف تطبيؽ المقتضيات الت
، وحماية المصالح المشروعة لمعماؿ، مما يجعمو يكسب ثقة األطراؼ ويحصؿ بالعمؿ

 .1عمى سمطة معنوية تجاىيـ
 

ىكذا، فاف جياز تفتيش العمؿ يعتبر مف أىـ األجيزة اإلدارية الرقابية و        
المنصوص عمييا في مختمؼ التشريعات العمالية والتي بدونو يفقد قانوف العمؿ دوره 
وفاعميتو، وىو بذلؾ يعد واجية ومظيرا مف مظاىر تدخؿ الدولة في عبلقات العمؿ 

 مة عنيا.والوقاية مف النزاعات الناج ابيدؼ استقرارى
 

ولذلؾ نجد الكثير األنظمة القانونية قد كرست لو ىذا الدور بموجب نصوص        
قانونية، بعد أف كاف يمارسيا  استنادا إلى العرؼ السائد بيف العماؿ وأصحاب العمؿ، 

قانوف العمؿ الممغى لـ  أف، حيث مدونة الشغؿ كالمشرع المغربي مثبل قبؿ صدور
أف صدرت مدونة  إلىكذلؾ  ، وظؿ اآلمرة إجراء المصالحةيسند لمفتشي العمؿ ميم

التي كاف مف أىـ مستجداتيا إسناد ميمة إجراء التصالح في  )قانوف العمؿ(الشغؿ 
لمفتش العمؿ  يالعمؿ ألتصالحمفتشية العمؿ، حيث كرست  إلىنزاعات الشغؿ الفردية 

حيث نصت  ،2المدونة ذهمف ى 643و 52بمقتضى المادتيف مؿ الفردية لتسوية نزاعات الع
... يمكف لؤلجير الذي فصؿ مف رتيا الثالثة وما يمييا عمى أنو:في فق 52المادة 

عميو في الشغؿ لسبب يعتبره تعسفيا المجوء إلى مسطرة الصمح التمييدي المنصوص 
  ..."إلى شغمو أو الحصوؿ عمى التعويضأدناه مف أجؿ الرجوع  643مف المادة  5الفقرة 

 

 في فقرتيا الرابعة عمى أنو:" تناط باألعواف المكمفيف 643ت المادة كما نص  
 ...بتفتيش الشغؿ المياـ التالية: 

 إجراء محاوالت التصالح في مجاؿ نزاعات الشغؿ الفردية. -5

                                                           
خنيش رابح، مفتشية العمؿ في الجزائر:التطور واآلفاؽ، مذكرة  و  ؛ 344عمي الصقمي، مرجع سابؽ، ص -1

 .83و 28ص   2012-2011" ، 1ر "ماجستير في القانوف العاـ، كمية الحقوؽ، جامعة الجزائ
المجمة المغربية ، بشرى العموي، الصمح كوسيمة لحؿ نزاعات الشغؿ الفردية عمى ضوء مدونة الشغؿ الجديدة -2

مسطرة الصمح في نزاعات الشغؿ ، ؛ محمد اوزياف 33، ص.2005، الرباط، 8لقانوف األعماؿ والمقاوالت، عدد 
ربية الجديدة، بيف ضرورات اإلبقاء عمى السمـ االجتماعي وحتميات التنمية الفردية عمى ضوء مدونة الشغؿ المغ

، وبمجمة القصر، 49، ص 2006، الرباط، 11المجمة المغربية لقانوف األعماؿ والمقاوالت، العدد ، االقتصادية
 .  113ص  ،2007، الدار البيضاء ،مطيعة النجاح الجديدة ،17العدد 
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لعطؼ يحرر في شأف ىذه المحاوالت محضر يمضيو طرفا النزاع ويوقعو با  
 .." العوف المكمؼ بتفتيش الشغؿ.

 

 1العمؿ، النظاـ األساسي الخاص بييئة تفتيشىذا باإلضافة إلى المادة الثالثة مف و       
، ةالفردي العمؿالعمؿ في تسوية نزاعات التي كرست ىي األخرى مقتضى تدخؿ مفتش 

 الشغؿ"يضطمع مفتشو العمؿ بالمياـ المحددة فيمدونة حيث نجدىا تنص عمى أنو:
غؿ الفردية وتحرير محاضر باالتفاؽ الكمي أو إجراء التصالح في نزاعات الشػ :االسيم

الجزئي أو عقد عدـ الصمح، وذلؾ حسب الحالة والتوقيع عمييا بالعطؼ وكذا تحرير 
  راء األمييف وتوقيعيا بالعطؼ..."وصوؿ تصفية الحساب الخاصة باألج

 

ؿ السالفة الذكر يتبيف لنا أف مفتش العمؿ قد أسندت لو وألو  المواد فمف خبلؿ      
مرة وبصفة صريحة ىذه الميمة القانونية، وىي ميمة إجراء المصالحة بيف العامؿ 

مف اجؿ إقناع الطرفيف  ،2وصاحب العمؿ حيث يقـو بتوظيؼ كؿ مؤىبلتو وخبرتو
، ففي حالة الفصؿ التعسفي مثبل التصالح عوض المجوء إلى المحكمة والدفع ييما إلى

وقد يقنع مؿ بإرجاع العامؿ إلى منصبو قد ينجح مفتش العمؿ في إقناع صاحب الع
مفتش العمؿ كذلؾ العامؿ الذي ال يرغب في العودة إلى منصب عممو  بقبوؿ تعويض مقبوؿ 

السالؼ ذكرىا وىو أجر شير ونصؼ عف  52المحدد في المادة ال يقؿ عف التعويض 
 .3شيرا 47كؿ سنة عمؿ أو جزء مف السنة عمى أف ال يتعدى سقؼ 

 

إلشارة ىنا إلى أف المشرع المغربي قد جعؿ مسألة عرض نزاعات وال بد مف ا 
العمؿ الفردية أماـ مفتش العمؿ إلجراء المصالحة مسألة اختيارية، وىذا ما يستفاد مف 

مف مدونة الشغؿ  52عبارة "...يمكف لؤلجير..." الواردة في الفقرة الثالثة مف المادة 

                                                           
بمثابة نظاـ  ،2008يوليوز  21بتاريخ  ،9549عدد  جريدة رسمية2008،يونيو  2بتاريخ،08-69 مرسـو رقـ -1

 أساسي خاص بييئة تفتيش الشغؿ.

الندوة  الثانية القضاء ، دور مفتشية الشغؿ وأثره عمى القضاء االجتماعي، راجع: عبد العمي بناني السميرس -2
ي قانوف مدونة الشغؿ الجديدة، المسار ، قراءة أولية فبنباصر. يوسؼ 225، ص1992االجتماعي، الرباط 

. 135، ص2005مجمة سمسمة الدراسات القانونية واألبحاث القضائية، الطبعة األولى، الدار البيضاء ، والتطمعات
؛عائشة الساعيد، إشكالية 35ص  2006مطبعة فضالة، المحمدية، طبعة ، ظاـ الشغؿنالمصطفى شنضيض، 

لحكـ بالتعويض، رسالة لنيؿ دبمـو الدراسات العميا المتخصصة في الميف الخيار بيف اإلرجاع إلى العمؿ وا
 . 19، ص2009الرباط، ،جامعة محمد الخامسكمية العمـو القانونية واالقتصادية واالجتماعية، القضائية والقانونية، 

، األمنية، الرباط ةع، مطبأحكاـ عقد الشغؿ 65-99مدونة الشغؿ الجديدة القانوف رقـ ، راجع: د. الحاج الكوري -3
 .38ص حركات، مرجع سابؽ،  . يامنة198، ص2004
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في المجوء إلى القضاء مباشرة دوف  السالؼ ذكرىا ومف ثـ يبقى لمعامؿ كؿ الحؽ
الممارسة أثبت ال أف الواقع و المرور عمى مرحمة إجراء المصالحة أماـ مفتش العمؿ، إ

أطراؼ النزاع يفضموف المجوء إلى ىذه المرحمة قبؿ المرور إلى القضاء، فالدور  أف
االيجابي الذي يقـو بو مفتش العمؿ جعؿ األجراء يطمئنوف بصفة خاصة لميمة 
المصالحة في نزاعات العمؿ الفردية والتي يروف فييا ضمانة لحقوقيـ ضد التجاوزات 
التي تطاليا مف طرؼ أصحاب العمؿ، وبالتالي تساىـ في استقرار العبلقات بيف 

حيث أباف الواقع العممي ،1العماؿ وأصحاب العمؿ وتوفر مناخا اجتماعيا مبلئما
 ) طرد، عدـاع في عمميـ مع أصحاب عمميـاعتياد العماؿ وعند وقوع أي مشكؿ أو نز 

المجوء إلى مفتش العمؿ  (االجتماعي الضمافتصريح لدى صندوؽ أداء األجر، عدـ ال
اعتقادا منيـ بضرورة مراجعتو كمرحمة أولى قبؿ المجوء إلى القضاء الذي بدوره يحبذ 

 لعمؿ الفردية تدخؿ في االختصاصاتىذه الخطوة رغـ أف مسألة حؿ نزاعات ا
غير أف المبلحظ مف خبلؿ مقتضيات المواد السالفة الذكر،  .2األكيدة لمحاكـ العػمؿ

أف المشرع المغربي رغـ إسناده لمفتش العمؿ ميمة إجراء المصالحة بيف أطراؼ 
النزاع في منازعات العمؿ الفردية إال أنو لـ ينص، ال عمى كيفية إجراء المصالحة وال 

 ش العمؿ إتباعيا لتحقيؽ ذلؾ.   التي يمكف لمفت اإلجراءاتعمى 
 

ذا كاف المشرع المغربي قد اسند ميمة إجراء المصالحة في نزاعات العمؿ        وا 
اف اقؿ دقة الفردية إلى مفتش العمؿ بشكؿ واضح وصريح، فاف المشرع التونسي ك

راقبة تطبيؽ األحكاـ القانونية حصر دوره في ميمة مبحيث  ووضوحا في ىذا الشأف،
ولـ يسند لو ىذه  ،3أمف العمؿظيمية المتعمقة بعبلقات العمؿ والوقاية الصحية و نالتو 
نما يمكف استنباط ذلؾ مف خبلؿ فصوؿ )مواد( مجمة الشغؿ ميمة بشكؿ صريحال ، وا 
عمى  فيتعي" : أنو ىتنص عمفقرتو الثالثة التي في 21خاصة الفصؿ  (قانوف العمؿ)

                                                           
بحث لنيؿ دبمـو السمؾ ، تفتيش الشغؿ بالمغرب بيف ميمة المراقبة ودور المصالحة،  راجع: يوسؼ رزوؽ - 1

 .140ص . 1995-1994 الرباط ،، العالي المدرسة الوطنية لئلدارة
د بودراع، تطبيؽ االتفاقيات الدولية  لمشغؿ في إطار الممارسة أحم ؛245، مرجع سابؽ،راجع: صباح كوتو - 2

 ،جامعة محمد الخامسكمية العمـو القانونية واالقتصادية واالجتماعية، أطروحة دكتوراه في القانوف، ، المغربية
 .        304، ص 2002،أكداؿ، الرباط

لتونسي المذكور آنفا، راجع كذلؾ: محمد مف قانوف الشغؿ ا 182إلى  170راجع : الفصوؿ )المواد( مف   - 3
 Nacer ALLOUCHE : Les Entreprises en Difficulté et. وراجع أيضا:117أوزباف، مرجع سابؽ ، ص

L’emploi - normes et pratiques - Thèse Doctorat de 3
ème

 Cycle, Droit Social - Université de 
Bordeaux I, France 1980,  P 114.                                                    
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رة العامة لتفقدية الشغؿ حسب الحالة إجراء تفقدية الشغؿ المختصة ترابيا أو اإلدا
بحث بشأف طمب الطرد أو اإليقاؼ عف العمؿ والقياـ بمحاولة صمحية بيف الطرفيف 
المعنييف وذلؾ في أجؿ أقصاه خمسة عشر يوما مف تعيدىا. ويقدـ المؤجر لتفقدية 

 الشغؿ جميع المعمومات والوثائؽ التي يتطمبيا البحث.
 

ذا تعذر ال       صمح فعمى تفقدية الشغؿ أو اإلدارة العامة لتفقدية الشغؿ أف تعرض وا 
ممؼ الطرد أو اإليقاؼ عف العمؿ عمى المجنة الجيوية أو المجنة المركزية لمراقبة 

 المحاولة الصمحية. الطرد حسب الحالة وذلؾ خبلؿ ثبلثة أياـ الموالية النتياء
 

ركزية لمراقبة الطرد أف تبدي رأييا في يتعيف عمى المجنة الجيوية أو المجنة الم      
. يوما مف تاريخ تعيدىا 26ز ممؼ الطرد أو اإليقاؼ عف العمؿ في أجؿ ال يتجاو 

 "ؽ الطرفيف تمديد ىذا األجؿ.غبر أنو يمكف باتفا
 

في  محضر المنجز نتيجة لما ذكر أعبله، تـ النصمية الاعفرض حديثيا عف عوفي 
االتفاؽ الحاصؿ بيف الطرفيف المعنييف عف  " محضرعمى أف:11ؼ21نفس الفصؿ 

طريؽ تفقدية الشغؿ أو عف طريؽ المجنة الجيوية أو المجنة المركزية لمراقبة الطرد لو 
. وفي صورة عدـ االتفاؽ يحتفظ الطرفاف بحقيما في التنفيذية بيف الطرفيفالقوة 
 المحاكـ المختصة." إلىالمجوء 

 

ة يبدو لنا أف المشرع التونسي قد حصر دور مفتش المادة السابقخبلؿ فمف           
العمؿ في إجراء المصالحة في منازعات العمؿ الفردية في مسألة الطرد أو اإليقاؼ 

 عف العمؿ فقط دوف المسائؿ األخرى المرتبطة بعبلقة العمؿ.
 

ع شر السالؼ الذكر نجد أف الم 32لكف بتأممنا في القفرة األولى مف نفس الفصؿ           
عف العمؿ باألسباب االقتصادية  الطرد أو اإليقاؼ ةمسال ربطالتونسي وعمى ما يبدو قد 

عمى كؿ مؤجر يعتـز طرد أو إيقاؼ عف :"أو الفنية حسب نفس الفقرة التي جاء فييا
العمؿ ألسباب اقتصادية أو فنية البعض مف عممتو القاريف أو كامميـ، أف يعمـ بذلؾ 

وقد ميز األستاذ فاخر بف سالـ بيف السبب  تصة ترابيا."الشغؿ المخ يةا تفقدمسبق
وىو الخارج عف إرادة صاحب العمؿ وخارج عف نطاؽ المؤسسة الظرفي االقتصادي 

والسبب االقتصادي الييكمي والمتمثؿ في  ،والذي يفرض تخفيضا في حجـ اليد العاممة
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و في الييكمة القانونية والتجييزات وفي إدارة العمؿ أ تالكاآلتغيير لتقنيات اإلنتاج 
وىو ما يعبر عنو بالسبب الفني الذي يشمؿ حذؼ أو تغيير نشاط بنشاط  ،1لممؤسسة

آخر أو تغيير المخططات أو التغيير في توزيع العمؿ بيف مختمؼ المراكز أو حذؼ 
 .2التكمفة كثيرمركز 

 

حسب عبارات يشمؿ  أفإضافة إلى السبب االقتصادي والفني فاف الطرد ال بد          
بالتأمؿ و ،مف مجمة الشغؿ، "البعض مف عممتو أو كامميـ" 32الفقرة الثالثة مف الفصؿ 

في عبارات الفقرة المذكورة نبلحظ أف المشرع التونسي قد استعمؿ عبارة " البعض " 
 دوف أف يبيف كـ عدد العماؿ الذيف يمكف طردىـ؟  

 

ألة فوقع التركيز أساسا عمى التفرقة بيف المس ىذهالقضائي  وقد تجاوز االجتياد         
السبب االقتصادي وغير االقتصادي فطبؽ الطرد ألسباب اقتصادية حتى عمى 

وذلؾ ربما اعتبارا مف كوف الطرد مف العمؿ ىو أقسى وأخطر ،3حاالت الطرد الفردي
العمؿ في ما يمكف أف يتعرض لو العامؿ في حياتو المينية  لذلؾ يكوف تدخؿ مفتش 

ويجد مبرراتو في اختبلؼ مصمحة الطرفيف التي تؤدي في  الحالة ال مناص منو ىذه
أغمب األحياف إلى منازعات ومصادمات تتسبب في إلحاؽ الضرر بالعامؿ وقد يكوف 

مفتش العمؿ بيذا الدور  مف الجتماعي ككؿ، لذلؾ يقـو فيياليا تأثير سمبي عمى األ
حاولة إقناع صاحب العمؿ بالعدوؿ عف المحوري والحمائي الذي يتجسد  خاصة في م

رجاع العامؿ إلى منصب عممو وفي أقصى حاالتيا الحفاظ عمى حقوقو مف  الطرد وا 
 .4تعويضات ومحاولة تحصيميا بنفسو أو بواسطة قاضي الموضوعمنح 

 

لكف مف الناحية العممية فاف مفتش العمؿ يمارس ميمة إجراء المصالحة في       
دية الناشئة عف عبلقة العمؿ بشكؿ عاـ، بما ذلؾ مسالة اإليقاؼ منازعات العمؿ الفر 

او الطرد مف العمؿ اعتبارا مف كوف الميمة الرئيسية لمفتش العمؿ تتمثؿ أساسا في 

                                                           
1- Fakher Ben Salem : Le pouvoir de l’administration et contrôle judiciaire dans le droit de travail, en  

Tunisie ; Thèse de doctorat d’Etat, Université des sciences sociales licenciement, Toulouse 1981, p.345.
 

2-Antoine Jeammaud : la notion de licenciement pour motif économique RDS, Mars 1981,P 280. 
 .19.ص ، مرجع سابؽ، طاىر بوعزيزي-3
 .17و  16ص مرجع سابؽ،  راجع: وليد سالـ - 4
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السير عمى تطبيؽ األحكاـ القانونية والتنظيمية والتعاقدية واالتفاقية المنظمة لعبلقات 
 .1يقاؼ عف العمؿ مثبل، أو الناتجة عنيا ، كالطرد أو اإلعمؿال

 

لكف المشكمة التي تطرح نفسيا بإلحاح والتي ىي عمى درجة كبيرة مف األىمية  
، تتمثؿ في غياب نصوص فعالية وسرعة العممية التصالحية ومف شأنيا أف تؤثر عمى

مكتبو  إلىقانونية تمـز صاحب العمؿ باالستجابة الستدعاء مفتش العمؿ لمحضور 
ينو وبيف العامؿ، مما يفرض عمى مفتش العمؿ تكرار عممية قصد إجراء مصالحة ب

دفع إلى المطالبة يوىو الوضع الذي  .االستدعاء آمبل في استجابة صاحب العمؿ لو
مف طرؼ مفتش العمؿ  إليوبتجنيح عدـ امتثاؿ صاحب العمؿ لبلستدعاء الموجو 

 .قياسا عمى واقعة عرقمة قياـ مفتش العمؿ بميامو
 

التونسي المصالحة في القانونيف المغربي و  يمكف القوؿ أف مى ما تقدـبناء عو       
 تتـ عمى مرحمتيف:

 

 52 في المادتيفو منصوص عميو : إدارية، أماـ مفتش العمؿ كما ىألولىا  
 ذكرىا فيما يعرؼ بالصمح التمييدي كآليةمف مدونة الشغؿ المغربية السابؽ  5فقرة  643و

في   وكما ىو منصوص عميو أيضا ،2ة بشكؿ وديلتسوية نزاعات العمؿ الفردي
، الذي أوجب عمى والثالثة مف مجمة الشغؿ التونسيةفي فقرتيو األولى  32الفصؿ 

مفتش العمؿ إجراء محاولة صمحية بيف صاحب العمؿ والعماؿ بشأف طمب الطرد أو 
 .3ذكرنا آنفاكما اإليقاؼ 

 

والسرعة ، العبء عمى المحاكـ وال شؾ أف اليدؼ مف ىذا اإلجراء ىو تخفيؼ      
رفي عبلقة العمؿ في فض نزاعات العمؿ الفردية وما لذلؾ مف أثر ايجابي عمى ط

 استقرار ىذه العبلقة في أحسف الظروؼ.   لضماف استمرار و 
 

                                                           
 .Fakher Ben Salem, op.cit. 51راجع أيضا: ؛264صمرجع سابؽ، ، راجع: محمد اليادي بف عبد اهلل - 1
الطبعة الثانية، ، الطرد التعسفي لؤلجير في ظؿ مدونة الشغؿ والقضاء المغربي راجع: محمد سعد جرندي، - 2

 .130، ص 2007الرباط مطبعة األمنية، 
مجمة القضاء والتشريع، ، لمصالحة والوساطة والتحكيـ في النزاعات الشغمية، افاطمة الزىراء بف محمود  - 3

 .15، ص 2002،، تونس4العدد 
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قضائية، أماـ الغرفة االجتماعية بالمحكمة االبتدائية بالنسبة لمتشريع  والثانية:  
، وتعرؼ بالصمح القضائي، حيث أف بالنسبة لمتشريع التونسية الشغؿ المغربي أو دائر 

المشرع المغربي وعمى غرار نظيره التونسي قرر، إضافة إلى الصمح المبـر أماـ 
مفتش العمؿ إلزامية إجراء المحكمة لمحاولة التصالح بيف أطراؼ منازعات العمؿ 

يث ألـز القانوف الفردية، في بداية الجمسة قبؿ المرور إلى مناقشة الدعوى، "ح
القاضي بضرورة إجراء صمح بيف األطراؼ المتنازعة قبؿ أي حكـ بشأف الدعوى 

حرر في محضر أو أمر، واف فشؿ تـ  –أي الصمح  –نجح  إفالمرفوعة أمامو، ف
ومف ثـ يكوف إجراء المصالحة  مف طرؼ القاضي  .1البت في جوىر الدعوى مباشرة"

كما .2العاـ ينتج عف اإلخبلؿ بو بطبلف الحكـ أمر إلزامي و وجوبي متصؿ بالنظاـ
 سيأتي تفصيؿ ذلؾ الحقا.

 

 

العمؿ  الخاصة بمفتشية 81رقـ  ةالدولي االتفاقيةالبد لنا ىنا مف اإلشارة إلى أف و  
التوصية  بصفة خاصة، و 1947الدولي سنة ف مكتب العمؿ الصادرة عواختصاصاتيا و 

 .3جراء المصالحة ضمف مياـ مفتش العمؿلـ تدرج ميمة إ االتفاقيةمف ىذه  92رقـ 
 

نقاش دائميف مما حذا ببعض الدوؿ إلى وىي النقطة التي بقيت مثار جدؿ و 
 .4إدراج ميمة إجراء المصالحة ضمف مياـ مفتشية العمؿ

 

 :23لبلتفاقية الدولية رقـ المرافقة  133رقـ بيذا الصدد نبلحظ أف التوصية و 
ىذا قد تجاوزت  :2:7 سنةالمصادؽ عمييا  الفبلحياؿ المتعمقة بتفتيش العمؿ في المجو 

                                                           
مف قانوف المسطرة المدنية المغربي عمى ما يمي: " تحاوؿ المحكمة في بداية الجمسة  277ينص الفصؿ   - 1

مف جمة الشغؿ التونسية عمى أنو: " يجب عمى دائرة الشغؿ قبؿ  207التصالح بيف األطراؼ." وينص الفصؿ 
ال الحكـ في القضية أف تجري محاولة الصمح بيف األطراؼ في حجرة الشور  ى مع التنصيص عمى ذلؾ بالحكـ وا 

؛ محمد اليادي بف عبد اهلل، مرجع سابؽ، 98، ص، مرجع سابؽكاف باطبل. " أنظر في ىذا الشأف: محمد أوزياف
، 35مجمة المحمؽ القضائي، العدد ، ، محمد سبلـ، أىمية الصمح في النظاـ القضائي المغربي278ص

 .40، ص2002الرباط،
؛ عبد المطيؼ 63مرجع سابؽ، ص، ؛ طاىر بوعزيزي15ص مرجع سابؽ،اء بف محمود، راجع: فاطمة الزىر  - 2

، المطبعة 8مجمة األمبلؾ، العدد ، الصمح القضائي في التشريع المغربي بيف التأصيؿ والتطبيؽ العممي، ادزي
 .178، ص 2010والوراقة الوطنية، مراكش، 

 La convention N° 81 sur l’inspection du travail et surtout la recommandation N° 81راجع :    - 3
sur l’inspection du travail, 1947.                                                                                                     

 L’inspection du travail - Manuel d’éducation ouvrière - Bureau international du travailراجع - 4
(BIT), 1

ér
 éd, Genève 1986, P 20.                                                                                                   

L’inspection du Travail en France en 1998, Les clés, Rapport au Bureau international du 
travail, Ministère de l’emploi et de la solidarité, Documentation française, université de Lyon 3, 2001 p 12 et s. 
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بالتدخؿ لحؿ نزاعات العمؿ عف لو بصفة مؤقتة حيف سمحت لمفتش العمؿ و الجدؿ 
عدـ توفر األجيزة المختصة المكمفة ذلؾ حيف مصالحة كإجراء مؤقت أو انتقالي و ال طريؽ

 .1بإجراء المصالحة
 

سي لـ يمنح لمفتش العمؿ أي دور إلى أف المشرع الفرنىنا البد مف اإلشارة و 
راقبة ، بؿ حصر دوره في ميمة مفي نزاعات العمؿ الفردية في إجراء المصالحة

أمف نظيمية المتعمقة بعبلقات العمؿ والوقاية الصحية و التتطبيؽ األحكاـ القانونية و 
في مجاؿ  صالحمحاوالت الت ع المغربي فبالرغـ مف جعمو إجراءأما المشر  ،2العمؿ
عؿ مسألة المجوء ، إال أنو جمفتش العمؿات العمؿ الفردية مف المياـ المناطة بنزاع

، لكف بالرغـ مف ذلؾ فالناحية اختيارية بالنسبة ألطراؼ النزاع مسألة إلى ىذا اإلجراء
العممية أثبتت أف أغمبية الدعاوى التي ترفع ضد أصحاب العمؿ، تعرض أوال عمى 

تـ أوال عمى أنظار مفتش رض النزاع يجب أف يمفتش العمؿ، فالعامؿ يعتقد أف ع
العمؿ لـ يكف يستند عمى أساس قانوني قبؿ صدور قانوف  اعتقادىو العمؿ. و 

نما لمعرؼ السائد بيف األجراء وأصحاب العمؿ ، أما بعد المغربي ) مدونة الشغؿ(، وا 
و  41صدور المدونة  فقد أصبح لذلؾ االعتقاد أساس قانوني يتمثؿ في المادتيف 

 مف المدونة يمجأ إليو طرفي النزاع  في محاولة منيـ لفض النزاع في ميده و 532/4
يا حبل مستعجبل لدى المشاكؿ قد تجد ل أف بعضالمجوء إلى القضاء، خاصة و تجنب 

 .3يستحسف حصرىا في ىذه المرحمةمفتش العمؿ و 
 

                                                           
 Convention N° 129, sur L’inspection du Travail, (Agriculture), 1969 et surtout laراجع :       - 1

recommandation 133 ; L’inspection du Travail - Manuel d’éducation ouvrière -Op Cit . P.91 et 98 

 .15؛ صباح كوتو، مرجع سابؽ، ص  27و  26راجع في ىذا الشأف: خنيش رابح، مرجع سابؽ، ص 
 170، والفصؿ )المادة( ( مف قانوف العمؿ الفرنسي المعدؿ والمتمـ L.4711-3 , l.4711-2) أنظر المادة  - 2

 فيفري( مف مجمة الشغؿ التونسية؛ راجع كذلؾ: 21مؤرخ في ال 1994لسنة  29)المنقحة بالقانوف عدد 
Nacer ALLOUCHE, op cit.  P 114. 
Naceur EL OUAFI : La protection pénale des travailleurs dans le droit Tunisien, Thèse pour 
le doctorat en droit, Faculté de Droit et de Science politique d’Aix – Marseille, 1986, p 49 et 57. 

دار النشر  ، عبلقات الشغؿ الفردية، الجزء األوؿ، قانوف الشغؿ بالمغرب، راجع : محمد سعيد بناني - 3
مف مدونة الشغؿ  532/4و 41أيضا المادتيف  ؛أنظر44، ص 1981المغرب  ،المغربية، الدار البيضاء

الطبعة األولى،  ،ة الشغؿ مع النصوص التطبيقيةمدون، كذلؾ، امحمد لفروجي ، السابؽ ذكرىا؛ وأنظرالمغربية
 Abdellah BOUDAHRAIN- LE.راجع أيضا:35، ص2009مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، المغرب 

droit du Travail au Maroc – Tome2 Société d’Edition et de Diffusion Al  =Madariss, - Casablanca –
Maroc. P 589. ; Mohamed TADLI- Les reformes de la législation sociale au  Maroc- imprimerie 
elmaarif El-Jadida- Rabat 2004, p. 418.                                                                   
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ساسي في الوقاية أما بالنسبة لمقانوف الجزائري، فقد كاف لجياز التفتيش دور أ      
مف النزعات الفردية في العمؿ، والتقريب مف وجيات نظر أطراؼ المنازعة، والتأكد 
خاصة مف التطبيؽ السميـ لؤلحكاـ التشريعية والتنظيمية المتعمقة بعبلقات العمؿ 

والشؤوف بمفتشية العمؿ المتعمؽ  1975افريؿ29المؤرخ في  33-75وذلؾ بموجب األمر رقـ 
المتعمؽ بالعدالة في  1975افريؿ29المؤرخ في  32-75وكذا األمر رقـ  ،ةاالجتماعي

باختصاصات مفتشية المتعمؽ  33-75( مف األمر 3/4العمؿ، حيث نجد أف نص المادة )
قد جعمت مف بيف المياـ الرئيسية لمفتش العمؿ، ميمة  االجتماعيةالشؤوف و  العمؿ

يعتبر ذلؾ شرطا و  ،1الخاصة بالعمؿ القياـ بالمصالحة المسبقة في النزاعات الفردية
إلى أحكاـ  استناداذلؾ أماـ القضاء المختص و  جوىريا و شكميا لقبوؿ رفع الدعوى

المتعمؽ بالعدالة في العمؿ. والتي نصت عمى  32-75مف أمر  2فقرة  األولىالمادة 
ى ال يقبؿ طمب رفع القضية إال إذا ثبت أف النزاع قد عرض لممصالحة لدأنو: "... و 

لـ يتوصؿ ىذا األخيػر إلى و  االمختص إقميمي االجتماعيةمفتش العمؿ والشؤوف 
.التوفيؽ بيف   .2.."الخصـو

 

أىمية الدور الذي  ،يتبيف لنا إذف مف خبلؿ النصوص القانونية السالفة الذكر
لقياـ بإجراء المتمثؿ في امشرع الجزائري إلى مفتش العمؿ، و كاف قد أسنده ال
 ىوة الخبلؼ اتساعمحاولة التوفيؽ الودي بيف الطرفيف قبؿ ة و المصالحة المسبق

، وىذا زيادة عف دوره الرئيسي في مراقبة تطبيؽ األحكاـ التشريعية والتنظيمية بينيما
 .3المتعمقة بعبلقات العمؿ وظروؼ العمؿ والوقاية الصحية وأمف العمؿ

 

التسوية  –ذه المرحمةالمرور بي وصنعا باشتراطلقد أحسف المشرع الجزائري و      
لعؿ غايتو ضاء المختص. و جعميا شرطا جوىريا قبؿ عرض النزاع أماـ القو  -الودية

                                                           
الجتماعية، المتعمؽ باختصاصات مفتشية العمؿ والشؤوف ا ،29/04/1975 المؤرخ في ،33-75راجع : األمر  -1

الغرفة المحكمة العميا، انظر كذلؾ قرار  ؛وما بعدىا 568ص، 16/05/1975المؤرخة في ،39عدد جريدة رسمية 
العميا، ، قسـ الوثائؽ لممحكمة 4، المجمة القضائية، العدد 31/03/1986بتاريخ  ،40603ممؼ رقـ  ،ةاالجتماعي
 .73و 68مرجع سابؽ، ص  ،شرقيبف  وراجع أيضا: راجع: قوريش؛ 123، ص 1990الجزائر، 

، 107398العميا، الغرفة االجتماعية، ممؼ رقـ  المحكمةالسالؼ ذكره ؛ راجع أيضا  قرار 32-75راجع : أمر  -2
قانوف العمؿ الجزائري ، ؛ أنظر كذلؾ: عبد السبلـ ذيب121، ص السابؽ اإلشارة إليو، 30/03/1994بتاريخ 

 .531، ص 2003،لمنشر، الجزائردار القصبة ،  والتحوالت االقتصادية
 دجريدة رسمية العدالمتعمؽ بمفتشية العمؿ،  ،06/02/1990 المؤرخ في ،03-90 مف القانوف 2ػ راجع :المادة  3
يناير  6المؤرخ في  ،05-05مف المرسـو التنفيذي رقـ  5و المادة  ؛07/02/1990 ،صادر بتاريخ6

 .  09/01/2005، صادر بتاريخ 4عدد السيرىا، جريدة رسمية ،المتضمف تنظيـ المفتشية العامة لمعمؿ و 2005
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تشاور مف ذلؾ ىي حث األطراؼ عمى التوصؿ إلى حؿ ودي لمنزاع عف طريؽ ال
النزاع مف  استفحاؿمسؤوؿ بيدؼ تبلفي ما قد ينجر عف وتبادؿ اآلراء بشكؿ جدي و 
أنو غالبا ما يكوف رار بمصالح الطرفيف، خاصة و اإلض مضاعفات قد تؤدي إلى
 اختبلؼصاحب العمؿ ناتج عف وجود سوء تفاىـ أو مؿ و الخبلؼ الناشئ بيف العا

صؿ بشأنيا إلى حؿ يمكف التو  اتفاقيةفي الرأي حوؿ مسألة قانونية أو تنظيمية أو 
قة يحافظ عمى العبليرضي الطرفيف ويجنبيما عناء وعواقب المجوء إلى القضاء و 

 عبلقة العمؿ. الستمرارالودية الواجب توافرىا 
 
 

 الثاني المطلب
 وصالحياتيا تشكيليا حيث من االتف اقية المصالحة

 

االتفاقيات واالتفاقات   ىا أطراؼالتي يقرر  واإلجراءاتيقصد بيا تمؾ اآلليات 
 4.-90مف القانوف  4 لمخولة ليـ بمقتضى المادةالجماعية، في إطار الصبلحيات ا

 المتعمؽ بسوية النزاعات الفردية في العمؿ المعدؿ والمتمـ 1990فيفري  06المؤرخ في 
يمكف لممعاىدات واالتفاقيات "  التي تنص صراحة عمى أنو: المشار إليو آنفًا،

 النزاعات الفردية في العمؿ داخؿالجماعية لمعمؿ أف تحدد اإلجراءات الداخمية لمعالجة 
ختمؼ أغراض إنشاء ىذه األجيزة الداخمية، فتارة يتـ حيث ت .الييئة المستخدمة"

عات التي قد تنشأ أثناء تنفيذ عبلقة اإنشاؤىا بيدؼ التوصؿ إلى الحموؿ المناسبة لمنز 
تمتع األطراؼ يالجماعية، بحيث العمؿ، وتارة أخرى بقصد تفسير أحكاـ االتفاقية 
ىذه المجاف أو  تشكيؿوفي إنشاء بمقتضى ىذا التفويض القانوني بحرية واستقبللية كبيرتيف 

حيث تظير ىذه الحرية واالستقبللية  ."لجاف متساوية األعضاء" األجيزة، عمى شكؿ 
نطاؽ عمميا، الذي قد يكوف و لصبلحيات المخولة ليا، او  ،ياوضع نظاـ عممفي 

محمي، أو جيوي، أو وطني، أي وفؽ نطاؽ تطبيؽ االتفاقية. كما قد يعتمد أسموب 
لجاف متفاوتة الدرجة. إذ قد يكوف ىناؾ تدرج في نظاـ المصالحة، يبدأ تشكيؿ عدة 

بالمستوى المحمي أو عمى مستوى المؤسسة، وعند فشؿ المصالحة في ىذه الدرجة، 
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مف نفس القانوف السالؼ  5يمكف المجوء إلى المصالحة القانونية وفؽ نص المادة 
 .1الذكر

 

، فقد تضمنت العديد تفادة مف ىذا اإلجراء، وعمبل عمى االسوتطبيقا لممادة السابقة
، بعض األحكاـ المنظمة مف االتفاقيات الجماعية لمعديد مف المؤسسات والقطاعات

لممصالحة االتفاقية، بنصيا عمى إنشاء لجاف مصالحة متساوية األعضاء عند فشؿ 
 .2المفاوضات المباشرة في تسوية الخبلفات الجماعية

 

أف المشرع الجزائري قد جعؿ لممصالحة  يتضح مف النصوص السابقة،
نزاع فردي في العمؿ، كمرحمة عند بروز أي ، االتفاقية أولوية عف المصالحة القانونية

االتفاقية، عندىا  االتفاقية، أو عند غياب آليات المصالحةوعند فشؿ المصالحة  ،أولى
ة التي سبؽ فقط يمكف المجوء إلى المصالحة القانونية عمى مستوى مكاتب المصالح

 مف قبؿ. إليياالتطرؽ 
 

 لثالمطلب الثا
 ومياميا  تنظيميامكاتب المصالحة...

 

لقد تراجع المشرع الجزائري في إطار التحوالت االقتصادية واالجتماعية 
المؤرخ في  03-90أي قانوف  ،3ظؿ القانوف الحالي، وفي 1990الحاصمة بعد سنة 

وقفو السابؽ المتمثؿ في إسناد ميمة إجراء ف مالمتعمؽ بمفتشية العمؿ ع، 06/02/1990
المصالحة المسبقة في النزاعات الفردية في العمؿ إلى مفتش العمؿ، حيث أنتزع منو 
ىذه الميمة وأسندىا إلى ىيئة أخرى تتمثؿ في مكاتب المصالحة المنشأة بموجب 

لنا مف  المتعمؽ بتسوية النزاعات الفردية في العمؿ، وذلؾ كما يتضح 04-90القانوف 
راءات ( مف نفس القانوف، التي نصت عمى أنو: "بعد استنفاذ إج5خبلؿ نص المادة )

                                                           
أنظر في ىذا الشأف عمى سبيؿ المثاؿ أحمية سميماف، االتفاقيات الجماعية لمعمؿ كإطار لتنظيـ عبلقات  -1

 بعدىا.   وما 362مرجع سابؽ. ص ، العمؿ في التشريع الجزائري المقارف
، عية لمعمؿ كإطار لتنظيـ عبلقات العمؿ في التشريع الجزائري المقارفاالتفاقيات الجما، أحمية سميماف راجع: - 2

 وما بعدىا. 366،لمرجع سابؽ
منازعات العمؿ الفردية والجماعية في ؛ رشيد واضح،  سابقاالمذكور  ،03-90 مف القانوف 2راجع :المادة  - 3

لوجيز في شرح قانوف العمؿ، ا ؛ بشير ىدفي، 37مرجع سابؽ، ص  ظؿ اإلصبلحات االقتصادية في الجزائر،
 .98مرجع سابؽ، ص
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الييئة المستخدمة يمكف العامؿ إخطار العػمؿ الفردية داخؿ المصالحة الداخمية لنزاعات 
وفقا لئلجراءات التي يحددىا القانوف"، وىي اإلجراءات التي تتمخص في  مفتش العػمؿ

مؿ بواسطة عريضة مكتوبة أو بحضور المدعي شخصيا. وفي إخطار مفتشية الع
بتصريحات المدعى، ثـ يقـو خبلؿ  مفتش العمؿ بإعداد محضرالحالة األخيرة يقـو 

األطراؼ  مكتب المصالحة، واستدعاءثبلثة أياـ مف تبميغو بتقديـ اإلخطار إلى 
وف بنصيا عمى ( مف نفس القان19وىو نفس الموقؼ الذي أكدتو المادة ) .1لبلجتماع

أنو: "يجب أف يكوف كؿ خبلؼ فردي خاص بالعػمؿ موضوع محاولة لمصمح أماـ 
 مكتب المصالحة قبؿ مباشرة أي دعوى قضائية ..."

 

لنا بجبلء أف المشرع الجزائري قد سمب مفتش العمؿ أىـ  تبيففيذه النصوص        
بحيث قـز دوره الذي  ،2اختصاص معترؼ لو في مختمؼ التشريعات العمالية المقارنة

أصبح مقتصر عمى مجرد تقديـ اإلخطار أو الشكوى المرفوعة إليو مف قبؿ أحد 
بيذا يكوف و األطراؼ بعد فشؿ محاولة التسوية الداخمية إلى مكتب المصالحة، 

المشرع الجزائري قد قمص دور مفتش العمؿ بدؿ تدعيمو، فعوض أف يبقي لو عمى 
يذه الييئة الجديدة المتمثمة في مكاتب المصالحة حتى تمؾ الميمة األساسية ويدعمو ب

تكوف فرص حؿ النزاع أوفر بحيث إذا لـ يوفؽ مفتش العمؿ في ميمة إجراء 
المصالحة والتوفيؽ بيف الطرفيف عندىا يمكف إحالة األمر إلى ىذه الييئة الجديدة 

                                                           
و نسجؿ ىنا أف إحصائيات المفتشية العامة  لمعمؿ لدى  ؛04-90 مف القانوف 27و  26راجع : المادتيف  - 1

وزارة العمؿ و الحماية االجتماعية  تشير إلى أف عدد الشكاوى التي تمقتيا مفتشيات العمؿ  عمى المستوى الوطني 
، و 1993شكوى سنة  39000شكوى، مقابؿ  40000مثبل قد بمغ ما يقارب األربعيف ألؼ  ،1994خبلؿ سنة 

المقدمة، و تحويؿ  40000شكوى( مف  19000، حيث تمت تسوية ما يقارب النصؼ )1991شكوى سنة  45000
ة الباقي %78منيا، بينما حولت  %22 شكوى لمكاتب المصالحة التي لـ تتمكف مف تسوية سوى 17000حوالي 

  ZITOUNI - Op Cit. P 89.(A)إلى المحاكـ. راجع في ىذا الشأف: 
 39600ػ، نجد أف عدد الشكاوى المسجمة لدى المفتشية العامة لمعمؿ قدر ب2013لكف بالرجوع إلى سنة  

أكمي منيا عمى مستوى ىذه المكاتب. راجع في ىذا الشأف:   %25شكوى عالجتيا مكاتب المصالحة، وتـ تسوية 
كاتي، مدير العبلقات المينية ومراقبة ظروؼ العمؿ بالمفتشية العامة لمعمؿ، حوار منشور بالموقع بر  آيت

 .2014/ 12/03أطمع عميو في  mhtml : file : //H :  el-massa-arااللكتروني لجريدة المساء 
ي بخصوص المحاضر الت 2007و 2006و 2005و بالرجوع إلى إحصائيات إنأما بالنسبة لممغرب، ف 

 8487حررىا مفتشو العمؿ عمى المستوى الوطني، يبلحظ أف محاضر المخالفات سجمت انخفاضا ممحوظا مف 
. كما أف محاضر الجنح 2007محضر سنة  2026ثـ إلى  2006محضر سنة  6032إلى  ،2005محضر سنة 

، رزوؽيوسؼ . 2007محضر سنة  40ثـ إلى  2006سنة  56إلى 2005محضر سنة  88مف انخفضت بدورىا 
 .109مرجع سابؽ، ص 

المتعمؽ بقانوف العمؿ، المستبدلة بالكامؿ  ،2003لسنة  12مف القانوف رقـ  70المادة ، كالتشريع المصري - 2
 . سبؽ اإلشارة إلييا.(532/4و 41والتشريع المغربي )المادتيف ، السابؽ اإلشارة إلييما، 2008لسنة  180لقانوف بموجب ا
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إيجاد التي قد تتوصؿ إلى حؿ اإلشكاؿ الذي يكوف قد استعصى عمى مفتش العمؿ 
حؿ لو، إذا بنا نجده قد أختصر دوره في مجرد إعبلـ ىذه المكاتب بالمشكمة 
المطروحة دوف القياـ بأي دور أو ميمة في إجراء المصالحة. ىذا الدور الذي أسند 

 .1إلى جياز أو تنظيـ آخر يتمثؿ في مكاتب المصالحة
 

لودية الفردية ولموقوؼ عمى مضموف وأبعاد ىذا األسموب الجديد مف التسوية ا 
المتمثؿ في التسوية عف طريؽ مكاتب  في العمؿ خارج المؤسسة المستخدمة،

بالبحث  سأتناوؿالييكمة. فإنني ذا أىـ مميزاتو مف حيث التنظيـ و وك المصالحة،
، ثـ تشكيؿ ىذه المكاتبتنظيـ و والدراسة والتحميؿ المحاور المرتبطة بكيفيات 

ختصاصتيا، ثـ إجراءا صبلحياتيا ت المصالحة أماميا، وأخيرا تنفيذ اتفاقات الصمح وا 
الصادرة عنيا مع حصر النقائص التي تعتري ىذا األسموب الياـ مف التسوية الودية 

 لمنزاعات الفردية وذلؾ حسب التسمسؿ التالي:
 

 الفرع األول
 تنظيم وتشكيل مكاتب المصالحة

 

ت المختمفة إلى نظرة التشريعا اختبلؼيختمؼ تشكيؿ مكاتب المصالحة حسب 
عممية إجراء المصالحة ذاتيا، بيف تمؾ التي تعتبر ىذا اإلجراء جزء مف الدعوى 

حاكـ الفاصمة في نزاعات العمؿ، الم اختصاصمف ثـ يدخؿ ضمف مياـ ية و القضائ
شكميا تقـو بو ىيئات خارجية مستقمة، قبؿ تمؾ التي تعتبره إجراء ضروريا و  بيفو 

 لمختص.عرض النزاع أماـ القضاء ا
 

صالحة جزء مف الدعوى القضائية، مف بيف التشريعات التي تعتبر إجراء المو   
القاضي الفاصؿ في منازعات العمؿ بالقياـ بيذا اإلجراء األساسي  التزاـمف ثـ و 

الذي يستوجب أف  ،2إلى مرحمة الحكـ نجد التشريع الفرنسي االنتقاؿواألولي قبؿ 
ونة لمحاكـ العمؿ مكتب لممصالحة، يتولى إجباريا يكوف في كؿ قسـ مف األقساـ المك

                                                           
 المذكور سابقا.  ،04-90مف قانوف  27و  26و ، 19راجع : المواد  - 1

Jacques GHESTIN, Philippe LANGLOIS : Droit du Travail -2راجع :  -2
ème

 édition, SIREY 1977, P41; 
Jean-Claude JAVILLIER - Op Cit. P 591; Alain SUPIOT - Op Cit. P 77 ; Jean RIVERO, Jean 
SAVATIER - Op Cit. P 261 ;  Bernard TEYSSIE - Op Cit. P 216 ;  Gérard LYON-CAEN, 
Jean PELISSIER, Alain SUPIOT - Op Cit. P 536. 
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لتوصؿ إلى حؿ ودي يرضي ميمة القياـ بالمصالحة بيف أطراؼ النزاع بيدؼ ا
 يضع حدا نيائيا لمنزاع القائـ بينيما.الطرفيف و 

 

ضويف أثنيف أحدىما تتشكؿ مكاتب المصالحة حسب القانوف الفرنسي، مف عو 
السري  االقتراععف طريؽ  اختيارىمالعمؿ، يتـ اآلخر يمثؿ أصحاب ايمثؿ العماؿ و 

تشكيؿ أقساـ محاكـ العمؿ التي مدة العضوية فييا  انتخاباتمف طرؼ زمبلئيـ في 
نيابة رئاسة ىذه المكاتب بالتداوؿ عمى أف تكوف رئاسة و ،1خمس سنوات قابمة لمتجديد

أصحاب و  نية أعضاء بالتساوي بيف العماؿبيف جميع أعضاء القسـ المكوف مف ثما
ة يكوف الرئيس مف ممثمي العماؿ ونائبو مف ممثمي أصحاب العمؿ، العمؿ، فتار 

 .2ذلؾ حسب ما ىو مقرر في النظاـ الداخمي لكؿ قسـعكس صحيح و الو 
 

المغربي المذيف با سار كؿ مف المشرعيف التونسي و عمى نفس المنواؿ تقريو 
في منازعات العمؿ، القياـ  يجعبلف مف المصالحة إجراء أوليا يمتـز القاضي الفاصؿ

كما سنبػيف  ،3أف إغفالو يؤدي إلى بطبلف الدعوىاالنتقاؿ إلى مرحمة الحكـ و بو قبؿ 
 محاكـ العمؿ. اختصاصاتذلؾ عند دراستػنا لتػشكيؿ و 

 

عمى خبلؼ ذلؾ نجد أف مكاتب المصالحة في التشريع الجزائري الذي يعتبر و 
فع الدعوى ىو إجراء جوىري و شكمي قبؿ ر أف إجراء المصالحة أماـ ىذه المكاتب 

نائيا متساوي األعضاء، أي عضويف ممثميف كؿ تشكيبل ثشأماـ القضاء المختص، تت
عضويف ممثميف ألصحاب العمؿ، عمى أف يكوف لكؿ فئة منيما ممثميف العماؿ، و 
يتـ االستخبلؼ عند الضرورة. و بضعؼ عدد الممثميف األصمييف بيدؼ  احتياطييف

السري المباشر لمدة ثبلث سنوات، مف قبؿ ممثميف  االقتراعلجميع عف طريؽ ا اختيار
لمحمي لمجية القضائية ا االختصاصالشركات التي تقع في دائرة المؤسسات و  عف

يف الذيف يشكموف مكاتب المصالحة بصفة يتـ تعييف األعضاء المنتخبالمعنية، و 
بناء عمى نتائج  رسمية بأمر مف رئيس المجمس القضائي المختص محميا،

                                                           
 .Gérard LYON-CAEN, Jean PELISSIER, Alain SUPIOT - Op Cit. P536راجع :       -1
وكذلؾ  ;14 ، ص، مرجع سابؽآليات تسوية منازعات العمؿ و الضماف االجتماعي، راجع: أحمية سميماف - 2

Alain SUPIOT - Op Cit. P 377.  
مف قانوف المسطرة المدنية  277مف قانوف الشغؿ التونسي؛ والفصؿ )المادة(  207راجع: الفصؿ )المادة(  -3

 Le Nouveau Code du Travail – annoté par Bernadette DESJARDINO, Jeanالمغربي. وكذلؾ:

PELISSIER, Agnès Roset-Lysiane THOLY, Le Nouveau Code du Travail, 15
ème

 édition, édité 
par La VILLEGUERIN, Paris, 1995.. P 1124.                                                                
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تترأس ىذه المكاتب و  ،1وفؽ الترتيب التنازلي لؤلصوات المحصؿ عمييااالنتخابات، و 
مف  يد أعضاء ىذه المكاتبكما يستف ،2بالتداوؿ بيف الطرفيف لمدة ستة أشير لكؿ فئة

عدة تسييبلت في مناصب عمميـ األصمي قصد القياـ بمياميـ التػمػثػيمػية في ىذه 
 .3التغيب عف العمؿ لممارسة مياميـ في ىذه المكاتبمثبل حقيـ في  المكاتب، منيا

 

نظرا لمدور الياـ الذي يقـو بو أعضاء مكاتب المصالحة المتمثؿ في  و 
التقريب بيف وجيات النظر بيف الطرفيف المتنازعيف بغية إيجاد حد أدنى مف التفاىـ 

ؽ بتسوية النزاعات الفردية ، فاف القانوف المتعمينيما حفاظا عمى حقوقيـ ومصالحيـب
وبيف  في العمؿ، قد أوجب توفر شروط محددة  في المترشح لعضوية ىذه المكاتب،

 ، وكذا  أسباب سقوط العضوية.الموانع التي تحوؿ دوف ذلؾ
 

بالنسبة لمشروط التي يجب توافرىا في العامؿ أو صاحب العمؿ لمترشح لميمة 
مطموبة لمترشح لميمة المساعديف أو عضو مكتب المصالحة، فيي نفس الشروط ال

لجزائري في قد حددىا القانوف ايف الذيف يشكموف محاكـ العمؿ، و المستشاريف القضائي
سنة عمى األقؿ  36بموغ سف أربعة شروط أساسية ىي: التمتع بالجنسية الجزائرية، و 

( أي صاحب العمؿلمينة بصفة عامؿ أجير أو مستخدـ)ممارسة ايـو االنتخاب، و 
ىي لحقوؽ المدنية والسياسية. و أخيرا التمتع با( سنوات عمى األقؿ، و 5ذ خمس )من

 4.لتولي ميمة مستشار طمبيا القانوف المغربينفس الشروط تقريبا التي يت
 

 والىا المشرع ليذه الميمة، بحيث اشترطنبلحظ ىنا األىمية الكبيرة التي أو 
كما يمنع ،5ية ميمة نيابػية أخرىلمترشح إلييا نفس الشروط تقريبا التي تػتطمبيا أ

                                                           
المؤرخ في  ،273-91السالؼ الذكر. والمرسـو التنفيذي رقـ  ،04-90مف القانوف  9و  7راجع : المادتيف  -1

، 38عدد  جريدة رسميةالمتعمؽ بكيفيات انتخاب المساعديف وأعضاء مكاتب المصالحة،  ،10/08/1991
 Amar BENAMROUCHE, Le Nouveau Droit du:  ؛وكذلؾ1485ص  ،14/08/1991المؤرخة في 

Travail en Algérie, Op Cit. P 80.                                                                                               
 .184ص  مرجع سابؽ، أولفقيإدريس راجع كذلؾ . رالذك السالؼ،04-90مف القانوف  10و6المادتيف راجع :  -2

( مف قانوف العمؿ الفرنسي. راجع .514L-2-4-3والمادة )المشار إليو أعبله.  ،04-90 مف القانوف 16المادة  راجع:-3
  .Jean- Maurice VERDIER - Op Cit. P25. Jean RIVERO, Jean SAVATIER -Op Cit. P 280 أيضا:

المشار إليو سابقا،  ،273-91السالؼ الذكر ؛ المرسـو التنفيذي رقـ  ،04-90مف القانوف  12المادة  راجع: - 4
ماف، ؛ راجع أحمية سميالمتعمؽ بشروط تولي ميمة مستشار،28/09/1974مف المرسـو  6؛ والفصؿ  1485ص 

 . 17مرجع سابؽ، ص  ، آليات تسوية منازعات العمؿ والضماف االجتماعي
، المعدؿ 1989لسنة  32جريدة رسميةالعدد،،07/08/1989 المؤرخ في 13-89قانوف االنتخابات رقـ  راجع: - 5

ا . وكذ16/10/1991صادر بتاريخ48عدد جريدة رسمية ال،15/10/1991المؤرخ في  ،17-91 والمتمـ بالقانوف
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جنحة ولـ يرد إلييـ جناية أو  الرتكابيـالترشح عمى األشخاص المحكـو عمييـ 
المستخدموف الذيف حكـ عمييـ الذيف لـ يرد إلييـ اعتبارىـ، و  كذا المفمسوفاعتبارىـ، و 

 خبلؿ فترة تػقؿ عف سنة واحدة، مخالفات تشريعات العمؿ ارتكاببسبب العودة إلى 
العمؿ، و قدماء العماؿ المحكـو عمييـ منذ فترة تػقؿ عف سنػتػيف بسبب عرقمة حرية و 

 .1العضوية األعضاء الذيف أسقطت عنيـ صفةالمساعديف أو 
 

في مكاتب المصالحة، فإف أما فيما يتعمؽ بأسباب و حاالت سقوط العضوية 
كات أعضاء حرصا منو عمى إضفاء نوع مف الجدية و الصرامة عمى سمو المشرع و 

فقد تشدد في تحديد أسباب  ،ىذه المكاتب مف أجؿ الحفاظ عمى سمعة ىذه الييئة
سقوط العضوية منيا، حيث أقر سقوط العضوية عندما يفقد المعني ألحد الشروط 

الحاالت التي تمنعو مف الترشح  الواجب توافرىا لمترشح، أو عندما يصبح في إحدى
الجمسات دوف مبرر االجتماعات و التغيب عف  التي ذكرناىا سابقا، كما جعؿ مفو 

 كذا التخمي عف واجبات وظيفتوو متتالية،  اجتماعاتسات أو ثبلث مقبوؿ خبلؿ ثبلث جم
 .2التمثيمية سببا مف أسباب سقوط العضوية

 

الشيء المبلحظ عف القانوف الجزائري في ىذا الصدد، أنو بالرغـ مف تشدد و 
نظر لغياب وية كما بينا آنفا، إال أنو و لعضالمشرع في تحديد أسباب سقوط ا

المباشريف  كذا المسؤوليفتي تحدد نظاـ سير ىذه المكاتب، و النصوص القانونية ال
داخميا، فإنو كثيرا ما يتـ  االنضباطيتولوف فرض قواعد الذيف يشرفوف عمييا و 

التغاضي عف العديد مف الحاالت التي بإمكانيا أف تكوف سببا في سقوط العضوية 
 آلنؼاىو الشيء الذي ما كاف ليحدث لوال الفراغات القانونية األعضاء، و  عف بعض
االرتجالي عمى تشكيؿ يا أيضا طغياف الطابع العشوائي و التي كاف مف نتائجذكرىا، و 

 سمبا عمى السير الحسف ليا. أنعكسىو ما ىذه المكاتب، و 
 

                                                                                                                                                                       

المتضمف القانوف العضوي المتعمؽ بنظاـ االنتخابات، المعدؿ والمتمـ.  ،1997مارس  6المؤرخ في  07-97األمر 
 .2012لسنة  ، 1 عددالرسمية ة، جريد2012يناير  12في  خالمؤر  ،01-12االنتخابات الجديد رقـ  وكذا قانوف

 :راجع كذلؾ؛ السابؽ ذكره، ات الفردية في العمؿالمتعمؽ بتسوية النزاع، 04-90 مف قانوف 13راجع : المادة  -1
 .53، ص سابؽمرجع ، قانوف الشغؿ بالمغرب، الجزء األوؿ، عبلقات الشغؿ الفردية، محمد سعيد بناني

مف تقنيف العمؿ الفرنسي L.514-13و  L.514-11والمادتيف  ،04-90مف قانوف  18و  17راجع : المادتيف  -2
                   Tayeb BELLOULA - Op Cit. P 614 ; Alain SUPIOT - Op Cit. P 444راجع ايضا:؛ السالؼ الذكر
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ال يمكنيا قطعا  الطرؽلمصالحة المشكمة بيذه الكيفيات و ىكذا فإف مكاتب او 
لنتائج التي أنشئت مف أجميا، بؿ بالعكس ستصبح عائقا في طريؽ التسوية اأف تحقؽ 

ىذا ما سنبينو بالتفصيؿ عند تناولنا لجانب يعة لمنزاعات التي تعرض عمييا، و السر 
 إجراءات المصالحة أماـ ىذه المكاتب.

 
 

 الفرع الثاني
 صالحيات واختصاصات مكاتب المصالحة

 

النسبة الختصاصات مكاتب المصالحة فاف الحديث عنيا يستمـز منا بأما 
الموضوعي أو النوعي ليذه المكاتب، المتمثؿ في نوعية  االختصاصالتمييز بيف 

المتمثؿ في واالختصاص اإلقميمي أو المحمي، و المنازعات الفردية التي تختص بيا، 
 المجاؿ الجغرافي الذي تعمؿ في نطاقو.

 

الموضوعي أو النوعي، تتمتع ىذه المكاتب بحؽ النظر  لبلختصاص فبالنسبة      
في كؿ المنازعات الفردية الناجمة عف عبلقة العمؿ التي يحكميا قانوف العمؿ، ميما 

يستثنى منيا و ،1أسبابيا، سواء كانت في مؤسسات عامة أو خاصةموضوعيا و  كاف
مقانوف األساسي األعواف الخاضعوف لالتي يكوف طرفا فييا الموظفوف و تمؾ 

دنييف كذا العماؿ المشابييف ليـ، مثؿ العماؿ الملممؤسسات واإلدارات العمومية، و 
 .2ما شابو ذلؾالقضاة و التابعيف لمدفاع الوطني، و 

 

حالة أخرى مف مجاؿ  استثناءأقر  ،3القضائي االجتيادتجدر اإلشارة إلى أف و 
ىذه الحالة في النزاعات وتتمثؿ  االجتماعيالقضاء اختصاص مكاتب المصالحة و 

المؤسسات التابعة ليا طرفا فييا الييئات الدبموماسية والجمعيات و الفردية التي تكوف 
                                                           

سطرة المدنية المغربي؛ والفصؿ مف قانوف الم 20والفصؿ )المادة( ،04-90مف القانوف  2راجع: المادة  -1
د.سعيد أحمد شعمو. موسوعة قضاء النقض العمالي   ذكرىا؛مف قانوف الشغؿ التونسي السالؼ  207)المادة( 

 . راجع كذلؾ: 103و  102، ص 1987منشأة المعرؼ اإلسكندرية 
Bernard TEYSSIE - Op Cit p 116 ;  Jean -Maurice VERDIER - Op Cit. P  27 ; Alain SUPIOT 
- Op Cit. P  242  ;  Jean-Claude JAVILLIER - Op Cit. P  590 ;et Art. L.511-1                             

 قرارالسالؼ ذكرىما؛ وكذا  ،04-90مف القانوف  3فقرة  19والمادة ، 11-90مف القانوف  3راجع: المادة -2
،قسـ المستندات والنشر 1، المجمة القضائية، العدد20/12/1994بتاريخ ، 116805ـممؼ رق العميا، الغرفة االجتماعية، ةالمحكم

 .164، ص 1995لممحكمة العميا، الجزائر،
 )قرار غير منشور(. ،24/10/1995بتاريخ  ،119341رقـ العميا، الغرفة االجتماعية، ممؼ  ةقرار المحكمراجع:  -3
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ذلؾ بغض النظر لبلتفاقيات التي تربطيا بيا و التي تقـو بنشاطات في الجزائر، تنفيذا 
ذلؾ بحجة أف ىذه الييئات تتمتع عبلقة التي تربط أطراؼ النزاع، و عف طبيعة ال

ىنا نتساءؿ يمكف مقاضاتيا و  القضاء الجزائري، وبالتالي فبلموماسية أماـ لحصانة الدببا
 ؟. حقوقو استردادكيؼ يمكف لمعامؿ المتضرر مف تصرؼ ىذه الييئات مف 

 

تساؤلنا ىذا أجابت عنو المحكمة العميا، الغرفة االجتماعية، في قرارىا المؤرخ 
زائري الفاصؿ في المسائؿ االجتماعية تمسؾ القاضي الجبضرورة  ،01/04/2009في 

ويفصؿ في موضوع نزاع العمؿ القائـ بيف سفارة دولة أجنبية وبيف عامؿ  باختصاصو،
 مكمؼ بالقياـ بأعماؿ التسيير العادية.

 

وال تستفيد الييئة الدبموماسية مف الحصانة القضائية إال إذا كاف العامؿ يمارس 
 .1ضمف أعماؿ سيادة الدولة األجنبية جطابع سياسي، أو نشاط يندر مياـ ذات 

 

 ،نظرا لطبيعة الدور اإليجابي الياـ الذي تقـو بو ىذه المكاتبوىكذا، و        
 بيدؼ بينيما  التوفيؽو  المتنازعة ؤلطراؼل النظر وجيات بيف التقريب في المتمثؿو 

 عدة تبالمكا ليذه منح قد الفرنسي المشرع نجد فإننا  ،لمنزاع ودي حؿ إلى التوصؿ
 إمكانية ضمنيا مف وجو. أكمؿ عمى بمياميا القياـ مف تمكنيا استثنائية سمطاتو  صبلحيات

 تحت أمر كإصدار النزاع، بحؿ التعجيؿ إلى تؤدى التي المؤقتة تاإلجراءا ضبع اتخاذ
 ميابتسمي القانوف يمزمو التي الوثائؽ استحضار أجؿ مف المستخدـ إلى التيديدية الغرامة

 آخر إجراء أي اتخاذ إمكانية خوليا كما مثبل، األجور كشؼو  العمؿ، كشيادة  ؿالعام إلى
 بإجراءات كاألمر ،ليا سريع حؿ إيجاد إلى يؤديو  النزاع موضوع القضية لدراسة يديف

 امراألو  ىذه كؿ أف إال اإلشارة مع ،2ذلؾ إلى ماو  األدلة بحفظ واألمر التحقيؽ،و  البحث

                                                           
 المجمة القضائية،،01/04/2009بتاريخ  ،490051ممؼ رقـ  أنظر قرار المحكمة العميا، الغرفة االجتماعية، - 1

 .411، ص 2009الجزائر،  قسـ الوثائؽ لممحكمة العميا،، 1العدد 
مؤرخ في  ،67-2008القانوف رقـ قانوف عمؿ فرنسي المعدلة بموجب مف  R-1454-14راجع : المادة  -2

، ات مكاتب المصالحة بحيث أصبح بإمكانياوسمط توسعت صبلحياوالتي ، السابؽ اإلشارة إليو، 21/01/2008
أف تصدر قرارات وأوامر فيما يتعمؽ باألجرة  المتف، وباإلضافة إلى السمطات المخولة ليا في السابؽ والمذكورة في

 وكذا عف إنياء عقد العمؿ وما إلى ذلؾ. وتوابعيا والتعويض عف اإلخطار المسبؽ لمتسريح، 
أصبحت وثيقة التسريح تعد مف الوثائؽ التي يمتـز المستخدـ بتسميميا إلى وبموجب ىذا التعديؿ كذلؾ       

ىذه  العامؿ، وىو ما جعؿ محكمة االستئناؼ تقرر بأف مكتب المصالحة لمحكمة العمؿ لـ يتجاوز سمطاتو حيف أمر بتقديـ
  Le Nouveau Code du Travail. Op cit, p1136(04/12/1990اجتماعي ؼأنظر استئناالوثيقة إلى العامؿ.)

Alain SUPIOT - Op Cit. P  567 ;  A.BRUN et H.GALLAND – op cit .P 235.  Jean RIVERO et Jean 
SAVATIER - 13

eme
 éd. - Op Cit. P  263  et 264 ; Bernard TEYSSIE - Op Cit. P  129.  
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 أو بالمعارضة فييا الطعف يمكف ال بحيث المعجؿو  المؤقت اذالنف بطابع تتسـ اراتالقر و 
 ال الذي الجزائري التشريع عكس عمى ذلؾو  .1الموضوع في حكـ بوجود إال االستئناؼ

 مف التقميؿ إلى يؤدي الذي الشيء الصبلحيات، ىذه بمثؿ المكاتب ىذه فيو تتمتع
 الحقا. ذلؾ نبيف سوؼ كما نجاعتيا،و  فعاليتيا
 

 نظرة باختبلؼ يختمؼ فيو المحمي، أو ياإلقميم لبلختصاص بةبالنس أما
 عبلقة مدىو  ذاتيا، المصالحة عممية إلى نة،المقار  اإلجرائيةو  العمالية التشريعات
 القضائية. بالجيات بيا تقوـ التي الييئات
 

 داخؿ المصالحة إجراء عممية يجعؿ الذي الفرنسي، التشريع في نجده فبينما  
 األخيرة، ليذه المحمي باالختصاص مرتبطو  محدد العمؿ، محاكـ اختصاصات ضمف

 خارجيا، أو المؤسسة داخؿ يتـ كاف إذا ماو  العمؿ، أداء فمكا باختبلؼ يختمؼ الذيو 
 محكمة ىي المختصة العمؿ محكمة فتكوف المؤسسة داخؿ العمؿ أداء تـ إذا أنو بحيث
 محؿ بيا يقع التي لممحكمة اصاالختص فيعقد خارجيا تـ إذا أما المؤسسة، تمؾ موقع

 .2لمعامؿ العادية اإلقامة
 

نجده في التشريع الجزائري الذي يعتبر إجراء المصالحة الذي تقـو بو ىيئات 
خارجية مستقمة شرطا جوىريا قبؿ مباشرة الدعوى القضائية، مرتبط بنفس حدود 

يات قتضؿ اإلقميمية، وىو ما يتبيف بجبلء مف ممكاتب مفتشية العم اختصاصات
التي تنص  ،3االختصاص( مف المرسـو التنفيذي المحدد ليذا 2أحكاـ نص المادة )

                                                           
 Le Nouveau Code du Travail - Op Cit. P 1136 ;  Revue de  Droit Social N° 6, Juin  1987,  P 507راجع :    -1

Cass. Soc. Année 1985 Revue civil V,  N° 456 - Cité dans -Le Nouveau Code du Travail - 
Op Cit. P 1136. Jean-Claude JAVILLIER - Op Cit. P  592    

مف قانوف الشغؿ  214دة( مف قانوف المسطرة المدنية المغربي، والفصؿ )الما 28راجع: الفصؿ )المادة(  -2
 =SUPIOT - Op Cit. P  347 et s ; (J) RIVERO (A) التونسي السالفي الذكر.راجع كذلؾ:

=et (J) SAVATIER - 13
eme

 éd. - Op Cit. P  263.  (J) GHESTIN et (Ph) LANGLOIS - Op Cit. P 
41 ; (G) GUERY - Op Cit. P 28 ; (G) LYON-CAEN et (J) PELISSIER et (A) SUPIOT - Op 
Cit. P 542  (G) COUTURIER  - Droit du Travail, 2em éd .Presse Universitaire de France, Paris 
1994. P 57;Soc 15/03/1978, B. Civil, V, N° 192, P 144 ; et Soc 29/01/1981, B. Civ., V, N°89, P 65 ;  
Art. R-1412- 1 - Le Nouveau Code du Travail - Op Cit. P 1134.      

، المؤرخ في 273-91المرسـو التنفيذي رقـ ،السالؼ ذكره، و 04-90مف قانوف  6راجع : المادة   -3
، 38، يتعمؽ بكيفيات تنظيـ انتخاب المساعديف وأعضاء مكاتب المصالحة، جريدة رسمية عدد 10/08/1991

، جريدة رسمية 06/07/1992، مؤرخ في 288ػ92 ، معدؿ ومتمـ بالمرسـو التنفيذي رقـ14/08/1991مؤرخة في 
يناير  6المؤرخ في  ،09-05 مف المرسـو التنفيذي رقـ 6و  2؛ والمادتيف 19/07/1992، مؤرخة في 58عدد 
معاشو  ؛09/01/2006 مؤرخة في 4عدد جريدة رسمية، يحدد االختصاص المحمي لمكاتب المصالحة، 2005
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إقميمي لمكتب مفتشية العمؿ، مكتب واحد  اختصاصيؤسس لكؿ دائرة بأنو: "
كما أف مقر  لفردية في العمؿ وتسويتيا ..."لممصالحة، مف أجؿ وقاية المنازعات ا

 .1مقر مكتب مفتشية العمؿمكتب المصالحة يوجد في نفس مكاف وجود 
 

قياـ بميامو عمى الوجو األكمؿ، وىذا إما إال أف ىذا التنظيـ قد ال يستطيع ال
ما لتعدد وكثافة النشاط الميني بيا، وبالتالي كثرة وكثافة  التساع الرقعة الجغرافية، وا 

اتب إذا كاف ىناؾ ما ىو ما جعؿ المشرع يسمح بتوسيع عدد ىذه المكالمنازعات، و 
لتي تضيؼ في ( مف المرسـو السالؼ الذكر ا2ىو ما يتضح مف المادة )رر ذلؾ، و يب

"... يمكف إنشاء مكاتب تكميمية لممصالحة في نفس دائرة فقرتيا الثانية بأنو
اإلقميمية  االختصاصاتتفاديا لتضارب و ميمي لمكتب مفتشية العمؿ..." اإلق االختصاص

مقر كؿ واحدة منيا اإلقميمية و  صاصاتيااختليذه المكاتب، فإنو يجب تحديد مجاؿ 
وزارة زارة العمؿ والشؤوف االجتماعية و بموجب قرار وزاري مشترؾ بيف كؿ مف و 

.3ىذا تطبيقا ألحكاـ المادة )العدؿ، و   ( مف نفس المرسـو
 

 الفرع الثالث
 إجراءات المصالحة

 

عمى ة، العمالية المقارنة، مف الناحية اإلجرائي قد حرصت مختمؼ التشريعاتل
نظرا ألىمية ىذا وذلؾ  ،تحديد اإلجراءات الخاصة التي يتـ وفقيا أماـ مكاتب المصالحة

 .)المصالحة(اإلجراء 
 

فبالرجوع إلى القانوف الفرنسي الذي يعتبر ىذا اإلجراء جزءا مف الدعوى        
 لممحكمة بالقضية القضائية فإف مجرد إخطار مكتب المصالحة، يعد بمثابة إخطار 

يتـ إخطار ىذه المكاتب إما بتوجيو رسالة مضمنة مع إشعار وضوع النزاع، و م
ما بالحضور الشخصي اإلرادي أماـ ىذه كتابة ضبط المحكمة، و  بالوصوؿ إلى ا 

سب عدد بحاستمارات معدة سمفا ليذا الغرض و المكاتب، حيث يقـو المدعى بمؿء 

                                                                                                                                                                       

بديمة لحؿ النزاعات،  آليةالممتقى الوطني حوؿ المصالحة ، نزاعات الفرديةنبالي فطة، إلزامية المصالحة في ال
 .4، ص 2013أفريؿ  25و  24المنظـ بكمية الحقوؽ، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، يومي 

 .مف نفس المرسـو التنفيذي المذكور أعبله 4راجع : المادة  -1
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لتعويض عف العطمة المدفوعة ، ا)األجرة، الساعات اإلضافيةالموضوعات األساسية لمطمب 
كذا اسـ، ومينة، وعنواف األطراؼ، و يجب أف يحتوي الطمب عمى و  ، 1(... الخاألجر

ـ وصؿ اإلخطار الموضوع األساسي لمطمب محؿ النزاع، ثـ تقوـ كتابة الضبط بتسمي
واسطة رسالة صؿ أو تقـو بإرسالو لو بفتخبره شفويا بتاريخ جمسة الفورا إلى المدعى و 

 تاريخ جمسة المصالحة.ادية متضمنا مكاف و ع
 

بواسطة رسالة مضمنة مع إشعار  استدعاؤهأما بالنسبة لممدعى عميو، فيتـ 
عادية معفاة  عف طريؽ رسالة استدعاءنسخة مف بالوصوؿ كما ترسؿ إليو في نفس اليـو 
االستدعاء صفة المدعى، وكذا يـو ومكاف مف الرسـو البريدية، عمى أف يتضمف 

اعة جمسة المصالحة، باإلضافة إلى دعوتو إلحضار معو كؿ الوثائؽ المفيدة التي سو 
ليا عبلقة بموضوع النزاع،  كما يتضمف أيضا مبلحظة أو إشارة تفيد إلى إمكانية 

عمى  اعتماداغيابو  تنفيذية مؤقتة ضده حتى في حالةمكتب المصالحة لقرارات  اتخاذ
 ىذا بالنسبة لمقانوف الفرنسي. ،2صموالعناصر الوحيدة المقدمة  مف طرؼ خ

 

يا أما بالنسبة المشرع الجزائري فيعتبر إجراء المصالحة شرطا جوىريا و شكم
مف ثـ فإف المحاكـ الفاصمة في منازعات العمؿ ال قبؿ مباشرة أي دعوى قضائية، و 

يا تقبؿ النظر في الدعوى القضائية، أماميا إال بتوفر ىذا اإلجراء الذي يعتبر إجبار 
مف القانوف  3( فقرة 19تمؾ المنصوص عمييا في المادة ) باستثناءفي جميع الحاالت، 

ذلؾ عندما يكوف المدعى عميو اختياريا، و السالفة الذكر، التي يعتبر فييا  15ػ  1:
ىو شيء طبيعي ي حالة إفبلس أو تسوية قضائية، و مقيما خارج التراب الوطني، أو ف
غير قادر عمى فيؽ بيف طرفيف أحدىما غير مؤىؿ و و و منطقي، ألنو ال يمكف الت

، في حالة فشؿ كف أف يتوصؿ إليو. ولذلؾ قرر أنوالذي يم االتفاؽتنفيذ مضموف 
رر أف يقـو بإخطار مفتش محاوالت الودية الداخمية لمنزاع، يمكف لمعامؿ المتض

مقر  يكوف ذلؾ إما بواسطة عريضة مكتوبة، أو بحضور العامؿ شخصيا إلىالعمؿ، و 

                                                           
 - Le Nouveau Code du Travail - Op Cit. P 1133 ; A.BRUN et H.GALLANDراجع :  -1

OpCit.P 233 et 235;Gérard COUTURIER op cit, P 57 et 58.     
 Art. R.1454-13 ; R.1454-14 ; R.1454-17 1Code du Travail 72 ème édition, op cit, p 1539 etراجع: - 2

1541 - Le Nouveau Code du Travail - Op Cit. P 1134; André BRUN et Henri GALLAND- Op Cit. P 628 
 Alain SUPIOT - Op Cit. P 627 et 628 ; Bernard TEYSSIE - Op Cit. P 125.                                                
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ابؽ التاـ بيف القانوف الفرنسي ىنا نبلحظ مدى التطو )،1مفتشية العمؿ لتقديـ اإلخطار شفويا
وفي ىذه الحالة األخيرة أي حالة تقديـ اإلخطار شفويا،  ،(الجزائري في كيفيات اإلخطارو 

عمى أف يقـو خبلؿ  (العامؿمؿ بتحرير محضر بتصريحات المدعى)يقـو مفتش الع
كذا و أعضاء مكتب المصالحة  باستدعاءقديـ العريضة أو المحضر، ثبلثة أياـ مف ت

مسبؽ مع  باتفاؽالتي عادة ما يتـ تحديد تاريخيا )راؼ النزاع لحضور جمسة المصالحةأط
التي يجب أف تتـ في أجاؿ قانونية ال تقؿ عف الثمانية أياـ مف  (رئيس مكتب المصالحة

 .2ألطراؼإلى اليـو المحدد لحضور ا االستدعاءتاريخ 
 

ذا تعذر عمييـ ذلؾ فبواسطة صية، و قد يحضر أطراؼ النزاع إما بصفة شخو       ا 
الذيف لـ يحددىـ المشرع الجزائري بصفة واضحة في ممثمييـ المؤىميف قانونا، و 

لكف بالرجوع إلى أحكاـ ية النزاعات الفردية في العمؿ، و المتعمؽ بتسو  15ػ  1:القانوف 
المتعمؽ  25-1:( مف القانوف 27سيما المادة )ألخرى والبعض النصوص القانونية ا

بكيفيات ممارسة الحؽ النقابي، فإنو يمكننا القوؿ بأف المقصود بالممثميف المؤىميف 
ذلؾ عمى خبلؼ المشرع الفرنسي الذي حدد ا ىـ المحامي، الممثؿ النقابي. و قانون

الة تعذر حضورىـ حبصفة دقيقة األشخاص الذيف يمكنيـ تمثيؿ أطراؼ النزاع في 
الشرعي، بحيث حصرىـ في العماؿ، ىو ما عبر عنو بالعذر ألسباب وجيية، و 

مات النقابية، أصحاب العمؿ الذيف ينتموف إلى نفس فرع النشاط، مندوبي المنظو 
المحامي  باستثناءأف يتوفر كؿ واحد مف ىؤالء جميعا،  الزوج، المحامي، وأشترط

 .3لمعنيخاص مف طرؼ الشخص اعمى توكيؿ 
 

المتمثؿ في السماح لتمثيؿ مسموح بو، و ال االستثناءفي الحقيقة فإف ىذا و 
المناسب،  الشخصي، يؤدي إلى إيجاد الحؿأطراؼ النزاع إذا تعذر عمييـ الحضور 

ظروؼ الحاؿ، لتجعؿ مف القاعدة  ويترؾ لييئة المصالحة السمطة التقديرية حسب

                                                           
 السالؼ الذكر؛ راجع أيضا: ،04-90 مف القانوف 26و  5راجع : المادتيف  - 1

Amar BENAMROUCHE, Le  Nouveau Droit du Travail en Algérie, Op Cit. P 80; Tayeb 
BELLOULA - Op Cit. P 615.                                                                                                         

 ؛ السالؼ ذكره.04-90مف القانوف  27راجع : المادة  -2
مف قانوف الشغؿ  204مف قانوف المسطرة المدنية المغربي، والفصؿ )المادة(  276: الفصؿ )المادة( راجع -3

 التونسي، راجع أيضا في ىذا الشأف:
(G) GUERY - Pratique du Droit du Travail - 3

émé
ed. édition CLET, Paris 1985,  P  30 ; 

Alain SUPIOT - Op Cit. P  502 et s ; André BRUN et Henri GALLAND - Op Cit. P  234 ; 
Art. R.1453-2, R.1453-1- Code du Travail, édition 2010 Op Cit. P 1534. 
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ما توفر ت، فإما الحضور بصفة شخصية، و االمبدأ مرنا يصمح لكؿ الح واالستثناء ا 
 المحامي عمى وكالة محررة مف قبؿ الطرؼ المعني باألمر. باستثناءالممثؿ 
 

لمستخدميف فإف ا ،1في الواقع فإذا كاف العامؿ يحضر بنفسو ىذه الجمساتو 
ية، قد ال يحضروف ىذه الجمسات، باألخص المسيريف الرئيسيف لممؤسسات العمومو 
ىذه المصالح لتمثيميـ في  يؼ أحد مساعدييـ الذي غالبا ما يكوف مف رؤساءبتكميكتفوف و 

ؽ بقدر كبير األوضاع التي تعي ىيو ،2بعض األحياف بدوف توكيؿ رسميفي الجمسات، و 
 في فشميا. اكثيرا ما تكوف سببإجراءات المصالحة، و 

 

المحدد في حالة ما إذا لـ يحضر المدعى أو ممثمو المؤىؿ قانونا في التاريخ و 
لحة شطب القضية مف جدوؿ بصفة قانونية فإنو يجوز لمكتب المصا استدعائورغـ 

 .3كأف لـ تكف، ما لـ يكف ىناؾ عذر شرعي أعمالو واعتبارىا
 

 استدعاؤهأما في حالة تغيب المدعى عميو أو ممثمو المؤىؿ قانونا، فإنو يعاد 
ثمانية أياـ مف تاريخ مف جديد لجمسة مصالحة أخرى تػنعقد في خبلؿ أجؿ أقصاه 

سبؽ وأف  لنفس األسباب التيكذلؾ و  يحتـرىو األجؿ الذي نادرا ما و  ،4االستدعاء
المصالحة  عذر قانوني مقبوؿ، يحرر مكتبفي حالة غيابو ثانية بدوف ذكرناىا، و 

تسمـ المدعى عميو المستدعى بصفة نظامية،  رلعدـ حضو محضرا بعدـ المصالحة 
 .5ةالدعوى القضائيلتمكينو مف مباشرة  االجتماعأثناء نسخة منو إلى المدعى 

 

 فيقوـ مفتش العمؿ الذي يتولىأما إذا حضر الطرفاف لجمسة المصالحة، 
الشكوى التي قدميا المدعى، اإلشراؼ عمى سكرتارية مكتب المصالحة بعرض محتوى 

                                                           
مف  %34أكدت الدراسة التي قامت بيا وزارة العدؿ الفرنسية، أف المصالحة أفضت إلى النتيجة المرجوة في  -1

حاالت التي يكوف ممثبل فييا مف قبؿ محامي، وىو فقط مف ال %2الحاالت التي حضر فييا المدعى بنفسو، و
 ما يؤكد ضرورة الحضور الشخصي لجمسة المصالحة، و لمزيد مف التفصيؿ راجع : 

A.JOBERT, P.ROZENBATT : Les Conseils de Prud’hommes CREDOC -Ministère de la 
Justice Française, Paris 1978, P 36. 

 .74مرجع لسابؽ، ص ، عبلقات الشغؿ الفردية، نوف الشغؿ بالمغرب، الجزء األوؿقا،: محمد سعيد بنانيراجع -2
 السالؼ الذكر. راجع كذلؾ: 04-90مف القانوف  28راجع : المادة  -3

Jacques GHESTIN - Philippe LANGLOIS - Op Cit. P 41 ;  Alain SUPIOT - Op Cit. P 660 ; 
Bernard TEYSSIE - Op Cit. P 127 ; Art. L516-16 -Le Nouveau Code du travail, Op Cit. P1134. 

مف مجمة الشغؿ 205الفصؿ )المادة( ، المتعمؽ بعبلقات العمؿ؛ و 04-90مف قانوف  29راجع: المادة  -4
  Voir aussi, Art. L1454-12 - Code du Travail -  édition 2010,Op Cit. P 1538. التونسية

       Tayeb BELLOULA - Op Cit. P 616ر؛السالؼ الذك،04-90مف قانوف  37و  30المادتيف : راجع -5
Alain SUPIOT - Op Cit. P  660 et s ; et Art.R.1454-17 - Code du Travail - Op Cit. P 1541. 
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النزاع، يخص القضية موضوع يسمح لطرفي النزاع بتػقديـ وجيات نظرييما فيما  بعدىا
بالتالي تمكينيـ مف وضع مصالحة اإللماـ بكافة جوانبيا، و ألعضاء ىيئة ل ليتسنى

يكوف ليا الحؽ اقتراحات تقدميا لؤلطراؼ، و تصور شامؿ لكيفية تسوية النزاع عف طريؽ 
 في قبوليا أو رفضيا.

 

األطراؼ عمى كؿ أو جزء مف الخبلؼ يقوـ المكتب  ففي حالة القبوؿ، واتفاؽ
فيعد  اإلنفاؽعدـ حة عمى ذلؾ. أما في حالة الرفض و محضر بالمصالبإعداد 
مف ثـ يمكف ألحد أو لكبل الطرفيف مباشرة الدعوى بعدـ المصالحة، و محضرا 

كتب سواء بالمصالحة أو يعتبر ىذا المحضر المعد مف قبؿ المو  ،1القضائية بعد ذلؾ
النظـ المعموؿ بيا في و يجب أف ال يتضمف شروطا تتنافى والقوانيف  الذيبعدميا. و 

 .2مجاؿ عبلقة العمؿ حجة إثبات ما لـ يطعف فيو بالتزوير
 

مصالحة ىذه بصفة عامة أىـ المحطات التي تميز المسار اإلجرائي لعممية ال
ـ توفؽ في المياـ بحكـ عوامؿ عدة نستطيع القوؿ أنيا لأماـ ىذه المكاتب، التي و 

بنسبة كبيرة لمنزاعات الفردية تفوؽ و دية الفعمية المتمثمة في التسوية الو المنوطة بيا. و 
 تمؾ التي كانت تحققيا مفتشية العمؿ في السابؽ.أو تساوي عمى األقؿ 

 

المكاتب، كما رأينا في السابؽ، فالصعوبات التي واجيت عممية تشكيؿ ىذه 
ي التشريعات التي رافقتيا في الميداف فيما يتعمؽ بشروط الترشح خاصة بالنسبة لممثمو 

ال ال تتمتع في أغمبيا بالكفاءات و  أصحاب العمؿ، قد أفرزت تركيبة بشرية ليذه الييئة
الحساس مف ا بالتحكـ في ىذا الجانب الياـ و بالتجربة الميدانية التي تسمح لي

قمة السير الحسف ىو ما أدى إلى عر التي تربط العامؿ بصاحب العمؿ، و العبلقات 
حد أدنى مف  اشتراطاف باإلمكاف تجنبو، في ىو الشيء الذي كليذه المكاتب، و 

المؤىبلت لممترشح ليذه المكاتب، مع تخصيص دورات تكوينية لمفائزيف منيـ في 
لما طاء مفتش العمؿ دورا ديناميكيا و كما ىو الشأف في فرنسا مع إع االنتخابات

                                                           
 BRUN et .GALLAND.و راجع أيضا ؛ السالؼ الذكر ،04-90مف قانوف  31راجع : المادة  -1

- Op Cit. P 234 ; Art. R.1454-10, R.1454-11 - Le Nouveau Code du Travail - Op Cit. P  1134. 
 راجع كذلؾ قرار السالؼ ذكرىما ؛ ،04-90 مف قانوف 32والمادة  ؛33-75مف أمر  12راجع : المادة  -2

قسـ ، 1المجمة القضائية، العدد  ،08/10/1990، بتاريخ 62132الغرفة االجتماعية، ممؼ رقـ  ،العمياالمحكمة 
 ; Bernard TEYSSIE - Op Cit. P 142: . راجع أيضا112، ص 1992الجزائر لممحكمة العميا،  المستندات والنشر

Revue Droit Social N°1, Janvier 1987, P 67.  
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ة أعضائو بكؿ األحكاـ القانوني أساسيا في ىذه المكاتب، يسمح لو مف جية بإفادة
مف جية أخرى بإتخاذ كؿ اإلجراءات التي ظيمية المتعمقة بموضوع النزاع، و التنو 

ضؼ إلى ذلؾ غياب  كؿ خرؽ أو إخبلؿ مف أي طرؼ كاف.تجعميا في مأمف مف 
يترتب ال و  أصحاب العمؿ عف جمسات المصالحة نظرا لكوف الحضور غير إلزامي ليـ

 -ذوي المراتب الدنيا  لمستخدميففي حاالت أخرى تكميؼ بعض اعف تغيبيـ أي عقاب و 
حيث يكوف حضورىـ شكميا ال غير، لتمثيميـ في تمؾ الجمسات  -كما قمنا مف قبؿ 

نما بغرض تبميغ مضموف روف ىذه الجمسات بنية المصالحة و مف ثـ فيـ ال يحضو  ا 
 ىذا فإفي تـ اتخاذىا مف طرؼ مسؤولييـ. و التالنيائية غير القابمة لممناقشة و القرارات 

مكانػػية لزامية الحضور بصفة شخصية و إ يضع التوصػػؿ إلى حػؿ يرضي الطرفيف و ا 
حدا نيائيا لمنزاع، يبقى في الحقيقة أكثر واقعية بالنسبة لمقضايا التي يمثؿ فييا 

 .1أصحاب العمؿ مف طرؼ أحد مستخدمييـ
 

 شيء آخر كذلؾ لـ يكف ليسيؿ مياـ ىذه المكاتب، ىو طبيعة النزاعات نفسيا
 :تي يمكف تقسيميا إلى ثبلثة أنواعالي تعرض عمييا و الت

 
 

جة عف خرؽ نص قانوني يعاقب ىو النزاعات القانونية أي الناتو  النوع األول :
مف تسويتيا عف طريؽ اإلجراءات  ىي تمؾ التي لـ يتمكف مفتش العمؿعميو، و 

ف طرؼ ىو ما يجعؿ حظوظ تسويتيا ملقانونية، بما في ذلؾ الردعية، و الوسائؿ او 
والمتمثمة في مكاتب المصالحة ضئيمة جدا بالنظر إلى الوسائؿ المستعممة في ذلؾ، 

مف طرؼ  كيؼ يمكف االمتثاؿ إلى توصيات واقتراحات ىنا نتساءؿمحاولة اإلقناع. و 
 سمطة ردعية.ف ال يمتػثؿ إلى أحكاـ قانونية و ىيئة ليس ليا أية سمطة إذا كا

 

ليا ر القانونية التي ليس ليا سند قانوني أو ىو النزاعات غيو  :النوع الثاني
ف كاف عددىا قميؿسند قانوني ال يعاقب عميو. و  بالمقارنة مع األنواع األخرى،  ا 

سند القانوني لتسوية بحكـ أف مكاتب المصالحة تعتمد في أغمب األحياف عمى الو 
سويتيا يكاد ىو الشيء الذي ال يتوفر في ىذه النزاعات، فإف إخفاقيا في تالنزاعات، و 

                                                           
.  وفيما 73، ص سابؽمرجع قانوف الشغؿ بالمغرب، عبلقات الشغؿ الفردية، ، راجع : محمد سعيد بناني - 1

آليات تسوية النزاعات العمؿ والضماف  ،أحمية سميماف عالجزائر راجت المصالحة في يخص إجراءا
             .وما بعدىا. 20مرجع سابؽ، ص ، االجتماعي
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يكوف تاما، خاصة إذا عرفنا أف المستخدميف مف جيتيـ ال يقبموف التفاوض عمى 
 شيء غير منصوص عميو قانونا.

 

 تعتبر لناتجة عف العقوبات التأديبية، والتياىي النزاعات و  :أما النوع الثالث
 ألطراؼأف التوصؿ عف طريؽ مكاتب المصالحة إلى التوفيؽ بيف اشيوعا، و األكثر 

ىذا لغالب إال في حاالت قميمة جدا، و ال يمكف تحقيقو في افي تسويتيا صعب لمغاية، و 
حيث آثاره عف راجع بالدرجة األولى إلى طبيعة النزاع في حد ذاتو الذي يختمؼ مف 

ىي اآلثار التي يرى أغمب المستخدميف أنيا بإمكانيا أف تنعكس النزاعات األخرى، و 
ىو الشيء الذي يجعميـ ال في حالة التساىؿ معيا. و تأديبية سمبا عمى سمطتيـ ال

 يتراجعوف عف قراراتيـ المتضمنة تمؾ العقوبات.
 

لمنزاعات أماـ مكاتب ألىـ إجراءات التسوية  استعراضنابعد وفي الختاـ و 
الصعوبات التي تعترض سبيميا، نستطيع أف نجـز المصالحة، وكذا أىـ النقائص و 
تيا الحالية ال يمكنيا أف تقـو بالميمة المنوطة بيا عمى ىنا أف ىذه المكاتب بصبلحيا

ىرية عمى القوانيف التي تنظميا أكمؿ وجو، إال إذا أدخمت إصبلحات و تغيرات جو 
تسيرىا لتجعؿ منيا ىيئة ذات سمطة تتمتع بصبلحيات تمكنيا مف تعزيز مكانتيا و 

 ؿ.داخؿ اإلطار العاـ الذي تسوى ضمنو النزاعات الفردية في العم
 

، لـ تتعرض تـ اإلطبلع عميياتجدر اإلشارة ىنا إلى أف معظـ القوانيف التي و 
لتنظيـ إجراءات المصالحة فيما يتعمؽ بمنازعات العمؿ الفردية، بؿ أف أغمبيا يتناوؿ 

 ىذه اإلجراءات في مجاؿ المنازعات الجماعية ال غير.
 

والتي  مف اإلطبلع عمييا،اإلجرائية التي تمكنا كما أف معظـ القوانيف العمالية و 
لـ تتضمف أحكاما  تـ اعتمادىا كعينات ميدانية ليذا البحث عمى النحو السابؽ بيانو،

حة تتولى القياـ بميمة التوفيؽ خاصة تشير إلى ضرورة وجود لجاف أو مكاتب مصال
ذلؾ لكونيا تعتبر أف عممية عرض النزاع عمى القضاء المختص. و المصالحة قبؿ و 

ي جزء مف الدعوى القضائية بحيث يتوجب عمى المحكمة المختصة المصالحة ى
بالفصؿ في منازعات العمؿ القياـ بيا قبؿ النظر في القضية موضوع النزاع كما 

 قضاء العمؿ. الختصاصسنبيف ذلؾ عند دراستنا 
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 لرابعا المطلب
 ح الصل اتف اق ات ذ تنفي         

 

 انت ىيئة اتفاقية أوسواء ك، لحةىيئة المصا المتوصؿ إليو عف طريؽالحؿ  إف
 كونو اتفاؽ بيف الطرفيف عمى وضع حدال يخرج عف  )مكتب المصالحة(ىيئة قانونية

تنفيذ ىذا االتفاؽ يرجع  إفولذلؾ ف مف ىيئة المصالحة. اأو حكم المنزاع، وليس أمر 
اللتزاـ ، أو عدـ اؼ أنفسيـ في االلتزاـ بو وتنفيذهبالدرجة األولى إلرادة ورغبة األطرا

 .1بو
 

الممنوحة لمييئات  السمطاتباختبلؼ االختصاصات و اتفاقات الصمح يختمؼ تنفيذ 
 مدى عبلقاتيا باألجيزة القضائية.ئمة بيا، و القا

 

 ،2مف الدعوى القضائية ءبالنسبة لمتشريعات التي تعتبر إجراء المصالحة جز 
ـ بو بصفة إجبارية بالقيايمتـز القاضي  فإفمحاكـ العمؿ  اختصاصاتتدخمو ضمف و 

يترتب عف إغفالو بطبلف الدعوى لتعمؽ إلى مرحمة الحكـ، و  االنتقاؿكإجراء أولي قبؿ 
يا المتوصؿ إلي توأف االتفاقا ،3التي ىي مف النظاـ العاـ االختصاصذلؾ بمسألة 

ف كؿ األحكاـ القضائية بمثابة أحكاـ قضائية واجبة التنفيذ شأنيا في ذلؾ شأ تعتبر
ـ العمؿ مف كوف ىذه المكاتب جزءًا مف التنظيـ الييكمي لمحاك اعتباراذلؾ األخرى، و 

إلى تسوية ودية يفضي  ىي ممزمة قانونا بالقياـ بيذا اإلجراء األولي الذي قدبالتالي و 
ىي مرحمة الحكـ، لتتحوؿ فقط تنتقؿ إلى المرحمة الثانية و عند فشميا نيائية لمنزاع. و 

 .4ي ذلؾ النزاع عف طريؽ أحكاـ قضائيةإلى ىيئة حكـ تقـو بالفصؿ ف
 

                                                           
1

 .174أحًٍت سهًٍاٌ، انىجٍس فً قاَىٌ عالقاث انعًم فً انتشرٌع انجسائري، يرجع سابق، ص  -
 كالتشريع الفرنسي والمغربي والتونسي. - 2
قانوف مف  277والفصؿ )المادة(  مف قانوف الشغؿ التونسي السالؼ الذكر؛  207اجع: الفصؿ )المادة( ر  -3

 المسطرة المدنية المغربي.
  Alain SUPIOT - Op Cit. P 276 ;  Jean-Maurice VERDIER - Op Cit. P7راجع  :      -4

Jacques GHESTIN et Philippe LANGLOIS, Op Cit. P 42; Gérard COUTURIER, Droit du travail, 2
ème

 
édition, Presse Universitaire de France, Paris, 1994. P 58. 
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المتوصؿ إلييا عف طريؽ ىذه الييئات  االتفاقات، نجد أف االعتبارنظرا ليذا و  
غير قابمة لمطعف فييا بأي طريؽ و  تعتبر بمثابة أحكاـ قضائية نيائية واجبة التنفيذ

 .1طرؽ الطعف، كما ال يمكف الرجوع فييا مف
 

 

جراء جزءًا مف ال تعتبر ىذا اإل،2أخرىعمى خبلؼ ذلؾ نجد تشريعات و 
ال تمـز القاضي بالقياـ بو كإجراء أولي قبؿ النظر في الدعوى، كما الدعوى القضائية و 

ضروري قبؿ مباشرة أي دعوى القوؿ بؿ تعتبره إجراء مستقؿ، ولكنو إجباري و  أسمفنا
األجيزة  خاصة مستقمة تماما عفقضائية، أوكؿ ميمة القياـ بو إلى ىيئات خارجية 

دور الوساطة تنحصر ميمتيا في القياـ بتختمؼ تسميتيا مف تشريع إلى آخر،  القضائية،
اع بيدؼ التوصؿ إلى تقريب وجيات نظرىا حوؿ موضوع النز النزاع، و  بيف أطراؼ

ما ينتج ذلؾ ف وتجنبيما المجوء إلى القضاء و سريعة لو، ترضي الطرفيتسوية ودية و 
 .3الماؿمف ضياع لموقت و 

 

ب المصالحة، لنا مف خبلؿ دراستنا لكيفية تشكيؿ مكات أتضحقد و 
التي يمكف التوصؿ  االتفاقاتكذا إجراءات عمميا، بأف لبلختصاصات المخولة ليا و 

األحكاـ القضائية الواجبة الييئات ال تكتسي طابع األوامر و إلييا عف طريؽ ىذه 
ة عدوؿ أو رفض أحد األطراؼ عف التنفيذ بقوة القانوف، مما يمكننا معو القوؿ بإمكاني

 تاالتفاقا ىذهتتجو نحو إصباغ عمى لعؿ ذلؾ ما جعؿ نية المشرع و  تنفيذ مضمونيا. 
يتبيف لنا ذلؾ مف خبلؿ إحاطتيا لنوع مف الضمانات صفة األحكاـ القضائية، و 

أف تكرس مصداقية ىذه التنفيذية المتمثمة في الغرامة التيديدية، التي مف شأنيا 
 تعجؿ في أمر تنفيذىا، شأنيا في ذلؾ شأف األحكاـ القضائية األخرى. و  قاتاالتفا

 

نزاعات الفردية في العمؿ ( مف قانوف تسوية ال33لذلؾ فقد نص في المادة )
اآلجاؿ التي يحددونيا، فإف المصالحة وفؽ الشروط و  اتفاؽراؼ " ينفذ األطعمى أنو:

كما نص في  ".االتفاؽمف تاريخ  ( يوما30لـ توجد ففي أجؿ ال يتجاوز ثبلثوف )

                                                           
 .77مرجع سابؽ ص ، عبلقات الشغؿ الفردية، قانوف الشغؿ بالمغرب، الجزئ األوؿ، راجع : محمد سعيد بناني -1

Cass. Soc. du 24/02/1972 « Aucun recours n’est possible contre le procès-verbal de conciliation »,  
Cass. Soc du 26/11/1964 et 21/06/1973 « Il n’est pas possible de revenir sur un accord 
intervenu», Le Nouveau Code du Travail - Op Cit. P 1134. 

 كالتشريعيف الجزائري والمصري. -2
 Jean RIVERO, et Jean SAVATIER - Op Cit. P  220 راجع :  -3
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مف قبؿ تفاؽ المصالحة ا" في حالة عدـ تنفيذ ( مف نفس القانوف عمى أنو:34ة )الماد
الثبلثيف مف ىذا جاؿ المحددة في المادة الثالثة و اآلأحد األطراؼ وفؽ الشروط و 

ضة الممتمس بعرياالجتماعية، و القانوف، يأمر رئيس المحكمة الفاصمة في المسائؿ 
المدعى عميو نظاميا، التنفيذ المعجؿ  استدعاءمع ف أجؿ التنفيذ في أوؿ جمسة و م

مف الراتب  %25لمحضر المصالحة، مع تحديد غرامة تيديدية يومية ال تقؿ عف 
الغرامة  المعموؿ بو. غير أف ىذهالتنظيـ دنى المضموف كما يحدده التشريع و الشيري األ

( 15ميمة الوفاء التي ال تتجاوز خمسة عشر ) التيديدية ال تنفذ إال عندما تنػقضي
 .1ممارسة أي طريؽ مف طرؽ الطعف"يوما، يكوف ليذا األمر التنفيذ المعجؿ قانونا رغـ 

 

المجاؿ ألطراؼ النزاع إلمكانية العدوؿ أو رفض  وقد ترؾ المشرع الجزائري
عتبار محاضر ضر المصالحة بعدـ نصو صراحة عمى االتنفيذ لمضموف مح

 .األحكاـ القضائية األخرىشأنيا شأف بقية األوامر و فيذية، لحة بمثابة سندات تنالمصا
 

تتمتع بيا عممية المصالحة في تسوية  ح لنا جميا األىمية البالغة التيمما تقدـ يتضو 
بشكؿ سريع وتوافقي يضمف استمرار العبلقات االجتماعية العمؿ الفردية منازعات 

ح النزاع عمى القضاء لطاؿ أمده المنازعة بحيث لو طر  واالقتصادية واإلنسانية لطرفي
لتشنجت العبلقات بينيما مما يسبب ربما في القطيعة بيف الطرفيف وما ينتج عف و 

 ذلؾ مف آثار سمبية وخاصة بالنسبة لمطرؼ الضعيؼ في العبلقة وىو العامؿ.
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
آليات تسوية ، فيما يخص موضوع تنفيذ اتفاقات الصمح السيما النظاـ الجزائري، أحمية سميماف راجع: -1

 و ما بعدىا 23مرجع سابؽ، ص ، منازعات العمؿ والضماف االجتماعي في القانوف الجزائري
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 لباب الثانيا
 التسوية القضائية لمنازعات العمل الفردية

 

 ىيئاتش العمؿ أو أماـ قد ال تسفر عممية إجراء المصالحة أماـ مفت  
عف  ػ أولي إلزامي قبؿ المجوء القضاء في األنظمة التي تعتبر ذلؾ إجراءػ المصالحة
، أو قد ال يتـ المجوء إلييا أصبل في بعض األنظمة التي ال تعتبر ذلؾ أمر أية نتيجة

إال المجوء إلى القضاء  (صاحبالعامؿ و ع )النزاإلزامي، ومف ثـ ال يبقى أماـ طرفي 
 المختص لمفصؿ في النزاع، وىو ما يعبر عنو بالتسوية القضائية.

 

تعتبر التسوية القضائية المرحمة األخيرة في إجراءات تسوية منازعات العمؿ و  
أماـ أطراؼ النزاع إال  ال يبقىالفردية بعد فشؿ طرؽ التسوية الودية السابقة، بحيث 

صدار بشأنو لى القضاء المختص مف أجؿ النظر والبت في موضوع النزاع و إ المجوء ا 
 أحكاما قضائية تضع حدا نيائيا لو.

 

وبذلؾ يعتبر المجوء إلى التسوية القضائية لمنازعات العمؿ الفردية، الوسيمة         
األخيرة بعد فشؿ محاوالت التسوية الودية عف طريؽ المصالحة، وىو اإلجراء الذي 

 .1التشريع الجزائري بما فيياالمقارنة  العمالية واإلجرائية أغمب التشريعاتقضي بو ت
 

ورغـ اعتماد المشرع الجزائر، مبدأ أولوية آليات التسوية الداخمية االتفاقية، 
التي قد تتضمنيا االتفاقيات الجماعية، إال أنو اعتمد في نفس الوقت تنظيما قانونيا 

تخرج ىذه النزاعات الفردية توجد مثؿ ىذه اآلليات، أو عندما  آلليات التسوية عندما ال
العمؿ مف الدائرة الداخمية إلى الدائرة الخارجية، أي إلى نظاـ المصالحة أماـ  في

أو أماـ  ،2بطرؽ وديةالييئات القانونية التي أقاميا المشرع لمتكفؿ بالعمؿ عمى تسويتيا 
 اإلجراءاترع معالجة ىذه النزاعات عند فشؿ القضائية، التي أحاؿ إلييا المش الييئات
حيث أقاـ ليذه الييئات أنظمة قانونية تدخؿ في إطار الصبلحيات التنظيمية  .3الودية

 .4منيا لبلتفاقيات الجماعية العمومية، ولـ يفوض أي جانبلمسمطة 
 

                                                           
1

 .247ي، يرجع سابق، ص أحًٍت سهًٍاٌ، انتُظٍى انقاَىًَ نعالقاث انعًم فً انتشرٌع انجسائر -
 السابؽ ذكره. 11-90 مف القانوف  125إلى  123أنظر: المواد   - 2
 مف نفس القانوف. 127و  126أنظر: المادتيف   -3
 84مرجع سابؽ، ص ، أحمية سميماف، االتفاقيات الجماعية كإطار لتنظيـ عبلقات العمؿ في التشريع الجزائري -4
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أخذًا بيدىـ لمحصوؿ عمى اية التي قررىا المشرع لمعماؿ، و تأكيدا لمحمو 
إنو أنشأ قضاء خاصا بالعمؿ لمنظر في المنازعات الناشئة عف عبلقة حقوقيـ، ف

جراءات تراعي واقع حاليـ و العم توصميـ إلى ؿ، ميسرا عمييـ التقاضي بميزات وا 
 استثنائيالحصوؿ عمى حقوقيـ بأسيؿ الطرؽ، مما يوسـ قضاء العمؿ بأنو قضاء 

، كما اختصاصاتوبتشكيمو أـ بالمقارنة مع النظاـ القضائي العادي، سواء فيما يتعمؽ 
 سنبيف ذلؾ الحقا.

 

ىيكمة الجيات القضائية المختصة تمؼ األنظمة المقارنة في تنظيـ و تخو 
بتسوية النزاعات العمالية مف دولة إلى أخرى، األمر الذي يؤثر عمى بحث ودراسة 

، وب عممو، واختصاصاتو النوعيةأسمضائي مف جية تعريفو وتشكيمتو، و ىذا النظاـ الق
جية ثانية، أماـ ىذه الجيات مف عمى إجراءات سير الدعوى مف جية، و المحمية و 
 األحكاـ الصادرة عنيا مف جية ثالثة. عمى طبيعةو 

 

مف  بحث كؿ جانبمة القانونية يحتـ عمينا دراسة و في األنظ االختبلؼىذا 
ىي اـ عف غيره مف األنظمة األخرى، و تمييز كؿ نظىذه الجوانب بما يسمح بفيـ و 

بعض مع إجراء الدراسة التي سنركز فييا بصفة أساسية عمى التنظيـ الجزائري الحالي، 
والتونسي  و في المنيج مثؿ النظاـ الفرنسيمع بعض األنظمة المشابية ل تالمقارنا

 والمغربي. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                 الفصل األول: قضاء العمل... نشأتو و تطوره، تشكيمو و اختصاصاتو                      ثاني:الباب ال

- 154 - 

 

 لفصل األولا
 ... نشأتو وتطوره، تشكيلو واختصاصاتوقضاء العمل

 

عمى أف قضاء العمؿ ىو قضاء استثنائي بالنظر إلى النظاـ يتفؽ الفقو المعاصر 
وموضوعية،  االستثناء ىذه في عدة أوجو تاريخيةالقضائي العاـ. حيث تترجـ صفة 

"طبيعة  ػوىيكمية وتنظيمية، وأخرى إجرائية، مما يشكؿ ما يمكف أف نطمؽ عميو ب
ليذه المنظومة قضاء العمؿ"، ىذه الطبيعة التي تتولد عنيا عدة خصائص مميزة 

القضائية، التي ىي األخرى تحتاج إلى بحث ودراسة بشكؿ مفصؿ، بعد إلقاء نظرة  
 نشأة وتطور ىذا النوع مف القضاء.عمى 

 المبحث األول
 نشأة وتطور قضاء العمل وخصائصو

 

يختمؼ قضاء العمؿ مف حيث ظروؼ وأسباب وعوامؿ نشأتو وتطوره وتنظيمو  
وتطور المنظومة القضائية بصفة عامة، حيث لعبت  ةنشأعف تمؾ التي ساىمت في 

االعتبارات الخاصة بعالـ الشغؿ دورًا ىامًا في منح نوع مف خصوصيات و الفي ذلؾ 
التميز ليذا القضاء تكاد تصؿ في بعض النظـ والقوانيف درجة االستقبللية، في حيف 

القضائية ككؿ، والتميز عف المنظومة  وقوانيف أخرى بعض االختبلفاتعرفت في نظـ 
 سوؼ نعمؿ عمى بيانو في المطالب الموالية. وىو ما 

 المطلب األول
 قضاء العمل  مراحل ظيور

تستوجب أصالة قانوف العمؿ إنشاء نظاـ قضائي خاص يناط بو النظر 
والفصؿ في منازعات العمؿ الفردية التي يمكف أف تحدث بيف العماؿ وأصحاب 

العمؿ وخصوصية النزاعات المترتبة عنيا العمؿ، فاإلقرار بخصوصية عبلقات 
يقتضي تواجد قضاء مختص قادر عمى تسوية ىذه النزاعات، لذلؾ سوؼ أتطرؽ إلى 
نشأة وتطور قضاء العمؿ في فرعيف منفصميف، أتناوؿ في الفرع األوؿ نشأة وتطور 
 قضاء العمؿ في أوربا وفرنسا عمى وجو التحديد، وفي الفرع الثاني نشأة وتطور قضاء

 العمؿ في الجزائر، وذلؾ  عمى النحو التالي: 
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 الفرع األول
 قضاء العمل في أوروبا  مظاىر استق اللية

 

الخاص في أوروبا وفرنسا عمى وجو  يعود تاريخ نشأة ىذا النظاـ القضائي
( الذي كاف يسود فيو نظاـ الطوائؼ المينية، 15الخصوص إلى القرف الخامس عشر )

ناع الصحيف محصورة بيف طبقتي الحرفييف و ؿ في ذلؾ الحيث كانت عبلقات العم
 في ظؿ ىذا النظاـمف جية، وأصحاب تمؾ الحرؼ والصناعات مف جية أخرى، و 

الميف التي كانت ميمتيا الفصؿ في المنازعات وجد ما كاف يعرؼ بمحاكـ الحرؼ و 
 التي يمكف أف تثور بيف الجانبيف.

 

التي نادت بمبدأ  :289مجيء الثورة الفرنسية عاـ ستمر ىذا الوضع قائما إلى حيف وقد ا 
 سمطاف اإلرادة الذي بموجبو أصبحت عبلقات العمؿ قائمة عمى أساس الحرية الفردية.  

 

وفي ظؿ ىذه الثورة تـ إلغاء تمؾ المحاكـ تبعا إللغاء نظاـ الطوائؼ الذي كاف  
وضع أوؿ الذي  1791معموال بو في السابؽ، و يظير ذلؾ بصورة جمية في دستور 

" السمطة ( مف الباب الثالث منو بأف:5ادة )ذلؾ بتأكيده في الملبنة لقضاء العمؿ، و 
عتبرت فكرة نػتػخػبػيف مف طرؼ الشعب." حيث االقضائية تكوف مفوضة إلى قضاة م

القاضي المنتخب بمثابة حجر األساس لتاريخ نشأة قضاء العمؿ الذي يعتبر مف 
 .1خ القضائي الفرنسيأعرؽ المؤسسات في التاري

 

الذي أصدره  18/03/1806ىذا التاريخ الذي بدأ بصفة حقيقية بموجب قانوف 
الذي تـ بموجبو إنشاء أوؿ محكمة مف زيارتو لمدينة ليوف الفرنسية، و  نابميوف أثناء

طبيعة عبلقات العمؿ القائمة، سميت بمحكمة وع خاص في ىذه المدينة، تتناسب و ن
 Conseil de"حيانا مجمس الخبراء لقضايا العمؿعمييا أالعمؿ أو كما يطمؽ 

Prud’homme"  تكوف ميمتيا الفصؿ في النزاعات المينية التي تنشأ بيف أصحاب
وجب مراسيـ الحقة بيذا القانوف العمؿ و العماؿ، ثـ توسع نظاـ محاكـ العمؿ بم

                                                           
 Op Cit. P 5. Alain SUPIOT ,:   راجع -1
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ات القطر ليشمؿ جميع مقاطع 03/07/1810المعدؿ بمرسوـ  1/06/1809خاصة مرسـو و 
 .1الفرنسي آنذاؾ

 

كف لتحقؽ األىداؼ المرجوة منيا في تمؾ الفترة لـ تإال أف محاكـ العمؿ ىذه، و 
افيا، تحقيؽ العدالة بيف أطر الحموؿ السريعة لنزاعات العمؿ، و المتمثمة في إيجاد و 
ثنيف، أوليما ىيمنة أصحاب العمؿ عمى تشكيبلت تمؾ مرد ذلؾ يعود إلى سببيف او 

ستبعاد العماؿ مف تمؾ التشكيبلت لصالح رؤساء الورش. بحيث وثانييما ا المحاكـ،
 .2أعضاء مف رؤساء الورش 5أعضاء مف أصحاب العمؿ و  6كانت تتشكؿ مف 

 

 الذي  27/05/1848لـ يتغير إال بعد صدور مرسـو وظؿ ىذا الوضع قائما و 

فييا بالتساوي مع  تمثيميـالمشاركة في تشكيؿ ىذه المحاكـ و بموجبو منح لمعماؿ حؽ 
نتخاب أعضاء ىذه المحاكـ التي مؿ، حيث نظـ ىذا المرسـو كيفيات اأصحاب الع

. يتـ رؤساء الورشفئة العماؿ وفئة أصحاب العمؿ و  أصبحت تتشكؿ مف فئتيف
ىو الحؽ ئيـ، و قتراع السري المباشر مف طرؼ زمبلاختيارىـ جميعا عف طريؽ اال

الذي أصبح إحدى المميزات خ إلى يومنا ىذا و منذ ذلؾ التاريالذي أضحى مكرسا 
قد تمى ىذا المرسـو الذي يعد بمثابة المنشئ الحقيقي و   ،3الرئيسية لقضاء العمؿ

يدؼ كميا إلى تنظيـ مراسيـ كانت تؿ بالمفيـو الحالي، عدة قوانيف و لقضاء العم
 تكييفو مع النصوص القانونية و التنظيمية لقانوف العمؿ.قضاء العمؿ و 

 

المتعمؽ بالنظاـ الخاص  27/03/1907 المراسيـ، قانوفمف أىـ ىذه القوانيف و و 
بمساعدي محاكـ العمؿ، الذي أدخمت عميو عدة تعديبلت، مف أىميا تمؾ التي 

ختصاصات محاكـ العمؿ ليشمؿ القطاع الذي وسع ا25/12/1932أحدثيا قانوف 
تتضمف في  1951و1949و 1945الذي أعقبتو عدة تعديبلت في سنوات ألفبلحي، و 
 1952ختصاصات ىذه المحاكـ تمتيا تعديبلت أخرى خبلؿ سنوات مجمميا ا

الذي أدخؿ مبدأ  1958نتخابي ألعضاء ىذه المحاكـ، ثـ تعديؿ تتعمؽ بالنظاـ اال1953و
                                                           

 – Jean-Claude JAVILLIER - Op Cit. P  580 ; André BRUN et Henri GALANDراجع :   -1
op.cit.p 213 et s ; (M) DAVID , op cit, P 12; G.Lyon-Caen et J. Tilhet-Pretnar, «  manuel de 
droit social », L.G.D.J, paris, 1980 .p 189.               

 Jean-Claude JAVILLIER - Op Cit. P 580:راجع   -2
3
- (A) TARBY, op cit, P 34 ; Gérard COUTURIER - Op Cit. P 5 ; Jaques GHESTIN et 

Philippe  LANGLOIS - Op Cit. P 40. 
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المتعمؽ بالمساعدة  1975ستئناؼ، ثـ تعديؿ وؿ الطمبات الجديدة أماـ قضاء االقب
ختصاص النوعي ليذه يتضمف توسيع اال 1976سنة القضائية، تبله تعديؿ آخر 

الذي وسع  1979ثـ تبله تعديؿ  المحاكـ ليشمؿ كافة النزاعات المتعمقة بعقد العمؿ،
ثـ تبله تعديؿ آخر  اختصاصات محاكـ العمؿ وحقؽ تعميميا عمى التراب الفرنسي،

ة عف ختصاص لمحاكـ العمؿ لمنظر في النزاعات الناتجيعطى كامؿ اال 2:97سنة 
سواء كانت فردية أو اقتصادية أو لغيرىا مف األسباب، و  كانت ألسبابالتسريح سواء 

1جماعية إلى غير ذلؾ ...
. 

 

التنظيـ التطورات الذي عرفيا ىذا والبد لنا ىنا مف اإلشارة إلى أف كؿ ىذه 
 .المنظمة ليا القوانيفو  لتي عرفتيا عبلقات العمؿ نفسياالتطورات اإلى ىكاف مردصالخا

 

القضاء نت في السابؽ خاضعة في تنظيميا وحكميا إلى القانوف و فبعد أف كا
إجحاؼ في  ما صاحب تمؾ الفترة مففيما كاف يعرؼ بإيجار الخدمات و  المدنييف،

ء آخريف ىما قانوف حكميا إلى قانوف وقضاحقوؽ الطبقة العاممة، انتقؿ تنظيميا و 
ث نوع مف ذه العبلقات بيدؼ إحداىذا بعد تدخؿ الدولة لتنظيـ ىقضاء العمؿ، و 

الطبقة العاممة مف تماعي بيف أصحاب العمؿ مف جية، و جالتوازف االقتصادي واال
جتماعية تيدؼ جميعيا إلى حماية الطبقة اذلؾ بإصدارىا لعدة قوانيف جية أخرى، و 
كما أشرنا مف  1848مف سنة تعسؼ أصحاب العمؿ وذلؾ ابتداء ـ و العاممة مف ظم

لعمؿ ببعض اإلجراءات القانونية بل ذلؾ مف محاوالت لتدعيـ قواعد قانوف اما تقبؿ. و 
عتبارىا السنة التي شرعت فييا الجميورية الثالثة با 1884التنظيمية، كاف أىميا سنة و 

في فرنسا بإحداث تغييرات جذرية في مجاؿ عبلقات العمؿ، بحيث يعتبر قانوف 
ريخ قانوف العمؿ. إذ في ظمو أعترؼ بحرية ، بمثابة المنعرج الحاسـ في تا21/03/1884

 13/07/1906مصالح العماؿ، ثـ تبله قانوف قابات العمالية لمدفاع عف حقوؽ و تكويف الن
ير ذلؾ مف المتعمؽ بالتقاعد إلى غ 1910المنظـ لممدة القانونية لمعمؿ. ثـ قانوف 

د القانونية جتماعية األخرى التي كرست تدخؿ الدولة في وضع القواعالقوانيف اال

                                                           
 .A.BRUN et H.GALLAND -Op Cit. P 219 et 220 ; Le Nouveau Code du Travail - Op Cit. P  1074راجع : - 1
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التي في مجموعيا شكمت ما بلقات العمؿ في جميع المجاالت، و األخرى لتنظيـ ع
 .1أصبح يعرؼ بقانوف العمؿ

 

مف خبلؿ ما سبؽ يمكف أف نبلحظ أف تطور ىذا النظاـ القضائي االستثنائي و 
الخاصة إلى الطبيعة  ذلؾ راجعقانوف العمؿ نفسو، و لتطور قواعد مسايرا احبا و كاف مص

واإللزاـ  والواقعية مف جية، وبصفة األمرذا القانوف التي تتسـ بالمرونة أحكاـ ىواعد و لق
 ،ىالقانونية األخر ىي الخصائص التي تميز قواعده عف غيرىا مف القواعد و مف جية أخرى، 

خاص  األنظمة المقارنة إلى استحداث قضاءفي مختمؼ  الشيء الذي دفع بالمشرعيف
 مع خصوصيات المنازعات العمالية مف ناحية أخرى.، و ناحية يتبلءـ وىذه الخصائص مف

     
 الفرع الثاني

 نشأة وتطور قضاء العمل في الجزائر
 

التي ليوـ و ستقبلؿ إلى امؿ في الجزائر بعدة مراحؿ منذ االلقد مر قضاء الع
 :يمكف عرضيا فيما يمي

 

بات تتعمؽ مباشرة وجدت الجزائر نفسيا في مواجية عدة صعو  ؿفبعد االستقبل
 .االجتماعيةالعدالة ناء دولة عصرية يسودىا القانوف و بب

 

 دالنيوض باالقتصاتـ وضع أولويات لذلؾ، تتصدرىا عممية لتحقيؽ ىذا الغرض و 
تأثيرىا لة، وذلؾ بحكـ عبلقتيا و بناء مؤسسات تقـو بتسيير شؤوف الدو الوطني و 

عتبرت أقؿ جوانب أخرى ا اطف، وذلؾ عمى حسابالمباشرة عمى الحياة اليومية لممو 
 المؤسسات.التشريع المنظـ والمسير لمختمؼ ىذه الييئات و  مف بينيا جزأرةأىمية، 
 

عتبارا مف التشابو الكبير الذي لقانوني الذي ميز ىذه المرحمة وانظرا لمفراغ او 
يميز أحكاـ تشريعات العمؿ في مختمؼ بمداف العالـ بمختمؼ توجياتيا بحكـ 

ف لـ تكف ة ليذه  التشريعات، والتي حتى و صادر الفقييالم متشابية إلى حد التطابؽ ا 
تختمؼ كثيرا عف بعضيا البعض، الشيء الذي جعؿ السمطة الجزائرية آنذاؾ  فإنيا ال

                                                           
1
Catherine  BUIGELIER, Droit du travail – Les relations individuelles – 2:جعرا  -

ème
 édition, 

ARMAND  COLIN, Paris, 1999 – 2000, p 1. 
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ستقبلؿ إال ما االلفرنسي المطبؽ في الجزائر قبؿ تقدـ عمى تمديد العمؿ بالتشريع ا
 ،31/12/1962المؤرخ في  62/257ر رقـ السيادة الوطنية بمقتضى األم تعارض منيا مع

سميتو في عمى ت خاضعة لما أصطمحنزاعات العمؿ الفردية كنتيجة لذلؾ بقيت تسوية و 
أف تعرضنا التي سبؽ و " و Conseil de Prud’hommeاألعراؼ "القانوف الفرنسي بمجالس 

 .1ليا بالتفصيؿ الكافي
 

ة لتطبيؽ القانوف نتيج التي كاف يمكف أف تحدثلتفادي كؿ التناقضات و 
ا الفرنسي، سعى المشرع الجزائري عبر عدة مراحؿ تنظيمية إلى جزأرة التشريع في ىذ

 التوجو األيديولوجي لمجزائر.المجاؿ، ليجعؿ أحكامو تتماشى و 
 

األنظمة الموروثة عف جزائر إعادة النظر في القوانيف و ىكذا فعندما قررت الو 
قضاء العمالي االستثنائي الخاص ء النظاـ الالنظاـ القضائي الفرنسي، قامت بإلغا

أدمجتو في النظاـ القضائي العادي، و بذلؾ أصبح يكوف جزءا مف المحكمة وفقا لما و 
أصبحت االجتماعية، و المحاكـ في المسائؿ  رالمتعمؽ بسي61-72جاء في المرسـو رقـ 

 استحداثتـ  فبموجب ىذا المرسـو. 2قواعده تشكؿ جزءا مف قانوف اإلجراءات المدنية
طمع بالمياـ التي كانت تقـو ضلت االبتدائيةعمى مستوى المحاكـ  االجتماعيةاألقساـ 

 Conseilsبيا محاكـ العمؿ المعروفة بمجالس األعراؼ أو مجالس الخبراء "

Prud’hommes    de "  .في النظاـ الفرنسي 

 

سائؿ بالمقد حدد ىذا المرسـو كيفية تنظيـ جمسات المحكمة المختصة و 
التي تنعقد برئاسة قاضي، يساعده مساعداف مف العماؿ ليما صوت االجتماعية و 

ف يف الرسمييـ ىؤالء المساعدكذلؾ تنظيـ كيفيات إعداد قوائو  ،3استشاري
وموانع الترشح،  ،4ترشح لميمة المساعدلمالشروط الواجب توفرىا واالحتياطييف، و 

                                                           
 ,Amar BENAMROUCHE, Grèves et conflits  politique en Algerie, édition Karthalaراجع :   -1

paris, 2000., p 42 ;Tayeb BELLOULA - Op Cite. P  599 et s.  
، ؛ أ. بوخالفة غريب،  تسوية النزاعات الفردية في العمؿ531راجع أيضا: عبد السبلـ ذيب، مرجع سابؽ، ص 

 . 185، ص 2010 ، الجزائر،25مجمس األمة، العدد ، جمة الفكر البرلمانيم
أجيزة  ،العزيز سعد؛ عبد 365ص  ،السابؽ ذكره،21/03/1972المؤرخ في  ،61-72لمرسـو رقـ : اراجع-2

راجع كذلؾ في ىذا  ؛215، ص 1988 ،المؤسسة الوطنية لمكتاب، الجزائر، ومؤسسات النظاـ القضائي الجزائري
 وما بعدىا.    34مرجع سابؽ، ص ، آليات تسوية منازعات العمؿ والضماف االجتماعي ،الشأف أحمية سميماف

    Tayeb BELLOULA - Op Cit .P 624أيضا:مف المرسـو السالؼ الذكر؛ راجع  1راجع: المادة -3
. 3، 2راجع : المادتيف  - 4  مف نفس المرسـو
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 غير ذلؾ مف النصوصإلى  ،2يـامعف مي كيفية التخميو ،1كيفية تنصيبيـمدة تعينيـ و و 
.  القانونية التنظيمية األخرى التي تضمنيا ىذا المرسـو

 

 29/04/1975المؤرخ في  32-75األمر وقد تدعمت ىذه اإلصبلحات بصدور 
المتعمؽ بالعدالة في العمؿ، و الذي يعتبر مف حيث شموليتو في التكفؿ بتسوية 

وص التي عرفيا التشريع الجزائري منذ نزاعات العمؿ الفردية، مف أىـ النص
، حيث أقر ألوؿ مرة إجراءات خاصة تتمثؿ في إعطاء دور ىاـ لمفتشية االستقبلؿ

بإجراء  ذلؾ بمنحيا صبلحية القياـمف النزاعات، و تسوية ىذا النوع  العمؿ في مجاؿ
المصالحة بيف األطراؼ كإجراء إجباري قبؿ عرض النزاع عمى محكمة المسائؿ 

بطريقة ودية ـ المينية ذلؾ بغرض إعطاء األطراؼ فرصة تسوية نزاعاتيماعية، و االجت
لمتخفيؼ عمى المحاكـ مف كثرة القضايا التي اليحتاج الكثير منيا إلى و  مف جية،

 .3إلمكانية حميا عمى ىذا المستوى مف جية أخرىتسوية قضائية و ذلؾ 
 

ي غاية مف األىمية، ىو فد اآلخر الذي جاء بو ىذا األمر و الشيء الجديو 
سير الدعوى، التي ستدعاء األطراؼ، و في وضعو إلجراءات خاصة بكيفيات ا يتمثؿ

بموجبيا أصبح العامؿ يتمتع بكامؿ الحقوؽ فيما يخص المساعدة القضائية عندما 
ذلؾ فضبل عف تمؾ المنصوص عمييا ف الحد األدنى لؤلجور، و تقؿ أجرتو مرتيف ع

إلى جانب إمكانية إصدار أحكاـ  ،4بالمساعدة القضائية المتعمؽ 68ػ  82في األمر 
يد أجور األشير الستة األخيرة، سيما فيما يخص تسدقابمة لمتنفيذ المؤقت ال ابتدائية

عادة اإلدماج بعد الفصؿ، و   .5تقديـ شيادات عمؿوا 
 

ىو إمكانية تمثيمو أو منو العامؿ مف خبلؿ ىذا األمر، و ستفاد امتياز آخر ا 
خبلؿ جمسات المحاكمة سواء مف طرؼ محامي أو مدافع قضائي أو مف مساعدتو 

 وكيؿ أو مندوب نقابي مف نفس فرع النشاط الذي ينتمي إليو.
 

                                                           
. 11و  5، 4راجع : المواد   - 1  مف نفس المرسـو
. 12و  8راجع : المادتيف   - 2  مف نفس المرسـو
 BENGHERSALLAH - Op Cit. P (S) 17  راجع:       - 3
المتعمؽ بالمساعدة القضائية،  ،05/08/1971 المؤرخ في ،57-71 مف األمر رقـ 2و  1راجع: المادتاف  - 4

 .4و  3، ص 1981 ،ديواف المطبوعات الجامعية، الجزائر
 السالؼ ذكرىما. ،11-90مف القانوف  67و المادة  ؛32-75مف األمر رقـ  21راجع: المادة  -5
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االستشاري الدور ة بطبيعة تشكيؿ المحكمة و أما باقي الجوانب المتعمق
غير ذلؾ مف الجوانب األخرى فمـ لممساعديف وشروط ترشحيـ وكيفياتو وموانعو و 

 فييا كثيرا عف النظاـ السابؽ كما سنبيف ذلؾ الحقا.يختمؼ 
 

المتعمؽ بتسوية النزاعات  06/02/90المؤرخ في  04-90ىكذا فمقد جاء قانوف و 
الثغرات التي كانت موجودة في كتكممة و تدارؾ لمنقائص و  ،1الفردية في العمؿ

تسوية ىذا اإلجراءات المتعمقة بقة، حيث جاء محيطا بكؿ الجوانب و القوانيف الساب
 منيا بالتسوية الودية، أو القضائية عمى حد سواء.النوع مف النزاعات، سواء ما تعمؽ 

 

الشيء الجديد الذي جاء بو ىذا القانوف يتمثؿ بصفة خاصة في تداركو لمخمؿ و 
الذي كاف موجودا في القوانيف السابقة خاصة فيما يتعمؽ بتنظيـ و تشكيؿ محاكـ 

ذلؾ بإقراره إشراؾ ذوي الشأف عمى و بتدائية( ية داخؿ المحاكـ االقساـ االجتماع)األالعمؿ 
جتماعية، بعد أف كاف ة المحكمة الناظرة في المسائؿ االحد سواء في تشكيؿ ىيئ

قاضي يعاونو قاصرا عمى ممثمي العماؿ دوف سواىـ بحيث أصبحت تتشكؿ مف 
ح المساعديف مساعداف مف أصحاب العمؿ، باإلضافة إلى منمساعداف مف العماؿ و 

تنظيمو لكيفيات  وىذا زيادة عف ،2ال غير استشاريصوت تداولي بعد أف كاف صوت 
ىي نفس رشح لميمة مساعد، و الشروط الواجب توافرىا لمتانتخاب المساعديف، و 

العقوبات و  .3الشروط المطموبة لشغؿ ميمة عضو مكتب المصالحة وموانع الترشح
إلى غير ذلؾ  ،4التغيب أو التخمي عف المياـالتي يتعرض ليا المساعديف في حالة 

 مف األحكاـ التي سيجيء التعرض ليا بالتفصيؿ الحقا.
 

نفوذىا اه تدعيـ سمطة الدولة و تجا  شؾ أف كؿ ىذه اإلصبلحات تذىب فيوال
بلحيات واسعة لمييئات بفضؿ األحكاـ القانونية التي تمت صياغتيا بشكؿ يعطي ص

وفؽ المنازعات ضمف إطار و  تسوية ىذه لتمكينيا مف القضائية المختصةاإلدارية و 
 في ظؿ دولة القانوف. االجتماعيةإجراءات محددة تمكنيا مف تحقيؽ العدالة 

 

                                                           
 .Amar BENAMROUCHE, Grèves et conflits  politique en Algérie, op cit. p 74راجع:  - 1
السالؼ  ،273-91مف المرسـو التنفيذي رقـ  20إلى  2و المواد مف  ؛04-90مف قانوف  9، 8، 7 المواد راجع:-2

  .CHARFI, op cit, P 64 et s ; Tayeb BELLOULA - Op Cit. P  624 (M)أيضا:ذكرىما؛ و راجع 
 ر أعبله.مف القانوف المذكو   13 و 11، 10، 9راجع : المواد   -3
 مف نفس القانوف. 18و  17راجع : المادتيف  -4
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الفاصمة  كؿ ىذه اإلصبلحات التي عرفتيا المحاكـلكف الشيء المبلحظ أنو رغـ و 
لمقياـ  ، التي كاف القصد منيا توفير كؿ الشروط الضروريةاالجتماعيةفي المسائؿ 

في تسوية النزاعات الفردية  االختصاصصاحبة  باعتبارىابمياميا عمى أكمؿ وجو، 
ممو مشاكؿ عديدة منيا عمى تتخو ، ودفي العمؿ، إال أف نشاطيا يعرؼ نوعا مف الرك

 :الخصوص
  االجتماعيةنقص تجربة القضاة المعينوف عمى رأس المحاكـ الفاصمة في المسائؿ. 
  ميس تاختيارىـ العتبارالممساعديف، الذيف غالبا ما يتـ ضعؼ المستوى الثقافي

 ليا أية عبلقة بالمياـ المنتظرة منيـ.
 .الغيابات المتكررة ليؤالء المساعديف عف حضور جمسات المحكمة 
  ف عمى أساس اعتبارات الفصؿ في القضايا مف طرؼ القضاة غالبا ما يكو

 سياسية أكثر منيا قانونية.اجتماعية و 
 ما ينجر حكاـ الصادرة عف ىذه المحاكـ، و بير الذي يعرفو تنفيذ األالتأخر الك
مصداقية العدالة لمعامؿ مف جية، و  و مف عواقب عمى الحياة المينية واالجتماعيةعن

 بنفس األحكاـ المنصوص عمييا في قانوف االحتفاظبسبب ذلؾ مف جية أخرى، و 
اسعا أماـ المحاوالت اإلجراءات المدنية فيما يخص الطعف، مما فسح المجاؿ و 

 .1اليادفة إلى تعطيؿ صدور أحكاـ نيائية مع تأخير تنفيذىا
 

 المطلب الثاني
 تعريف قضاء العمل، مميزاتو وخصائصو

 

مف خبلؿ كؿ ما سبؽ، يتبيف أف قضاء العمؿ يتميز عف منظومة القضاء  
العادي ببعض الخصوصيات التي تجعمو يقترب إلى حد بعيد مف القضاء المخصص 
أو الخاص بقضايا العمؿ دوف غيره مف األقساـ والفروع المكونة لممنظومة القضائية 
ذات الوالية العامة، فما ىو قضاء العمؿ ؟ وما ىي مميزاتو وخصوصياتو ؟ ذلؾ ما 

 الية. و الم الفروعسوؼ نعمؿ عمى بيانو في 
 

  

                                                           
المجمة الجزائرية لمعمؿ، عدد ، قراءات سريعة في منظومة قضاء العمؿ في الجزائر، راجع: أحمية سميماف -1

 .177، ص 1998 الوطني لمعمؿ، الجزائر، د، المعي22خاص بنزاعات العمؿ الفردية، العدد 
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 األول  الفرع
 تعريف قضاء العمل

 

 الختبلؼذلؾ ثيرا بمسألة تعريؼ قضاء العمؿ، و لـ ييتـ الفقو القانوني ك         
األنظمة الييكمية ليذا النوع مف القضاء، حيث تعتمد بعض البمداف القضاء العمالي 
المستقؿ، في حيف تعتمد دوؿ أخرى القضاء الموحد، حيث يعتبر قضاء العمؿ جزءًا 

 مف المنظومة القضائية الموحدة في الدولة.
 

لييئة القضائية ىتـ بتحديد ىوية القانونية مف اذلؾ ىناؾ مف النظـ امع و 
يجعميا تػتػمػيز عف غيرىا مف البت في نزاعات العمؿ بالشكؿ الذي المختصة بالنظر و 

القضائية األخرى، مثمما فعؿ المشرع الفرنسي الذي حاوؿ تعريؼ قضاء  الييئات
محاكـ  "لمتمـ بأف:نييف العمؿ المعدؿ وامف تقL.1421-1العمؿ في فرنسا بنصو في المادة 

متساوية األعضاء، ىي ىيئات قضائية منتخبة و - Conseils de Prud’hommes -العمؿ
ميمتيا تسوية النزاعات التي تنشأ بمناسبة تنفيذ مختمؼ عقود العمؿ الخاضعة لتقنييف 

ة بيف أصحاب العمؿ أو ممثمييـ، والعماؿ الذيف يشتغموف العمؿ، عف طريؽ المصالح
ىذا التعريؼ  1".في القضايا التي ال تتـ تسويتيا عف طريؽ المصالحة تحكـلدييـ، و 
ف كاف يخص تنظيـ قانوني معيف إال أنو يشكؿ قاعدة لصياغة تعريؼ فقيي الذي و  ا 

المميزات التي تميزه عف غيره مف الييئات القضائية ائص و يجمع مختمؼ الخص
لمقارنة، والتنظيـ جارب اعمؿ عمى ضوء التاألخرى. بحيث يمكف تعريؼ قضاء ال

شكيمة المختمطة المختصة بالنظر الييئة القضائية ذات التالجزائري بأنو:" القضائي
 البت في المنازعات التي تنشأ عف تنفيذ أو إنياء أو تػفسػير عبلقة العمؿ أوو 

 .2األحكاـ القضائية، وفؽ إجراءات تسوية خاصة"بمناسبتيا، عف طريؽ المصالحة. و 
 
 
 
 

 

                                                           
Art. R. 1412-1- Code du travail, 72راجع :  -1

ème
édition, op cit, p1449 (anc. Art L.511-1)   Le 

Nouveau Code du Travail - Op Cit. P  1073 ; Jean-Maurice  VERDIER - et Jacques 
VILLEBRUN  et Guy – Patrice QUETANT -Traité de la Juridiction   Prud’homale – 3

ème
 

édition, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, Paris, 1998, P394.                                
 .(2008جويمية18بتاريخ  715-2008)المستحدثة بموجب المرسـو رقـ   R.1454-17راجع أيضا المادة

 Code du travail, DLLOZ, 72 éd., Op .Cit.p, 1541أنظر كذلؾ  
 . 29مرجع سابؽ، ص ، تسوية منازعات العمؿ والضماف االجتماعي آليات، راجع: أحمية سميماف -2
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 نيالفرع الثا
 قضاء العمل  وصياتمميزات وخص

 

مف خبلؿ ما سبؽ  يتبيف لنا أف قضاء العمؿ : قضاء العمل مميزاتأوال:  
 التالية : مميزاتيتميز بال
يتبيف ذلؾ رنة مع النظاـ القضائي العادي، و بالمقا استثنائي( أنو قضاء 2

 بوضوح بالنظر إلى كيفية إنشائو و تشكيمتو كما سنبيف ذلؾ في موضعو.
( أنو قضاء منتخب، حيث يتكوف مف قضاة يمثموف العماؿ و قضاة يمثموف 3

السري المباشر  االقتراعمف طرؼ زمبلئيـ عف طريؽ  اختيارىـأصحاب العمؿ، يتـ 
 تشريعات الدوؿ المختمفة. باختبلؼلمدد معينة تختمؼ 

( أنو قضاء متساوي األعضاء حيث يتكوف مف عدد مف القضاة يمثموف 4
ف مساويا لعدد مف القضاة الذيف يمثموف أصحاب العمؿ، إلى جانب العماؿ يكو 

 قاضي محترؼ يكوف صوتو مرجحا أثناء المداولة في حالة تساوي األصوات.
ألولية القياـ بإجراء امو اتوفيقي )صمحي(، حيث أف مف بيف مي( أنو قضاء 5

الحكـ إال  إلى مرحمة االنتقاؿجوىري، بحيث ال يتـ المصالحة وىو إجراء ضروري و 
 بعد فشؿ محاولة الصمح.

( أنو قضاء معمـ، سواء بالنسبة لمنطاؽ المحمي، حيث نجده متواجد عمى 6
تغطي  ، حيث يتكوف مف خمسة أقساـمستوى كؿ محكمة، أـ بالنسبة لممجاؿ الميني

 غيرىا مف األنشطة المختمفة.االقتصادية كالصناعة، والتجارة، و كافة القطاعات 
وفر الحماية ألعضائو حيث منح القانوف حؽ تغيب األعضاء ( أنو قضاء ي7

المشكميف لقضاء العمؿ عف مناصب عمميـ األصمي في المدة التي يؤدوف فييا 
وظيفتيـ كقضاة، مع استفادتيـ بأجورىـ أثناء ىذه التغيبات باإلضافة إلى التعويضات 

 التي يخوليا ليـ القانوف. 
 

ب العمؿ بحيث ال يمكف خبلؿ ىذه ىو ترخيص إجباري مفروض عمى أصحاو 
المدد أف يقوموا بفصؿ العامؿ بحجة تغيبو أثناء قيامو بميامو كقاضي 
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باإلضافة إلى ذلؾ فإف صاحب العمؿ ممـز بإعطاء العامؿ العضو في و .1اجتماعي
 .2محكمة العمؿ، عطؿ خاصة مدفوعة األجر مف أجؿ التكويف

 

اء مميزا و مستقبل بذاتو، مما التي تجعؿ مف قضاء العمؿ قض المميزاتىذه 
ة تمؾ المتعمقالقضايا الخاصة بنزاعات العمؿ و  يمكننا معو القوؿ أف ىناؾ تمييز بيف

قـو عمى عدة اعتبارات  غيرىا، تمييز يبمواضيع ونزاعات أخرى مدنية وتجارية و 
تبت فييا أمر لو تخصيص ىيئة قضائية متميزة تنظر و تجعؿ مف  تنظيمية واجتماعية

 بو و مبرراتو.أسبا
 

ذكرنا آنفا أف قضاء العمؿ ىو قضاء استثنائي : قضاء العمل وصياتثانيا: خص
بالمقارنة مف النظاـ القضائي العادي سواء فيما يتعمؽ بتشكيمو أو اختصاصاتو أو 

المتبعة أمامو، فيو بيذا تنظيـ قضائي خاص، ميمتو النظر والفصؿ في  اإلجراءات
المبررات ايا األخرى، ولذلؾ فاف األسباب و مف القض منازعات العمؿ دوف غيرىا

بخصوصيات شكمية  تنفردضائية السالؼ ذكرىا، جعمت مف ىذه الييئات الق
جرائية. ىذه الخصو ضوعية و مو و   :صيات التي يمكف إجماليا فيما يميا 
 

، حيث محاكـ العمؿ التشكيمة التي تتكوف منيافي  تتمثؿ الخاصية األولى،
ظـ المقارنة ما يمكف أف نسميو بالقضاء الميني، إذ تػتػكوف ىذه تعتمد مختمؼ الن

ممثميف عف أصحاب قاضي محترؼ وممثميف عف العماؿ و المحاكـ أو الغرؼ مف 
لنظـ بيف ا االختبلفاتالعمؿ كمساعديف لو عند النظر في نزاعات العمؿ، مع بعض 

في المشاركة في دور ىػؤالء المساعديف القضائييف المقارنة فيما يخص فاعمية و 
إال أف الغالبية العظمى تميؿ إلى إعطاء الدور الفعاؿ  المداولة عند إصدار األحكاـ.

القاضي في التداوؿ إلى جانب ضائييف بمنحيـ حؽ المشاركة و ليؤالء المساعديف الق
 إصدار الحكـ القضائي.

 

                                                           
 VERDIER - Op Cit. P 26 ; (G) LYON-CAEN (J) PELISSIER - (A) SUPIOT - Op Cit. P (J-M) :راجع -1

533 ; Jean Pélissier et Alain Supiot et Antoine Jeammaud :- Droit du travail –DALLOZ, Paris, 2006.P 131
 

 Jean-Maurice VERDIER - Op Cit. P 26 ;  Le Nouveau Code du Travail Op. Cit. P :راجع -2

1073 ; Jacques GHESTIN et Philippe LANGLOIS - Op Cit. P 40.               
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حيث ىذه الييئات، تتمثؿ في بساطة إجراءات التقاضي أماـ  ،الثانية الخاصية
المقارنة التقيد بالشكميات اإلجرائية المعموؿ بيا أماـ  ال تشترط أغمب القوانيف اإلجرائية
 باقي الييئات القضائية األخرى.

 

التي يراعى فييا طبيعة تتمثؿ في طبيعة األحكاـ القضائية  ،الثالثة الخاصية
ا سوؼ كم)صفة خاصة، حيث تصنؼ ىذه األحكاـمدى آثاره عمى العامؿ بالنزاع، و 

 انعكاساتنيائية خاصة في الحاالت التي تكوف  ابتدائيةإلى أحكاـ  (نرى ذلؾ فيما بعد
قابمة لمتنفيذ  ابتدائيةالنزاع سمبية جدا عمى العامؿ كالتسريح التعسفي، وأخرى 

 أالستعجالي كتفسير العقود واالتفاقيات ذات الطابعالمعجؿ، خاصة في القضايا 
إلى جانب النوع الثالث مف األحكاـ العادية، أي   .1لمتأخرةالجماعية، ودفع الرواتب ا

 2المراجعة.كافة طرؽ الطعف و  استنفاذتمؾ التي ال تكوف قابمة لمتنفيذ إال بعد 
 

ث تنص حي (قانونيا و نظرياتتمثؿ في الطابع المستعجؿ) ،الخاصية الرابعة
البت في ي النظر و االستعجاؿ فكذلؾ اإلجرائية بضرورة أغمب القوانيف العمالية، و 

( مف 38المادة ) اؿمثعمى سبيؿ المف بيف ىذه النصوص نذكر و النزاعات العمالية، 
القانوف الجزائري المتعمؽ بتسوية النزاعات الفردية في العمؿ، و التي تنص عمى 

خبلؿ أجؿ أقصاه خمسة عشر  (النزاعالجمسة األولى لمنظر في القضية) ضرورة عقد
أف تصدر المحكمة حكميا في أقرب اآلجاؿ. رفع الدعوى، و مف تاريخ  (15يوما )

نفس األحكاـ،  التي تتضمف واإلداريةالمدنية  اإلجراءاتمف قانوف   505وكذلؾ المادة 
أف أجؿ أوؿ عممنا  إذاعمى المنازعة االجتماعية،  اطابعا استعجالينوىو ما يضفي 

 27وما حسب نص المادة ( ي20العادية ال يقؿ عف عشريف )جمسة بالنسبة لمدعاوى 
 مف نفس القانوف.

 

شرط  باستيفاءتتمثؿ في ربط قبوؿ الدعوى القضائية  الخاصية الخامسة،
ىو اإلجراء ؿ المجوء إلى الدعوى القضائية، و إجراء المصالحة أماـ ىيئة المصالحة قب

مف قانوف اإلجراءات ( 830الذي ال يتبع إال في القضايا اإلدارية وفؽ نص المادة )
 المدنية واإلدارية.

                                                           
 السالؼ الذكر.  04-90 مف قانوف 22و  21راجع : المادتيف  -1
 .28مرجع سابؽ، ص ، ـ الخاصة بمنازعات العمؿ في الوطف العربيتنظيـ وتسيير المحاك، راجع:أحمية سميماف-2
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إال أف ىذا ال يعني أف ىناؾ نظاـ موحد لقضايا العمؿ، تعمؿ بمقتضاه 
ىيكمية ليذه األجيزة بؿ أف ىناؾ عدة أنماط تنظيمية و  مختمؼ النظـ المقارنة،

 القضائية، و ىو ما سوؼ نستعرضو في المبحث الثاني الموالي.
 

 المبحث الثاني
 المختلفةتشكيل محاكم العمل في األنظمة  

 

ة القانونية المقارنة في تنظيـ يختمؼ تشكيؿ محاكـ العمؿ باختبلؼ األنظم
ىيكمة الجيات القضائية المختصة بتسوية النزاعات العمالية مف دولة إلى أخرى، و 

تشكيمتو، ريفو و األمر الذي يؤثر عمى بحث ودراسة ىذا النظاـ القضائي مف جية تع
عمى إجراءات سير ة، والمحمية مف جية، و وأسموب عممو، واختصاصاتو النوعي

عمى طبيعة األحكاـ الصادرة عنيا مف أماـ ىذه الجيات مف جية ثانية، و الدعوى 
 جية ثالثة.

 

 المطلب األول
 تشكيل محاكم العمل في النظامين الفرنسي والبلجيكي

 

تجمع مختمؼ األنظمة القانونية، نظرًا لخصوصيات قضاء العمؿ، عمى تميز  
ؼ تشكيمة ىذه المحكمة عما جرى عميو العمؿ في المنظومة القضائية ذات واختبل

الوالية العامة، حيث كثيرًا ما يشارؾ ممثمو العماؿ وممثمو أصحاب العمؿ بطرؽ 
وأشكاؿ تختمؼ مف نظاـ قانوني إلى نظاـ قانوني آخر، وىو ما سوؼ نفصمو في 

 .  المواليةالفروع 
 

 الفرع األول
 في النظام الفرنسي  تشكيل محاكم العمل

 

يعتبر النظاـ الفرنسي مف بيف النظـ التي تعتبر قضاء العمؿ قضاء مستقبل  
بذاتو، وىي تمؾ التي يتـ فييا إنشاء المحاكـ المختصة في الفصؿ في منازعات 

، كيفية مكاف المحكمةنصوص خاصة تتضمف إلى جانب اسـ و  العمؿ بمقتضى
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ختصاصتيا و تشكيميا ونظاـ عمميا، و  يا، وكذا كيفية طبيعة اإلجراءات المتبعة أماما 
 ما إلى ذلؾ مف النصوص القانونية المنظمة ليا.و استئنافيا، تنفيذىا أو إصدار األحكاـ و 

 

وتتميز محاكـ العمؿ في النظاـ الفرنسي بكونيا محاكـ استثنائية متخصصة، 
البنية الفكرية تسودىا فكرة القضاء الشعبي المبني عمى فكرة االنتخاب انسجاما مع 

، ر قضاء العمؿ بأنو ذو طبيعة خاصةوالحضارية لممتقاضي الفرنسي. لذلؾ يعتب
سواء مف حيث طريقة إنشائو، أو مف حيث اإلجراءات المتبعة أمامو، األمر الذي 

بصفة المنظومة القضائية في الدولة، ويتبيف لنا ذلؾ و  يجعمو مستقبل بصفة كاممة عف
حيث تنشأ محاكـ العمؿ بمجرد طمب تقدمو البمدية الراغبة خاصة في طريقة إنشائو، 

كذا المجمس أي المجالس البمدية في الدائرة و في ذلؾ إلى السمطة التنظيمية، بعد أخذ ر 
 اؼ المزمع إحداث المحكمة في دائرالعاـ لممحافظة، ورئيس محكمة االستئن

عماؿ وأصحاب العمؿ عمى تمثيبل لم باإلضافة إلى المنظمات النقابية األكثراختصاصو، 
الثبلثة أشير التالية إلعبلميـ،  بحيث  الوطني، وعدـ معارضة أي منيـ خبلؿالمستوى 

 .1بإنشائيا االلتزاـال يبقى أماـ الدولة حينئذ إال 
 

" الييئة Conseil de Prud’hommeوقد جعؿ التشريع الفرنسي مف محكمة العمؿ "
مؿ ميما كانت قيمتيا المالية، وميما كانت الوحيدة المختصة بالنظر في قضايا الع

مف عدة أقساـ  (محكمة العمؿ)ومضمونيا حيث يتكوف ىذا المجمسطبيعتيا 
أصحاب  حيث يمثؿ .2مشترؾ بيف الفروع استعجاليمتخصصة، إلى جانب مكتب 
تخصصاتيـ، إلى جانب تمثيؿ العماؿ وفؽ نفس العمؿ حسب طبيعة نشاطيـ و 

فروع بالتساوي، سواء في مكاتب المصالحة أو في مكاتب المعيار في مختمؼ ىذه ال
ؿ فئة عمى أف تكوف رئاسة الحكـ، بنسبة تمثيؿ أربعة أعضاء عمى األقؿ لك

 بالتداوؿ بيف الطرفيف.( محكمة العمؿالمجمس)
 

                                                           
 .R. 1422-1, R. 1422-2, R، راجع كذلؾ المواد303راجع : د.عصاـ يوسؼ القيسي، المرجع السابؽ، ص  -1

Droit  du travail, DLLOZ, 72مف قانوف العمؿ الفرنسي؛  1422-3
 ème

 édition. Op. Cit. p1453. 
روع ىي : فرع اإلطارات، فرع الصناعة، فرع التجارة أو الخدمات، فرع الفبلحة، فرع وعددىا خمسة ف -2

 Le -  وكذلؾ: 2008قانوف العمؿ الفرنسي المعدؿ سنة منL.1423-2النشاطات المختمفة ؛ راجع : المادة 
Nouveau Code du travail op cit p 1082. Jacques VILLEBRUN  et Guy  Patrice   QUETANT, 
op.cit.p 25 et  Yves DELAMOTTE, Daniel MARCHAND :- Le Droit du Travail en Pratique - 

 Les Editions  D’organisation, Paris, 1983, p 43.                                                     
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كما يمكف تقسيـ كؿ قسـ مف ىذه األقساـ إلى غرؼ حسب الحاجة، عمى أف 
ذلؾ بقرار مف رئيس ى األقؿ عف كؿ طرؼ، و ة ممثميف عمتتشكؿ كؿ غرفة مف أربع

حيث ،Conseil de Prud’homme"1" (محكمة العمؿحكمة االستئناؼ باقتراح مف مجمس )م
ثميف الثاني لمحكـ بنسبة مميف عمى مكتبيف أحدىما لممصالحة و يتوزع ىؤالء الممثم

ب مكتفي حيف يتشكؿ  (أصاحب العمؿاثنيف عمى األقؿ عف كؿ فئة )أي العماؿ، و 
 .2مف ممثؿ واحد عف كؿ طرؼ يأالستعجال

 

ىيئات الحكـ القضائي في المصالحة و ىذا التنظيـ الذي يجمع بيف ىيئات 
ىيئة واحدة جعميما ىيئتيف متكاممتيف، تعمؿ بشكؿ متجانس لتسوية أي نزاع عمالي 

ىو أو عف طريؽ األحكاـ القضائية، و  يعرض عمييا سواء عف طريؽ المصالحة،
ؼ مع متطمبات يى ىذه الييكمة بعد عدة تعديبلت وعمميات تكتوصؿ إل النظاـ الذي

مف دائرة  التي وسعت. 1986و1979يات قضايا ونزاعات العمؿ، والسيما تعديبلت حتمو 
ختمؼ القضايا المتعمقة ليشمؿ م 30/12/1986اختصاص محكمة العمؿ بمقتضى قانوف 

جراءات التسريح ألسباب بعمميات و  غاء إجراء الترخيص اإلداري بعد إل اقتصاديةا 
محكمة  اختصاصنعود إليو بالتفصيؿ عند تناوؿ موضوع  ىو ما سوؼو  .3المسبؽ
 العمؿ.

 

نسي، فإف الطابع المميز ألحكاـ وبالنسبة لتشكيؿ محاكـ العمؿ في النظاـ الفر 
ر المباشر عمى الواقعية، كاف لو األثقانوف العمؿ، المتسـ بالمرونة والسرعة و  قواعدو 
عبلقات  شئة عفمنسجمة مع خصوصيات المنازعات النا، حتى تكوف كيؿ تمؾ المحاكـتش

يستطيع  نية، الميواقتصادية و  ةاعتبارات اجتماعيالتي كما ذكرنا آنفا تتحكـ فييا العمؿ، و 
مف ىنا جاءت فكرة إشراؾ ر نتائجيا إال الذيف يعيشونيا، و تقديالغوص في كنييا و 

العمؿ، حتى تتمكف ىذه األخيرة مف فيـ و مراعاة ذوي الشأف في تشكيؿ محاكـ 
مف ثـ التوصؿ إلى حميا في أسرع وقت ممكف بما لمحيطة بالمنازعة، و الظروؼ ا

 يرضي الطرفيف.
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وبناء عمى ما تقدـ، فاف محاكـ العمؿ التي يطمؽ عمييا تسمية مجالس 
 ،ستئنافيةاإلفي كؿ دوائر اختصاص المحاكمد تتواج –أو مجالس الخبراء  –األعراؼ

)صناعية، جموعة مف الميف وتتكوف مف خمسة أقساـ مستقمة، أربعة منيا تتعمؽ بم
أما القسـ الخامس فيو خاص بموظفي  خدمات تجارية، فبلحية، نشاطات مختمفة(،تجارة و 

يختص كؿ قسـ  يزاولوف فيو نشاطيـ، بحيثالتأطير ميما كاف القطاع الميني الذي 
 .1جراء الذيف ينتموف إلى نفس قطاع النشاطبالمنازعات المتعمقة باأل

 

يشتمؿ كؿ قسـ عمى ثمانية مستشاريف عمى األقؿ، أربعة منيـ يمثموف 
جميعا عف طريؽ  اختيارىـأصحاب العمؿ و األربعة اآلخروف يمثموف العماؿ، يتـ 

ىذا لمدة خمس سنوات قابمة لمتجديد، و مف طرؼ زمبلئيـ بالنسبة لكؿ فئة  االنتخاب
عضوا مقسمة إلى خمسة أقساـ مستقمة كما أف محكمة العمؿ تشتمؿ عمى أربعيف يعني 

باألجراء الذيف ينتموف إلى نفس قطاع يختص كؿ منيا بالمنازعات المتعمقة  أسمفنا القوؿ،
قسـ مف األقساـ السالفة يمكف أف تنشأ عدة غرؼ داخؿ كؿ و .2بو صالنشاط المخت
قتراح ؾ باذلاالستئناؼ بالمقاطعة، و ألوؿ لمحكمة ذلؾ بموجب قرار مف الرئيس االذكر، و 

ىذه الغرؼ مف نفس عدد األعضاء الذي لمحكمة العمؿ، بحيث تتشكؿ  مف الجمعية العامة
مستشاريف يمثموف  أربعةأربعة مستشاريف يمثموف العماؿ، و القسـ ذاتو، أي  يتشكؿ منو

عضاء ىو مبدأ أساسي ىو ما يتبيف لنا منو أف مبدأ التساوي في األأصحاب العمؿ، و 
 .3في تنظيـ محاكـ العمؿ

 

ا الخمسة تشكيمة يستوجب القانوف أف يكوف لكؿ محكمة عمؿ بأقساميو 
، أحدىما يمثؿ أصحاب العمؿ، اثنيفمشتركة فيما بينيا، تضـ عضويف  استعجاليو

                                                           
 .2008جانفي21المؤرخ في  2008-67الفرنسي المعدؿ رقـ ( مف قانوف العمؿ R- 1423-1المادة )راجع :  -1
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s ; Alain SUPIOT - Op Cit. P 376 ; Gérard LYON-CAEN, Jean PELISSIER, Alain SUPIOT - Op Cit. P 
899 ; Martine  Le Bihan – Guénolé :- Droit du travail- ellipses Edition Marketing, Paris, 2004, p 3; 
Sandra  Guérinot : « Aller et gagner aux Prud’hommes », 2

ème
 édition, DELMAS express, Paris, 2004, p 
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Op Cit. P 376 ; Jean Pélissieret Alain Supiot et Antoine, op. Cit .P 1317 ; Daniel MARCHAND, «  Le 
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 .1ستعجاليةالقضايا العمالية ذات الصبغة اال ، تختص بالنظر فيالعماؿ اآلخر يمثؿو 
نائب رئيس يتـ ورة آنفا، رئيس و يستوجب أف يكوف لكؿ محكمة بأقساميا المذك كما

ضاء المنتخبيف المتكونة مف األعطرؼ الجمعية العامة لممحكمة و  فاختيارىما م
بية باألغمالسري المباشر و  االقتراعف طريؽ غرؼ ىذه األخيرة، عالمشكميف ألقساـ و 

لرئاسة بالتداوؿ بيف ممثمي أصحاب تتولى فييا االمطمقة لؤلعضاء الحاضريف، و 
المعموؿ لعماؿ لمدة سنة قابمة لمتجديد، وىي الطريقة نفسيا المتبعة و ممثمي امؿ، و الع

يتكوف كؿ قسـ مف أقساـ محكمة العمؿ و  .2نيابة رئاسة األقساـبيا بالنسبة لرئاسة و 
 مكتب لمحكـ.، و ةلحاصمذكرىا مف مكتبيف، مكتب لم السالؼ

 

العمؿ،  أحدىما يمثؿ أصحاب ،أثنيفيتشكؿ مف عضويف : لحةمكتب المصا ـ2 
 السري المباشر منطرؼ االقتراععف طريؽ تعينيما يتـ اختيارىما و  ،3اآلخر يمثؿ األجراءو 

فرعا  مثؿالذي ياط الميني لكؿ قسـ مف األقساـ، و زمبلئيـ الذيف ينتموف إلى نفس النش
 .4تشكيؿ أقساـ محاكـ العمؿ باتانتخاذلؾ أثناء عممية معيف مف فروع النشاط، و 

 

نيابة رئاسة مكاتب المصالحة، بالتداوؿ بيف جميع أعضاء وتتولى رئاسة و 
النصؼ ، نصفيـ مف ممثمي أصحاب العمؿ، و القسـ المتكوف مف ثمانية أعضاء

اآلخر مف ممثمي األجراء كما ذكرنا مف قبؿ، فتارة يكوف الرئيس مف ممثمي أصحاب 
ى يكوف الرئيس مف ممثمي العماؿ ونائبو تارة أخر مي العماؿ، و لعمؿ ونائبو مف ممثا

ذلؾ كما ىو مقرر في النظاـ الداخمي لكؿ قسـ مف مف ممثمي أصحاب العمؿ، و 
 .5أقساـ المحكمة

 

                                                           
1  - Voir, Art. R.1455-1du Code du Travail Français 72

ème
, op cit ; Jean-Maurice VERDIER - Op 

Cit. P 28 ; Bernard TEYSSIE - Op Cit. P 96 ; Alain SUPIOT - Op Cit. P 377 ; Gérard LYON-CAEN, 

Jean PELISSIER, Alain SUPIOT - Op Cit. P 915 ; Emmanuel Dockès et Elsa Peskine et Cyril Wolmark, 

Droit du travail, 5
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 édition, Dalloz 2010. , p 635 ; Dominique Grandguillot :- Droit du travail – 

12
ème

édition, Gualinolextenso édition, paris 2010-2011, P 184.
 

2- - Jacques GHESTIN - Philippe LANGLOIS - Op Cit. P  40 ; (G) GUERY- Op Cit. p 30 ; 

Gérard LYON-CAEN - Jean PELISSIER - Alain SUPIOT - Op Cit. P 533 et s. 
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ème
  

édition,  Op.cit. P 387 ; Jean Pélissier et Alain Supiot et Antoine Jeammaud, op cit, p 1342.     
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 – Jaques GHESTIN et Philippe LANGLOIS  - Op Cit. P 40 ; Jean-Claude JAVILLIERراجع :  - 5
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يقوـ مكتب المصالحة لكؿ قسـ مف األقساـ السالفة الذكر، بمحاولة الصمح و 
احب العمؿ، أو مف كمييما لتسوية النزاع المعروض عميو مف طرؼ العامؿ، أو ص

 عمى عرض نزاعيما عمى محكمة العمؿ. اتفاقيمامعا، في حالة 
 

اء الصمح مسألة أولية تعتبر ميمة مكاتب المصالحة المتمثمة في إجر و 
 .1إلى مرحمة الحكـ االنتقاؿىي مف النظاـ العاـ يستوجب القياـ بيا قبؿ إجبارية، و 

 

بذلؾ وفيؽ بيف الطرفيف، يحرر ففي حالة نجاح مكتب المصالحة في الت
يصبح محضر االتفاؽ بشأنيا. و الجوانب التي تـ محضرا يدوف فيو كؿ النقاط و 

في حالة طريؽ مف طرؽ الطعف، و عف فيو بأي بمثابة حكـ نيائي ال يمكف الط االتفاؽ
تحوؿ قوـ بتحرير محضر بعدـ المصالحة و الجزئي أو الكمي في ذلؾ ي اإلخفاؽ

 .2الحكـالقضية إلى مكتب 
 

وفي ىذا المجاؿ رأت محكمة النقض الفرنسية أف دور مكتب المصالحة 
السابقة لمرحمة التقاضي عمبل قضائيا يستوجب  جباريةيقتضي أف تكوف المصالحة اإل

مشاركة فعمية مف مكتب المصالحة في البحث عف اتفاؽ بيف الطرفيف. واستنتجت 
ا راقب مكتب المصالحة إعبلـ المحكمة أف ىذا الصمح ال يكوف صحيحا إال إذ

مف وفي صورة تخمؼ شرط  ، توفر شروط صحة المحضر و أف الطرفيف بحقوقيما
العرؼ بإعادة طرح النزاع  شروط صحة محضر المصالحة فانو يمكف القياـ لدى قاضي

 .3أمامو رغـ وجود الصمح الذي يفترض أف ينيي النزاع بصفة باتة
 

                                                           
 André BRUN et Henri GALLAND. Op Cit. P 234.  Alain SUPIOT - Op Cit. P 627راجع :   - 1

; Bernard TEYSSIE - Op Cit. P 126; Catherine PUIGELIER, op cit. p 7 ;Jacqus VILLEBRUN ,Guy-
Patrice Quétant , op cit, p396.                       

 Jaques GHESTIN et Philippe LANGLOIS  - Op Cit. P 41 et s ; Jean-Claudeراجع : - 2

JAVILLIER – Op Cit. P 591 ;  André BRUN et Henri GALLAND – Op Cit. P 234;Jean 
Pélissier et Alain Supiot et Antoine Jeammaud, op cit. p 1319.                                            

Cass.Fr. ci. 28 mars 2000,D. 2000, Jur. P.537 note J.Savatier, R.J.S. ,5/2000  Nأنظر-3
o
565  

   « La conciliation , préliminaire obligatoire de l’instance prud’homme » ,est un acte judiciaire qui 
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les parties étaient informées de leurs droits respectifs si les conditions de validité du procès verbal de 
conciliation ne sont pas remplies , la juridiction prud’homale peut valablement être saisie »; Guy 
VENANDET, op.cit.p 175.                                                                                                                 

 .17، ص ، مرجع سابؽأنظر في ىذا الشأف: فاطمة الزىراء بف محمود
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حة مف القياـ بميمتو األساسية السالفة الذكر، فقد حتى يتمكف مكتب المصالو         
قرارات تخاذ إجراءات و استثنائية واسعة، مف أىميا إمكانية اخصو المشرع بصبلحيات 

أو شيادات  األجور كشوفاتاألمر مثبل بتسميـ المعجؿ، عندما يتعمؽ  ذلمتنفيقابمة 
يح، أو بدفع مقدـ التسر الخاصة بكؿ مف العطمة السنوية و  العمؿ، أو بالتعويضات

غير ذلؾ مف  معاش عف أجرة الثبلثة أشير األخيرة، أو بدفع الغرامة التيديدية، إلى
 .1التي ال تقبؿ الطعف إال بوجود حكـ في الموضوعو اإلجراءات المؤقتة 

 

والمبلحظ أف المشرع الفرنسي بتركيزه عمى إجراء محاولة الصمح، وجعميا في 
وترتيب البطبلف عمى عدـ مراعاتيا،  -محاكـ العمؿ -مقدمة مياـ مجالس الخبراء 

في إطار سياسة )ف خمؽ اإلطار التقني والتشريعي أو عدـ القياـ بيا. فانو انطمؽ م
جراءاتو،  ،ليحقؽ لو غايتو( اجتماعية وقضائية فيناؾ مكتب لمصمح قائـ بذاتو بقواعده وا 

، بما في ذلؾ مساىمة وىناؾ جو مف الوعي والمراقبة الذاتية عمى مستوى المؤسسة
مندوبي العماؿ ولجاف المؤسسة ورقابة مفتشية العمؿ، فضبل عف تشبع صاحب 

مف القضايا المطروحة %25العمؿ باحتراـ القانوف والقضاء، ىذا الجو ىو الذي جعؿ 
 .2طريؽ الصمح وقبؿ االنتقاؿ إلى مرحمة الحكـأماـ محاكـ العمؿ تسوى عف 

 

ىمية الدور الذي تقـو بو ىذه المكاتب، المتمثؿ مما سبؽ يتضح لنا بجبلء أو 
أساسا في محاولة التوفيؽ بيف األطراؼ عف طريؽ عممية الصمح بيدؼ التوصؿ إلى 

 تسوية ودية لمنزاع.
 

مرحمة   يجب القياـ بو قبؿ المرور إلىأولي، ونظرا لكوف ىذا اإلجراء إجباري و 
واسعة، تمكنيا منالقياـ بمياميا  ثنائيةاستصبلحيات الحكـ، فقد منح المشرع ليذه المكاتب 

جراءات تحفظية لتفادي اتخاذ إ ستعجمة، لذلؾ يمكنياكاتخاذ قرارات معمى الوجو األكمؿ،

                                                           
  ; Jean RIVERO et Jean SAVATIER  - Op Cit. P 263 et s ;  Bernard TEYSSIE – Opcit  P129:راجع -1

Alain SUPIOT - Op Cit. P 567 ;  Le Nouveau Code du Travail - Op Cit. P 1136 :    Catherine   
PUIGELIER, op cit, p 7 (v.pour les mesures conservatoires, Cass. Soc. 17 mars 1998, Bull.civ, n 153), 

ect ; Emmanuel Dockès et Elsa Pestine et Cyril Wolmark, op cit, p 635. 
 Emmanuel Dockès , Elsa Pestine , Cyril Wolmark, op cit, p 635 ;  Droit Social, n 2:راجع-2
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نازعات فغالبا ما تنتيي الملذلؾ و  حدوث الضرر، أو القياـ بأعماؿ غير قانونية، 
 .1ستعصى منيا يحاؿ إلى مكتب الحكـالعمالية عند ىذا الحد، وما ا

 

اثناف يتشكؿ مكتب الحكـ مف أربعة مستشاريف عمى األقؿ،  :مكتب الحكمـ  3 
اختيارىـ جميعا عف اآلخراف يمثبلف العماؿ، يتـ  يمثموف أصحاب العمؿ، واالثناف

يترأس المكتب بالتداوؿ فتارة مف الفئة طريؽ االنتخاب ويتمتعوف بصفة قاضي، و 
الممثمة لمعماؿ، فعندما يكوف الرئيس تارة أخرى مف الفئة مؿ، و الممثمة ألصحاب الع

بحيث ال تمنح  ..2العكس صحيحيكوف نائبو مف فئة أصحاب العمؿ و مف فئة العماؿ 
التونسي والمغربي الشأف بالنسبة لبعض التشريعات ) الرئاسة لقاض محترؼ كما ىو
محاكـ  الفرنسي عمى الطابع الشعبي األصيؿ لتشكيمةوالجزائري(، بؿ حافظ المشرع 

ميزة لممجتمع الميني الفرنسي. أما جياز كتابة الضبط ممعمؿ العتبارات خاصة و ال
فقد أسند إلى موظفيف تابعيف لوزارة العدؿ مف ضمف كتاب الضبط الممارسيف في 

 .3المحاكـ القضائية العادية
 

لت إليو مف طرؼ تتمثؿ مياـ مكتب الحكـ في الفصؿ في القضايا التي حو و  
 ،4ي لـ تتـ تسويتيا كميا أو جزئيا عمى مستوى ىذه األخيرةالتمكتب المصالحة، و 

، ثـ يقوـ باالستبلـ األطراؼ بواسطة رسالة مضمنة مع اإلشعار  باستدعاءحيث يقوـ 
في حالة تساوي األصوات في يا باألغمبية المطمقة لؤلصوات، و بالفصؿ في ىذه القضا

اإلجماع إلى جمسة أخرى قضية ما، يؤجؿ النظر في المسائؿ التي لـ يتـ بشأنيا 

                                                           
 Dominique Grandguillot , op cit. P 184. ; Sandra Guérinot, op cit  P.94. ; Martine  Leراجع: - 1
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ص  ،1986-1985الرباط، السنة الجامعية  جامعة محمد الخامس، كمية العمـو القانونية واالقتصادية واالجتماعية،

والحاجة إلى إحداث قضاء  (1974-1972). أسامة األبيري، " تجربة المحاكـ االجتماعية بالمغرب 307
دبمـو الدراسات العميا المتخصصة في الميف القضائية والقانونية، كمية العمـو بحث لنيؿ  ،اجتماعي متخصص"

 .73ص   ،2009-2008الرباط، السنة الجامعية جامعة محمد الخامس،  ،القانونية واالقتصادية واالجتماعية
Code du travail, 72مف قانوف العمؿ الفرنسي R. 1454-17 المادة    :راجع - 4

ème
 éd, op cit, p1541 
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برئاسة قاضي محترؼ يكوف صوتو في أجؿ ال يتعدى شيرًا واحدًا و لنفس المكتب و 
 .1مرجحا في حالة تساوي األصوات مرة ثانية

 

بتدائية نيائية، عندما ال تتجاوز ىذه المكاتب فتكوف ا أما األحكاـ الصادرة عف
ىو مبمغ قابؿ ( و 3121أورو سنة  3820القيمة المالية لمطمب أو الدعوى األصمية )مبمغ 

ابتدائية فقط عندما تكوف  يمكف الطعف فييا إال بالنقض، و مف ثـ اللممراجعة سنويا، و 
 .2لبلستئناؼتكوف قابمة تتجاوز ىذه القيمة و 

 

 

 الفرع الثاني
 تشكيل محاكم العمل في النظام البلجيكي

 

ماعية داخؿ مؤسسة لقد اختار النظاـ البمجيكي أف يجمع فروع المادة االجت
ببمجيكا  2:78أكتوبر  21أقر قانوف  حيثواحدة متخصصة، ىي محاكـ العمؿ، 

مف المدرسة الفرنسية المشوبة  متخمصاً إصبلحا قضائيا حديثا في المادة االجتماعية 
بالتعددية، وتشتت فروع المادة االجتماعية بيف عدة مؤسسات قضائية، وقد أخذ 

ف مقتضيات القانوف القضائي الخاص البمجيكي الذي القانوف المذكور مكانو ضم
 .3عدلت جؿ مقتضياتو بموجب ىذا اإلصبلح

 

تشتمؿ مؤسسة القضاء االجتماعي البمجيكي عمى المحاكـ التالية: محاكـ 
ف محاكـ المقاطعات ، ومحكمة النقض، فضبل عاإلستئنافيةاكـ العمؿ العمؿ ومح

يا في النظر في المنازعات المتعمقة الموازية لمحاكـ العمؿ، المحصور اختصاص
 بقواعد الختصاص.
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 فبالنسبة لمحاكـ العمؿ فيي مؤسسة توجد عمى مستوى كؿ دائرة قضائية  
، والتي 2:78ببمجيكا، وقد حمت ىذه المحاكـ محؿ مجالس الخبراء التي ألغاىا قانوف 

مجمس كانت سواء مف حيث التشكيؿ أو التنظيـ أو قواعد االختصاص، مطابقة ل
 بفرنسا. -محاكـ العمؿ –الخبراء 
 

وتتكوف محاكـ العمؿ البمجيكية مف غرفتيف، تتشكؿ كؿ واحدة مف رئيس،  
وىو قاض محترؼ معيف في محكمة العمؿ ليذه الغاية، وعضويف يسمياف قاضياف 
اجتماعياف يقوماف بدور العضوية في تشكيمة المحكمة، أحدىما بصفة صاحب عمؿ، 

تماعي البمجيكي قضاء ر أو مستخدـ، بحيث أف القضاء االجواآلخر بصفة أجي
ستوى الدرجة األولى دوف تمييز بيف فروع المادة االجتماعية في ىذا جماعي عمى م

المجاؿ، ويوجد عمى مستوى كؿ محكمة عمؿ مندوب لمعمؿ يمارس مياـ النيابة 
 .1العامة بصفة دائمة تحت إشراؼ ومراقبة النيابة العامة

 

أف تشكيؿ محاكـ العمؿ يتأثر ويتنوع مف حيث تركيب الييئة  والمبلحظ
خماسية أو  بالنسبة لؤلعضاء، حيث يمكف أف تكوف الييئةالحاكمة  حسب نوعية النزاع 

رباعية حسب األحواؿ، بحيث أف ديمومة الرئاسة مف طرؼ القاضي المحترؼ ىي 
 .اإلستئنافيةالعمؿ ينطبؽ أيضا عمى محاكـ التي ال تقبؿ التغيير، وىذا التشكيؿ 

 

ولقد أوجد القانوف البمجيكي بشكؿ موازي مع محاكـ العمؿ ذات الوالية العامة 
في المادة االجتماعية، محكمة أطمؽ عمييا اسـ محكمة المقاطعة، أوكؿ إلييا 
اختصاصا فريدا كمرجع ابتدائي ونيائي، يتعمؽ فقط بالنظر في المنازعات المتعمقة 

ىذه المحكمة مف رئيس المحكمة االبتدائية رئيسا، ورئيس وتتألؼ  ،2باالختصاص
ويمارس مياـ النيابة  ،3محكمة العمؿ، ورئيس المحكمة التجارية بصفة عضويف

أماميا وكيؿ النيابة، وال تمثؿ ىذه المحكمة جية قضائية أعمى بالنسبة لمحاكـ 
اختصاصيا،  ، فيي تمارس بشكؿ مواز في حدوداإلستئنافيةالعمؿ، أو محاكـ العمؿ 

 .4وأف قراراتيا في مادة االختصاص ال تقبؿ إال الطعف بالنقض ولو صدرت غيابيا
                                                           

 .76أسامة األبيري، مرجع سابؽ، ص - 1
 مف القانوف القضائي البمجيكي. 644إلى  639كما ىو منصوص عميو في المواد  - 2
 مف القانوف القضائي البمجيكي. 74وذلؾ بمقتضى المادة  - 3
 .77ألبيري، مرجع سابؽ، ص ، أسامة ا253، مرجع سابؽ، ص القضاء االجتماعي بالمغرب ىاشـ العموي." - 4
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 فيعتبر القانوف القضائي البمجيكي مف، اإلستئنافيةأما بالنسبة لمحاكـ العمؿ 
 خاصة بالمادة االجتماعية، استئنافيةمحاكـ عمؿ رة التي أسست دضمف التشريعات النا

، وتتألؼ اإلستئنافيةئرة محكمة االستئناؼ، محكمة العمؿ وتوجد عمى مستوى كؿ دا
ىذه المحكمة مف عدة غرؼ، يرأس كؿ منيا مستشار مف المحاكـ القضائية العادية، 
وعضويف مستشاريف اجتماعييف كما سبقت اإلشارة إلى ذلؾ، ويمثؿ دور النيابة 

ف كاف عمميا ، النائب العاـ أو محاـ عاـ اإلستئنافيةالعامة أماـ محاكـ العمؿ  وا 
 .1يضطمع بيذا الدور مندوب العمؿ تحت إشراؼ النائب العاـ

 

وتسيطر عمى قواعد االختصاص في المادة االجتماعية، قاعدة الوالية العامة 
لمحاكـ العمؿ عمى جميع فروع المادة االجتماعية، فمحاكـ العمؿ ذات االختصاص 

وادث العمؿ واألمراض المينية، بالنظر في منازعات العمؿ الفردية، وفي قضايا ح
وقضايا الضماف االجتماعي، ال تعرؼ التعددية المصيقة بالقانوف الفرنسي والتشريعات 
التي حدت حذوه كما ىو الشأف بالنسبة لتونس والمغرب. فاالختصاص النوعي 

 إلىلمقضاء االجتماعي ببمجيكا يتعدى عبلقة التبعية بمفيوميا القانوني واالقتصادي، 
 داخؿ نطاؽ عبلقة التبعية،ما يتعمؽ بالمفيـو الواسع لمقوانيف االجتماعية، وحتى كؿ 

ىذه المحاكـ يجمع الميداف الجزائي واإلداري إلى جانب الشؽ المدني،  فاختصاص
أضؼ إلى ذلؾ وجود قضاء استعجالي اجتماعي متخصص عمى مستوى محاكـ 

 .2العمؿ دوف غيرىا
 

المادة االجتماعية عمى مستوى القضاء وبخصوص القواعد اإلجرائية في 
 البمجيكي فيي تتميز بما يمي:

 

 إجراءفمقد قنف النظاـ القضائي البمجيكي  محاولة الصمح إجبارية واختيارية: - أ
مف القانوف القضائي الخاص، مقرا قاعدة أساسية  844إلى  842الصمح في المواد مف 

ة قبؿ رفع الدعوى القضائية ذات وجييف، أوليما أف محاولة الصمح تكوف اختياري
أماما المحكمة، وثانييما أف ىذه المحاولة تكوف إجبارية بعد رفع الدعوى مباشرة، 

                                                           
 مف القانوف القضائي البمجيكي. 145أنظر المادة  -1
 القضائي البمجيكي المتعمقة باالختصاص النوعي لمحاكـ العمؿ.مف القانوف  583إلى  578راجع المواد مف  - 2
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كما ىو الحاؿ في كؿ مف القانونيف التونسي -وقبؿ أية مناقشة في الموضوع
فإذا نجحت محاولة الصمح ضمنت في محضر تكوف لو حجيتو، التي   -والمغربي

ذا فشمت المحاولة توبعت تضمف لو قوتو التنفيذ  اإلجراءاتية، وال يقبؿ أي طعف، وا 
 .1القضائية

 

: لقد أخذ التنظيـ القضائي البمجيكي في المادة المساعدة القضائية - ب
االجتماعية، بنظاـ المساعدة القضائية، باعتبارىا مؤسسة حقوقية تستيدؼ المجانية 

 في الترافع أماـ القضاء بالنسبة لممعوزيف.
 

البمجيكي نوف القضائي الخاص مف القا 699إلى  664جت المواد مف ولقد عال
المقتضى الخاص باألجير، وفي ضوء ىذه النصوص يمكف حصر أىـ األحكاـ   ىذا

 التي تييمف عمى القاعدة المذكورة في األمور اآلتية:

 عدـ األخذ بنظاـ المساعدة القضائية بقوة القانوف؛ -
 لمساعدة القضائية أماـ محاكـ العمؿ؛لبلستفادة مف اوجوب شرط الجنسية  -

 .2وجوب توفر حالة العوز -
 

ويتـ ىذا التدخؿ  ،3ج ـ تدخل النيابة العامة أمام القضاء االجتماعي البمجيكي
دوف تمييز بيف منازعات العمؿ وقضايا الضماف االجتماعي، وحوادث العمؿ 

أجور مطروحة واألمراض المينية، بحيث كمما كانت قضية تمس العمؿ التبعي الم
رقابتيا عمى حسف سير  إطارفي  خمت النيابة العامة إلبداء رأيياوتد إالأماـ القضاء، 

العدالة بمفيوـ دورىا الحمائي، فكؿ القضايا االجتماعية تمس النظاـ العاـ ويتعيف 
 .4تحت طائمة البطبلف إليياتدخؿ النيابة العامة فييا وتبميغيا 

 

االجتماعي في النظاـ البمجيكي مف أماـ القضاء  ويتجمى دور النيابة العامة 
 زاويتيف أساسيتيف:

                                                           
 .356مرجع سابؽ، ص ، القضاء االجتماعي بالمغرب، ىاشـ العموي  - 1
 .   358مرجع سابؽ، ص ، الواقع واآلفاؽ -تجربة التنظيـ القضائي في المادة االجتماعية تقييـ، ىاشـ العموي - 2
 ىذا التدخؿ. القانوف القضائي الخاص البمجيكي التي عالجت قواعدمف  764و  758و  582و  581و  580أنظر المواد  - 3
 .260مرجع سابؽ، ص  ،المغربالقضاء االجتماعي ب، ؛ ىاشـ العموي79مرجع سابؽ، ص  أسامة األبيري، - 4



                                                                                                                                 الفصل األول: قضاء العمل... نشأتو و تطوره، تشكيمو و اختصاصاتو                      الباب الثاني:
 

- 179 - 

 

وجود نيابة عامة متخصصة عمى مستوى كؿ محكمة عمؿ، ميمتيا أوال: 
بمقتضى  إذالوحيدة واألساسية ىي التدخؿ أماـ القضاء في المادة االجتماعية، 

لى النيابة ضايا إطائمة البطبلف تبميغ كؿ القوف القضائي البمجيكي يتعيف تحت نالقا
، كما أف لمنيابة العامة أف تطمع عمى كؿ القضايا وتبدي لتبدي رأييا فيياالعامة 

موقفيا ورأييا فييا، مما يضمف رقابة فعالة عمى حسف سير عدالة العمؿ، كما يعمؿ 
تحت إشراؼ قضاة النيابة العامة عمى مستوى كؿ محكمة عمؿ مندوب العمؿ، 

نسيؽ مع النيابة العامة إلعداد موقؼ ىذه األخيرة مف يمارس ميامو التقنية بت
الدعوى، بحيث أف مندوب العمؿ المنتدب خصيصا ليذه الغاية وباستمرار داخؿ 
مؤسسة القضاء االجتماعي خصوصا النيابة العامة يدعـ ممارسة أنجع لمحؽ العاـ 

 .1ستئنافيةاإلفي المادة االجتماعية، ونفس الشيء يمكف أف يقاؿ عمى محاكـ العمؿ 
 

العمؿ الفعاؿ وااليجابي أماـ القضاء االجتماعي،  مفتشيةبروز دور ثانيا: 
المحاكـ العمؿ عف  مفتشيةمطبؽ في فرنسا باستقبلؿ فالنظاـ البمجيكي لـ يتأثر بما ىو 

عداد المحاضر بشأف المخالفات، وكذا وحصر دورىا في تفتيش  ،ةاالجتماعي المؤسسات وا 
دورىا يمتد إلى داخؿ مؤسسة القضاء بتنسيؽ مع النيابة  أففيؽ، بؿ بالدور التو  لمقياـ

بحيث أنيا تمارس عمميا مياـ السير عمى الحؽ العاـ في المادة العامة وتحت إشرافيا، 
وتتدخؿ في القضايا التي تبمغ إلى النيابة العامة، وتعتبر بمثابة ضابطة االجتماعية، 

 معمومات والمعطبات والتقنيات لتوظيفيا فيقضائية أماـ ىذه النيابة ألجؿ جمع ال

ومستنتجات النيابة العامة مما ينير أماـ الييئة الطريؽ لتقريب الحقيقة،  مرافعات
ويجعؿ القرار القضائي في صميـ دوره، مف حيث آثاره في الحياة العامة، بمنظور 

 .2الحماية الحقيقية لعبلقات العمؿ واستقرارىا
 

و  866لقد وضعت المادتاف :اإلجراء الكتابي واإلجراء الشفييوضعية الخيار بيف  -د 
ف العامؿ قد اختار الترافع كا إذامف القانوف القضائي البمجيكي حكما مؤداه أنو  867

الترافع شفويا،  العماؿ أو وكيمو غير المحامي، فبإمكانو، أو بواسطة توكيؿ ممثؿ شخصيا
ذا كاف العامؿ ممثبل بمحاـ  خاص، تعيف  المساعد القضائية أو بتوكيؿ سواء في إطاروا 

                                                           
 .92،مرجع سابؽ، ص ، ، أسامةاألبيري265مرجع سابؽ، ص، االجتماعي بالمغربالقضاء ، راجع: ىاشـ العموي - 1
 .490مرجع سابؽ، ص ، القضاء االجتماعي بالمغرب، ؛ ىاشـ العموي93أسامة األبيري، مرجع سابؽ ص  - 2
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سموؾ اإلجراء الكتابي، وتعتبر ىذه القاعدة المميزة لمقانوف البمجيكي عف جؿ األنظمة 
اقتضاء الحؽ عمى العامؿ أماـ القضاء  إجراءاتالمقارنة، ذات عبلقة بمفيـو تبسيط 

 .1االجتماعي
 

الي اجتماعي موحد استعج ويمتاز النظاـ القضائي البمجيكي بإنشاء قضاء 
خوؿ النظاـ البمجيكي لرئيس محكمة العمؿ االختصاص الشامؿ  ، حيثاالختصاص
المتعمقة بالقانوف االجتماعي، وىو اختيار رائد مف شأنو تعميؽ  االستعجاليةفي المادة 

 الحماية وتأصيؿ ىذا القضاء وتدعيمو.
 

يكي، عف مؤسسة االستعجاؿ مف القانوف القضائي البمج 695و 6:فمقد تطرقت المادتاف   
ستعجالية واتخاذ حكمة العمؿ السمطات الوالئية واإلفي المادة االجتماعية، وخوؿ لرئيس م

التدابير التحفظية والوقتية التي ال تمس الجوىر، ويتوفر فييا عنصر االستعجاؿ، وتمس العمؿ 
ع رئيس المحكمة ما وض إذاالتبعي المأجور، بحيث أنو يمكف الحديث عف تنازع االختصاص 

ستعجالية تمس العمؿ المأجور، وبذلؾ يكوف ات الوالية العامة يده عمى قضية إالقضائية ذ
والنقابي المطروح في فرنسا، قبؿ وحتى بع  مجيكي قد استفاد مف الجدؿ الفقييالقضاء الب
، وذىب في مجاؿ فرز االختصاص النوعي في المادة االجتماعية إلى أبعد مدى :2:8إصبلح 

 .2أالستعجالييشمؿ حتى التخصص في الميداف 

 
 المطلب الثاني

 تشكيل محاكم العمل في النظام التونسي والمغربي
 

نظرًا لئلرث التاريخي الذي يربط النظاميف التونسي والمغربي بالنظاـ الفرنسي،  
قد تأثر قضاء العمؿ في ىذيف البمديف تأثرًا كبيرًا، حيث يظير ىذا التأثر في تنظيـ 

شكيؿ وعمؿ األقساـ واألجيزة الداخمية في محاكـ العمؿ المختصة بالنظر في ت
 نزاعات العمؿ، وىو ما سوؼ نبينو في الفرعيف التالييف:

 
 

 
                                                           

 . 79؛ أسامة األبيري، مرجع سابؽ،ص 362مرجع سابؽ،ص ، بالقضاء االجتماعي بالمغر ، ىاشـ العموي - 1
 .364ىاشـ العموى، تقييـ تجربة التنظيـ القضائي في المادة االجتماعية، مرجع سابؽ، ص  - 2
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 الفرع األول
 تشكيل محاكم العمل في النظام التونسي

 

يقترب تنظيـ محاكـ العمؿ في تونس إلى حد بعيد، مف التنظيـ المعموؿ بو    
بمجالس  العمؿ التي كانت تعرؼ فيما مضىفرنسي، فنجد أف محاكـ في القانوف ال

تتشكؿ مف قاضي محترؼ  ،2التي أصبحت تسمى حاليا بدوائر الشغؿو  ،1األعراؼ
 اآلخر يمثؿ العماؿ.شاريف أحدىما يمثؿ أصحاب العمؿ و عضويف مسترئيسا، و 
 

 ويمحؽ يكؿ دائرة شغؿ كاتب وعند االقتضاء كاتب مساعد أو عدة كتاب 
مساعديف ويشغؿ ىذه المياـ كتاب المحاكـ أو معاونوىـ الذيف يعينيـ وزير العدؿ 
ويحضروا الجمسات، وعند تعذر حضورىـ يمكف لوكيؿ الجميورية التابع لو الدائرة أف 

 .3يعيف كاتبا أو كاتبا معاونا لو
 

يتـ تعييف القاضي رئيس الدائرة وعند االقتضاء رئيس كؿ فرع تابع ليا لمدة و  
سنتيف قابمة لمتجديد بقرار مف وزير العدؿ، كما يمكف حسب نفس الطريقة تعييف نائب 

 حضور الرئيس الرسمي.  أو عدة نواب لمرئيس، يرجع إلييـ في حالة غياب أو تعذر
 

لسنة  29وبموجب تعديؿ بعض فصوؿ مجمة الشغؿ التونسية بالقانوف عدد 
اسة دائرة الشغؿ إلى قاض مف الرتبة ، فقد تـ إسناد رئ3117 يما 3المؤرخ في  3117

الصنؼ مف القضاة مف  االثانية لو رتبة وكيؿ رئيس المحكمة، وذلؾ اعتبارا لما ليذ
نجاح المساعي الصمحية  أقدمية وتجربة قضائية تساعده عمى حسف إدارة الجمسات وا 

صدار أحكاـ متوازنة  .4بيف الطرفيف وا 
 

                                                           
و الذي تـ تعديمو بموجب  1950جانفي19تـ إنشاء مجالس األعراؼ في تونس بموجب المرسـو المؤرخ في  -1

، ثـ أعيد األخذ بو. )أي نظاـ مجالس األعراؼ( بعد التعديبلت التي  1958وفمبر ن 04بتاريخ  58-117 القانوف
دار بوسبلمة لمطباعة و ، قانوف الشغؿ التونسي أنظر المتضمف قانوف الشغؿ ؛ 1966أفريؿ  30أحدثيا قانوف 

 النشر، السالؼ ذكره.
وعدلت في جميع فصوؿ  ،1977لسنة  55عوضت تسمية مجمس العرؼ بتسمية )دائرة الشغؿ( بمقتضى القانوف عدد  -2

 .2099ص  1977أوت  09و  05المؤرخ في  53)مواد( مجمة الشغؿ، والمنشور بالرائد الرسمي لمجميورية التونسية عدد 
 .272محمد اليادي بف عبد اهلل، مرجع سابؽ، ص  -3
سيفاد لمنشر، ، ادات القضائيةالحموؿ القانونية واالجتي، إشكاالت في نزاعات الشغؿ ، راجع: عصاـ األحمر  -4

 . 21، ص 2008،تونس
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ـ اختيارىما عف طريؽ االنتخاب مف أما العضويف المستشاريف، فسابقا كاف يت
بعد تعديؿ عواـ قابمة لمتجديد، أما حاليا و طرؼ زمبلئيـ في المينة لمدة ستة أ

وزير  ذلؾ باقتراحزمبلئيـ في المينة، و ضمف قائمة  القانوف، فقد أصبحا يعيناف مف
ة لمعماؿ ومنظمة أصحاب الشؤوف االجتماعية بعد أخذ رأي كؿ مف المنظمة النقابي

 .1ذلؾ لمدة عاميف قابمة لمتجديد، شأنيما في ذلؾ شأف رئيس دائرة الشغؿعمؿ، و ال
ويعد المستشاروف مف قبيؿ الموظفيف العمومييف، وبالتالي يمكف أف تسمط 

 .2عمييـ العقوبات المتعمقةباإلرشاء واالرتشاء، ويمكف القدح فييـ مثؿ القضاة
 

فروع إذا دعت الضرورة  إلى –محاكـ العمؿ  –يمكف تقسيـ دوائر الشغؿ و 
لذلؾ، بحيث يكوف كؿ فرع مستقؿ عف غيره، و يتشكؿ بنفس الطريقة التي تػتػشكؿ 

ىو تقريبا نفس التنظيـ المعموؿ كما ذكرنا آنفا، و  –محاكـ العمؿ  –بيا دوائر الشغؿ 
 .3بو في القانوف الفرنسي مع بعض االختبلفات

 

يتقاضوف عف بحضور الجمسات و  –محاكـ العمؿ  –يمتـز أعضاء دوائر الشغؿو 
ذلؾ تعويضات مف طرؼ الدولة، فإذا تغيب أحد المستشاريف بدوف عذر مقبوؿ، 
يمكف لمرئيس معاقبتو بغرامة تكوف مساوية لمبمغ التعويض الذي كاف يمكف أف 
يحصؿ عميو لو حضر الجمسة، مع اإلشارة إلى أف غيابو ال يمنع المحكمة مف 

ئػيس أف يعقد الجمسة بمعية العضو الحاضر، غير أنو إذا ، بحيث يمكف لمػر االنعقاد
تغيب العضواف المستشاريف معا، فإف الرئيس يحكـ بتأجيؿ الجمسة إلى موعد الحؽ، 

أف يصدر الحكـ لمػرئيس أف يعقد الجمسة بمفرده و فإذا تكرر غياب المستشاريف فيمكف 
ف ال يتمتعاف إال بصوت المستشاريعتبارا مف كوف ضية موضوع النزاع، وىذا افي الق

 .4ستشاري، عمى عكس ما ىو عميو الحاؿ في القانوف الفرنسي كما أسمفنا القوؿا
                                                           

لسنة  55مف قانوف الشغؿ التونسي المنقح بمقتضى القانوف عدد  188، 187، 186راجع : الفصوؿ )المواد(  - 1
وبالقانوف عدد  ،1994فيفري  21المؤرخ في  ،1994لسنة  ،29وبالقانوف عدد  2255ص، ، المشار إليو أعبله، 1977

 .2006ماي  2لسنة المؤرخ في  ،18وبالقانوف عدد  ،1996جويمية15المؤرخ في  ،1996لسنة  ،62
 مف مجمة الشغؿ التونسية. 231و  228و   196أنظر الفصوؿ  - 2
  مف قانوف الشغؿ التونسي المذكور سمفا. راجع أيضا: 04فقرة  184راجع: الفصؿ )المادة(  - 3

Jean RIVERO et Jean SAVATIER – 9
ème

 édition  Op Cit. P  Cit. P 278, et 13
ème

 éd. P 260 ; 
Alain SUPIOT - Op Cit. P376 Alain SUPIOT - Op Cit. P376; Bernard TEYSSIE - Op Cit. P 96.               

                                                                                                                     
مف طرؼ السيد مف قانوف الشغؿ التونسي المذكور أعبله ؛ والبحث المقدـ  ،199، 198، 197راجع: الفصوؿ  - 4

محمد الحربي في اجتماع رؤساء محاكـ العمؿ في الدوؿ اإلفريقية الناطقة بالمغة الفرنسية و المنظـ مف طرؼ المعيد الدولي 
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لتفادي غياب المستشاريف عف حضور الجمسات، فقد أوجب القانوف عمى و 
مف ثـ ال يسمح ليـ بفسخ ح ليـ بالتغيب لممارسة مياميـ، و أصحاب العمؿ السما
 مف مجمة الشغؿ التونسية. 193ي بذلؾ الفصؿ )المادة( كما يقضعقد العمؿ نتيجة لذلؾ 

 

ذا كانت دوائر الشغؿ و  مكاتب حكـ يا ال تنقسـ إلى مكاتب مصالحة، و فروعوا 
كما ىو عميو الحاؿ في القانوف الفرنسي، فإف القانوف يوجب عمى كؿ دائرة شغؿ أو 

قبؿ النظر في  ىذاء عممية المصالحة بيف األطراؼ، و فرع مف فروعيا، أف تقوـ بإجرا
القضية موضوع النزاع، بحيث يؤدي إغفاؿ ىذا اإلجراء إلى بطبلف الحكـ لتعمؽ ذلؾ 

 .1بالنظاـ العاـ
 

محضر تدوف فيو كؿ نقاط ففي حالة نجاح عممية المصالحة يحرر بذلؾ 
 ة الحكـ النيائي القابؿ لمتنفيذ.تكوف لو قو االتفاؽ و 
 

ء الدعوى المعترؼ بصحتيا مف أما في حالة النجاح الجزئي، فتفصؿ أجزا
طرؼ المدعى عميو، و ال تحاؿ إلى المحكمة إال األجزاء التي لـ يتفؽ بشأنيا. و ىو 

 .2نفس األسموب المعموؿ بو في القانوف الفرنسي كما أسمفنا القوؿ
 

تبعة أماميا تتـ نظرا لمطابع المميز ليذه المحاكـ فإف كؿ اإلجراءات المو 
جميع مراحؿ التقاضي، بحيث تتكفؿ خزينة الدولة بكؿ  ذلؾ فيبصورة مجانية، و 

 .3ما إلى ذلؾحكاـ و المصاريؼ المتعمقة بإجراء الخبرة أو بتنفيذ األ
 
 
 
 

                                                                                                                                                                       

ىو بحث و ، حوؿ محاكـ العمؿ في إفريقيا الفرنكفونية 1977أكتوبر  21و 18ا( ما بيف لمدراسات االجتماعية بجنيؼ )سويسر 
 .101، ص 1977مكتوب باآللة الرآقنة و منشور عف إدارة أالف قبلدستوف وأوديؿ سورغو، جنيؼ، 

 مف قانوف الشغؿ التونسي.وكذلؾ: 207: الفصؿ )المادة( راجع -1
André BRUN et Henri GALLAND - Op Cit. P  220 ; Gérard COUTURIER - Op Cit .P 58 ;Bernard 

TEYSSIE - Op Cit. P 126 ;  Répertoire du Droit du Travail - Op Cit. P  163. 
 Bernard TEYSSIEمف قانوف الشغؿ التونسي. راجع أيضا: 2فقرة  207راجع: الفصؿ )المادة(  - 2

- Op Cit. P 126.  Amar BENAMROUCHE - Grèves et conflits  politique en Algerie Op Cit. P  80; 

Le Nouveau Code du Travail. Op Cit. P 1134. 
 .103وكذا بحث محمد الحربي المذكور سمفا ص مف القانوف المشار إليو أعبله؛  212راجع: الفصؿ - 3
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 الفرع الثاني
 تشكيل محاكم العمل في النظام المغربي

 

يختمؼ تشكيؿ محاكـ العمؿ في النظاـ المغربي عنو في النظاميف الفرنسي 
قساـ االجتماعية داخؿ المحكمة االبتدائية مف ثبلثة قضاة والتونسي، حيث تتشكؿ األ

أو مف قاض منفرد حسب األحواؿ، وبمساعدة ممثؿ عف كتابة الضبط لدى المحكمة، 
  .1وحضور المستشاريف االجتماعييف

 

أربعة  ساعدهيتشكؿ القسـ االجتماعي مف قاض يشغؿ مياـ الرئيس، يو  
والنصؼ اآلخر يمثؿ أصحاب العمؿ، يتـ  مستشاريف اجتماعييف نصفيـ يمثؿ العماؿ

تعيينيـ لمدة ثبلث سنوات قابمة لمتجديد بقرار وزاري مشترؾ بيف وزير العدؿ والوزير 
تقترحيا  المكمؼ بالعمؿ، ويتـ اختيارىـ بخصوص كؿ محكمة مف ضمف الئحة

( المنظمات المينية ناعة، تجارة، فبلحة، ميف حرةصبالنسبة لكؿ صنؼ ميني )
التي  ،2تمثيبل لمعماؿ وأصحاب العمؿ، وذلؾ لمنظر في منازعات العمؿ الفرديةاألكثر 

ذا تجاوزت  ،(مف قانوف المسطرة المدنية 19الفصؿ درىـ ) 3000ال تتجاوز قيمتيا  وا 
النزاعات المذكورة ىذا المبمغ فاف المحكمة تتشكؿ مف ثبلثة قضاة بمف فييـ الرئيس 

حضور أربعة مستشاريف اجتماعييف، كما بمساعد كاتب الضبط لدى المحكمة وب
 .3ذكرنا آنفا

 

المسطرة  قانوف مف 381االجتماعية نص الفصؿصية القضايا وتأكيدا عمى خصو 
الخبلقات  في النزاعات المتعمقة بالشغؿ أو" يشارؾ المحكمة عند البت المدنية عمى أنو:

 ميف واألجراء.الناشئة بيف المشغؿ واألجير أربعة مستشاريف متساويف بيف المشغ
                                                           

، 1993سبتمبر  10ؿ بظيير المتعمؽ بالتنظيـ القضائي المغربي المعد،1974ة جويمي15مف ظيير  4الفصؿ  -1
المتعمؽ بالنظاـ األساسي  ،1974أوت  28و المرسوـ المؤرخ في  ،1993سبتمبر  15، بتاريخ 4220عدد  جريدة رسمية

مف قانوف المسطرة  19. والفصؿ 19974سبتمبر  30مكرر بتاريخ  ،3230عدد  جريدة رسميةلممستشاريف االجتماعييف، 
مدنية(.؛ عبد الكريـ غالي،" في القانوف االجتماعي عمى ضوء مدونة الشغؿ وأنظمة الحماية المدنية ) قانوف االجراءات ال

 .86، ص2010،االجتماعية وفي ظؿ المستجدات االقتصادية والتكنولوجية الحديثة " )دوف ذكر الناشر(، الرباط
جتماعي وحده مخافة أف ويبدو أف المشرع المغربي ترؾ قضايا حوادث العمؿ واألمراض المينية لمقاضي اال -2

؛ عبد العزيز العتيقي، 185ص، غالي، مرجع سابؽتعطيؿ الحكـ بالتعويض. راجع عبد الكريـ  إلىيؤدي تعدد اآلراء 
 ، ) دوف ذكر الناشر وال مكاف النشر(,185، ص2001مختصر القانوف االجتماعي المغربي،

،السابؽ 1974سبتمبر  28ومرسـو  ،1993بر سبتم 10والمعدؿ بظيير  ،1974جويمية15مف ظيير  4الفصؿ  -3
 . ذكر
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يبت القاضي وحده دوف مشاركة المستشاريف في قضايا حوادث الشغؿ 
في الحاالت المشار إلييا في الفقرة األولى، يمكف لممحكمة أف  .1واألمراض المينية

 ."تبت دوف مشاركة المستشاريف إذا كاف عددىـ غير كاؼ
ي البت في وىكذا عمؿ قانوف المسطرة المدنية عمى إشراؾ المستشاريف ف 

المنازعات التي تنشأ بيف العماؿ وأصحاب العمؿ، نظرا لخصوصية القضايا 
 .2االجتماعية التي تختمؼ عف طبيعة القضايا األخرى

 

استعمؿ صيغة تفيد الوجوب في مشاركة المستشاريف  381ومع أف الفصؿ 
ف الفقرة وتشكيؿ القسـ أو الغرفة االجتماعية إلى جانب القضاة في نزاعات العمؿ، فا

األخيرة منو تراجعت نسبيا عف ىذا التوجو، إذ أعطت لممحكمة إمكانية البت في 
القضية المعروضة عمييا دوف مشاركة المستشاريف إذا كاف عددىـ غير كاؼ، وىو 
توجو ينـ عف خضوع القضايا االجتماعية لنفس األحكاـ المتعارؼ عمييا في باقي 

المستشاريف، وقد كرس القضاء المغربي ىذا القضايا، ويعكس عدـ إجبارية حضور 
 .3التوجو في كثير مف قراراتو

 

لفردية يبت فييا القضاء الجماعي وىكذا يتبيف أف قضايا منازعات العمؿ ا
بحضور مستشاريف أربعة يمثموف العماؿ ( بمساعدة كاتب الضبط و ثبلثة قضاة)

المستشاريف إذا كاف وأصحاب العمؿ. كما يمكنيا البت بشكؿ منفرد أي دوف حضور 
عدد الحاضريف منيـ غير كاؼ، مع تضميف نص الحكـ عبارة تفيد تعذر مشاركة 
ال تعرض الحكـ لمنقض. وفي غيرىا مف القضايا االجتماعية أي  المستشاريف، وا 

                                                           
عدؿ المشرع المغربي ىذه الفقرة باعتماده مبدأ القضاء الفردي في قضايا حوادث العمؿ واألمراض المينية  - 1

، جريدة رسمية 2000نوفمبر  24الصادر األمر بتنفيذه الظيير الشريؼ المؤرخ في  15.00بمقتضى القانوف رقـ 
مف ظيير التنظيـ القضائي  4. وىو المبدأ الذي حافظ عميو الفصؿ 3411ص  ،21/12/2000خ بتاري 4558عدد 

وذلؾ بإعماؿ مفيـو المخالفة لمقتضياتو التي نصت عمى أف النزاعات االجتماعية  11/11/2003المعدؿ في 
 وحدىا ىي التي تخضع لمبدأ القضاء الجماعي.

، 2009قانوف المسطرة المدنية."المطبعة والوراقة الوطنية، مراكش، د. عبد الكريـ الطالب،" الشرح العممي ل - 2
،  مارس/ماي، دار أبي رقراؽ 2مجمة محاكمة، العدد ؛ نفس المؤلؼ" قواعد المسطرة في المادة االجتماعية"، 370ص

 .44، ص 2007لمطباعة والنشر، الرباط، 
وكذا  وما يمييا. 92، ص 1988/11، مجمة المحامي، عدد 1987يناير  12بتاريخ  المغربي،أنظر: قرار المجمس األعمى  - 3

، 1993، مراكش، 34عدد، مجمة المحامي، ىيئة المحاميف بمراكش،1997أكتوبر  22بتاريخ  6492رقـ القرار 
 .371مرجع سابؽ، ص  ،في المادة االجتماعيةعبد الكريـ الطالب، قواعد المسطرة ، لممزيد مف التفصيؿ، راجع. 267ص
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حوادث العمؿ، واألمراض المينية، وقضايا الضماف االجتماعي، فاف المحكمة تعقد 
 .1رد ومساعدة كاتب الضبطجمساتيا وتبت فييا بقاض منف

 

أما عف الشروط الواجب توافرىا في المستشار االجتماعي فتتمخص في وجوب 
سنة، وأف يكوف متمتعا  25بموغ المترشح لشغؿ منصب مستشار اجتماعي سف 

بحقوقو المدنية والسياسية، وأف ال يكوف قد تعرض لعقوبة الحبس أو السجف اثر 
سنوات السابقة  5أف يكوف قد تمتع برد االعتبار خبلؿ ارتكابو لجنحة أو جناية، دوف 

 .2عمى ترشحو
 

أما بالنسبة لمحماية التي يتمتع بيا المستشار االجتماعي أثناء تأدية ميامو، 
 2:85فاديا لتعرضو ألية مضايقة مف طرؼ صاحب العمؿ فقد وضع مرسـو تو 

إلشارة إليو، بعض المتعمؽ بالنظاـ األساسي لممستشاريف االجتماعييف، السالؼ ا
 القواعد المتعمقة بحماية المستشار أىميا ما يمي:

 

ػ يجب عمى صاحب العمؿ، السماح لممستشار بالتغيب عف العمؿ لحضور 2
جمسات المحكمة بصفتو مستشارا اجتماعيا، ويبلحظ أف المشرع لـ يحدد مدة التغيب، 

تشار، كما أف جمسات ذلؾ أف مقر المحكمة قد يكوف بعيدا أو قريبا مف موطف المس
المستشار أف يتغيب  ىالمحكمة قد تطوؿ وقد تقصر، وعمى كؿ فانو يجب عم

 لؤلسباب المينية ال لقضاء أغراضو الشخصية.
 يتمتع المستشار بتعويض عف التنقؿ واإلقامة، وتعويض عف حضور الجمسات.ػ 3

ضور ال يجوز لصاحب العمؿ أف يبادر إلى طرد المستشار بسبب تغيبو لحػ 4
ال كاف ذلؾ الطرد تعسفيا  .3جمسات المحكمة وا 

 

 فالمستشاريف االجتماعييالحكمة مف وراء ضرورة حضور  وىنا يمكننا التساؤؿ عف
إلى جانب القاضي االجتماعي؟ ال شؾ أف اليدؼ مف ذلؾ، ىو مساعدة القاضي 

                                                           
؛ كماؿ الودغيري، مسطرة التقاضي في المادة االجتماعية 47ص مرجع سابؽ، جع: المصطفى شنضيض، را - 1

أطروحة لنيؿ الدكتوراه في الحقوؽ، كمية العمـو القانونية واالقتصادية واالجتماعية، جامعة ، في القانوف المغربي
 .69ص  ،2006-2005الرباط، السنة الجامعية  ،محمد الخامس

 . 64، ص 1999) دوف ذكر الناشر وال مكاف النشر(، ، الحاج الكوري، القانوف االجتماعي المغربي د.راجع:  -2
 ، ) دوف ذكر الناشر وال مكاف النشر(، 1999، الطبعة األولى، القانوف االجتماعي المغربيد. الحاج الكوري، : راجع -3

 .71مرجع سابؽ، ص كماؿ الودغيري،  ؛66ص 
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 عمى الوصوؿ إلى الحؿ الصائب لمقضية المطروحة أمامو، ذلؾ أف المستشار بحكـ
خبرتو المينية أوال، وبحكـ عبلقتو مع العماؿ وأصحاب العمؿ ثانيا، يزود القاضي 

إصدار حكـ  إلىببعض اإلرشادات أو يقترح عميو بعض الحموؿ مف أجؿ الوصوؿ 
 .1عادؿ

 

أما فيما يتعمؽ بانتياء ميمة المستشار االجتماعي، فإنيا تنتيي في عدة 
 حاالت منيا:

 سنوات. 4ي مدة انتدابو، وى نتياءا_ 2
استقالة المستشار، ويعتبر تغيب المستشار عف جمستيف متتابعتيف بدوف عذر _ 3 

 مقبوؿ بمثابة استقالة.

 عزؿ المستشار مف طرؼ وزير العدؿ، بعد اقتراح مف رئيس المحكمة._  4

حكـ في حؽ المستشار بصفة نيائية، وذلؾ اثر ارتكابو لجنحة أو  صدور_ 5    
 لجرائـ غير العمدية.جناية، باستثناء ا

غير أف المبلحظ أنو لـ يتـ تعييف المستشاريف االجتماعييف في جميع محاكـ     
نما في بعضيا فقط، ولعؿ السبب في ذلؾ يكمف في أف األمر  يتعمؽ المغرب، وا 

 .2ثقافة قانونية، وعدـ وجود قضاء اجتماعي متخصص، وعدـ توفر ىؤالء عمى ةبتجرب
 

 المطلب الثالث
 محاكم العمل في النظام الجزائري  تشكيل

 

بعد أف بينا كيفيات تشكيؿ محاكـ العمؿ في بعض األنظمة القانونية   
، االبتدائيةعمى مستوى المحكمة  االجتماعيالمختمفة، نحاوؿ أف نبيف تشكيمة القسـ 

 كما االبتدائيةأف النظاـ القضائي الجزائري يقـو عمى الوالية الكاممة لممحكمة  باعتبار
 .3ىو معموؿ بو في بعض األنظمة القانونية المقارنة

 

                                                           
 .87سابؽ، ص  عبد الكريـ غالي، مرجع؛ د. 64مرجع سابؽ، ص ، ،كوري، القانوف االجتماعي المغربيد. الحاج الراجع:  -1
الحاج ؛ د. 88ص ، ) دوف ذكر الناشر(، 2010، في القانوف االجتماعي المغربي، الرباط، عبد الكريـ غالي -2

 .76الكوري،" القانوف االجتماعي المغربي،مرجع سابؽ، ص
 والتونسي والمغربي. يلنسبة لمنظاـ القضائي المصر كما ىو الشأف با - 3



                                                                                                                                 الفصل األول: قضاء العمل... نشأتو و تطوره، تشكيمو و اختصاصاتو                      الباب الثاني:
 

- 188 - 

 

في النظاـ  المختصة بالفصؿ في المسائؿ االجتماعيةومف ثـ فاف المحاكـ 
القضائي الجزائري ىي المحاكـ المختصة بالفصؿ في منازعات العمؿ الفردية، وىي 
 عبارة عف أقساـ وغرؼ متخصصة تابعة لممحاكـ االبتدائية، أو إلى المجالس
القضائية بالنسبة لقضاء االستئناؼ، والغرفة االجتماعية عمى مستوى المحكمة العميا 

البارز بيف مختمؼ ىذه المستويات، ىو  االختبلؼبالنسبة لدعاوى النقض. إال أف 
كيفيات تشكيؿ ىذه األقساـ والغرؼ، حيث يتشكؿ القسـ االجتماعي عمى مستوى 

اعديف اثناف يمثبلف العماؿ واثناف يمثبلف المحكمة االبتدائية مف قاض وأربعة مس
عمى مستوى المجالس القضائية، أصحاب العمؿ ، بينما تتشكؿ الغرؼ االجتماعية 

 .1والمحكمة العميا مف قضاة فقط
 

البد أف نشير ىنا، إلى أف المشرع الجزائري لـ يشذ عف األنظمة القانونية و 
نظر في النزاعات العمالية حيث كانت السالفة الذكر في إشراؾ المعنييف باألمر في ال

ذلؾ في ظؿ البداية تقتصر عمى العماؿ فقط، و في  االستشاريالمشاركة ذات الطابع 
2:86قانوف 

لية لتمثيؿ الطرفيف، أي العماؿ وأصحاب العمؿ لتػنػتػػقؿ في المرحمة الحا ،2
ذلؾ بصوت تداولي، وفي حالة تساوي األصوات يرجح صوت رئيس عمى السواء و 

 .3المحكمة
 

لفردية ( مف القانوف المتعمؽ بتسوية نزاعات العمؿ ا9حيث تنص المادة )
تنعقد جمسات المحكمة عند النظر في المسائؿ المعموؿ بو حاليا، عمى أف:" 

 .1مساعداف مف المستخدميفمساعداف مف العماؿ و قاضي يعاونو برئاسة  4االجتماعية
                                                           

 ؛ 175مرجع سابؽ، ص ، الوجيز في قانوف عبلقات العمؿ في التشريع الجزائري، أحمية سميماف -1
، قسـ المستندات والنشر لممحكمة العميا، 2الجديد في عبلقات العمؿ، المجمة القضائية، العدد عمارة نعرورة، 

 .193أ. بوخالفة غريب، مرجع سابؽ، ص ، 220، ص 1993الجزائر، 
 المتعمؽ بالعدالة في العمؿ، السالؼ ذكره.  32-75راجع : األمر   - 2
 Amar BENAMROUCHE, - Le Nouveau:راجع أيضاالسالؼ ذكره؛  04-90و ذلؾ بمقتضى قانوف   - 3

Droit du Travail en Algérie – po. cit, P 81; et par le même auteur – Grèves et conflits politique 
en Algérie, op cit, p 64. 

السالفة الذكر، ونقصد  8نبلحظ ىنا بعض الغموض و عدـ سبلمة الصياغة التي ورد بيا مضموف المادة   - 4
حيث نرى أف العبارة األولى أوسع " نزاعات العمؿ"بيا اعتماد المشرع عبارة "المسائؿ االجتماعية" بدؿ عبارة 

العبارة الثانية المحددة و الواضحة. بحيث أف المسائؿ االجتماعية ليست ىي نزاعات العمؿ، فيي  وأشمؿ مف
عبارة تشمؿ العديد مف القضايا األخرى التي تتعمؽ بالمعامبلت المدنية و التجارية و حتى األحواؿ الشخصية. 

ية النزاع بدوف غموض أو إبياـ، وىي وعميو كاف األجدر بالمشرع أف يستعمؿ العبارة التي تدؿ عمى طبيعة و نوع
 نزاعات العمؿ عمى غرار ما ىو معتمد في القوانيف المقارنة .
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 مساعد المستخدميف.و  ساعد العماؿعقد قانونا بحضور متنيجوز لممحكمة أف و 
في حالة غياب المساعديف مف العماؿ أو المساعديف مف المستخدميف، أو و 

ذا تعذر ذلؾ يتـ و  .2االحتياطييفكافة المساعديف، يتـ تعويضيـ بالمساعديف  ا 
 .3تعويضيـ حسب الحالة بقاضي أو بقاضييف يعينيما رئيس المحكمة

في حالة تساوي ف صوت تداولي، و لممساعديف مف العماؿ والمستخدمي
 ."األصوات يرجح صوت الرئيس

 

يترتب عمى مخالفتو  مف النظاـ العاـ، ويعتبر تشكيؿ المحكمة االجتماعية
، بحيث يحؽ ألي متقاضي عندما 4البطبلف طائمةتحت  عنياالصادرة  وقوع األحكاـ

ف الحكـ الصادر يبلحظ عدـ مطابقة التشكيمة لمقانوف، أف يرفع دعوى لممطالبة ببطبل
 .5عف المحكمة عمبل بنص القانوف

 

تعييف ىؤالء المساعديف، فإف المشرع قد انتخاب و أما فيما يتعمؽ بكيفيات 
واضحة فيما يتعمؽ بيذه حكاما قانونية وتنظيمية صريحة و وضع ليذا الغرض أ

لطبيعة ة بالنظاـ العاـ، نظرًا العممية، التي نبادر إلى تصنيفيا مف المسائؿ المتعمق
 ىؤالء المساعديف. الختيارالذي وضعو المشرع  االنتخابيأىمية النظاـ و 

 

مف القانوف السالؼ الذكر، عمى أف:" يتـ ( 9في ىذا المجاؿ تنص المادة )و 
أعضاء مكاتب المصالحة. بأمر مف رئيس المجمس القضائي تعييف المساعديف، و 

                                                                                                                                                                       
مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية، السابؽ اإلشارة إليو.وأنظر أيضا، قرار المحكمة  502أنظر المادة  - 1

، قسـ المستندات 1المجمة القضائية، العدد  ،10/03/1998، بتاريخ 157097العميا، الغرفة االجتماعية، ممؼ رقـ 
 .135، ص 1998والنشر لممحكمة العميا، الجزائر، 

مف نفس القانوف عمى أف : "يعيف لدى كؿ محكمة، ولكؿ مكاتب المصالحة مساعديف  7حيث تنص المادة  - 2
 احتياطييف وأعضاء احتياطييف بضعؼ عدد المساعديف و األعضاء األصمييف."

نشرة القضاة  ،24/09/1996بتاريخ  ،131948قرار المحكمة العميا، الغرفة االجتماعية ممؼ رقـ راجع :  - 3
، طبع الديواف الوطني لؤلشغاؿ التربوية، 50)مجمة قانونية  تصدرىا مديرية البحث بوزارة العدؿ( العدد 

 Mohamed SEROUR, «  Les instances de contrôle du؛ راجع أيضا: 124، ص 1997، الجزائر

droit du travail », Revue Critique de Droit et Sciences Politiques,  Faculté de droit, 
Université Mouloud MAMMERI, Numéro 2/2011, p 61; S.BENGHERSALLAH - Op Cit. P 25.  

 مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية، السابؽ اإلشارة إليو. 502أنظر المادة  - 4
معاشو عمار، تعميؽ عمى اختصاص المحكمة االجتماعية في قانوف إلجراءات المدنية واإلدارية، المجمة النقدية لمقانوف  -5

 .8، ص 2010، كمية الحقوؽ، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 1والعمـو السياسية،، عدد
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مف ىذا  14إلى  10لممواد المختص محميا. مف بيف المترشحيف المنتخبيف طبقا 
 .1ذلؾ لمدة ثبلث سنواتلؤلصوات المحصؿ عمييا." و نازلي حسب الترتيب التالقانوف، و 

 

نظرا ألىمية الميمة الموكمة ليؤالء المساعديف القضائييف، فقد شدد المشرع و 
" ينتخب إلى مف نفس القانوف عمى أف: (12، حيث تنص المادة )اختيارىـفي معايير 
الذيف تتوفر فييـ المستخدميف مكتب المصالحة، العماؿ و دو عضو ميمة مساع

 :الشروط التالية
 ػ الجنسية الجزائرية.

 .االنتخابػ بموغ سف الخامسة و العشروف عمى األقؿ بتاريخ 
 منذ خمس سنوات عمى األقؿ. بصػفة عماؿ أجراء أو مستخدميفػ ممارسة الميػنة 

 ".ػ التمتع بالحقوؽ المدنية و السياسية
 

 نتخاب أي شخص ال تتوفر فيو ىذه الشروط التي ىو ما يعني أنو ال يمكف او 
 .2تعتبر بيذا التكييؼ القانوني مف النظاـ العاـ

 

الخاصة بيؤالء المساعديف، فقد تكفؿ  االنتخابيةأما فيما يتعمؽ بتنظيـ العممية  
كؿ  انتخابمية ىو نص ينظـ عمالمذكور سابقا، و 273 -91بيا المرسـو التنفيذي رقـ 

أعضاء مكاتب المصالحة في نفس الوقت. وفؽ ما نصت عميو مف المساعديف، و 
 .المرسـوالمادة األولى مف ىذا 

 

تتـ بشكؿ منفصؿ، حيث  االنتخابوفؽ ىذا النص التنظيمي فإف عممية و 
العماؿ مف قبؿ العماؿ أنفسيـ، بعد ترشيحيـ مف قبؿ التنظيمات  ممثموينتخب 

ء بالنسبة لممثمي أصحاب نفس الشيية في القطاع أو في المينة، و ثيمالنقابية التم
عمى أف تودع  .3أخرى ألصحاب العمؿبإشراؼ ىيئة انتخابية لمعماؿ، و  ذلؾالعمؿ. و 

                                                           
 في العمؿ، السالؼ الذكر. المتعمؽ بتسوية النزاعات الفردية، 04-90 مف القانوف 10راجع: المادة  -1
 :"ال يمكف أف ينتخب كمساعديف وكأعضاء مكاتب المصالحة:مف نفس القانوف عمى أنو13حيث تنص المادة  -2
 .اعتبارىـبارتكاب جناية أو بالحبس بسبب ارتكاب جنحة والذيف لـ يرد إلييـ األشخاص المحكـو عمييـ  -
 المفمسوف الذيف لـ يرد إلييـ اعتبارىـ. -
 ارتكاب مخالفة تشريعات العمؿ خبلؿ فترة تقؿ عف سنة واحدة.المستخدموف المحكـو عمييـ بسبب العود إلى  -
 ( بسبب عرقمة حرية العمؿ.2العماؿ المحكـو عمييـ منذ فترة تقؿ عف سنتيف ) -
 قدماء المساعديف أو األعضاء الذيف أسقطت عنيـ صفة العضوية ". -
 مف المرسـو التنفيذي السالؼ الذكر. 5 إلى 2راجع : المواد مف  - 3
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الترشيحات لدى كاتب ضبط المحكمة، أو مكتب مػفتػش العمؿ المعنية، في أجؿ 
الترشيحات بأمر مف رئيس  حيث تػقػفؿ قائمة .1االنتخابخمسة عشر يوما قبؿ تاريخ 

االنتخابية ينصب الييئة االنتخاب و المحكمة المعنية، ىذا األخير الذي يحدد تاريخ 
، و  لتجري  .2التي تتعمؽ بميمة ىذه الييئة االحتجاجاتيفصؿ في كافة في ذلؾ اليـو

، التي االنتخابيةالسري المباشر، تحت رعاية الييئة  االقتراععف طريؽ  االنتخابات
عبلف النتائج. ليتـ تنصيب االنتخابية بفرز األصوات، و ـ بعد نياية العممية تقو  ا 

بعد أدائيـ اليميف  .3المنتخبيف مف قبؿ رئيس المحكمة المعنية في جمسة رسمية
 .4القانونية أماـ المحكمة

 

عمى مستوى المحكمة  االجتماعينستخمص مف كؿ ما سبؽ أف تشكيؿ القسـ 
في نفس المحكمة، نظرًا لطبيعة  ائو مف األقساـ األخرىيختمؼ عف نظر  االبتدائية
 .آنفاخصوصية النزاعات العمالية، عمى النحو الذي بيناه ونوعية و 
 

)أي القاضي كرئيس، و ممثميف في الختاـ نشير إلى أف ىذه التشكيمة الثبلثية و 
يا عمى مستوى المجالس ليس معموال ب عف العماؿ، و آخريف عف أصحاب العماؿ(

، وال في مختمؼ األنظمة يالمحكمة العميا ال في النظاـ القضائي الجزائر و قضائية  ال
في كؿ منيا مف قضاة االجتماعيةفييا، حيث تتشكؿ الغرفة  االتي بحثنالمقارنة 

 محترفيف فقط.
 

 المبحث الثالث
 اختصاص محاكم العمل واإلجراءات المتبعة أماميا

 

مطة التي خوليا القانوف لمحكمة ما في يقصد باالختصاص القضائي، الس       
الفصؿ في نزاع ما، أي ىو صبلحية المحكمة لمباشرة الوالية القضائية في نطاؽ 
معيف عمى نحو صحيح.أو بعبارة أخرى، ىو نطاؽ القضايا التي يمكف أف تباشر فيو 

                                                           
.  9إلى  7راجع : المواد مف - 1  مف نفس المرسـو
. 15، 11راجع : المادتيف  - 2  مف نفس المرسـو
 مف المرسـو السالؼ الذكر. 19إلى   13راجع : المواد مف  - 3
التالية:" أقسـ باهلل العمي  السالؼ الذكر، التي تضمنت صيغة اليميف 04-90مف القانوف  15راجع : المادة  - 4

خبلص، وأف أكتـ سر المداوالت. "  العظيـ أف أقـو بميمتي بعناية وا 



                                                                                                                                 الفصل األول: قضاء العمل... نشأتو و تطوره، تشكيمو و اختصاصاتو                      الباب الثاني:
 

- 192 - 

 

ىو معينة، و  قانونية تمنح لممحكمة سمطة النظر في قضيةفيو سمطة  ،1المحكمة واليتيا
بسبب  صفكرة االختصاسير الدعوى القضائية. وقد نشأت يعد مف الوسائؿ الجوىرية في 
ماتعدد المحاكـ ووجوب تقسيـ  بسبب المكاف  العمؿ بينيا، إما بحسب نوع القضية، وا 

 الذي توجد بو المحكمة، لذلؾ فاالختصاص إما أف يكوف نوعيا أو محميا.
 

 المطلب األول
 اختصاص محاكم العمل

 

األنظمة ظر عف التسميات التي تعرؼ بيا، و تبر محاكـ العمؿ بغض النتع
أصيؿ فيما يخص  اختصاصالقانونية التي تحكميا في مختمؼ النظـ المقارنة، ذات 

بصفة االجتماعيةبعض نزاعات العمؿ اعات العمؿ الفردية بصفة خاصة، و مختمؼ نز 
المحمي أو اإلقميمي،  االختصاصالنوعي أو  باالختصاصعامة. سواء تعمؽ األمر 

 وفؽ ما تقضي بو قوانيف اإلجراءات المدنية و قوانيف العمؿ.
 

اإلجرائية، سوؼ نتناولو الموضوع مف الناحية القانونية و  نظرًا ألىمية ىذاو 
بالدراسة والبحث مف خبلؿ فرعيف مستقميف ، حيث سنخصص الفرع األوؿ 

محمي، وفؽ قانوف ال لبلختصاصالنوعي، بينما نخصص الثاني  لبلختصاص
 .اإلجراءات المدنية واإلدارية الجزائري أساسًا، مقارنة بقوانيف بعض األنظمة المقارنة

 

 

 الفرع األول
 االختصاص النوعي

 

ىو قضاء استثنائي، وأف محاكـ العمؿ ىي محاكـ  ؿقضاء العمباعتبار أف 
لمشرع استثنائية، فاف االختصاص الذي تمارسو ىو ذلؾ الذي اعترؼ ليا بو ا
ما ندعوه بمقتضى نص صريح وبصورة حصرية ال توسع في تفسيرىا، وىو 

 باالختصاص النوعي. 
 

                                                           
رسالة دكتوراه، كمية الحقوؽ جامعة ، راجع: وجدي راغب، النظرية العامة لمعمؿ القضائي في قانوف المرافعات - 1

 .85، ص 1974،عيف شمس، القاىرة
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النوعي والية الجية القضائية عمى اختبلؼ درجاتيا،  باالختصاصويقصد   
بالنظر في نوع محدد مف الدعاوى، فيو تكميؼ محكمة معينة، أو درجة معينة مف 

ي نوع أو صنؼ معيف مف الدعاوى، حكـ فالقضائية بميمة النظر و الدرجات ال
 القضايا دوف غيرىا مف المحاكـ أو الدرجات القضائية األخرى.و 

 

وبعبارة أخرى، ىو سمطة الفصؿ في المنازعات بحسب نوعيا أو طبيعتيا.  
فضابط إسناد االختصاص لمحكمة معينة وفقا لممعيار النوعي يستند عمى نوع 

المحكمة العميا( نوعيا بنظر الطعوف في النقض ) مثاؿ ذلؾ، اختصاص محكمةالنزاع،
الطعوف باالستئناؼ. األحكاـ بيذا الطريؽ. واختصاص محكـ االستئناؼ نوعيا بنظر 

 .1محاكـ العمؿ بنظر المنازعات العمالية واختصاص
 

ذا كانت أغمب األنظمة اإلجرائية المقارنة تعتمد نظاـ المحاكـ ذات الوالية  وا 
الجزائري. فإف ىذا لـ المغربي و و اؿ في القانوف التونسي كما ىو الح القضائية الكاممة،

بعض التخصصات الجزئية، حيث عادة ما تػقػسػـ ىذه  اعتماديمنع ىذه األنظمة مف 
المحاكـ إلى أقساـ أو فروع أو غرؼ أو دوائر تختص كؿ واحدة منيا بنوع معيف مف 

ىو المبدأ الذي يا األخرى. و مف الدعاوى و القضا القضايا دوف غيرىاالدعاوى و 
دنية والتجارية الذي مف مجمة المرافعات الم األوؿالمشرع التونسي في الفصؿ  أعتمده

ـ ىذا ا" تنظر المحاكـ األتي بيانيا حسب اختصاصاتيا وطبؽ أحكينص عمى أف:
 . "القانوف في جميع النزاعات المدنية والتجارية

 

ف قانوف م 29، حيث نص الفصؿ وعمى نفس المنواؿ سار المشرع المغربي
مع مراعاة االختصاصات الخاصة )المسطرة المدنية عمى أف:" تختص المحاكـ االبتدائية

بالنظر في جميع القضايا المدنية  (المخولة إلى محاكـ الجماعات وحكاـ المقاطعات
مع حفظ و ابتدائيا وقضايا األسرة والتجارية واإلدارية واالجتماعية ابتدائيا وانتيائيا أ

                                                           
، الدعاوى، االختصاص –سيط في قانوف المرافعات المدنية والتجارية الو ، راجع: د. نبيؿ إسماعيؿ عمر - 1

".دار الجامعة الجديدة لمنشر، اإلسكندرية،  د. أحمد ىندي، قانوف المرافعات المدنية  ؛80، ص 2006الخصـو
عات د. عمى أبو عطية ىيكؿ،  قانوف المراف ؛65 ص ،2007دار الجامعة الجديدة لمنشر، اإلسكندرية، ، والتجارية

وجدي راغب، مرجع سابؽ، ص  ؛94، ص 2007دار المطبوعات الجامعية، اإلسكندرية، ، المدنية والتجارية
رسالة دكتوراه، كمية الحقوؽ، جامعة اإلسكندرية، ، الدفع بإحالة الدعوى في قانوف المرافعات، عمي ىيكؿ ؛282

 .136ص ،  2004
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مف قانوف المرافعات المدنية  58وىو نفس المبدأ الذي أقرتو المادة  1.."حؽ االستئناؼ.
" تختص المحكمة االبتدائية بالحكـ ابتدائيا التي نصت عمى أف: ،2والتجارية المصري

في جميع الدعاوى المدنية والتجارية التي ليست مف اختصاص محكمة المواد الجزئية 
 ائيا إذا كانت قيمة الدعوى ال تجاوز عشرة آالؼ جنيو.ويكوف حكميا انتي

 

وتختص كذلؾ بالحكـ في قضايا االستئناؼ الذي يرفع إلييا عف األحكاـ 
 الصادرة ابتدائيا عف محكمة المواد الجزئية أو مف قاضي األمور المستعجمة. 

 

كما تختص بالحكـ في الطمبات الوقتية أو المستعجمة وسائر الطمبات 
 المرتبطة بالطمب األصمي ميما كانت قيمتيا أو نوعيا."ة وكذلؾ في الطمبات العارض
 

 الذي سمكو المشرع الجزائري بمقتضى قانوفكذلؾ وىو نفس المنحى 
منو التي  43الذي عبر عنو بصيغة صريحة في المادة اإلجراءات المدنية واإلدارية، و 

اص العاـ وتتشكؿ مف المحكمة ىي الجية القضائية ذات االختص تنص عمى أف:"
 أقساـ.

 ضا أف تتشكؿ مف أقطاب متخصصة.يمكف أي
التجارية والبحرية ي جميع القضايا السيما المدنية و تفصؿ المحكمة ف

 3... "ا إقميمياواالجتماعية والعقارية وقضايا شؤوف األسرة والتي تختص بي
 

ييا ، يرجع فالمتعمقة بنزاعات العمؿمعنى ىذا أف الدعاوى والقضايا و 
مف القضايا المدنية  االعامة باعتبارىذات الوالية  النوعي إلى المحكمة االختصاص
اإلقميمي العاـ، ىذا النوعي و  ياالختصاص ألوالئتبعًا لمبدأ و  ،4كمبدأ عاـ

                                                           
تعديمو لمذكور آنفا، مع اإلشارة  إلى أف ىذا الفصؿ  تـ مف قانوف المسطرة  المغربي ا 18أنظر الفصؿ   - 1

ذي الحجة  12بتاريخ   1.04.23الصادر األمر بتنفيذه بمقتضى الظيير الشريؼ رقـ  03.72وتتميمو  بموجب القانوف رقـ 
 .453، 5184، الجريدة الرسمية عدد  2004فبراير  3الموافؽ ؿ  1424

بإصدار قانوف المرافعات المدنية والتجارية، وقانوف  ،1968لسنة  13مف القانوف رقـ  47أنظر المادة  - 2
؛ وأنظر أيضا: قانوف المرافعات المدنية والتجارية وقانوف 1968مايو  19بتاريخ  19اإلثبات الجريدة الرسمية عدد 

 .19، ص 1968اإلثبات، الطبعة الثالثة عشرة، الييئة العامة لشؤوف المطابع األميرية، القاىرة 
المتضمف قانوف اإلجراءات المدنية  2008فبراير   25المؤرخ في  09-08مف  القانوف  32راجع : المادة  - 3

 واإلدارية، السابؽ اإلشارة إليو.
، ص 1995ديواف المطبوعات الجامعية، الجزائر ، راجع : د.الغوثي بف ممحة، القانوف القضائي الجزائري - 4

 و ما بعدىا.  155
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ؽ نوع مف تقسيـ العمؿ النوعي العاـ الذي تمارسو المحاكـ عف طري االختصاص
أقساـ متخصصة داخؿ كؿ محكمة، يتكفؿ ذلؾ بإنشاء دوائر أو فروع أو الداخمي، و 

ف الدعاوى والقضايا، المدنية، كؿ فرع أو دائرة أو قسـ بالنظر في نوع معيف م
األحواؿ الشخصية ... إلخ. وىو ما يعني واالجتماعية، والجنائية، و التجارية، و 

في كؿ مف  االجتماعيىو القسـ الفروع بدعاوى ونزاعات العمؿ، و  أحد اختصاص
في القانوف التونسي. في حيف تعتمد بعض  ودائرة الشغؿالجزائري والمغربي، القانوف 

األنظمة القانونية األخرى إنشاء ىيئات قضائية، أو شبو قضائية خاصة بنزاعات 
مختصة محاكـ فرعية أو جزئية و  ،1لعمؿ، كما ىو الشأف في القانوف الفرنسيا

2المصريظاـ القضائي الحاؿ في النقضايا العماؿ كما ىو عميو بنزاعات و 
. 

 

مف  باعتبارهالنوعي،  االختصاصدوف الدخوؿ في تفاصيؿ موضوع و 
االختصاص النوعي لممحاكـ اإلجراءات المدنية. فإف  ةالمواضيع األساسية في دراس

ير عقد العمؿ، األقساـ العمالية تػتػناوؿ الدعاوى و القضايا التي تػتعمؽ بتػنفيذ أو تفسو 
الخاضعة ألحكاـ صفة عامة كؿ قضية تػتعمؽ بالعبلقة المينية بأو عقد التمييف. و 

أو اإلجرائية أو التنفيذية أو التفسيرية، أو  ةالجوانب القانونيالعمؿ، مف مختمؼ  قانوف
النزاعات أي إشكاؿ متعمؽ بآثار ىذه العبلقة المينية أو بمناسبة تنفيذىا، مثؿ 

                                                           
Art. R.1412-1 – droit du travail, 72راجع : -1

ème
 édition, DALLOZ, op. cit.p 1449,  (anc.Art.511-1) ; 

Dominique Grandguillot, op cit, p 184.  

 يشترط القانوف الفرنسي النعقاد االختصاص لمحاكـ العمؿ توافر أربعة شروط مجتمعة ىي:
  وجود عقد عمؿ أو تمييف. -1 

 زاع متولدا عف ىذا العقد.أف يكوف الن -2      
 أف يكوف النزاع فرديا. -3 
 أف يكوف نشاط كؿ مف العامؿ وصاحب العمؿ يدخؿ ضمف اختصاص محكمة العمؿ. -4 
 Dominique Grandguillot, op cit, p 184 ; Cass.  Soc.15 janvier 1997, Bll. Civ.V, n :في ىذا الشأفراجع 

20 ; Cathrine PUIGELIER, op cit, p 7ضوابط اختصاص المحاكـ في ، راجع أيضا: د. أحمد محمد مميجي
كمية الشريعة والقانوف، جامعة اإلمارات العربية المتحدة، العدد ، مجمة الشريعة والقانوفاإلسبلمية، القانوف والشريعة 

 .258، ص 1989جويمية / أوت  3
لمجمد األوؿ، شرح قانوف العمؿ والمحاكـ العمالية، ، اةموسوعة التشريعات االجتماعياـ زويف المحامي، ىشراجع:  -2

، موسوعة قضاء النقض . سعيد أحمد شعمو230، ص المركز القضائي لمنشر والتوزيع، القاىرة، )دوف تاريخ النشر(
، مدونة الفقو والقضاء في و ما بعدىا ؛ محمد عزمي البكري 294ص ، 1987المعارؼ اإلسكندرية،  ةالعمالي، منشأ

. ونشير ىنا إلى أف 281ص ، 1985لعمؿ الجديد،، الجزء األوؿ، دار الثقافة لمطباعة والنشر، القاىرة،قانوف ا
اختصاص ىذه المحاكـ الجزئية أو األقساـ أو الفروع ليس سوى عمى سبيؿ التقسيـ الداخمي لمعمؿ في ىذه المحاكـ 

ماعية، ومنيا قضايا العمؿ. وبالتالي فيذا ذات الوالية الكاممة عمى كافة القضايا المدنية والتجارية واالجت
 االختصاص النوعي الجزئي ليس مف النظاـ العاـ. 
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تنفيذ أو أثناء سرياف عبلقة ة عف األمراض المينية الناتجالخاصة بحوادث العمؿ و 
 .1العمؿ، أو بمناسبتيا

 

القانونية و القضائية، فإف نزاعات العمؿ الناتجة عف  االزدواجيةوفقًا لمبدأ و 
ة العامة، أي القانوف اإلداري، العبلقات المينية الخاضعة ألحكاـ قوانيف الوظيف

تخضع لمقضاء  ىاباعتبار قػضاء العمؿ  الختصاصالقضاء اإلداري. ال تخضع و 
 مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية الجزائري. 900اإلداري، وفقًا ألحكاـ المادة

 

لنوعي لمحاكـ ا االختصاصنقصد بنزاعات العمؿ التي تدخؿ ضمف نطاؽ و             
ا، كؿ نزاع األقساـ القضائية المتخصصة بيذا النوع مف القضايالعمؿ، أو لمفروع و 

صاحب عمؿ أثناء قياـ أو سرياف عبلقة العمؿ، أو بمناسبة ف عامؿ و فردي يثور بي
. انتيائياحاالت يما يخص إجراءات و تنفيذىا، أو حتى فيما يتعمؽ باآلثار المتبادلة ف

ويضات الخاصة بالتسريح مثؿ النزاعات التي عادة ما تطرحيا المطالب العمالية بالتع
التسريح الجماعي ألسباب  مف إجراءالذي يدخؿ ضالجماعي، خاصة ذلؾ الفردي أو 
أو تمؾ النزاعات المتعمقة بآثار حادث عمؿ أو مرض ميني، كما ىو  ،2اقتصادية

وىذا ما يستفاد صراحة مف نص  ،منصوص عميو في قوانيف الضماف االجتماعي
 1994لسنة  :3المعدؿ بالقانوف عدد  التونسية مف مجمة الشغؿ ( 183/1)الفصؿ 

: " تختص دوائر الشغؿ بفصؿ النزاعات الفردية التي ري عمى أففيف 32المؤرخ في 
تنشأ بيف األطراؼ المتعاقدة عند انجاز عقود الشغؿ أو التدريب في النشاطات 
الخاضعة ألحكاـ ىذه المجمة ويمتد اختصاصيا إلى النزاعات الناشئة بيف العممة 

 .3بمناسبة القياـ بالشغؿ..."
 

ى االختصاص المطمؽ لدوائر الشغؿ في فض فيذا الفصؿ )المادة( أكد عم
النزاعات الفردية وبالتالي ال يمكف لمحاكـ الحؽ العاـ النظر في ىذه القضايا إال في 

                                                           
 ؛وما بعدىا 188مرجع سابؽ، ص ، آليات تسوية منازعات العمؿ والضماف االجتماعي، راجع: أحمية سميماف -1

قسـ ، 3لمجمة القضائية، العدد ا ،30/03/1993بتاريخ  ،89924ممؼ رقـ ، الغرفة االجتماعية ،قرار المحكمة العميا
 .109، ص 1994،الجزائرالمستندات والنشر لممحكمة العميا، 

 Arrét. de la Cour de Cassation Française du 23/02/1994 - Le Nouveau Code du: راجع - 2

Travail  - Op Cit. P 1076. 
 Abdallah BOUDAHRAIN, op cit. p244؛ةالمعدلة والمتمم 1966مجمة الشغؿ التونسية لسنة  راجع: -3
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مف مجمة  الثالث غياب دوائر الشغؿ، وىذا االختصاص مف النظاـ العاـ طبقا لمفصؿ
 .1المرافعات المدنية والتجارية والذي يمكف إثارتو مف طرؼ دائرة الشغؿ

 

 والنزاعات الفردية الناجمة عف عقد العمؿ تتفرع إلى ثبلثة فروع ىي: 
ػ النزاعات المتعمقة بعبلقات العمؿ بمفيوميا الضيؽ التي تنشب أثناء تنفيذ  2

 العقد أو بمناسبة انتيائو بيف العامؿ وصاحب العمؿ.
 ػ النزاعات المتعمقة بحوادث الشغؿ واألمراض المينية. 3
 ضماف االجتماعي.ػ نزاعات ال 4
 

دوائر الشغؿ إال في النوع األوؿ مف النزاعات وىو ما يبينو ال تنظر و    
( المعدؿ مف مجمة الشغؿ، السالؼ الذكر والذي نص عمى أف دوائر 294الفصؿ )

الشغؿ "... ال تنظر في الدعاوى الناتجة عف حوادث الشغؿ واألمراض المينية، كما 
 .2ة بأنظمة الضماف االجتماعي"ال تنظر في النزاعات المتعمق

 

غرار النظاـ أما المشرع المغربي الذي يعتمد نظاـ القضاء الموحد عمى 
 االجتماعيالقسـ  اختصاصالذي جعؿ قضايا العمؿ مف القضائي الجزائري، و 

في  االجتماعيالذي يتكوف بنفس الشكؿ الذي يتكوف منو القسـ . و بالمحكمة االبتدائية
( مف قانوف المسطرة المدنية المغربي، أف القسـ 20ي المادة )الجزائر. فقد نص ف

" يختص بالنظر في جميع القضايا المتعمقة داخؿ المحاكـ االبتدائية: االجتماعي
كذا طمبات عقود العمؿ أو التدريب الميني، و بالنزاعات الفردية الناشئة عف 

لمينية، إلى جانب التعويضات عف األضرار الناتجة عف حوادث العمؿ أو األمراض ا
لنا  يتضحفمف خبلؿ ىذا الفصؿ )المادة(  .3"االجتماعيالمنازعات المتعمقة بالضماف 

 :اآلتيةأف القسـ االجتماعي يختص بالنظر في القضايا 
 نزاعات العمؿ المتعمقة بعقود العمؿ أو التدريب الميني.أػ 
 نية.قضايا المتعمقة بالتعويض عف حوادث العمؿ واألمراض الميب ػ 

                                                           
 .71، ص 2004، تونس، 9المجمة التونسية لمقانوف االجتماعي، عدد ، التقاضي الشغميراجع: حافظ العموري،  - 1
 .2المعدؿ مف مجمة الشغؿ التونسية السابؽ ذكرىا؛ حافظ العموري، مرجع سابؽ، ص  183أنظر الفصؿ  - 2
 صباح كوتو، مرجع  ؛66نوف االجتماعي المغربي"، مرجع سابؽ، ص راجع : د. الحاج الكوري،" القا - 3

 .88رجع سابؽ، ص ، مالقانوف االجتماعي المغربي، د.عبد الكريـ غالي ؛243سابؽ، ص 
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 القضايا المتعمقة بالضماف االجتماعي.ج ػ 
 

كانت قيمة الدعوى ال  إذافي ىذه القضايا ابتدائيا ونيائيا  يويبت القاض
ا مدرىـ، وابتدائيا فقط اذا كانت قيمة الدعوى تزيد عف ىذا المبمغ، ك 4111تجاوز ت

 .1مف قانوف المسطرة المدنية :2يقضي بذلؾ الفصؿ 
 

و المشرع الجزائري، حيث يتبيف لنا ذلؾ مف مضموف نفس التوجو سار فيو 
" مع مراعاة بعبلقات العمؿ التي نصت عمى أنو:المتعمؽ  04-90مف القانوف  31المادة 

المدنية، تنظر المحاكـ الفاصمة في المسائؿ  اإلجراءاتمف قانوف  8أحكاـ المادة 
 االجتماعية فيما يمي: 

تنفيذ أو توقيؼ أو قطع عبلقة عمؿ أو عقد الخبلفات الفردية لمعمؿ والناجمة عف  -
 تكويف أو تمييف.

 كافة القضايا األخرى التي يخوليا ليا القانوف صراحة."  -
 

والمقصود بكافة القضايا األخرى، المسائؿ التي منح االختصاص فييا صراحة        
بموجب القانوف ليذه المحاكـ، وىكذا فقد أسندت النزاعات الخاصة بالضماف 

كما أسند ليا البت في  .2تماعي إلى المحاكـ الفاصمة في المسائؿ االجتماعيةاالج
منازعات لجاف المشاركة، ومشروعية اإلضراب، وحوادث العمؿ واألمراض المينية، 
والتأميف عف البطالة، والتقاعد، وغيرىا كتفسير وتطبيؽ وتنفيذ اتفاقات أو قرارات 

و يجوز إنصاص النوعي مف النظاـ العاـ فالصمح وقرارات التحكيـ. وبما أف االخت
 .3لممحكمة إثارتو مف تمقاء نفسيا ولو لـ يثره الخصـو

 

ذا كاف المشرع الجزائري لـ يتػناوؿ بالتحديد مجاؿ و  النوعي  االختصاصا 
في المحاكـ، عمى أساس أنيا مجرد فروع داخمية لممحكمة ذات  االجتماعيةلؤلقساـ 

القضايا كما يتبيف ذلؾ مف نص تمؼ الدعاوى والمنازعات و سبة لمخالوالية الكاممة بالن
جديدا  اختصاصاً المدنية واإلدارية التي لـ تستحدث  اإلجراءاتمف قانوف  611المادة 

                                                           
 .67مرجع سابؽ، ص، راجع: د. الحاج الكوري، القانوف االجتماعي المغربي - 1
 .49يفي، مرجع سابؽ، ص؛ عبد الرحمف خم149طيب بمولة. مرجع سابؽ، صراجع:   - 2
رشيد واضح، "منازعات العمؿ الفردية والجماعية في ظؿ اإلصبلحات االقتصادية في الجزائر" مرجع راجع:  - 3

المجمة الجزائرية لمعمؿ، عدد خاص، المعيد الوطني ، أحمية سميماف، النزاعات الفردية لمعمؿ ؛59سابؽ، ص
 . 173، ص 1998، الجزائر،22لمعمؿ. العدد 
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نما جمعت ما ىو وراد في النصوص المعموؿ بيا، نذكر عمى  لمقسـ االجتماعي، وا 
ت الفردية في العمؿ السابؽ المتعمؽ بتسوية النزاعا ،15ػ  1:سبيؿ المثاؿ القانوف رقـ 

والتي  .1المتعمؽ بالمنازعات في مجاؿ الضماف االجتماعي ،19ػ  19ذكره،والقانوف رقـ 
مف قانوف  611تمنح ىذا القسـ اختصاص الفصؿ في المنازعات المذكور في المادة 

التي تنص عمى أف:" يختص القسـ االجتماعي االجراءات المدنية واالدارية 
 ا في المواد اآلتية: اختصاصا مانع

 إثبات عقود العمؿ والتكويف والتمييف. ػ2
نياء عقود العمؿ والتكويف والتمييف. ػ 3  تنفيذ وتعميؽ وا 
 منازعات انتخاب مندوبي العماؿ.  ػ 4

 المنازعات المتعمقة بممارسة الحؽ النقابي.ػ 5

  المنازعات المتعمقة بممارسة حؽ اإلضراب. ػ 6

 الجتماعي والتقاعد. الضماف ا ػ منازعات7

 المنازعات المتعمقة باالتفاقات واالتفاقيات الجماعية في العمؿ." ػ 8
 

 االختصاصلـ يتناوؿ بالتحديد مجاؿ  الذي المشرع الجزائري وعمى خبلؼ                
السابؽ ذكرىا، فإف المشرع الفرنسي قد في المحاكـ لؤلسباب  االجتماعيةالنوعي لؤلقساـ 

" بأنيا Les conseils de Prud’hommesلمحاكـ العمؿ " يالنوع االختصاصعمى  نص صراحة
( التي تخص L.1411-4بالنظر في النزاعات الواردة في المادة ) ةالوحيدة المختصىي 

عمى خبلؼ ذلؾ  اتفاؽأف كؿ ، و عمؿجميع الحاالت الناتجة عف تطبيؽ أحكاـ تقنيف ال
مف قانوف  82لممشرع المصري الذي نص في المادة وكذلؾ الحاؿ بالنسبة .2باطؿ اتفاؽىو 

                                                           
جريدة يتعمؽ بالمنازعات في مجاؿ الضماف االجتماعي، ، 23/02/2008المؤرخ في ،08-08قانوف رقـ  - 1

شرح قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية ، ؛ د. بربارة عبد الرحمف02/03/2008بتاريخ ، صادر11عدد رسميةال
 .  345، ص2009الجزائر،  منشورات بغدادي، طبعة أولى،، (2008فيفري  23مؤرخ في  09-08)القانوف رقـ 

 .Le Nouveau Code du Travail – p 1074راجع : - 2
« Les Conseils de prud’hommes sont seuls compétents, quelque soit le chiffre de la demande, pour 
connaître des différends visés au présent article. Toute convention dérogatoire est réputée non 
écrite. » ; Soc. 15 mai 1974, D.1974, 702 : « le conseil de prud’hommes et seul  compétent pour 
connaître de différends pouvant s’élever à l’occasion du contrat de travail » ; Martine Le Bihan – 
Guénolé, op cit, p 37. 
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المنازعات الفردية الناشئة عف العمؿ دوف غيرىا بالفصؿ في  محكمة صعمى اختصاالعمؿ 
 .1تطبيؽ أحكاـ قانوف العمؿ

 

تي تضاؼ إلى ىذه النزاعات ذات الصمة بالعبلقة الفردية، بعض النزاعات الو 
احد أو أصحاب عمؿ متعددوف. صاحب عمؿ و تثور بيف العماؿ بشكؿ جماعي و 

االتفاقيات واالتفاقات تفسير ؽ و السيما فيما يخص تمؾ الخبلفات التي تتعمؽ بتطبي
 تطبيؽ وتنفيذ قرارات واتفاقاتؾ تمؾ المتعمقة بتفسير و كذلالجماعية في العمؿ، و 

ومنيا مثبل فحص  ،2التحكيـ المتعمقة بتسوية النزاعات الجماعية في العمؿح، و الصم
جراءات ممارستو، و تقو  الفصؿ في الحاالت دير مدى صحة وشرعية اإلضراب، وا 

الخاصة بعرقمة حرية العمؿ مف قبؿ العماؿ، أو المساس بممارسة حؽ اإلضراب مف 
التدابير المقررة في القوانيف الشروط  و  احتراـقبؿ صاحب أو أصحاب العمؿ، أو عدـ 

 .3ؿالمعموؿ بيا في ىذا المجا والنظـ واالتفاقيات
 

والقضايا التي تثور بيف  قضاء العمؿ عمى الدعاوى اختصاصوال يقتصر  
كذلؾ إلى النزاعات التي تكوف  اختصاصياأصحاب العمؿ فقط. بؿ يمتد العماؿ و 

التنظيمات النقابية الممثمة لمعماؿ طرفًا فيو سواء بصفتيا مدعية أو مدعى عمييا. 
لمنقابة، أو بمصالح العماؿ الذيف  سواء كانت ىذه القضايا مرتبطة بمصالح خاصة

دورىا كطرؼ مدني في ممارسة لقانوف لمنقابة بأىمية التقاضي و تمثميـ، حيث يعترؼ ا
النزاعات التي تتعمؽ  باستثناء،4ميامياالتي تتعمؽ بأىدافيا و  و القضاياالنزاعات 

ط ع يربأف النزا باعتبارالقضاء اإلداري،  اختصاصالتي ىي مف باعتمادىا أو حميا، و 
كذلؾ التنظيـ النقابي. ىذا القضاء اإلداري الذي يختص و  إدارة العمؿ )وزارة العمؿ(

بإلغائيا أو سحبيا أو تعديميا قرارات مفتشية العمؿ سواء  بالنزاعات التي تتعمؽ بالطعف في
 إلى ذلؾ مف األسباب األخرى. أو ما

 

                                                           
المستبدلة بالكامؿ بموجب القانوف  ،2003لسنة  12لعمؿ المصري الجديد رقـ مف قانوف ا 71المادة  :أنظر - 1

 .2008جواف  22مكرر بتاريخ  25جريدة رسمية  رقـ ، 2008لسنة  180رقـ 
 .195السالؼ الذكر؛ أ. بوخالفة غريب، مرجع سابؽ، ص ،04-90مف القانوف  22المادة  راجع: - 2
 .233السالؼ الذكر، ص  ،02-90عدىا مف الباب الثالث مف القانوف وما ب 24المواد الشأف:راجع في ىذا  -3
المتعمؽ بكيفيات ممارسة الحؽ النقابي،  ،02/07/1990المؤرخ في ،14-90مف القانوف  16راجع : المادة  - 4

 وما بعدىا. 764ص  ،06/07/1990،مؤرخة في23عدد  جريدة رسمية
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تحتاج إلى دراية  كوف مناط ىذا القضاء منازعات في ذلؾ، إلىسبب ويرجع ال 
خاصة بالمشاكؿ التي تنجـ عف تنفيذ عقود العمؿ أو تعديميا أو إنيائيا، كما تحتاج 
لماـ دقيؽ بطبيعة عبلقات العمؿ، وليس أفضؿ مف ىيئة محكمة  إلى اطبلع شامؿ وا 

 .1العمؿ مف يراعي ىذه االعتبارات
 

وفؽ  جتماعياالالنوعي لمقسـ  االختصاصفي ختاـ ىذا الفرع نشير إلى أف و  
طبيعة القضايا العمالية،  باختبلؼالقانوف الجزائري يختمؼ مف حيث طبيعة األحكاـ 

، 2نيائية ابتدائيةحيث أف ىناؾ حاالت تحكـ فييا ىذه األقساـ مف المحاكـ بأحكاـ 
إذا تعمؽ األمر بإلغاء العقوبات التأديبية التي قررىا المستخدـ ضد العامؿ دوف  وذلؾ

فة ، حيث يعتبر التسريح الواقع مخالتأديبية أو االتفاقيات اإلجباريةال اتاإلجراءتطبيؽ 
، أو بتسميـ  شيادات العمؿ وكشوفات الرواتب أو لتمؾ اإلجراءات تسريحا تعسفيا

وىناؾ  .3الوثائؽ األخرى المنصوص عمييا قانونا إلثبات النشاط الميني لمعامؿ
، في استئناؼمعجؿ، رغـ كؿ معارضة أو حاالت يمكنيا الحكـ بأحكاـ قابمة لمنفاذ ال

تمؾ المتعمقة ( أشير، و 7ر المتأخرة لمدة ستة )حالة النزاعات الخاصة بدفع األجو 
سيأتي تفصيؿ كما .4الصمح تطبيؽ االتفاقيات واالتفاقات الجماعية، واتفاقاتو  يربتفػس

 ذلؾ في موضعو. 
 

ي أىميتو فقط كما نشير أبضا إلى أف بحث اختصاص ىذه المحاكـ ال يكتس
مف طابعيا االستثنائي والمتميز الذي اقتضى تحديد نوع النزاعات التي يمكنيا النظر 
فييا، بؿ أيضا بالنظر إلى اختصاصيا المحمي بالنسبة لممحاكـ التي تنشأ في 

 إطارىا، وىو ما سوؼ أتناولو في الفرع الموالي.
 

 

 

 

                                                           
 .544و  543ص راجع: د. عصاـ يوسؼ القيسي، مرجع سابؽ،   - 1
 YAICI  Boualem, «  L’astreinte dans l’exécution du jugement de: راجع - 2

Réintégration du travailleur », Revue  de   la  cour  suprême, n° 01, département de la 
documentation, cour suprême, Alger, 2005, p.58. 

مف نفس القانوف  20المشار إليو سابقًا. راجع كذلؾ أحكاـ المادة  ،04-90مف القانوف  21راجع: المادة  - 3
المحددة لبلختصاص النوعي لممحاكـ الفاصمة في القضايا اإلجتماعية بصفة عامة؛ و راجع كذلؾ قرار المحكمة 

مستندات ، قسـ ال3، المجمة القضائية، العدد 20/12/1994بتاريخ  111984العميا، الغرفة االجتماعية، ممؼ رقـ 
 .122، ص 1994والنشر لممحكمة العميا، الجزائر، 

الذكر؛ وراجع أيضا: بشير ىدفي، الوجيز في شرح قانوف  السالؼ،04-90مف القانوف  22المادة  راجع: - 4
 .103العمؿ )عبلقات العمؿ الفردية والجماعية(، مرجع سابؽ، ص
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 الفرع الثاني
 ق ليمياالختصاص اإل

  

ختصاص في نصيب كؿ محكمة مف حيث موقعيا في إقميـ يتمثؿ ىذا اال 
قواعد ىذا االختصاص بتوزيع  ىالدولة، ويعرؼ ذلؾ بدائرة االختصاص، وتعن

الدعاوى عمى أساس جغرافي بيف مختمؼ المحاكـ مف النوع ذاتو، وبالنسبة لمموضوع 
ؿ المبحوث فيو يتحدد االختصاص المحمي بالمدى الذي يعود لكؿ مف محاكـ العم
 .1لمنظر في نزاعات العمؿ الفردية ضمف حيز مكاني ىو دائرة اختصاص كؿ منيا

 

 المحمي لممحاكـ والفروع المختصة بالنظر في  االختصاصويخضع تحديد         
منازعات العمؿ الفردية في مختمؼ النظـ المقارنة إلى النظاـ القضائي المعموؿ بو 

القائؿ بوجوب سعي المدعي صاحب الحؽ،  في كؿ دولة. حيث عادة ما يعتمد المبدأ
إلى المدعى عميو المديف. أي مبدأ موطف أو محؿ إقامة المدعى عميو كما ىو الشأف 

عتمده المشرع وىو نفس المبدأ الذي ا .3والمشرع المصري ،2الفرنسي المشرعبالنسبة 
االختصاص  ىذا القانوف الذي يحدد ،4الجزائري في قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية

منو التي تنص ( 612لممحكمة في مجاؿ نزاعات العمؿ وفؽ نص المادة ) يالمحم
يؤوؿ االختصاص اإلقميمي إلى المحكمة التي تـ في دائرة اختصاصيا عمى أنو: "

إبراـ عقد العمؿ أو تنفيذه أو التي يوجد بيا موطف المدعى عميو. غير أنو في حالة 
حادث عمؿ أو مرض ميني يؤوؿ االختصاص إلى  إنياء أو تعميؽ عقد العمؿ بسبب

 .5المحكمة التي يوجد بيا موطف المدعي"

                                                           
 .261أحمد محمد مميجي، مرجع سابؽ، ص د.  ؛550القيسي، مرجع سابؽ، ص راجع: د. عصاـ يوسؼ  - 1
 Maitre Laurent Dubois et Maitreمف قانوف العمؿ الفرنسي؛ وراجع أيضا:  R. 1412-1راجع المادة  -2

Marie – Christine Halpern, - Code Commenté du Travail – édition de vecchi S.A, Paris 2003,P 303 ; 
L’entreprise et ses salariés, édition de Juris Classeur, Groupe LexisNexis, Paris 2003, p 178.   

عمى أف: "يكوف االختصاص لممحكمة التي يقع في المدنية والتجارية مف قانوف المرافعات  49المادة  تنص -3
 ". خبلؼ ذلؾدائرتيا موطف المدعى عميو ما لـ ينص القانوف عمى 

 جريدة رسميةالمتضمف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية،  ،2008فبراير  25المؤرخ في  ،09-08القانوف رقـ - 4
 .360. د. بربارة عبد الرحمف، مرجع سابؽ، ص 174، ص غوثي بف ممحة. المرجع السابؽال؛ 23/0/2008مؤرخة في ،21دعد

المجمة القضائية،  ،26/03/1984بتاريخ  ،36172راجع: قرار المحكمة العميا، الغرفة االجتماعية، ممؼ رقـ - 5
؛ قرار المحكمة العميا، الغرفة  182، ص 1989،الجزائرقسـ المستندات والنشر لممحكمة العميا، ، 4عدد 

، قسـ المستندات والنشر لممحكمة 1المجمة القضائية، عدد  ،28/04/1992بتاريخ  98278، ممؼ رقـ االجتماعية
بتاريخ  311653ميا، الغرفة االجتماعية، ممؼ رقـ ؛ قرار المحكمة الع109، ص 1994العميا، الجزائر =

 .269، ص 2005،، قسـ المستندات والنشر لممحكمة العميا، الجزائر2المجمة القضائية، عدد  ،09/11/2005
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لى جانب ىذه األحكاـ العامة في تحديد نطاؽ و  المحمي لممحاكـ  االختصاصا 
المختصة بالنظر في النزاعات العمالية، ىناؾ أحكاـ خاصة وضعيا المشرع تقريبًا 

قة العمؿ، السيما في بعض الحاالت لمعدالة مف العامؿ الطرؼ الضعيؼ في عبل
اإلقميمي.  االختصاصالتي يصعب فييا عمى العامؿ تطبيؽ القواعد العامة في مجاؿ 

لعمؿ الفرنسي التي ( مف قانوف اR-1412-1كما يتبيف ذلؾ مف خبلؿ أحكاـ المادة )
إلى  االختصاص" إذا كاف العمؿ حاصبل في مؤسسة ثابتة، يؤوؿ تنص عمى أنو :

تمؾ المؤسسة، أما إذا كاف العمؿ غير  اختصاصيالمكاف الواقعة في دائرة محكمة ا
 لمحكمة محؿ إقامة العامؿ. االختصاصثابتة، فيعود حاصؿ في مؤسسة 

 

يمكف لمعامؿ دائما أف يرفع دعواه أماـ محكمة المكاف الذي أبـر فيو عقد و 
 .1عمؿ"العمؿ، أو أماـ المحكمة الواقع في دائرتيا محؿ إقامة صاحب ال

 

 االختصاصوىو نفس النيج الذي سار عميو المشرع التونسي، الذي حدد  
اإلقميمي لمحكمة العمؿ، بمكاف ممارسة النشاط، بحيث إذا كاف العمؿ ينفذ داخؿ 

يعود إلى محكمة مكاف تواجد ىذه المؤسسة. أما إذا كاف  فاالختصاصمؤسسة ثابتة، 
ى المحكمة التي يوجد بدائرتيا مكاف يؤوؿ إل االختصاصالعمؿ يتـ خارجيا، فإف 

مف مجمة الشغؿ المعدؿ  214إقامة العامؿ، كما يتضح لنا ذلؾ مف خبلؿ الفصؿ 
" ترفع النزاعات لدى دائرة الشغؿ :الذي نص عمى أف 1994لسنة  29بالقانوف عدد 

حيث توجد بدائرتيا المؤسسة التي يتـ فييا انجاز العمؿ. وفي صورة انجاز العمؿ 
المؤسسة فاف النزاع يرفع لدى دائرة الشغؿ التي يوجد بدائرتيا مكاف إقامة خارج 

تـ العامؿ. ويمكف ليذا األخير في جميع الحاالت رفع الدعوى أماـ دائرة الشغؿ التي 
 .2التعاقد..." بدائرتيا

 

قانوف  ( مف39المشرع المغربي في الفصؿ )وىو نفس المنحى تقريبا الذي سمكو 
ة، التي يقضي بأف يؤوؿ االختصاص المحمي في دعاوى عقود الشغؿ المسطرة المدني

                                                           
 Jean-Maurice VERDIER - Op Cit. P 27 .  le Nouveau Code du Travail - Op Cit. Pراجع: - 1

1148 ; Code du travail, 72 
ème

 édition, DALLOZ, op.cit.P.1449 ; Jean Pélissier et Alain   Supiot 
et Antoine Jeammaud, op cit. p 1322.                                                                                            

2
 ا.المعدؿ مف مجمة الشغؿ التونسية السالؼ ذكرى 214أنظر: الفصؿ  -
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والتدريب إلى محكمة موقع المؤسسة التي يتـ فييا انجاز العمؿ، وفي حالة انجاز 
 .1محكمة مكاف إبراـ أو تنفيذ عقد العمؿ ىإل يعودخارج المؤسسة، فاالختصاص العمؿ 

 

قسـ االجتماعي بموجب أما المشرع الجزائري فقد حدد االختصاص المحمي لم
ر إليو سابقًا، حيث المتعمؽ بتسوية النزاعات الفردية المشا 15-1:مف القانوف  35المادة 

" ترفع الدعوى أماـ المحكمة الواقعة في مكاف تػنػفيذ عبلقة العمؿ، أو تنص عمى أنو:
. كما يمكف رفعيا لدى المحكمة التي تقع في محؿ 2في محؿ إقامة المدعى عميو

عبلقة العمؿ عف حادث عمؿ أو مرض  انقطاعة المدعي عندما ينجـ تعميؽ أو إقام
 اإلجراءاتمف قانوف  612ميني". وىي نفس األحكاـ التي أوردىا المشرع في المادة 

:" يؤوؿ االختصاص اإلقميمي إلى المحكمة واإلدارية التي جاء فييا ما يمي المدنية
عمؿ أو تنفيذه أو التي يوجد بيا موطف التي تـ في دائرة اختصاصيا إبراـ عقد ال

المدعى عميو. غير أنو في حالة إنياء أو تعميؽ عقد العمؿ بسبب حادث عمؿ أو 
 ."إلى المحكمة التي يوجد بيا موطف المدعيمرض ميني، يؤوؿ االختصاص 

 

القواعد الخاصة مع  ىو الحؿ عندما يتعارض تطبيؽ ىذهوىنا يمكننا التساؤؿ عما 
اإلقميمي في مجاؿ نزاعات العمؿ،  االختصاصامة في مجاؿ تحديد القواعد الع

 األمراض المينية ؟ناتجة عف حوادث العمؿ و السيما تمؾ المتعمقة بالمنازعات ال
 

لمعموؿ بو في ىذا اإلشكاؿ، تجد منطقيا في تطبيؽ المبدأ ا عفإف اإلجابة 
معنى تطبيؽ القواعد . بىو تقييد القاعدة الخاصة لمقاعدة العامةىذه الحاالت، أال و 

لو كانت مخالفة لمقاعدة العامة. خاصة إذا كانت أكثر فائدة لمعامؿ، الخاصة حتى و 
 المعموؿ بو في قانوف العمؿ. االجتماعيوفؽ مبدأ النظاـ العاـ 

 

بالمقر الرئيسي لمؤسسة المستخدمة  االعتدادىذا المبدأ الذي يعني عدـ 
مبدأ األخذ بمكاف تنفيذ عقد العمؿ،  اعتمادف خاصة إذا كانت مدعى عمييا، بؿ يمك

باعتبارىا سواء أكاف ىذا المكاف مجرد ورشة أو مقر فرع دائـ أو مؤقت لممؤسسة. 
 فائدة لمعامؿ المدعي. أكثر سيولة و 

 

                                                           
؛ د. عبد 57أسامة األبيري، مرجع سابؽ، ص  ؛ مف قانوف المسطرة المدنية المغربية السالؼ ذكرىا 28راجع: الفصؿ  - 1

 .90الكريـ غالي، مرجع سابؽ، ص 
 .269، صالسابؽ اإلشارة إليو، 09/11/2005، بتاريخ 311653قرار المحكمة العميا، الغرفة االجتماعية، ممؼ رقـ  :أنظر - 2
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االختصاص النوعي، ىكذا يتبيف لنا مف خبلؿ ما تقدـ أف مسألة تحديد و 
الفصؿ في منازعات العمؿ تصة بالنظر و والمحمي )اإلقميمي( لممحاكـ واألقساـ المخ
قواعد خاصة قانوف اإلجراءات المدنية. و الفردية، تخضع لقواعد عامة حددتيا أحكاـ 

ية النزاعات الفردية مكممة لمقواعد العامة، حددتيا أحكاـ النظـ الخاصة المتعمقة بتسو 
 ىو معروؼ. مف النظاـ العاـ، كما االختصاصمف ىو ما يجعؿ ىذا النوع في العمؿ. و 

 
 

 المطلب الثاني
 اإلجراءات المتبعة أمام محاكم العمل ومميزاتيا

 

مزايا خاصة ألطراؼ نزاعات العمؿ الفردية  مفعدالة العمؿ لبياف ما تقدمو  
طبيعة و يستوجب عمينا بياف أفضؿ مما تقدمو القواعد العامة لئلجراءات المدنية، فان

وكذا المميزات التي تتميز بيا  ،)الفرع األول(التي تتـ أماـ محاكـ العمؿ تاإلجراءا
 .)الفرع الثاني(ىذه اإلجراءات. 

 

 الفرع األول
 إجراءات التق اضي  طبيعة 

 

إذا كاف ىدؼ المشرع مف تنظيـ قانوف العمؿ ىو حماية طائفة العماؿ  
األجراء باعتبارىـ الطرؼ الضعيؼ في عبلقة العمؿ، فانو استكماال ليذه المزايا التي 

ميز بيا قانوف العمؿ، يتميز أيضا بسيولة إجراءات التقاضي في ىذا النوع مف يت
القضايا والفصؿ فييا عمى وجو السرعة األمر الذي يؤدي إلى الحصوؿ عمى حقوقيـ 

 ألنيـ ليسوا في مركز اقتصادي قوي يسمح ليـ باالنتظار. بسرعة
 

بنوع مف  عمؿ بصفة عامةولذلؾ تتسـ إجراءات التقاضي في منازعات ال
بيا في مختمؼ القضايا  المعموؿلبعد عف الشكميات المبالغ فييا و االبساطة والمرونة، و 

ىي المميزات التي لـ تمنع التشريعات العمالية المقارنة ومنيا التشريع األخرى. و 
بيا المعموؿ  الجزائري رغـ إخضاعيا محكمة العمؿ لنفس قواعد اإلجراءات المدنية،

لدعوى أماـ ىذه المحاكـ ، مف جعؿ مباشرة االقضايا المدنية األخرىو  في مختمؼ المحاكـ
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لودي اإلجراءات الخاصة بالحؿ او  شروطة بالمرور عمى بعض المراحؿمو مرىونة 
 غايات كنا قد تطرقنا إلييا سابقا.لممنازعة ألسباب و 

 

ىكذا نجد المشرع الفرنسي قد جعؿ إجراء المصالحة بيف األطراؼ المتنازعة و 
با سار كؿ مف عمى نفس المنواؿ تقرياالنتقاؿ إلى مرحمة الحكـ، و ا جوىريا قبؿ شرط

المغربي المذيف يجعبلف مف المصالحة إجراء أوليا يمتـز القاضي المشرعيف التونسي و 
أف إغفالو يؤدي االنتقاؿ إلى مرحمة الحكـ و الفاصؿ في منازعات العمؿ، القياـ بو قبؿ 

 .1إلى بطبلف الدعوى
 

مف قانوف تسوية  2ؼ (:2النسبة لممشرع الجزائري فقد نص في المادة )أما ب 
" يجب أف يكوف كؿ خبلؼ فردي خاص بالعمؿ نزاعات الفردية في العمؿ عمى أنو:ال

 .2موضوع محاولة لمصمح أماـ مكتب المصالحة قبؿ مباشرة أي دعوى قضائية ..."
 

عندما  اختياريابقة يعتبر إجراء المصالحة المنصوص عميو في الفقرة الساو 
يكوف صاحب العمؿ في  الجزائري أو عندمايكوف المدعى عميو مقيما خارج القطر 

 أو تسوية قضائية.حالة إفبلس 
 

ففي ىذه الحاالت يمكف لمعامؿ عرض النزاع مباشرة عمى القضاء دوف المرور 
ىو مفيدة و وفؽ ىذه الحاالت لف تكوف ممكنة وال سوية الودية، لكونيا في الغالب و بالت

الذي يعد في حقيقة األمر ضماف وحماية لحقوؽ  ما جعؿ المشرع يقنف ىذا اإلجراء
 مصالح العامؿ بالدرجة األولى.و 

 

نبلحظ مما سبؽ، أنو فيما عدا الحاالت المذكورة آنفا، فإف التشريع الجزائري و 
 محاوالتوى القضائية إال بعد فشؿ إجراءات و يقضي بعدـ إمكانية مباشرة الدع

                                                           
مف مجمة الشغؿ التونسية؛ والفصؿ  207والفصؿ  ؛مف قانوف العمؿ الفرنسي R.1454-17أنظر: المادة:  - 1

راجع في ىذا الشأف، د. الحاج الكوري، مدونة الشغؿ الجديدة. القانوف مف قانوف المسطرة المدنية المغربي.  277
؛ محمد اليدي بف  60ابؽ، ص ؛ أسامة األبيري، مرجع س208مرجع سابؽ، ص ، أحكاـ عقد الشغؿ، 99-65

   .Abdellah  BOUDAHRAIN, op cit. p 276؛وكذلؾ  278ص عبد اهلل، مرجع سابؽ، 
 

مف أمر  4فقرة  3؛ والمادة 32-75والمادة  األولى مف أمر رقـ  ؛04-90مف قانوف  1فقرة  19راجع : المادة  - 2
، ص ،السابؽ ذكره37056الغرفة االجتماعية، ممؼ رقـ المذكورة آنفا. راجع أيضا: قرار المحكمة العميا، ، 75-33

.راجع 121، ص 1994،، الجزائرالسابؽ اإلشارة إليو،30/03/1994بتاريخ  ،107398؛ وكذلؾ القرار رقـ 145
 Tayeb BELLOULA  Op Cit. P 584 ;  Amar BENAMROUCHE - Op Cit. P 80 ;et Débat:كذلؾ

sur l’Inspection du Travail Dossier de Base - Ministère du travail et des affaires sociales, p 8.  
    14/10/1989 (non  publié).                                                                                                            
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ذلؾ فقد نص في ىذا الصدد لاألطراؼ أماـ مكاتب المصالحة، و  التسوية الودية بيف
في حالة عدـ المصالحة يرفع الطرؼ الذي لو مصمحة دعوى أماـ عمى أنو: "

" ترفؽ العريضة الموجية إلى االجتماعية."عمى أف:المحكمة الفاصمة في المسائؿ 
يكوف و  .1عف مكتب المصالحة"المحكمة بنسخة مف محضر عدـ المصالحة الصادر 

 المحكمة وفؽ اإلجراءات المنصوص عمييا في قانوف اإلجراءات المدنية. تقديـ الدعوى إلى 
 

وبالرجوع إلى ىذا القانوف قبؿ إلغائو، فيما يتعمؽ بإجراءات رفع الدعوى نجده 
اـ ىكذا يكوف رفعيا أم، الشكؿ الذي ترفع فيو الدعوى. و ( منو23قد بيف في المادة )

المحكمة إما بإيداع عريضة مكتوبة مف المدعى أو وكيمو مؤرخة و موقعة مف طرفو 
لدى مكتب الضبط، و إما بمجرد تصريح شفيي مف المدعى عند حضوره أماـ 

في ىذه الحالة األخيرة يقوـ كاتب أو أحد أعواف كتابة الضبط بتحرير المحكمة. و 
فيو أنو ال يحسف القراءة والكتابة، يذكر  محضر بتصريح المدعى الذي يوقع عميو أو

مف ثـ ال يمكنو التوقيع. ثـ يقيد كاتب الضبط الدعوى حاال في سجؿ خاص تبعا و 
 .2و تاريخ الجمسةلترتيب ورودىا، مع بياف أسماء األطراؼ، رقـ القضية 

 

ثـ يرسؿ بعد ذلؾ تكميؼ بالحضور إلى المعنييف باألمر يتضمف كافة 
رورية المتعمقة كذا المعمومات الضموطنيـ، و ديد ىويتيـ و المعمومات المتعمقة بتح

وىي نفس األحكاـ الواردة في  .3الجمسة انعقادمكاف بموضوع الدعوى، وبتاريخ و 
مف مجمة المرافعات المدنية  54والفصؿ مف قانوف المسطرة المدنية المغربي 42الفصؿ 

با التي جاء بيا قانوف وىي نفس األحكاـ تقري والتجارية التونسية السالؼ ذكرىما.
منو، باستثناء إمكانية  14في المادة  4الجديدالجزائري المدنية واإلدارية  اإلجراءات

تمقي تصريحات المدعي شفييا مف طرؼ كاتب الضبط وتحرير محضر بذلؾ، حيث 

                                                           
 -débat sur la Justice du Travailا. وكذلؾ:المذكور سابق ،04-90قانوف  مف 37و  36 راجع: المادتيف- 1

Dossier de Base -rapport établi par le Ministère du travail et des affaires sociales, Alger  
14/10/1989 (Polycopie Dactylographie), P4.                                                                          

مرجع  ، تسوية منازعات العمؿ والضماف االجتماعي في القانوف الجزائري ، آلياتراجع : أحمية سميماف  - 2
د.محمد عماد محمد أحمد البربري.  ؛270د. الغوثي بف ممحة. المرجع السابؽ، ص  ؛وما يمييا 43سابؽ، ص

 .TayebBELLOULA- Op Citو ما بعدىا. وراجع أيضا: 309آثار إنتياء عقد العمؿ. مرجع السابؽ، ص 

P 627.                                                                                              
 مف فانوف اإلجراءات المدنية واالدارية، السابؽ ذكره. 19و  18راجع المادتيف  - 3
 المذكور آنفا.ة، يتضمف قانوف اإلجراءات المدنية واإلداري،09 – 08وىو القانوف  - 4
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يوجب القانوف الحالي رفع الدعوى أماـ المحكمة بوسيمة واحدة ووحيدة وىي العريضة 
 .1المكتوبة
 

وما يمييا مف ىذا القانوف ػ قانوف  25ألحكاـ الواردة في المادة ا إلى وباإلضافة 
أماـ القسـ االجتماعي عف غيرىا مف  اإلجراءاتالمدنية واإلدارية ػ تنفرد  اإلجراءات

ناحيتيف، ضرورة  المجوء إلى الصمح كإجراء أولي قبؿ رفع الدعوى، مع تحديد أجميف  
 وآخر يتعمؽ بجدولة القضية.واحد يتعمؽ بقيد الدعوى 

 

حيث ترفع الدعوى أماـ القسـ االجتماعي بعريضة افتتاح دعوى طبقا لمقواعد  
 المقررة لرفع الدعاوى، مع إضافة شرطيف لقبوليا شكبل:العامة 

أف ترفع العريضة مرفقة بمحضر عدـ الصمح. ونشير إلى أف محضر عدـ ػ 2   
ئيسو التدرجي أو إلى صاحب العمؿ، حيث ال المصالحة يغني عف تظمـ العامؿ إلى ر 

 يعتبر التظمـ شرطا لرفع الدعوى. 
محضر أشير مف تاريخ تسميـ ( 6أف ترفع الدعوى خبلؿ أجؿ ال يتجاوز ستة ) ػ 3   

 .2عدـ المصالحة، وذلؾ تحت طائمة سقوط الحؽ في رفع الدعوى
 

األطراؼ بصفة  رورة حضورنشير ىنا إلى أف التشريعات المختمفة تؤكد عمى ضو 
مكانية البت في شخصية، وذلؾ بقصد التصالح و  إال  ،ةنفس الجمسموضوع النزاع في ا 

 .3لؤلطراؼ بإمكانية تمثيميـ بواسطة محامييـ أو موكميف عنيـأنيا مع ذلؾ تسمح 
 

فإذا لـ يحضر المدعى أو محاميو أو وكميو في اليـو المحدد، رغـ صحة 
 عي يتـ شطب الدعوى بحاليا.التبميغ ما لـ يكف ىناؾ عذر شر 

 

                                                           
مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية السابؽ اإلشارة إليو عمى أنو: " ترفع الدعوى أماـ  14تنص المادة  - 1

المحكمة بعريضة مكتوبة، موقعة ومؤرخة، تودع بأمانة الضبط مف قبؿ المدعي أو وكميو أو محاميو، بعدد مف 
المدنية  مف قانوف المرافعات 63مف نفس القانوف؛ المادة  17و 16و 15وادأنظر كذلؾ الم ،النسخ يساوي عدد األطراؼ"
 مف قانوف المسطرة المدنية المغربي. 31الفصؿالمعدؿ مف مجمة الشغؿ التونسية؛  201والتجارية المصري؛ الفصؿ 

 .Mohamed  SEROUR, op. cit, p 63 راجع:       - 2
 276و 39و 38و 37الفصوؿ )المواد( ؛المدنية واإلدارية الجزائريمف قانوف اإلجراءات  20راجع : المادة  - 3

؛ 426. و د.لبيبشنب.مرجع سابؽ، ص مف قانوف المرافعات المصري 72المادة ؛ المسطرة المدنية المغربيقانوف مف 
Alain SUPIOT - Op Cit. P  496 ;  Art. R.1453-1 – le code du travail, 72وراجع أيضا:

 ème
 édition, DLLOZ, 

op.cit.p 1534 ; Le Nouveau Code du travail, p 1130 ; Abdellah BOUDAHRAIN, op cit. p 273.  
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اليـو المحدد، رغـ أما إذا لـ يحضر المدعى عميو أو محاميو أو وكميو في 
في حالة ما إذا كاف غيابو عف وف عذر مقبوؿ، فيقضي في غيبتو، و بدصحة التبميغ و 

حضور الجمسة لعذر مقبوؿ، يستدعى مف جديد أو يؤجؿ الحكـ في الدعوى إلى 
 .1جمسة قريبة

 

الجمسات المخصصة لمنظر في  انعقادا أىـ اإلجراءات التي تسبؽ ىذه إذ
 ـسماع الخصو تـ أثناءىا يالتي  ىي الجمساتعاوى المرفوعة مف قبؿ األطراؼ، و الد
تقديـ العرائض، سواء بصفة شخصية أو بواسطة موكمييـ، غير أنو يمكف لمقاضي و 

  .2لذلؾ يأمر بحضور الطرؼ المتغيب شخصيا إذا رأى ضرورةدائما أف 
 

إجراء الصمح بيف دائما وقبؿ وضع القضية لمنظر والمداولة، يمكف لمقاضي 
وفي حالة المصالحة  .3في أي مادة كانتاألطراؼ ميما كاف موضوع الدعوى و 

يحرر القاضي محضرا بالمصالحة يعتبر بمثابة حكـ قضائي واجب التنفيذ بمختمؼ 
تي عرضناىا فيما سبؽ. أما إذا لـ وسائؿ وطرؽ تنفيذ محاضر واتفاقات الصمح ال

تنجح محاولة الصمح، تستمر القضية في الجدوؿ قيد الدراسة والفحص إلى أف يصدر 
 .4بشأنيا حكـ قضائي

 

الذي تتسـ بو القضايا العمالية، فقد أوجبت مختمؼ  أالستعجاليونظرا لمطابع       
الفصؿ فييا في أقرب وقت التشريعات العمالية المقارنة، ضرورة اإلسراع في النظر و 

نذكر  االستئناؼأو عمى مستوى  االبتدائيةممكف، سواء كاف عمى مستوى المحكمة 
( مف قانوف العمؿ 66منيا عمى سبيؿ المثاؿ ما قضى بو المشرع المصري في المادة )

التي كانت تقضي بأنو عمى القاضي أف يفصؿ في الدعوى في  5المصري قبؿ إلغائو

                                                           
مف قانوف المرافعات المدنية  84المادة  ؛مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية 107إلى  99راجع المواد: مف  - 1

مف قانوف المسطرة المدنية  279والفصؿ  ؛ونسيةالمعدؿ مف مجمة الشغؿ الت 202والفصؿ  ؛والتجارية المصري
 Alain SUPIOT - Op Cit. P  501المغربي. وراجع أيضا :   

 مف قانوف الشغؿ  204مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية ؛ و الفصؿ )المادة(  98راجع : المادة  - 2
 .336مرجع السابؽ، ص زائري، ، القانوف القضائي الجد.الغوثي بف ممحةسابقا؛ التونسي المذكوريف 

مف قانوف العمؿ (R.1454-17 )المادة:مف قانوف االجراءات المدنية واالدارية السابؽ ذكره؛ و  4المادة  أنظر - 3
 مف مدونة الشغؿ المغربية. 277مف مجمة الشغؿ التونسية؛ الفصؿ  207الفصؿ  ؛الفرنسي

 .44مرجع سابؽ، ص ، ؿ والضماف االجتماعيراجع: أحمية سميماف، آليات تسوية منازعات العم - 4
 المذكور سابقا. ،1981لسنة  ،137وىو القانوف رقـ  - 5
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بوعيف مف تاريخ أوؿ جمسة، أما بالنسبة لقانوف العمؿ الحالي وىو مدة ال تجاوز أس
،  فقد أوجب بمقتضى 3119لسنة  291المعدؿ بالقانوف رقـ  2003لسنة  12القانوف رقـ 

منو عمى المحكمة العمالية أف تفصؿ في النزاع خبلؿ ستيف يوما مف تاريخ  71المادة 
نوف تقضي بأنو لممحكمة في جميع ( مف نفس القا6عرضو عمييا، كما أف المادة )

وكذلؾ الشأف بالنسبة لممشرع الجزائري في  .1األحواؿ أف تشمؿ حكميا بالنفاذ المعجؿ
المتعمؽ بتسوية النزاعات الفردية في العمؿ التي تنص  ،04-90( مف القانوف 38المادة )
وجيو ( يوما التي تمي تاريخ ت15" تحدد الجمسة األولى في مدة أقصاىا )عمى أف:
مف  505وىي نفس المدة التي نص عمييا في المادة  .لمدعوى" االفتتاحيةالعريضة 
" تحدد أو جمسة في أجؿ نية واإلدارية التي تنص عمى أنو:المد اإلجراءاتقانوف 

( يوما مف تاريخ رفع الدعوى. ويجب عمى القاضي أف يفصؿ 15أقصاه خمسة عشر )
الوضع المعيشي يأخذ في االعتبار  ىذا الحكـ الذي."فييا في أقرب اآلجاؿ

واالقتصادي لمعامؿ يؤسس لمنظر عمى وجو السرعة كما ىو عميو الوضع في القضاء 
نما فقط يراد مف قاضي الموضوع أف يبذؿ ا الستعجالي، لكف دوف األخذ بأصولو، وا 

وىذا عمى خبلؼ القضايا األخرى  .2كؿ ما في وسعو لتحقيؽ سرعة الفصؿ في النزاع
يوما عمى األقؿ بيف تاريخ  20ة والتجارية والعقارية التي تشترط احتراـ أجؿ المدني

 وىذا ما يمنح لمقضايا االجتماعية.3تسميـ التكميؼ بالحضور، والتاريخ المحدد ألوؿ جمسة
 .4ال تتوافر في باقي القضايا األخرى ميزة خاصة

 

ات العمؿ، فإف أما فيما يتعمؽ بمواعيد وآجاؿ صدور األحكاـ في قضايا منازع
القانوف المصري يوجب عمى المحكمة أف تصدر حكميا في أجؿ ال يتعدى الستيف 

بدعوة المحكمة إلى  اكتفىيوما، أما القانوف الجزائري فإنو لـ يحدد أجبل لذلؾ، بؿ 

                                                           
، 2003لسنة  12مف قانوف العمؿ الحالي رقـ  6مف قانوف العمؿ المصري السابؽ، والمادة  66راجع: المادة  - 1

قانوف الوجيز في شرح  -ض حسفالسابؽ ذكره ذكرىما؛ وراجع عمي عو  ،2008لسنة  180المعدؿ بالقانوف رقـ 
لدار المشكبلت العممية في القضاء المستعجؿ. الييئة القومية  ؛د.عبد الفتاح مراد؛ وما بعدىا 486العمؿ. المرجع السابؽ، ص

؛ ىشاـ زويف المحامي، مرجع سابؽ، 426المرجع السابؽ،  -د.لبيب شنب و؛22والوثائؽ المصرية)د تا(، ص بالكت
 .272ص 

، أطروحة لنيؿ شيادة دكتوراه دولة الحماية الوظيفية واالقتصادية لمعامؿ في قانوف العمؿ الجزائري، ىادفي بشيرراجع:  - 2
 .256، ص 2008في القانوف، كمية الحقوؽ، جامعة باجي مختار، عنابة، 

 مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية، السابؽ ذكره.  2فقرة  16أنظر المادة - 3
 .11ار، مرجع سابؽ، ص معاشو عم - 4
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 15-1:مف القانوف  49إصدار أحكاميا في أقرب اآلجاؿ، كما يتضح مف المادة 
فردية في العمؿ التي تنص عمى أف يتـ تحديد الجمسة المتعمؽ بتسوية النزاعات ال

مف تاريخ تقديـ  يوما (15األولى لمنظر في المنازعة في مدة ال تتجاوز خمسة عشر )
حاالت  ءباستثنا ممكفوقت ، وأف تصدر حكميا في أقربالعريضة االفتتاحية لمدعوى
 .1بإجراء تحقيؽ كتمؾ المتعمقة بتعييف خبير أو تحضيريةإصدار أحكاـ تمييدية أو 

 

مسات يتـ خبلليا في الواقع فإف المحاكـ عادة ما تصدر أحكاميا بعد أربع جو 
إلييا الجمسة األجوبة مرتيف عمى األقؿ لكؿ طرؼ، مضافا تبادؿ العرائض و 

 صدور الحكـ لتصبح في المجموع خمس جمسات.المخصصة لممداولة و 
 

المداولة قانونا في القضية  ذلؾ بعدلنطؽ بيذه األحكاـ خبلؿ الجمسة و يتـ او 
 أصحاب العمؿ. ساعدي المحاكـ الممثميف لمعماؿ و بمشاركة م

 

وال شؾ أف المشرع أخذ بالحسباف في ىذا الموضوع الضعؼ المادي لمعامؿ 
العمؿ  لعبلقة االقتصاديوكذلؾ فإف المضموف وعدـ مقدرتو عمى االنتظار الطويؿ، 
 طاؿ أمد النظر في الدعوى. إذاالعمؿ  صاحبيوجب السرعة حتى ال تتضرر مصمحة 

 

ى وجو وتجدر اإلشارة ىنا إلى أف وجوب الحكـ في الدعوى العمالية عم
المخصص لممسائؿ التي يخشى عمييا مف  أالستعجاليالسرعة يختمؼ عف القضاء 

فوات الوقت، فالقضاء المستعجؿ ىو قضاء تحفظي أو وقتي ال يحسـ النزاع في 
بوجو السرعة فيو قضاء قطعي يصدر عف محكمة الموضوع  أصؿ الحؽ، أما الحكـ

وبحسـ النزاع، وعميو فاف نظر الدعوى بوجو السرعة يقتضي تقصير مواعيد جمسات 
 .2المحكمة، وتجنب التأجيؿ قدر اإلمكاف

 

                                                           
لسنة  180المستبدلة بالكامؿ بالقانوف رقـ  ،2003لسنة  12مف قانوف العمؿ المصري رقـ  71راجع: المادة  - 1

المتعمؽ بتسوية المنازعات الفردية في العمؿ، السابؽ ذكره؛ وراجع  ،04-90مف قانوف  2فقرة  38؛ والمادة 2008
مرجع سابؽ، ص نازعات العمؿ والضماف االجتماعي في القانوف الجزائري، تسوية م ، آلياتأيضا: أحمية سميماف

 .336مرجع السابؽ، ص ، القانوف القضائي الجزائري، د.الغوثي بف ممحة؛ 45
، ص 2004ػ2003منشورات جامعة دمشؽ،  ،التشريعات االجتماعية )قانوف العمؿ( راجع: محمد فاروؽ الباشا،-2

396. 
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التي كنا قد تطرقنا إلييا في السابؽ ىي سجيميا ىنا، و المبلحظة التي يمكف تو 
أصحاب العمؿ بنوع مف الثقافة القانونية ممثمي العماؿ و  ثمة في عدـ إلماـتمؾ المتم

تتطمبيا  التيو المنازعات التي يحكموف فييا، و التي تمكنيـ مف التعامؿ مع القضايا أ
أف عدـ اإللماـ بيذه الثقافة القانونية مف طرؼ ىؤالء طبيعة ىذه المنازعات، و 

بالتالي ترؾ ال غير، و  المحاكـ مشاركة شكمية المساعديف يجعؿ مشاركتيـ في ىذه
المجاؿ واسعا لمقاضي في اإلنفراد بالحكـ الذي يصعب في كثير مف األحياف عمى 

 المساعديف الوقوؼ عمى أسانيده القانونية.
 
 

 الفرع الثاني
 مميزات إجراءات التق اضي

 

عمؿ بصفة عامة بنوع مف البساطة تتسـ إجراءات التقاضي في منازعات ال
ف يتضح لنا مطمبة في مختمؼ القضايا األخرى، و الشكميات المت فوالمرونة، والبعد ع

التنظيمات العمالية المقارنة، أنيا تتفاوت في تحديد خبلؿ دراستنا لبعض التشريعات و 
إجراءات التقاضي المعموؿ بيا أماـ محاكـ العمؿ، فبعضيا أفرد إجراءات خاصة 

والبعض  ،1ماـ ىذه المحاكـبمنازعات العمؿ تباشر في إطارىا الدعاوى المرفوعة أ
المعموؿ بيا في مختمؼ  اآلخر أخضع ىذه اإلجراءات كمبدأ عاـ لنفس اإلجراءات

 .2اإلجراءات الخاصة بقضايا العمؿ الدعاوى المدنية األخرى إلى جانب بعضو المحاكـ 
 

تتميز إجراءات التقاضي أماـ محاكـ العمؿ، عف تمؾ المعموؿ بيا أماـ و 
مرد ذلؾ الناحية الشكمية أو الموضوعية. و ة مميزات، سواء مف القضاء العادي بعد
لحرص المشرع عمى تشجيع و لييكمي ليذه المحاكـ مف ناحية، و يعود إلى التنظيـ ا

سنة التي تمكيف أطراؼ النزاع مف الحموؿ الودية لمنازعاتيـ حفاظا عمى العبلقات الح
لذي قد يعكر صفو ىذه العبلقة، اتفاديا لموصوؿ إلى القضاء تتطمبيا عبلقة العمؿ، و 

لناشئة عف عبلقات العمؿ بالطرؽ تشجيعو لحؿ المنازعات اذلؾ بتفضيمو و و 
                                                           

 والتونسي. كالتشريعيف الفرنسي - 1
آليات تسوية منازعات العمؿ والضماف ، راجع في ىذا الشأف: أحمية سميماف .كالتشيع المغربي والجزائري - 2

وما بعدىا. و" الوجيز في قانوف عبلقات العمؿ في  42مرجع سابؽ، ص في القانوف الجزائري،  االجتماعي
 .179التشريع الجزائري "، مرجع سابؽ، ص 
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المجوء إلى  تجنب الطرفيف عواقبدية التي كثيرا ما تؤتي أكميا، و األساليب الو و 
 ما ينجر عنو مف نتائج تضر بمصالحيما.القضاء و 

 

، اطمعنا عميياالعمالية التي  لموصوؿ إلى ىذه الغاية، فإف أغمب التشريعاتو 
قد أجمعت عمى تقسيـ إجراءات التسوية في منازعات العمؿ إلى ثبلث مراحؿ أساسية 

 نمخصيا في ما يمي :
( محاولة الحؿ الودي لممنازعات عف طريؽ التظمـ، الذي يقدمو العامؿ إلى 2

يؽ صاحب العمؿ بيدؼ التراجع عف التصرؼ أو القرار مصدر النزاع، أو عف طر 
 التفاوض المباشر بيف العامؿ و صاحب العمؿ.

( عرض النزاع في حالة فشؿ المحاولة السابقة عمى إدارة العمؿ المتمثمة في 3
الييئات اإلدارية كمديريات العمؿ في بعض التشريعات المقارنة، أو عمى بعض 

 خرى.المتواجدة عمى مستوى محاكـ العمؿ في األنظمة األأجيزة التوفيؽ أو المصالحة 
( عرض النزاع في شكؿ دعوى قضائية أماـ المحكمة المختصة بالفصؿ في 4

 منازعات العمؿ عند فشؿ كؿ محاوالت الحموؿ الودية السابؽ ذكرىا.
 

المقارنة  ةمختمؼ األنظممف  ما يمكف استخبلصوميما يكف مف أمر، فإف و 
المعموؿ بيا في أنو رغـ التقارب الكبير بيف إجراءات التقاضي ىو لقضاء العمؿ، 

ىذا النوع مف القضاء، و القضاء العادي، فإف إجراءات التقاضي في قضايا العمؿ 
أوال،  ، وىما:التقاضي العادية أساسيتيف قمما نجدىما في إجراءاتبميزتيف  تنفرد

تسوية الودية، وثانيا الطابع أالستعجالي لقضايا العمؿ، ضرورة المرور بإجراءات ال
 و في البنديف الموالييف.ىو ما سنػتػناولو 

 

تكاد تجمع :أوال : ضرورة إجراء التسوية الودية السابقة عمى التقاضي 
مزما قبؿ المجوء إلى إجراء المصالحة أمرا م اعتبارمختمؼ األنظمة المقارنة عمى 

المغربي والجزائري، فرنسي، وكذا المصري والتونسي و مف أمثمتيا القانوف الالقضاء و 
تشترط إجراء محاولة الصمح بيف أطراؼ النزاع كإجراء إجباري قبؿ فيذه القوانيف 

عرض النزاع عمى المحكمة المختصة، بحيث ال تقبؿ رفع النزاع أماميا إال إذا ثبت 
التوفيؽ الممحقة ىي األخرى مصالح الصمح و عرضو لممصالحة لدى لجاف و  أنو تـ
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القياـ بيذا اإلجراء  اـبالمحاكـ، ولـ يتوصؿ إلى حمو. وبانعدفي غالب األحياف 
 المحكمة لمبطبلف. اتخذتيايعرض اإلجراءات القضائية التي 

 

 ىكذا نجد المشرع الفرنسي يوجب عمى المحكمة القياـ بإجراء الصمح بيف و 
إلى مرحمة  االنتقاؿالطرفيف عف طريؽ مكتب الصمح كإجراء أولي إجباري قبؿ 

، يحرر بذلؾ محضر يكوف قاببل الحكـ، فإذا تـ التوفيؽ كميا أو جزئيا بيف ا لخصـو
ال يحاؿ عمى المحكمة إال ر قابؿ ألي طريؽ مف طرؽ الطعف. و لمتنفيذ المعجؿ وغي

 .1األجزاء المتنازع في صحتيا
 

مف  1فقرة 207كما أخذ بيذا اإلجراء أبضا المشرع التونسي في الفصؿ )المادة( 
ئرة الشغؿ )محكمة العمؿ( عمى دا" يجب :الشغؿ التونسي الذي ينص عمى أنو قانوف

، و قبؿ النظر في القضية أف تحاوؿ و  التػنصيص التحصيؿ عمى الصمح بيف الخصـو
ال أعتبر باطبل، و عمى ىذه المحاولة بالحكـ ال بد منو، و  في اولة الصمحية تقع المحا 

 حجرة الشورى ... "
 

( مف قانوف العمؿ القديـ، 66وكذلؾ فعؿ المشرع المصري في نص المادة )
حيث كاف يستوجب عمى العامؿ قبؿ عرض النزاع عمى محكمة العمؿ المختصة 

قميميا لمحاولة حمو بصفة ودية، إقميميا، أف يتصؿ بمديرية القوى العاممة المختص إ
في حالة فشؿ ىذا األخير في تسوية النزاع، عندىا فقط يمكنو عرضو عمى المحكمة و 

تعجمة إذا كاف األمر يتعمؽ بالفصؿ المختصة إقميميا، أو عمى قاضي األمور المس
قاضي األمور المستعجمة ىو المختص دوف غيره في مثؿ ىذه  باعتبارالتعسفي، 

المعدؿ، فقد جعؿ ىذا اإلجراء  2003لسنة  12أما في القانوف الحالي رقـ  .2الحالة
نشأ  إذامف ىذا القانوف التي تنص عمى أنو: "  70جوازي كما يتبيف مف نص المادة 

أو أي مف  بيف صاحب العمؿ والعامؿ في شأف تطبيؽ أحكاـ ىذا القانوف عنزا
ػ ردية فؤلي منيما أف يطمب مف لجنةالقوانيف والموائح المنظمة لعبلقات العمؿ الف

بية، وممثؿ تشكؿ مف: ممثؿ الجية اإلدارية المختصة مقررا، وممثؿ لممنظمة النقا
                                                           

 Le Nouveau Code duراجع في ىذا الشأف:  مف قانوف العمؿ الفرنسي؛ L. 1411-1 : راجع: المادة - 1

Travail - Op Cit. P 1134. 
؛ 497ص ، 1987، رسالة دكتوراه، جامعة القاىرة، اإلنياء التعسفي لعقد العمؿ ،راجع : د.دنيا مباركة - 2

 .  و ما بعدىا 304د.محمد عماد محمد أحمد البربري. مرجع سابؽ، ص 
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ريخ النزاع تسويتو وديا، فإذا لـ تتـ خبلؿ عشرة أياـ مف تاؿ لمنظمة أصحاب األعما
مف  جاز ألي الطمب،مف تاريخ تقديـ  سوية خبلؿ مدة واحد وعشروف يوما الت

أف يطمب مف الجية اإلدارية المختصة إحالة النزاع إلى المحكمة العمالية  الطرفيف
مف ىذا القانوف أو أف يمجأ إلييا في موعد أقصاه  71المنصوص عمييا في المادة 

ة وأربعوف يوما مف تاريخ انتياء المدة المحددة لمتسوية سواء كاف قد تقدـ لمجنة خمس
ال سقط حقو في عرض األمر عمى المحكمة  .1بطمب التسوية أو لـ يتقدـ بو وا 

 

فبالرغـ مف عدولو عف  ،بالنسبة المشرع المغربي ىو الحاؿ أيضاوكذلؾ 
التي االجتماعية، و ث لممحاكـ المحد، 27/07/1972المقتضيات التي كانت في ظؿ ظيير
إال أنو قانوف  ،2إجراء محاولة الصمح االجتماعيةكانت توجب عمى رئيس المحكمة 

 احتراـاإلجراءات مع اختصار الوقت و الحفاظ عمى  أستطاع3المسطرة المدنية الحالي
" تحاوؿ المحكمة في منو عمى أنو: (277مبدأ محاولة التصالح، إذ نص في الفصؿ )

( مف نفس القانوف 279كما نص في الفصؿ ) ،"لجمسة التصالح بيف األطراؼبداية ا
األطراؼ أو لعدـ حضور أحدىـ أو  الختبلؼتعذر تحقيؽ التصالح  و إذاعمى أن

بإشراؾ أطراؼ النزاع  احتفظتىكذا لمقاضي إمكانية البت في الحاؿ، و ممثمو يعطي 
محاولة إجراء الصمح في  تبعادىااسفبالرغـ مف  ،4في الصمح أماـ المحاكـ االبتدائية

جمسة مستقمة عف جمسات الحكـ، فإنيا بقيت متشبثة بضرورة حضور األطراؼ بصفة 
شخصية في الجمسة األولى لتساعد عمى حؿ النزاع بصفة ودية عف طريؽ الصمح 
والذي يعتبر إجراء جوىري في القضايا االجتماعية يجب إعمالو مف طرؼ المحكمة 

فإذا تحقؽ الصمح تـ  .5ضوع ويترتب عمى إىمالو بطبلف الحكـقبؿ مناقشة المو 
تثبيت االتفاؽ بمقتضى أمر، مما يترتب عنو االلتزاـ باالتفاؽ وبوضع حد لمنزاعات 
التي كانت قائمة بيف الطرفيف ، بؿ وينفد بقوة القانوف وال يكوف محبل ألي طعف، أما 

                                                           
 .9راجع: ىشاـ زويف المحامي، الجزء األوؿ، مرجع سابؽ، ص  - 1
 المتعمؽ بإحداث المحاكـ االجتماعية السابؽ اإلشارة إليو. ،1972جويمية27وما يميو مف ظيير  36راجع: الفصؿ  - 2
 32.30د ، الجريدة الرسمية عد 1974سبتمبر  28بتاريخ   1.74.447أنظر: ظيير شريؼ بمثابة قانوف رقـ  - 3

 .2742، ص 1974سبتمبر  30مكرر، بتاريخ 
 مف قانوف المسطرة المدنية المغربي.  287و277راجع : الفصميف )المادتيف(  - 4
؛ د. الحاج 51المصطفى شنضيض، مرجع سابؽ، ص  ؛274راجع: كماؿ الودغيري، مرجع سابؽ، ص  - 5
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 .347و  346الكشبور، مرجع سابؽ، ص 
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ضور أحدىـ يقـو القاضي الذي إذا تعذر تحقيؽ الصمح الختبلؼ األطراؼ أو لعدـ ح
يترأس الجمسة بتحرير محضر بعدـ المصالحة ويبت في القضية في الحاؿ أو يؤجميا 
إلى جمسة أخرى إذا اقتضى األمر ذلؾ. ىذا إذا كاف األمر يخص قضايا حوادث 

يجب عمى العمؿ واألمراض المينية، أما إذا تعمؽ األمر بنزاعات العمؿ، فانو 
 .1ي الحاؿالمحكمة أف تبت ف

 

ولئلشارة فاف محاولة الصمح تعد إلزامية فقط في المرحمة االبتدائية مف 
الدعوى، أما أماـ محكمة االستئناؼ فغير ضروري االلتزاـ بيا، ألف المفروض أف 
الدعوى ال تبمغ مرحمة االستئناؼ إال إذا فشمت محاولة الصمح االبتدائية، وال يقبؿ 

ي قرار طرؽ الطعف، وتأييدا ليذا االتجاه جاء فاألمر بالمصالحة أي طريؽ مف 
مف  388" وحيث يعيب الطاعف عمى القرار خرؽ الفصؿ لممجمس األعمى المغربي:
 لعدـ قياـ المحكمة بإجراء محاولة التصالح بيف طرفي النزاع.قانوف المسطرة المدنية 

 

اـ لكف حيث أف إجراء محاولة التصالح يتـ أماـ القاضي االبتدائي ال أم
محكمة االستئناؼ، وفيما يخص الحكـ االبتدائي، فانو نص عمى تعذر تحقيؽ 
التصالح بيف الطرفيف، مما يؤكد أف محاولة التصالح قد تمت ابتدائيا ولـ تأت 

 .2بنتيجة، وبذلؾ فالوسيمة ال أساس ليا"
 

كما أف الحكـ يكوف مشموال بالتنفيذ المعجؿ بحكـ القانوف في قضايا عقود  
والتدريب الميني، وفي قضايا حوادث العمؿ واألمراض المينية، وفي قضايا العمؿ 

 .3الضماف االجتماعي رغـ كؿ تعرض )معارضة( أو استئناؼ
 

أما المشرع الجزائري فقد جعؿ بدوره ىذا اإلجراء شرطا جوىريا يجب القياـ بو 
 2ى ؼ في ىذا الصدد نصت المادة األولرض النزاع عمى المحكمة المختصة و قبؿ ع

" ال يقبؿ طمب رفع القضية إال متعمؽ بالعدالة في العمؿ عمى أنو:ال 32-75مف أمر 

                                                           
 .377د. عبد الكريـ الطالب، مرجع سابؽ، ص - 1
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إذا ثبت أف النزاع قد عرض لممصالحة لدى مفتشية العمؿ والشؤوف االجتماعية 
"  إلىولـ يتوصؿ ىذا األخير  إقميمياً المختص   .1التوفيؽ بيف الخصـو

 

منازعات العمؿ الفردية، عمى  مف قانوف تسوية 2فقرة  :2كما نصت المادة 
أنو: "يجب أف يكوف كؿ خبلؼ فردي خاص بالعمؿ موضوع محاولة لمصمح أماـ 

 .2مكتب المصالحة قبؿ مباشرة أي دعوى قضائية" 
 

أي نفع  إال أف ىذا المبدأ ليس مطمقا، فيناؾ حاالت ال تجدي فييا المصالحة
المشرع الجزائري في المادة ييا مف ىذه الحاالت ما أشار إلبؿ وقد تكوف مستحيمة، و 

وجود المقر السالؼ الذكر، وىي حالتي اإلفبلس و 04-90ف القانوف م 2فقرة 19
: " طني، حيث تنص ىذه المادة عمى أنولصاحب العمؿ خارج التراب الو  االجتماعي

عندما يقيـ المدعى  اختياريايعتبر إجراء المصالحة المنصوص عميو في الفقرة السابقة 
ارج التراب الوطني أو في حالة اإلفبلس أو تسوية قضائية مف قبؿ صاحب عميو خ
ىذه الحالة األخيرة التي أصبحت شائعة في أيامنا ىذه بسبب غمؽ  ،3العمؿ"

تعييف مصفيف معتمديف لتسيير شؤوف تصفيتيا، إذ المؤسسات االقتصادية العمومية، و 
لمصفي كمسير مؤقت لممؤسسة، يف اأنو طبقا ليذه القاعدة، فإف أي خبلؼ أو نزاع ب

ليس ىناؾ ما يجبر يرفع دعواه مباشرة إلى المحكمة و أي عامؿ مف العماؿ يمكنو أف و 
 المدعى بالمجوء إلى نظاـ المصالحة.

 

توجب مختمؼ حيث :ةالدعوى العماليسرعة النسبية في نظر ثانيا: ال 
لسرعة، وذلؾ اعتبارا التشريعات العمالية المقارنة نظر الدعاوى العمالية عمى وجو ا

مف كوف العماؿ في وضع اقتصادي ال يسمح ليـ باالنتظار طويبل، حيث يستغرؽ 
الفصؿ في الدعاوى مدة طويمة، مع اإلشارة ىنا إلى أف الدعاوى التي أوجب القانوف 
نظرىا عمى وجو السرعة تختمؼ عف الدعاوى المستعجمة. فالدعاوى األولى، دعاوى 

كمة الموضوع المختصة، ويطمب الحكـ فييا موضوعيا، أي موضوعية ترفع إلى مح

                                                           
 المشار إليو سابقا. ،32-75مف أمر رقـ  1راجع المادة األولى فقرة  -1
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الحؽ، أما الدعاوى المستعجمة فيطمب الحكـ فييا  أصؿأف الحكـ الصادر يفصؿ في 
 .1بصفة مؤقتة،وبالتالي فاف الحكـ الصادر ال يفصؿ في موضوع الحؽ

 

في  لذلؾ فالدعاوى القضائية في منازعات العمؿ الفردية تتميز كقاعدة عامة      
 مختمؼ التشريعات العمالية المقارنة بعدة مظاىر مميزة مقارنة بالدعاوى القضائية 

 األخرى المدنية منيا والتجارية مف أبرز ىذه المظاىر المميزة ما يمي:
 

سواء عمى مستوى  :يالدعوى العمالية والفصل فياالسرعة في نظر  أ ـ 
ضمنتو مختمؼ القوانيف و ما تالمحاكـ االبتدائية أو عمى مستوى االستئناؼ، وى

 201مف أمثمة ذلؾ ما نص عميو المشرع التونسي في الفصميف العمالية واإلجرائية، و 
فيفري  21المؤرخ في  1994لسنة  29مف مجمة الشغؿ، المعدليف بالقانوف عدد  202و 

مف وجوب تقديـ االستدعاء الذي يتضمف رقـ القضية وتاريخ الجمسة إلى  1994
جرد تقديمو لعريضة افتتاح الدعوى لكاتب دائر الشغؿ، ومف وجوب المدعي بم

استدعاء المدعى عميو لحضور الجمسة لدى دائر الشغؿ في أجؿ ثمانية أياـ، ومف 
إمكانية رئيس دائرة الشغؿ  مف أف يأمر بتوجيو االستدعاء ألجؿ أقرب وحتى مف 

المصري 2003لسنة  12مف قانوف العمؿ الجديد رقـ  71المادة ف ساعة إلى أخرى.
... تفصؿ التي تقضي بأنو:" 2008لسنة  180المستبدلة بالكامؿ بموجب القانوف رقـ 

المحكمة في النزاع المعروض عمييا خبلؿ ستيف يوما مف تاريخ عرضو عمييا..."، 
" العمؿ المصري القديـ بقوليا أنو:مف قانوف  77وىو ما كانت تنص عميو أيضا المادة 

يقدـ ر أف يطمب وقؼ تنفيذ ىذا الفصؿ و فصؿ عف العمؿ بغير مبر لمعامؿ الذي ي
الطمب إلى الجية اإلدارية المختصة التي يقع في دائرتيا محؿ العمؿ في مدة ال 

تتخذ العمؿ لمعامؿ بذلؾ بكتاب مسجؿ، و تتجاوز أسبوعا مف تاريخ إخطار صاحب 
تتـ التسوية تعيف عمييا أف ىذه الجية اإلجراءات البلزمة لتسوية النزاع وديا، فإذا لـ 

تحيؿ الطمب خبلؿ مدة ال تتجاوز أسبوعا مف تاريخ تقديمو إلى قاضي األمور 
المستعجمة بالمحكمة التي يقع في دائرتيا محؿ العمؿ أو قاضي المحكمة الجزئية 

نشئت أو المختص بشؤوف العمؿ بوصفو قاضيا لؤلمور المستعجمة في المدف التي أ

                                                           
التشريعات االجتماعية، قانوف العمؿ، محمد فاروؽ الباشا، ، 78ص راجع: حسف كيرة، مرجع سابؽ،  - 1

 .131شواخ محمد األحمد، مرجع سابؽ، ص؛ 396ص ، 1994منشورات جامعة دمشؽ، 
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مف تكوف اإلحالة مشفوعة بمذكرة مف خمس نسخ تتضاكـ، و تنشأ بيا ىذه المح
 مبلحظات الجية اإلدارية المختصة.حجج الطرفيف و ممخصا لمنزاع و 

 

الطمب  ظرؼ ثبلثة أياـ مف تاريخ إحالةعمى قمـ كتاب المحكمة أف يقـو في و 
وعيف مف لممحكمة بتحديد جمسة لنظر طمب وقؼ التنفيذ في ميعاد ال يتجاوز أسب

عمى القاضي أف يفصؿ في طمب وقؼ التنفيذ في مدة ال تمؾ اإلحالة... و تاريخ 
ىذا يعني أف الحكـ ريخ أوؿ جمسة و يكوف حكمو نيائيا... " و تتجاوز أسبوعيف مف تا

إال لبطبلف فيو  االستئناؼال يقبؿ األمور المستعجمة يكوف نيائيا و  الصادر عف قاضي
ـ بطمب وقؼ التنفيذ مباشرة إلى قاضي كما أنو ال يجوز التقد ،1أو في إجراءاتو

األمور المستعجمة إال إذا تراخى مكتب العمؿ في إحالة الطمب إلى المحكمة في 
 .2يجوز لمعامؿ أف يمجأ مباشرة إلى المحكمةالميعاد المحدد. عند ذلؾ 

 

تكاد تكوف ما نبلحظو مف خبلؿ دراستنا لمقوانيف السالفة أف نصوصيا و 
في  السرعة عمى وجومؽ بضرورة الفصؿ ىدفا، فيما يتعو متطابقة لفظا ومعنى 

 القضايا الناشئة عف عبلقة العمؿ. أما المشرع المغربي فقد أكد بدوره ضرورة البت
كوف األغمبية الساحقة في مف  العتباراتذلؾ بصفة مستعجمة في قضايا العمؿ، و 

في غالب  الذي يؤديجة عف الطرد التعسفي مف العمؿ، و ىذه القضايا تكوف نات
عائمتو التي تجد االستقرار االقتصادي واالجتماعي لمعامؿ و األحياف إلى زعزعة 

لذلؾ فقد أكد بصفة صريحة في ضحاىا عرضة لمفاقة والعوز، و بيف عشية و نفسيا
" إذا رفعت المنازعات نوف االلتزامات والعقود عمى أنو:( مف قا754الفصؿ )المادة( )

االستئناؼ، رات السابقة أماـ المحاكـ المدنية أو محاكـ الناشئة عف تطبيؽ أحكاـ الفق
 أي تمؾ المتعمقة بعبلقات العمؿ. .3الحكـ فييا عمى وجو السرعة"وجب التحقيؽ و 

 

                                                           
، ، السالؼ ذكره. راجع أيضا: د.عمي عوض حسف1981لسنة  ،137مف قانوف العمؿ المصري رقـ  66ة راجع: الماد - 1

الطبعة األولى،  ، وحسف البسيوني وسمير السبلوي، قضاء العمؿ؛ 486مرجع سابؽ ص ، الوجيز في شرح قانوف العمؿ
، شرح قانوف العمؿ، مطبعة أبناء واني. حساـ الديف كامؿ األى890، ص1982القاىرة،  ،دار المأموف لمطباعة والنشر

 .708ص  ،1991وىبة، القاىرة، 
 .585. و د.لبيب شنب. مرجع سابؽ، ص 710راجع: حساـ الديف كامؿ األىواني. مرجع سابؽ، ص  -2
 .80و  78مرجع سابؽ، ص ، راجع : محمد سعيد بناني -3
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نفس المنواؿ سار عميو المشرع الجزائري، كما يتضح لنا ذلؾ مف خبلؿ ما و 
التي تفضي الفردية في العمؿ  ( مف قانوف تسوية النزاعات38نصت عميو المادة )

تحدد الجمسة األولى في مدة خمسة عشر يوما الموالية لتاريخ توجيو العريضة ": بأف
 لمدعوى. االفتتاحية

 

حاالت إصدار  باستثناءعمى المحكمة أف تصدر حكميا في أقرب اآلجاؿ، و 
 اإلجراءاتمف قانوف  616وكذا ما نصت عميو المادة  .1أحكاـ تمييدية أو تحضيرية"

" تحدد أوؿ جمسة في أجؿ أقصاه خمسة عشر دارية التي تقضي بأف:لمدنية واإلا
 ( يوما مف تاريخ رفع الدعوى. 15)

 " .يجب عمى القاضي أف يفصؿ فييا في أقرب اآلجاؿ
 

( أي عمى وجو السرعةنظر الدعوى بالطريقة المستعجمة) ونشير ىنا الى أف  
لدى قاضي األمور المعموؿ بيا  اإلجراءاتال يعني أف محاكـ العمؿ تتبع 

و التصدي لموضوع يطالما أف ىذا األخير يمتنع عمكما سبؽ القوؿ، المستعجمة، 
النزاع، وىكذا فالطريقة المستعجمة تعني دعوة محاكـ العمؿ لمفصؿ في الدعاوى 
بالسرعة الممكنة إف لـ نقؿ القصوى، بالنظر لتعمؽ ىذه الدعاوى بالطرؼ الضعيؼ 

 .2ؿ األجراءفي عبلقة العمؿ وىـ العما
 

في اعتقادنا أف مرد تقرير المشرع لميزة االستعجاؿ في نظر دعاوى منازعات و 
ما ينجر عنيا مف لخاصة ليذا النوع مف المنازعات و العمؿ الفردية يعود إلى الطبيعة ا

عائمتو مف جراء العواقب تكوف وباال عمى العامؿ و وخيمة  اجتماعية واقتصاديةآثار 
ىو التعسفي مف العمؿ، و  لوحيد، خاصة إذا تعمؽ األمر بالفصؿمصدر رزقو ا انقطاع

رفاقيا بميزة  –االستعجاؿ في نظر الدعوى  –ة ما أدى بالمشرعيف إلى تدعيـ ىذه الميز  وا 
 ىي ميزة التنفيذ المعجؿ.أخرى مكممة ومدعمة ليا و 

 

التي  الخاصة: وىي شمول الحكم في الدعوى العمالية بالنفاذ المعجل  ب ـ
 استثناء مفذلؾ مؿ في بعض المواضيع والحاالت، و منازعات العز بيا بعض تتمي

                                                           
 .السالؼ الذكر ،04-90مف القانوف  38راجع : نص المادة  -1
؛ د. شواخ محمد األحمد، مرجع 553مرجع سابؽ، ص قانوف العمؿ المبناني، اجع:عصاـ يوسؼ القيسي، ر  -2

 .131سابؽ، ص 
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 التيعف المحاكـ في المواد األخرى، و  األصؿ المعموؿ بو بالنسبة لؤلحكاـ الصادرة
صيرورتيا نيائية حائزة ستػنفاذىا لجميع طرؽ الطعف و ال تكوف قابمة لمتنفيذ إال بعد ا

لتي نصت عمييا مختمؼ التشريعات العمالية وىي الميز ا .1لقوة الشيء المقضي بو
المتمـ ( مف قانوف العمؿ R.1454-16المقارنة، فالمشرع الفرنسي مثبل نص في المادة )

 R.1454-14 etعمى أف جميع القرارات المتخذة تطبيقا ألحكاـ المادة )، 2008سنة 

R.1454-15)  طعف غير قابمة لمو مف ذات القانوف، تكوف واجبة النفاذ المؤقت
 .2ستئناؼ إال مع وجود حكـ في الموضوعبالمعارضة أو اال

 

مف  7وىو ما نجده في القانوف المصري عمى سبيؿ المثاؿ، حيث تنص المادة 
... لممحكمة السالؼ ذكره التي تقضي بأنو:" 2003لسنة  12رقـ  وف العمؿ الحاليقان

وىو نفس المبدأ  ،3..."في جميع األحواؿ أف تشمؿ حكميا بالنفاذ المعجؿ وببل كفالة 
( مف قانوف الشغؿ 219و  218الذي أقره المشرع التونسي في الفصميف )المادتيف( )

مف المسطرة المدنية التي تنص  285(المادةالفصؿ)والمشرع المغربي في  .4التونسي
 .5في منازعات العمؿ تكوف مشمولة بالتنفيذ المعجؿ بقوة القانوفعمى أف األحكاـ الصادرة 

 

حاالت محددة بقوة القانوف، في ىذه الميزة حصر ا المشرع الجزائري فقد أم
مف قانوف تسوية النزاعات الفردية في العمؿ  33وىي الحاالت التي أوردىا في المادة 

                                                           
عبد القادر بوبكري، خصوصيات تنفيذ األحكاـ في  ؛السالؼ الذكر ،04-90مف قانوف  22راجع: المادة  -1

التنفيذ المعجؿ ، ؛ محمد عطاؼ111ص  ،2007يناير، الرباط، ، 16مجمة القصر، العدد ، قضايا نزاعات الشغؿ
ماي، دار السبلـ،  24و  23المعيد العالي لمقضاء، ، الندوة الثالثة لمقضاء االجتماعي، في القضايا االجتماعية=

 .172،  ص 2004الرباط، 
Voir :Art R.1545-14 -et R 1454-15-et R 1454-16-- Code du Travail -72راجع :   -2

ème
 édition 

Op Cit. p 1539 et 1540.                                                                                                                  
؛ د. محمد حسيف 23الجزء الثالث، مرجع سابؽ، ص ، راجع: ىشاـ زويف المحامي،موسوعة التشريعات العمالي 3

 .38منصور، مرجع سابؽ، ص 
 مف قانوف الشغؿ التونسي السالؼ ذكرىما. 219و  218اجع: الفصميف ر  -4
دريس العموي العبدالوي - 5 الجزء  ،شرح المسطرة المدنية في ضوء القانوف المغربي، راجع : مأموف الكزيري وا 

 مدونة الشغؿ الجديدة، القانوف رقـ. د. الحاج الكوري، ؛143، ص 1975الثالث، مطابع دار العمـ، بيروت، 
المعجؿ في المادة =إشكالية النفاذ ، ؛ أحمد األمرانيزنطار208مرجع سابؽ، صأحكاـ عقد الشغؿ،  ،99-65

المجمة التونسية لمقانوف االجتماعي، الجمعية التونسية لمقانوف االجتماعي، ، االجتماعية في التشريع المغربي
"،  -دراسة عممية –ضائي المغربي . د. عبد الكريـ الطالب،" التنظيـ الق85، ص 2004، تونس، 9عدد 

 .37، ص 2010الطبعة الثالثة، نشر وتوزيع: مطبوعات المعرفة، مراكش، 
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لية محؿ تنفيذ " تكوف األحكاـ القضائية المتعمقة بالمسائؿ التاالتي تنص عمى أنو:
 :مؤقت بقوة القانوف
 جماعي لمعمؿ. اتفاؽأو  اتفاقيةػير ػ  تطبيؽ أو تػفس

مبـر في إطار اإلجراءات الخاصة بالمصالحة أماـ مكتب  اتفاؽػ تطبيؽ أو تػفسػير كؿ 
 المصالحة.

 التعويضات الخاصة باألشير السنة األخيرة.ػ دفع الرواتب و  
 أف تنطؽ بالتنفيذ االجتماعيةكما يمكف لممحكمة عند النظر في المسائؿ 

 .1فالة فيما بعد سػتة أشير"المؤقت دوف ك
 

بينما حددىا في حاالت أخرى بطمب مف أحد أطراؼ النزاع، وىي الحاالت 
تنص ، التي المدنية واإلدارية اإلجراءاتمف قانوف  619في المادة  عمييا نص التي

رئيس القسـ االجتماعي في  إلىأنو يجوز تقديـ طمب التنفيذ الفوري  عمى أنو: "
 ف:الحالتيف اآلتيتي

 اتفاؽ المصالحة مف قبؿ أحد األطراؼ.عف تنفيذ  االمتناعػ  حالة  2
كوف فيو يحالة االمتناع عف التنفيذ الكمي أو الجزئي لبلتفاؽ الجماعي لمعمؿ، ػ  3    

 ممثمو العماؿ طرفا، وواحد أو أكثر مف أصحاب العمؿ.
رامة تيديدية يأمر رئيس القسـ االجتماعي بالتنفيذ الفوري لؤلمر نحت طائمة غ 

طبقا لما ينص عميو تشريع العمؿ. وىذا األمر قابؿ لمتنفيذ بقوة القانوف رغـ استعماؿ 
 .2"كؿ طرؽ الطعف

 

 قضت المحكمة العميا في أحد قراراتيا، أف امتناع  وتطبيقًا ليذه النصوص،
أحد األطراؼ عف تنفيذ األحكاـ النيائية في المسائؿ االجتماعية تتـ معالجتو وفقا 

وأف قاضي الموضوع في المادة  04-90مف القانوف  36الى  34ألحكاـ المواد 
 االجتماعية في حالة قبولو الطمب ينحصر اختصاصو في تحديد الغرامة التيديدية 

                                                           
و ما  46مرجع سابؽ، ص ، آليات تسوية منازعات العمؿ و الضماف اإلجتماعي، راجع : أحمية سميماف -1

ي قانوف العمؿ وحماية العماؿ ؛ معاشو نبالي فطة،إزالة التنظيـ ف222بعدىا؛ عمارة نعرورة، مرجع سابؽ، ص 
، تخصص القانوف، كمية الحقوؽ، جامعة المسرحيف ألسباب اقتصادية ، رسالة لنيؿ شيادة الدكتوراه في العمـو
 .494ص ، 2008مولود معمري، تيزي وزو، 

، نبيؿ صقر مف  قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية؛ راجع في ىذا الشأف: 509و  508و  507و  506راجع المواد: - 2
 .287، ص 2008الجزائر، ، عيف مميمة ،ار اليدى، دالوسيط في شرح قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية
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 .1مف نفس القانوف 35و  34وفقا لشروط المادتيف 
 

د مف خبلؿ دراستنا لمتشريعات السابقة يتضح لنا جميا أف الحكمة التي يكوف ق
مف خبلؿ إقراره لميزة التنفيذ المعجؿ أو المؤقت لؤلحكاـ الصادرة في  ابتغاىا المشرع

الذي اعاة الطرؼ الضعيؼ في العبلقة، و منازعات العمؿ، تكمف في رغبتو في مر 
 األحكاـ تنفيذ تطمبويما عادة  الذي ؿالطوي ربتجنيبو االنتظايكوف غالبا ىو العامؿ، وذلؾ 

لكافة طرؽ  استنفاذىاألخرى، لتصبح نيائية واجبة التنفيذ بعد الصادرة في المواد ا
المصدر الوحيد  باعتبارىااألجور ة في األمور المتعمقة بالرواتب و خاص الطعف،

 لمعيشة العامؿ وعائمتو.
 

 ؿلمعام يواالجتماع االقتصاديمف المشرع لموضع يرا تقدولذلؾ ففي مثؿ ىذه الحاالت، و 
، ريثما يصبح الحكـ نيائيا، فإف أغمبية القوانيف قد نتظاراالالذي ال يقوى معو عمى 

أولت القاضي إمكانية األمر بالتنفيذ المعجؿ لمحكـ بكفالة أو بدونيا بالرغـ مف 
 .2الحكـ مف قبؿ الطرؼ اآلخر استئناؼإمكانية 

 

الذكر، فقد أفرد المشرع في  السالفتيباإلضافة إلى الميزتيف األساسيتيف و 
ات العمالية المقارنة، الدعاوى العمالية بميزة أخرى تتمثؿ في اإلعفاء أغمب التشريع

مف الرسـو القضائية في جميع مراحؿ التقاضي ضمف المفيـو العاـ لممساعدة 
مف مجمة الشغؿ  323القضائية ، مف ضمنيا التشريع التونسي الذي ينص في الفصؿ 

ئب البلزمة لتنفيذىا تعفى مف والتنابيو واألحكاـ وجميع الكتا اإلجراءات :"عمى أف

                                                           
المجمة القضائية  ،21/03/2001بتاريخ ، 214908رقـ   ؼقرار المحكمة العميا، الغرفة االجتماعية، مم - 1

بتاريخ  ،181284؛ والقرار رقـ 303، ص 2002زائر، ، قسـ الوثائؽ لممحكمة العميا، الج2لممحكمة العميا، العدد 
= .يحدد 105ص  2000، قسـ الوثائؽ لممحكمة العميا، الجزائر، 2، المجمة القضائية، العدد 07/12/1999

بتاريخ ، 240490القاضي الغرامة التيديدية اليومية في حالة اكتساب الحكـ الصيغة التنفيذية "، والقرار رقـ 
مف  ،37." أف المادة 191، ص 2001، قسـ الوثائؽ لممحكمة العميا، الجزائر، 1مة القضائية، العدد المج ،11/07/2000

منحت صراحة االختصاص لرئيس القسـ االجتماعي لمفصؿ في طمب الغرامة  ،06/02/1990المؤرخ في  90/04القانوف 
 العاـ".التيديدية وىذا االختصاص يدخؿ ضمف االختصاص النوعي الذي ىو مف النظاـ 

راجع في ىذا ؛مف قانوف المسطرة المدنية المغربي 273مف مجمة الشغؿ التونسية، الفصؿ  212أنظر الفصؿ  -2
، قانوف العمؿ ، راجع كذلؾ: عصاـ يوسؼ القيسي1161الشأف: د.محمود جماؿ الديف زكي، مرجع سابؽ ص 

. راجع 554مرجع سابؽ، ص  ،1997و ما بعدىا و طبعة  370، ص 1981مرجع سابؽ، طبعة المبناني، 
  Le Nouveau Code du Travail - Op Cit. P 1136 ; Alain SUPIOT - Op Cit. P 585ايضا:
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المعاليـ البريدية، كما أف المصاريؼ التي تتطمبيا االختبارات وخاصة  التسجيؿ و
 .1"أجور الخبراء يسبقيا صندوؽ الدولة

 

مف قانوف  7كما نص القانوف المصري في نفس اإلطار كذلؾ، في المادة 
مراحؿ التقاضي  " تعفى مف الرسـو القضائية في جميعالعمؿ الجديد عمى أف:

العامموف، الدعاوى الناشئة عف المنازعات المتعمقة بأحكاـ ىذا القانوف التي يرفعيا 
عماؿ التممذة الصناعية أو المستحقوف عف ىؤالء، ولممحكمة والصبية المتدرجوف، و 

في جميع األحواؿ أف تشمؿ حكميا بالنفاذ المعجؿ وببل كفالو، وليا في حالة رفض 
 عمى رافعيا بالمصروفات كميا أو بعضيا. الدعوى أف تحكـ

 

عمى كبللشيادات  مف رسوـ الدمغةتعفى الفئات المشار إلييا في الفقرة السابقة        
 .2القانوف"ألحكاـ ىذا  تقدـ منيـ تطبيقا يوالطمبات التوالصور التي تعطى ليـ والشكاوى 

 

مف  384ي الفصؿ عمى نفس اإلجراء فبنصو المشرع المغربي  ونفس النيج سمكو
قانوف المسطرة المدنية، حيث يستفيد مف المساعدة القضائية بحكـ القانوف العامؿ 

في ذلؾ االستئناؼ. وتسري أثار  أو ذوو حقوقو في كؿ دعوى بمامدعيا أو مدعى عميو 
 .3القضائية بحكـ القانوف عمى جميع إجراءات تنفيذ األحكاـ القضائيةمفعوؿ المساعدة 

 

الجزائري فقد تناوؿ موضوع اإلعفاء مف الرسـو والمصاريؼ  أما المشرع
الذي يشمؿ بالتطبيؽ بعض  ،4عاـ ضمف قانوف المساعدة القضائية كمبدأالقضائية 

الفئات مف العماؿ المتقاضيف بالنظر إلى ظروفيـ المالية، وتوسع ىذا المبدأ بنص 

                                                           
 .277مف مجمة الشغؿ التونسية؛ محمد اليادي بف عبد اهلل، مرجع سابؽ، ص  212راجع: الفصؿ  - 1
ع أيضا: عمي عوض حسف،  الوجيز في السالؼ ذكره وراج ،2003لسنة  ،12مف القانوف رقـ  6راجع: المادة  -2

، األولى ة، الطبع؛ ناىد العجوز، الحماية الجنائية لمحقوؽ العمالية102مرجع سابؽ، ص ، شرح قانوف العمؿ
دار المطبعات الجامعية،  ، ؛ د.محمد حسيف منصور، قانوف العمؿ750، ص 1996منشأة المعارؼ، القاىرة، 

 .395الباشا، مرجع سابؽ، ص  ، محمد فاروؽ45، ص 1997اإلسكندرية، 
؛ و راجع 186مف قانوف المسطرة المدنية المغربي؛ عبد العزيز ألعتيقي، مرجع سابؽ، ص 273راجع: الفصؿ  -3

، مجمة 4948/87في الممؼ االجتماعي عدد  ،1987نوفمبر  9خ، بتاري552قرار المجمس األعمى المغربي رقـ 
؛ د. عبد الكريـ الطالب، " التنظيـ القضائي المغربي 101، ص 1987بر، الرباط، أكتو  -، سبتمبر51المغربية، عدد المحاكـ 

 .85زنطار، مرجع سابؽ، ص  وما يمييا؛ أحمد األمراني 38"، مرجع سابؽ، ص  –دراسة عممية  –
المعدؿ والمتمـ، ديواف المطبوعات الجامعية، الجزائر،  ،1971أوت  05المؤرخ في  ،57-71الصادر باألمر  - 4

1981. 
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ني األدنى لؤلجور، ليستفيد منو العامؿ الذي يقؿ أجره عف ضعؼ الحد الوط ،1خاص
حيث تشمؿ جميع مراحؿ التقاضي مف ضمنيا التقاضي أماـ الغرفة االجتماعية 
بالمحكمة العميا. مع مبلحظة أنيا لـ تشمؿ صراحة أتعاب الدفاع أثناء القياـ بالطعف 

وىو ما يعد تقصيرا مف طرؼ المشرع نأمؿ تداركو. كما نص في المادة  .2بالنقض
فى قرارات اإلجراءات " تعلمتعمؽ بالعدالة في العمؿ عمى أف:ا 32-75( مف األمر 18)
تطبؽ ىذه األحكاـ عمى التسجيؿ. و فيذ مف حقوؽ الطابع و قرارات التناألحكاـ و و 

القانوف  مع مبلحظة أف ،3بالنقض أماـ المحكمة العميا"المطعوف فييا القضايا المستأنفة و 
 ؿ حاليا، جاء خاليا مف مثؿ ىذه األحكاـ.الجاري بو العمالمتعمؽ بعبلقات العمؿ  22ػ  1:

 

والبد أف نشير ىنا إلى أف اإلعفاء مف الرسـو القضائية يقتصر فقط عمى 
 الدعاوى المتعمقة بالمنازعات الناشئة عف عبلقة العمؿ دوف غيرىا مف الدعاوى.

 

 المطلب الثالث
 األحكام الصادرة عن محاكم العمل وتنفيذىا وطرق الطعن فييا

 

يف خصوصيات قضاء العمؿ عمى النحو الذي أمكننا مبلحظتيا مف مف ب 
خبلؿ اإلطبلع عمى مختمؼ قوانيف وتنظيمات تسوية منازعات العمؿ، في مختمؼ 
األنظمة القانونية محؿ الدراسة، أنيا تخرج عف القواعد العامة بالنسبة لطبيعة األحكاـ 

التنفيذ بوأخرى تمتاز  الصادرة بشأنيا، حيث أف ىناؾ أحكاـ ذات طابع نيائي،
المعجؿ، إلى جانب األحكاـ العادية. األمر الذي يجعؿ إجراءات الطعف فييا تختمؼ 

 عمى النحو الذي سنبينو في الفروع الموالية. باختبلؼ طبيعة ىذه األحكاـ.
 
 
 

                                                           
 ذكره. ؽ، السابالنزعات الفردية في العمؿ المعدؿ والمتمـالمتعمؽ بتسوية  ،04-90 مف القانوف 25:المادةرأنظ - 1
 .257مرجع سابؽ، ص ، الحماية الوظيفية واالقتصادية لمعامؿ في قانوف العمؿ الجزائريىادفي بشير، راجع:  - 2

الميزة في القانوف الحالي المتعمؽ بتسوية نزاعات العمؿ الفردية، وىو  مع اإلشارة إلى إغفاؿ المشرع الجزائري ليذه -3
ثقاؿأمر يدعو إلى الغرابة بما فيو مف تراجع عف حؽ مقرر لصالح العامؿ الطرؼ الضعيؼ في  كاىمو  العبلقة وا 

 برسـو و مصاريؼ إضافية ىو في غنى عنيا.
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 الفرع األول
 طبيعة األحكام الصادرة عن محاكم العمل

 

رنة، طبيعة األحكاـ الصادرة عف محاكـ العمؿ، عادة ما تبيف التشريعات العمالية المقا
إما عمى أساس معيار والقضايا التي تكوف فييا أحكاـ ىذه المحاكـ ابتدائية نيائية، 

أي عمى ( أو عمى أساس معيار قيمي)موضوع المنازعة إلىأي بالنظر موضوعي)
ئية فقط. وتمؾ التي تكوف فييا أحكاميا ابتدا (أساس القيمة المالية لموضوع الدعوى

ومف ثـ كيفيات تنفيذ ىذه األحكاـ سواء بالتنفيذ المعجؿ أو التنفيذ العادي بعد حيازة 
 .1الحكـ عمى قوة الشيء المقضي بو

 

طبيعة األحكاـ  التي تحكـأى المشرع الجزائري أف يدخؿ استثناءات عمى القواعد تذلؾ ار ل
وتفادي خصومات  منازعاتالالصادرة عف المحاكـ العمالية توخيا لمسرعة في إنياء 

تعكر صفو عبلقة العمؿ، إال أف القواعد التي استحدثيا لـ تكف سيمة االستيعاب ال 
 .2حتى مف قبؿ مف كمفيـ القانوف بتطبيقيامف طرؼ المتقاضيف وال 

 

قانونا إجرائيا خاصا  15-1:وبحسب شراح قانوف العمؿ الجزائري، يعد القانوف 
المدنية،  اإلجراءاتمكرر مف قانوف  8استثناء لممادة باالختصاص النوعي والمحمي و 

يؤىؿ ىذا القانوف المحاكـ الفاصمة في المسائؿ االجتماعية بإصدار أحكاـ ابتدائية 
ونيائية عندما يتعمؽ األمر ببعض الطمبات. غير أف مثؿ ىذه األحكاـ قابمة لمطعف 

 .3بالنقض، ولكف ال يحوؿ ذلؾ دوف تنفيذىا
 

ىي تمؾ التي تصدرىا المحاكـ العمالية و  :نيائيةالبتدائية االم األحكا ـ أوال 
بصفة ابتدائية نيائية أي غير قابمة لبلستئناؼ أماـ محاكـ الدرجة الثانية، واف كانت 

 تقبؿ الطعف بالنقض.
ففي القانوف الفرنسي مثبل، تختص محاكـ العمؿ كمحكمة أوؿ درجة بالنظر في 

لعمؿ ميما كانت قيمة الطمب، وتبعا لذلؾ، تتنوع طرؽ جميع الطمبات المرتبطة بعقد ا
 الطعف في األحكاـ الصادرة عنيا بالنظر إلى قيمة النزاع.

                                                           
 .105، ص مرجع سابؽراجع: بشير ىدفي،  - 1
 .50عبد الرحمف خميفي، مرجع سابؽ ص ؛556السبلـ ذيب، مرجع سابؽ، ص  راجع: عبد - 2
 .150، ص2007انقطاع عبلقة العمؿ، منشورات بيرتي، الجزائر، بمولو،  –ح  -جماؿ –الطيب بمولو راجع :  - 3
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أورو، فإنيا تصدر أحكاما ابتدائية  5111وز افإذا كانت قيمة الطمب ال تتج          
بة نيائية غير قابؿ لبلستئناؼ ولكنيا قابمة لمطعف بالنقض. وكذلؾ ىو الشأف بالنس

لمطمبات المتعمقة بتسميـ شيادة العمؿ أو كشؼ الراتب، وتكوف واجبة النفاذ تحت 
 .1طائمة الغرامة التيديدية

 

ونفس الشيء بالنسبة لمقانوف التونسي الذي يكاد يتطابؽ مع نظيره الفرنسي، حيث 
تنظر دوائر الشغؿ ابتدائيا في جميع الدعاوى الداخمة في اختصاصيا ميما كاف مبمغ 

مطمب، غير أنيا تنظر نيائيا في الدعاوى المتعمقة بتسميـ الوثائؽ التي يتعيف عمى ال
 .2لفائدة العامؿ طبقا لؤلحكاـ القانونية أو التعاقدية العمؿ تسميمياصاحب 

 

أما المشرع المغربي وعمى غرار نظيره الفرنسي، الذي يعتد بقيمة الطمب كمعيار 
جاؿ منازعات العمؿ الفردية، فإنو وطبقا ألحكاـ لتحديد طبيعة األحكاـ الصادرة في  م

االجتماعية بالمحاكـ االبتدائية تختص  األقساـمف مدونة الشغؿ، فإف  :2الفصؿ 
، وابتدائيا مع حفظ حؽ درىـ( 4111) أالؼحدود ثبلثة  إلىونيائيا بالنظر ابتدائيا 

تتنوع طرؽ الطعف االستئناؼ في جميع الطمبات التي تتجاوز ىذا المبمغ. وتبعا لذلؾ 
 .3في األحكاـ الصادرة عنيا بالنظر إلى قيمة النزاع

 

أما المشرع الجزائري فقد حدد بموجب نصوص قانونية خاصة وبصفة حصرية، نوعية 
ومف أمثمتيا أو طبيعة  القضايا والمنازعات التي تكوف فييا األحكاـ ابتدائية نيائية. 

تمؾ التي تخص النزاعات المتعمقة بإلغاء العقوبات التأديبية التي ال يحتـر فييا 
القانونية أو االتفاقية في مجاؿ التأديب، والقضايا المتعمقة  اإلجراءاتأصحاب العمؿ 

بتسميـ وثائؽ إثبات عبلقة العمؿ مثؿ شيادات العمؿ وكشوفات األجور، وذلؾ حسب 
 ؿالعمفي  الفرديةالنزاعات  ةالمتعمؽ بتسوي  ،15ػ  1:مف القانوف  32ة ما تضمنتو الماد

تبت المحكمة المختصة بالمسائؿ االجتماعية، ابتدائيا ونيائيا في  "التي تنص عمى أف:

                                                           
   Maitre Laurent Dubois et Maitre Marie – Christine Halpern, op cit, p 307 ; Daniel  :راجع - 1

MARCHAND , op. cit, 2004, p 54 ; Voir également l’article D.1462-1 du code du travail 
Français, 72

ème
 édition, op. cit.p p 1552. 

 المعدؿ مف مجمة الشغؿ. 216أنظر الفصؿ  - 2
المدنية، رة مف مدونة الشغؿ؛ وكذلؾ: عبد الكريـ الطالب، الشرح العممي لقانوف المسط 19أنظر الفصؿ  - 3

 .387مرجع سابؽ، ص 
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 اإلجراءاتالدعاوى التي تتعمؽ أساسا بإلغاء العقوبات التأديبية التي ال تراعى فييا 
وثائؽ  كشوفات الرواتب ومختمؼو  ميـ شيادات العمؿ،الخاصة بتسالتأديبية، والدعاوى 
 ىذه القضايا التي جعميا القانوف محؿ أحكاـ ابتدائية ونيائية ."إثبات عبلقة العمؿ

نظرا لخطورة األضرار المترتبة عنيا بالنسبة لمعماؿ، حيث يتـ  حائزة لمصيغة التنفيذية
بغض النظر عف أي  ،1ةيديدغرامة تي توذلؾ تحتبميغيا صدورىا أو  دتنفيذىا بمجر 

يوقؼ التنفيذ طبقا ألحكاـ طعف بالنقض قد يمارس بشأنيا حيث أف ىذا الطعف ال 
 .2المدنية واإلدارية اإلجراءاتمف قانوف  472 المادة

 

ونشير ىنا إلى أف إلغاء العقوبات التأديبية مف أىـ المواضيع التي عادة ما تتناوليا 
جرائية ىامة،  حيث خصيا المشرع باجرات قانونية، ىذه الفئة مف األحكاـ القضائية وا 

نظرا لما تشكمو مف مخالفات ومساس بحقوؽ العماؿ، لكونيا تتـ دوف احتراـ 
الصادرة  فقد تـ تأكيد الطابع النيائي لؤلحكاـالتأديبية القانونية أو االتفاقية،  اإلجراءات

التي تنص  3سالؼ ذكره،مف قانوف عبلقات العمؿ ال 04ـ  73بشأنيا بمقتضى المادة
وقع تسريح العامؿ مخالفة لئلجراءات القانونية و/ أو االتفاقية الممزمة،  إذا" أف:عمى 

. اإلجراءاتتمغي المحكمة المختصة ابتدائيا ونيائيا قرار التسريح بسبب عدـ احتراـ 
فقة باإلجراء المعموؿ بو، وتمنح لمعامؿ تعويضا ماليا عمى ن المستخدـ بالقياـوتمـز 

 المستخدـ ال يقؿ عف األجر الذي يتقاضاه كما لو استمر في عممو.
 

ذا حدث تسريح العامؿ خرقا ألحكاـ المادة          أعبله، يعتبر تعسفيا.تفصؿ  73وا 
إما بإعادة إدماج العامؿ في المؤسسة مع امتيازاتو  4المحكمة المختصة ابتدائيا ونيائيا

رفيف، يمنح العامؿ تعويضا ماليا ال يقؿ عف المكتسبة أو، في حالة رفض أحد الط
                                                           

المجمة القضائية،  ،14/10/2003، بتاريخ 290891أنظر قرار المحكمة العميا، الغرفة االجتماعية، ممؼ رقـ  - 1
، بتاريخ  580532؛ وكذا القرار رقـ 154، ص 2003، الجزائر، لممحكمة العميا، قسـ الوثائؽ، 2العدد 

، والقرار رقـ 180، ص 2010، قسـ الوثائؽ لممحكمة العميا، الجزائر، 1، المجمة القضائية، عدد 04/03/2010
، ص 2011، قسـ الوثائؽ لممحكمة العميا، الجزائر، 2المجمة القضائية، العدد  ،02/06/2011، بتاريخ 636445

 YAICI  Boualem, op. cit, p.58؛ راجع في ىذا الشأف  221
، التخصص ، سباب اقتصاديةفتحي وردية، ضوابط  إنيا عقد العمؿ أل - 2 رسالة لنيؿ شيادة دكتوراه في العمـو

 . 337، ص 2013القانوف، كمية الحقوؽ والعمـو السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
مف القانوف  73المعدؿ والمتمـ لممادة  ،1996يونيو  9المؤرخ في  ،21 – 96مف القانوف  9راجع نص المادة  - 3

 .8، ص 1996، لسنة 43عدد , جريدة رسميةالمؽ بعبلقات العمؿالمتع ،11 – 90
، المجمة القضائية، 20/12/1994، بتاريخ 111984أنظر، قرار المحكمة العميا، الغرفة االجتماعية، ممؼ رقـ  - 4

 .122، ص 1994، قسـ الوثائؽ لممحكمة العميا، الجزائر 3العدد 



                                                                                                                                 الفصل األول: قضاء العمل... نشأتو و تطوره، تشكيمو و اختصاصاتو                      الباب الثاني:
 

- 229 - 

 

، دوف اإلخبلؿ مف العمؿ ( أشير6ستة )األجر الذي يتقاضاه العامؿ عف مدة 
 .1بالتعويضات المحتممة

 .2يكوف الحكـ الصادر في ىذا المجاؿ قاببل لمطعف بالنقض"        
 

الحكـ المتعمؽ  ونشير ىنا كذلؾ، إلى أف الطابع النيائي ليذه األحكاـ ال يشمؿ سوى
يشمؿ العقوبة التأديبية المخالفة لئلجراءات القانونية أو االتفاقية فقط، وال  بإلغاء
التي تتناوؿ الموضوع، فيما إذا كاف سبب التسريح خطأ جسيـ أـ ال. أي أف  ـاألحكا

الموضوع، الذي يجب  إلىالحكـ النيائي يسري عمى إلغاء العقوبة فقط دوف التعرض 
كاف  إذاضوع دعوى ثانية أماـ قاضي الموضوع، تنصب عمى بحث ما أف يكوف مو 

 سبب التسريح خطأ جسيـ أـ ال.
 

لمطعف  لقضايا السابقة، غير قابمةاومعنى ىذا أف األحكاـ الصادر في        
المعنييف،  ىي بذلؾ تنفذ بمجرد تبميغيا إلىوباالستئناؼ أو المعارضة بحكـ القانوف. 

ثؿ ىذه القضايا ال تحتمؿ التأخير نظرا ألىمية وجسامة والحكمة مف ذلؾ أف م
األضرار التي تمحؽ بالعماؿ مف جرائيا ولكونيا تتعمؽ بحقوؽ مكرسة ومحمية قانونا 
، األمر الذي ال يترؾ أي مجاؿ لمشؾ في ىذه األحكاـ، لكونيا ليس سوى استرجاعا 

 تأويؿ.لحقوؽ يحمييا القانوف، وليست تطبيقا لنصوص غامضة قابمة لم
 

كما تيدؼ ىذه األحكاـ كذلؾ إلى التقميؿ مف المجوء إلى محاكـ الدرجة        
األعمى في مثيؿ ىذه القضايا الواضحة والبسيطة، وما ينتج عف ذلؾ مف ضياع 

                                                           
1
المجمة القضائية،  ،06/05/2009، بتاريخ 490426تماعية، ممؼ رقـ أنظر، قرار المحكمة العميا، الغرفة االج -

، 16/03/2005، بتاريخ 288364. وكذا القرار رقـ 417، ص 2009، قسـ الوثائؽ لممحكمة العميا، الجزائر 1العدد
 ،295696، والقرار رقـ  105، ص 2005، قسـ الوثائؽ لممحكمة العميا، الجزائر، 1المجمة القضائية، العدد 

. والقرار 141، ص 2005، قسـ الوثائؽ لممحكمة العميا، الجزائر، 1المجمة القضائية، العدد  ،13/04/2005بتاريخ 
، 2004، قسـ الوثائؽ لممحكمة العميا، الجزائر، 1، المجمة القضائية، العدد 13/01/2004، بتاريخ 266986رقـ 
، قسـ الوثائؽ لممحكمة العميا، 1القضائية، العدد  ، المجمة16/10/2002، بتاريخ 282223، والقرار رقـ 130ص 

 .138، ص 2002الجزائر، 
الواردة   المتعمؽ بعبلقات العمؿ ، تمؾ ،11 – 90مف القانوف  73يقصد باإلجراءات المنصوص عمييا في المادة  -2

، ف القانوف المذكورم 73المعدؿ والمتمـ لممادة ، 1991ديسمبر  21المؤرخ في  29 – 91مف القانوف  3في المادة 
. حيث تنص ىذه التعديبلت عمى وجوب تقديـ العامؿ الذي ارتكب 2655ص  ،1991لسنة  68عدد جريدة رسميةال

خطأ جسيما يستوجب التسريح، إلى لجنة التأديب، وأف يتـ تبميغ العامؿ بيذا الخطأ، وتمكينو مف الدفاع عف نفسو 
اؿ وممثميف لصاحب العمؿ. ىذه اإلجراءات الشكمية التي اعتبرىا أماـ لجنة التأديب المشكمة مف ممثميف لمعم

 المشرع مف النظاـ العاـ، تجعؿ كؿ تسريح مخالؼ ليا تسريحا تعسفيا، وعمى المستخدـ إثبات عكس ذلؾ.
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المحاكـ عمى مستوى لموقت والماؿ وىدر الحقوؽ ما داـ يمكف إيجاد حؿ عادؿ ليا 
منع مف المجوء إلى المراجعة عمى أنو إنكار لمبدأ وال يمكف اعتبار ىذا ال .ةاالبتدائي

 العدالة، ذلؾ أنو بالرغـ مف ىذا التقييد لحؽ المراجعة، فاف المشرع قد أبقى عمى
 .1بعض طرؽ المراجعة غير العادية، مثؿ التماس إعادة النظر والطعف النقض 

 

ف مما تقدـ يتضح لنا بجبلء مدى التشابو الكبير بيف القوانيف ال      ثبلثة المذكورة، وا 
كاف المشرع الجزائري أكثر توسعا في تحديد نوعية أو طبيعة القضايا والمنازعات 

 التي تصدر فييا محاكـ العمؿ أحكاما ابتدائية نيائية. 
 

وىي األحكاـ : (ثانيا: األحكام االبتدائية القابمة لمتنفيذ المعجل )المؤقت 
عجمة، إما بحكـ القانوف، أو بأمر مف القاضي، القابمة لممراجعة، والتي تنفذ بصفة مست

رغـ قابميتيا لممراجعة، مثؿ األحكاـ المتعمقة بالفصؿ التعسفي مف العمؿ، أو المتعمقة 
بأجور العماؿ، أو تمؾ المتعمقة بحؽ مف الحقوؽ المادية لمعماؿ. وذلؾ نظرا لؤلوضاع 

يمس بيذه الحقوؽ  الصعبة التي يتواجد فييا العامؿ بفعؿ تصرؼ مف صاحب العمؿ
إجراءات قانونية  إطارفي  إالالمكرسة قانونا لمعامؿ والتي ال يمكف المساس بيا 

القانونية المحددة يقابمو إمكانية التنفيذ  اإلجراءاتمحددة، وبالتالي فاف خرؽ ىذه 
 المعجؿ لؤلحكاـ الصادرة بشأنيا.

 

فقط فيما يتعمؽ  ىناؾ حالة واحة ، عمى سبيؿ المثاؿ،ففي التشريع التونسي 
بمنازعات العمؿ يمكف فييا لمحكمة العمؿ أف تصدر حكما مشموال بالنفاذ المعجؿ، 

كاف النزاع بيف خادـ ومخدـو أو فبلح وخماس أو مستأجريف فيما  إذاوىي حالة ما 
تولد الخبلؼ مدة الخدمة أو العمؿ أو التعميـ. وذلؾ  إذايخص عمميـ وخدمنيـ وذلؾ 

ات المدنية والتجارية التونسي. مف مجمة المرافع 126الفصؿ  إليوحسب ما أشار 
 بالتنفيذ مؤقتا بضماف أو بدونو(. اإلذفيمكف )

 

أما في التشريع المغربي، فاف جميع األحكاـ الصادرة في المسائؿ االجتماعية  
المعجؿ بقوة القانوف، وىذا ما يتبيف بجبلء مف مقتضيات الفصؿ  بالنفاذتكوف مشمولة 

                                                           
. أنظر لنفس المؤلؼ كذلؾ، التنظيـ 172مرجع سابؽ، ص، راجع أحمية سميماف، النزاعات الفردية لمعمؿ - 1

 .257مرجع سابؽ، ص  ،عبلقات العمؿ في التشريع الجزائريالقانوني ل
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ف قانوف المسطرة المدنية الذي ينص عمى أف يكوف الحكـ مشموال بالتنفيذ م 396
المعجؿ بحكـ القانوف في قضيا حوادث العمؿ واألمراض المينية، وفي قضايا 

 .1استئناؼوقضايا عقود العمؿ والتدريب الميني رغـ كؿ معارضة أو الضماف االجتماعي، 
 

مف القانوف المتعمؽ بتسوية  22دة بالنسبة لممشرع الجزائري، فقد نص في الماو  
 اـ، حيث تقضي بأف:النزاعات الفردية في العمؿ عمى ىذا النوع مف األحك

 ـ القضائية المتعمقة بالمسائؿ التالية محؿ تنفيذ بقوة القانوف:" تكوف األحكا
 ػ تطبيؽ أو تفسير اتفاقية أو اتفاؽ جماعي لمعمؿ.        
الخاصة بالمصالحة  إطاراإلجراءاتتفاؽ مبـر في ػ تطبيؽ أو تفسير كؿ ا        

 أماـ مكاتب المصالحة.
 ػ دفع الرواتب والتعويضات الخاصة باألشير الستة األخيرة.        
كما يمكف لممحكمة عند النظر في المسائؿ االجتماعية أف تنطؽ بالتنفيذ  

 . "المؤقت دوف كفالة فيما بعد سنة أشير
 

اإلشارة إليو ىو أف التنفيذ المعجؿ المقرر قانونا أو بحكـ  غير أف ما تجدر        
القضاء ال يمنع استئناؼ ىذه األحكاـ، فقد نص القانوف صراحة عمى إمكانية التنفيذ 

محؿ  األحكاـ التي تخص النزاعات التي تكوفالمعجؿ لمحكـ رغـ قابميتو لبلستئناؼ مثؿ 
لحاصمة أماـ مكاتب المصالحة، وكذلؾ قضايا تتعمؽ بتنفيذ أو تفسير اتفاقات الصمح ا

تنفيذ اتفاقات الصمح التي تتـ بالنسبة لمنزاعات الجماعية، وتمؾ المتعمقة بدفع األجور 
لنزاعات اقدر القاضي ضرورة ذلؾ. ىذه  إفالمتأخرة لمدة ستة أشير، أو أكثر 
األوامر  ا في ذلؾلمنفاذ المعجؿ بقوة القانوف، بمقابمة  اوالقضايا التي جعؿ القانوف أحكامي

الخاصة بالغرامات التيديدة التي يمكف أف تصدر عند النظر في طمبات تنفيذ 
 1:مف القانوف  45و  33اتفاقيات الصمح أو المصالحة كما تنص عمى ذلؾ المادتاف 

 .2السابؽ ذكره 15-
 

                                                           
مرجع سابؽ، ، مف قانوف المسطرة المدنية المغربي؛ الحاج الكوري، مدونة الشغؿ الجديدة 285راجع: الفصؿ  - 1

 .362؛ محمد الكشبور، مرجع سابؽ، ص  408ص 
بوخالفة غريب، مرجع سابؽ، ص ؛ 72مرجع سابؽ، ص ، النزاعات الفردية لمعمؿ، راجع أحمية سميماف - 2

 .96؛ قوريش بف شرقي، مرجع سابؽ، ص 195
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وىي األحكاـ الصادرة عف محاكـ الدرجة : ثالثا: األحكام االبتدائية العادية 
ى، وتكوف قابمة لممراجعة العادية وغير العادية، والتي ال يمكف تنفيذىا اال بعد األول

والضمانات المقررة قانونا لممتقاضيف، أي بعد  اإلجراءاتاستكماؿ واستنفاذ كافة 
حصوؿ الحكـ عمى حجية الشيء المقضي بو. حيث تمنح كافة القوانيف اإلجرائية 

في غيرىا مف القضايا األخرى ميمة فيما يخص قضايا العمؿ، كما ىو الحاؿ 
لممراجعة واالستئناؼ لكافة األطراؼ سواء بالنسبة لؤلحكاـ الحضورية أو الغيابية، 

 ذلؾ أف األصؿ في أحكاـ المحاكـ االبتدائية ىي قابميتيا لممراجعة والطعف.
 

وتبعا لذلؾ، فاف محاكـ العمؿ في النظاـ الفرنسي تنظر في جميع الطمبات  
بعقد العمؿ ميما كانت قيمة الطمب، وتصدر أحكاما تتنوع طرؽ الطعف فييا  المرتبطة

أورو، فإنيا تصدر  4000بالنظر إلى قيمة النزاع.فإذا كانت قيمة الطمب تتجاوز مبمغ 
 .1أحكاما ابتدائية قابمة لبلستئناؼ أماـ محاكـ الدرجة الثانية

 

 في جميع الدعاوى ادائيتنظر ابتأما في القانوف التونسي، فاف دوائر الشغؿ  
الداخمة في اختصاصيا ميما كانت القيمة المالية لمدعوى، وذلؾ حسب مقتضيات 

مف مجمة  1994فيفري  21المؤرخ في  1994لسنة  29المنقح بالقانوف عدد  216الفصؿ 
 .2الشغؿ

 

وحسب القواعد العامة فاف األحكاـ االبتدائية  أما في التشريع الجزائري، 
تمؾ التي تصدر عف المحاكـ االبتدائية بصفة ابتدائية والتي تكوف قابمة  العادية، ىي

لمطعف فييا بجميع طرؽ الطعف العادية وغير العادية، والتي ال يمكف تنفيذىا إال بعد 
كافة القوانيف اإلجرائية لقضايا  حجية الشيء المقضي بو. حيث تمنححيازة الحكـ عمى 

 .3واالستئناؼ لكافة أطراؼ النزاع خرى ميمة لممراجعةالقضايا األالعمؿ كما لغيرىا مف 
 

 أف األحكاـ الصادرة عف المحاكـ المختصة بالمسائؿ العمالية،  ىنا ويبلحظ      

                                                           
 Maitre Laurent Dubois et Maitre Marie – Christine Halpern, op cit, p 307 ; Daniel  :راجع - 1

MARCHAND ,-  Le droit du travail  en pratique. 16
ème

 édition, édition d’Organisation, Paris, 2004, p 54. 
 مف مجمة الشغؿ التونسية. ،1994فيفري  21المؤرخ في  ،1994لسنة  29المنقح بالقانوف عدد  216أنظر الفصؿ  - 2
 مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية، السابؽ اإلشارة إليو. 390و  349و  332و  327راجع المواد  - 3
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كما ىو الحاؿ بالنسبة لؤلحكاـ الصادرة في قضايا التسريح التعسفي مف العمؿ، ال 
عمى غرار األحكاـ  تممؾ القوة التنفيذية التي تجبر أصحاب العمؿ عمى تنفيذىا،

الصادرة مف المحاكـ المدنية األخرى التي منحيا القانوف العديد مف الطرؽ والوسائؿ 
. لذلؾ يجب تدعيميا بنصوص التنفيذية الفعالة، مثؿ الحجز والتنفيذ بالقوة العمومية

وتمكف العامؿ مف حماية حقوقو  ،1تتناسب مع طبيعة عبلقة العمؿ تشريعية مماثمة
 لمينية الميددة.ومصالحو ا

 الفرع الثاني
 االجتماعيةحكام  طرق الطعن في األ 
 

طرؽ الطعف في األحكاـ ىي الوسائؿ القضائية التي حددىا القانوف عمى سبيؿ 
الحصر، والتي بمقتضاىا يتمكف الخصوـ مف التظمـ مف األحكاـ الصادرة ضدىـ 

يا القانوف لمراقبة فيي الوسائؿ القضائية التي ينظم ،2بيدؼ تصحيحيا أو تعديميا
كشؼ أخطاء الحكـ المطعوف فيو، سواء  إلى، فيي تيدؼ 3صحة األحكاـ ومراجعتيا

تعمقت ىذه األخطاء بالموضوع أو باإلجراءات، أو بالوقائع، أـ بغير ذلؾ مف 
تصحيح ىذه األخطاء والرقابة عمى القضاة  إلىاألسباب. كما تيدؼ تمؾ الطرؽ 

 .4فيو الذيف أصدروا الحكـ المطعوف
 

ونظرا الختبلؼ األحكاـ مف حيث قابميتيا لمطعف، واختصاص المحاكـ          
االبتدائية حسب طبيعة وأىمية ومضموف كؿ منازعة، فاف مختمؼ القوانيف الحديثة، 
تعتمد نوعيف مف طرؽ الطعف، يخص كؿ منيا حاالت معينة، ىي طرؽ الطعف 

طرؽ الطعف غير العادية وتتمثؿ في العادية وتتمثؿ في المعارضة واالستئناؼ، و 
سوؼ أتطرؽ إلييا عمى ضوء   وىي الطرؽ التي والتماس إعادة النظر.الطعف بالنقض 

المدنية في مختمؼ األنظمة التشريعية المقارنة، مع التركيز بطبيعة  اإلجراءاتقانوف 
 الجزائري. واإلداريةالمدنية  اإلجراءاتالحاؿ عمى قانوف 

 

                                                           
 .106مرجع سابؽ،، عبلقات العمؿ الفردية والجماعية عمؿ.األستاذ بشير ىدفي، الوجيز في شرح قانوف الراجع:  - 1
 .730، ص 1990 ، اإلسكندرية،، منشأة المعارؼ15الطبعة ية، المرافقات المدنية والتجار ، أحمد أو الوفاراجع: د.  - 2
 .141راجع: وجدي راغب، مرجع سابؽ، ص  -.3
 وما يمييا. 538ىيكؿ، مرجع سابؽ، ص ؛ د. عمي أبو عطية 530مرجع سابؽ، صراجع: د. أحمد ىندي،  - 4
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مف  باعتبارىادخوؿ في تفاصيؿ موضوع طرؽ الطعف في اإلحكاـ، ودوف ال         
 بعضسوؼ نقتصر عمى  فإننا، المواضيع األساسية في دراسات اإلجراءات المدنية

 الخصوصيات الواردة فييا والمتعمقة بمنازعات العمؿ الفردية.  
 

 يلممراجعة العادية تتمثؿ األولى فتوجد طريقيف : أوال: طرق الطعن العادية 
الطعف بالمعارضة، في األحكاـ الغيابية، بينما تتمثؿ الثانية في الطعف باالستئناؼ 
في حالة األحكاـ الحضورية. ونظرا الختبلؼ النظاـ القانوني واإلجرائي لكؿ مف 

 الذي يخدـ الموضوع وذلؾ عمى المنواؿ التالي: بالقدرمنيا الطريقتيف، سوؼ أتناوؿ كؿ 
المعارضة ىي طريؽ مف طرؽ الطعف العادية : اضالمعارضة أو االعتر  أ ـ 

في حكـ أو قرار معيف يتقدـ بو المعترض إللغاء أو تعديؿ الحكـ أو القرار الذي 
صدر في حقو غيابيا، دوف أف يتمكف مف ممارسة حؽ الدفاع عف نفسو. حيث تطرح 
 وتنظر القضية مف جديد أماـ نفس الجية التي أصدرف الحكـ المعارض فيو بجميع
عناصرىا الواقعية والقانونية، ومف ثـ يمكف القوؿ بأف األحكاـ والقرارات القابمة لمطعف 
بالمعارضة ىي تمؾ األحكاـ والقرارات الصادرة عف المحاكـ االبتدائية ومحاكـ 
االستئناؼ في غياب الخصـ المعني والموصوفة قانونا بأنيا غيابية ويحؽ لممعارض 

ر جميع الطمبات ووسائؿ الدفاع التي كاف لو الحؽ في )الطاعف( كمبدأ عاـ، أف يثي
 وىو ما تنص عميو مختمؼ القوانيف اإلجرائية المقارنة. .1التمسؾ بيا قبؿ الطعف

 

غير أف المبلحظ عمى تمؾ القوانيف أنيا لـ تخص قضايا منازعات العمؿ بقواعد 
 المدية.   اإلجراءاتالقواعد العامة في قانوف  إلىإجرائية خاصة بؿ تحيميا 

 

ومف بيف ىذه القوانيف نجد القانوف الفرنسي الذي منح حؽ االعتراض لممدعى عميو 
الذي صدر ضده حكـ نيائي غيابي بسبب عدـ توصمو باالستدعاء شخصيا، وذلؾ 
في أجؿ شير ابتداء مف تاريخ تبميغو. حيث يتـ النظر مف جديد في فصيتو أماـ 

ىا أنيا توقؼ تنفيذ الحكـ المعارض فيو، مكتب الحكـ لمحكمة العمؿ. ومف آثار 
 .2باستثناء ما إذا كاف مشموال بالتنفيذ المؤقت

                                                           
جراءات الطعف في األحكاـ والقرارات القضائية "، دار ىومة لمطباعة والنشر راجع:  - 1 عبد العزيز سعد، "طرؽ وا 

 - ,Maitre Laurent Dubois et Maitre Marie – Christine  Halpern .15، ص 2006والتوزيع، الجزائر، 
Halpern, op cit. p 307. 

 Maitre Laurent Dubois et Maitre Marie – Christine  Halpern, - Halpern, op cit. p 307راجع: - 2



                                                                                                                                 الفصل األول: قضاء العمل... نشأتو و تطوره، تشكيمو و اختصاصاتو                      الباب الثاني:
 

- 235 - 

 

  

مف مجمة  279وىو نفس المنحى الذي سمكو المشرع التونسي، الذي نص في الفصؿ 
المرافعات المدنية والتجارية عمى أف كؿ إنساف لـ يسبؽ لو استدعاء لمتداخؿ في نازلة 

مى الحكـ الصادر فييا والمضر بحقوقو. ويرفع االعتراض لو القياـ باالعتراض ع
لنفس المحكمة التي أصدرت الحكـ المعترض عميو بنفس الطرؽ المعتادة لرفع 

 .1الدعوى، ىذا طبعا بالنسبة لؤلحكاـ الصادرة عف المحاكـ االبتدائية
 

ضة فقد بمة لممعار اأما بالنسبة لؤلحكاـ الغيابية الصادرة عف محاكـ االستئناؼ والق
مف القانوف  285إلى  279أحاؿ عمى نفس المقتضيات المنظمة لبلعتراض في الفصوؿ 

 .المذكور
 

خاصة  نبلحظ أف المشرع التونسي لـ يقرر قواعدومف خبلؿ الفصوؿ السابقة       
 بؿ أحاؿ عمى القواعد العامة في قانوف المرافعات المدنية والتجارية.بمنازعات العمؿ 

 

بالنسبة لمقانوف المغربي إذ المبلحظ بخصوص الطعف في األحكاـ وكذلؾ الشأف 
 الصادرة في قضايا منازعات العمؿ أنو اعتمد بخصوصيا وسائؿ الطعف

 ةمراعاة خصوصيقانوف المسطرة المدنية دوف التقميدية وقواعده المنصوص عمييا في  
 الستئناؼ.استثنينا بعض الخصوصيات في مرحمة  الطعف با اإال إذالعمؿ عبلقة 

 

ا منازعات العمؿ تكوف ضايالصادرة غيابيا عف المحكمة االبتدائية في قوىكذا فاألحكاـ 
مالممعارضة أو االعتراض،  إماكغيرىا مف األحكاـ قابمة  ما لمنقض وا   .2لبلستئناؼ وا 

 

لعمؿ يمكف وعمى ضوء ما سبؽ فاف األحكاـ الصادرة غيابيا في قضايا منازعات ا
( أياـ مف تاريخ التبميغ، 10) عشرة داخؿ أجؿ (االعتراضعارضة)الطعف فييا بالم

مف قانوف  286ويشترط أف تكوف غير قابمة لبلستئناؼ. وقد أحاؿ المشرع في الفصؿ 
المسطرة المدنية الذي خصصو لممعارضة في األحكاـ الغيابية عمى القواعد العامة 

ممعارضة كطريؽ مف مف نفس القانوف المنظـ ل 130المنصوص عمييا في الفصؿ 
" ف المسطرة المدنية عمى أنو:مف قانو  130طرؽ الطعف العادية، حيث ينص الفصؿ 

                                                           
 .التونسية مف مجمة المرافعات المدنية والتجارية 170و  168أنظر المادتيف  - 1
  راجع: د. سعيد اليوسفي، خصوصيات القواعد المسطرية لنزاعات الشغؿ الفردية، المجمة المغربية - 2

 .98، ص 2007مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء،  ، 6/  5لممنازعات القانونية، عدد 
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يجوز التعرض عمى األحكاـ الغيابية الصادرة عف المحكمة االبتدائية إذا لـ تكف قابمة 
 .1لبلستئناؼ"

 

نسبة الصادرة عف المحاكـ االبتدائية، أما بالالغيابية ىذا طبعا بالنسبة لؤلحكاـ  
بمة لممعارضة فقد نص عمييا الؤلحكاـ الغيابية الصادرة عف محاكـ االستئناؼ والق

مف قانوف المسطرة المدنية، إذ أحاؿ عمى نفس المقتضيات المنظمة  463الفصؿ 
أي تمؾ األحكاـ الصادرة .2مف القانوف المذكور 244إلى  241لبلعتراض في الفصوؿ 

أياـ مف تاريخ تبميغ الحكـ المعارض فيو وىكذا  21ابتدائيا نيائيا غيابيا داخؿ أجؿ 
يمكف الطعف بالمعارضة بالنسبة لؤلحكاـ الصادر في القضايا االجتماعية التي ال 

 تقبؿ الطعف باالستئناؼ.
 

القانوف الجزائري عف غيره مف القوانيف السالؼ ذكرىا في عدـ  يختمؼوال  
يما يتعمؽ بالطعف بالمعارضة في خاصة بمنازعات العمؿ ق إجرائيةتخصيصو لقواعد 

المعارضة  ؼوحسبو تيدمثميا عمى القواعد العامة.  أحاؿاألحكاـ الغيابية، بؿ 
القرار الغيابي. لمفصؿ في  أومراجعة الحكـ  إلىالمرفوعة مف قبؿ الخصـ المتغيب، 

القضية مف جديد مف حيث الوقائع والقانوف، ويصبح الحكـ أو القرار المعارض فيو 
يكوف (. 327ـ )القرار مشموال بالنفاذ المعجؿ. لـ يكف، ما لـ يكف ىذا الحكـ أو كأف 

نفس الجية القضائية التي أصدرتو، ما  أماـالحكـ او القرار الغيابي، قاببل لممعارضة 
 (.338ةلـ ينص القانوف عمى خبلؼ ذلؾ.) الماد

 

عف بالمعارضة يوقؼ الط :ثار الطعن بالمعارضة في األحكام والقرارات القضائيةآـ 3
التنفيذ مف حيث المبدأ، إال إذا نص الحكـ نفسو عمى وجوب تنفيذه رغـ المعارضة، 

وجود عدة  إلىكما ىو الحاؿ بالنسبة لؤلحكاـ المستأنفة، ويرجع السبب في ذلؾ 

                                                           
 مف قانوف المسطرة المدنية السابؽ ذكره. 130و  286المادتيف أنظر  - 1
، وأنظر كذلؾ 381مرجع سابؽ، ص ، راجع: د. عبد الكريـ الطالب، الشرح العممي لقانوف المسطرة المدنية - 2

، دار أبي رقراؽ لمطباعة والنشر، 2مجمة محاكمة، العدد  ، قواعد المسطرة في المادة االجتماعية، ؤلؼلنفس الم
 وما يمييا. 52، ص 2007الرباط، 
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حاالت تكوف األحكاـ فييا قابمة لمتنفيذ المعجؿ أو المؤقت اـ بحكـ القانوف أو بأمر 
 .1ضوع كما ذكرنا آنفامف قاضي المو 

 

أنو ال يجوز الطعف بالمعارضة أو االعتراض في قرارات  إلىىنا  اإلشارةوتجدر 
 .2األعمى الغيابية سالمجم

 

ىو طريؽ طعف عادي في األحكاـ االبتدائية بالتظمـ منيا  :االستئنافالطعن بـ ب 
فيو الوسيمة  ،3أماـ محكمة أعمى درجة بقصد إلغاء الحكـ المطعوف فيو أو تعديمو

التي يطبؽ بيا مبدأ التقاضي عمى درجتيف، ىذا المبدأ الذي يعد ضمانة ىامة مف 
ضمانات القضاء، ألنو يؤدي إلى تدارؾ أخطاء القضاة، كما يتيح لمخصـو استدراؾ 

وبعبارة أخر ىو عرض الدعوى مرة  .4ما فاتيـ مف دفوع وأدلة أماـ محكمة أوؿ درجة
الثانية لمزيد مف النظر وتحميؿ الوقائع، ما مف شأنو أف  ثانية أماـ محاكـ الدرجة

 .5يطمئف المناقضيف ويمنح لكؿ ذي حؽ حقو
 

محاكـ الدرجة األولى إذا الصادرة عف وكقاعدة عامة فاف جميع األحكاـ       
قابمة الطعف باالستئناؼ ما لـ ينص القانوف تكوف تجاوزت قيمة الدعوى مبمغا معينا 

 عمى خبلؼ ذلؾ.
 

وتبعا لذلؾ، تكوف األحكاـ الصادرة في جميع المواد قابمة لبلستئناؼ، عندما        
تفصؿ في موضوع النزاع أو في دفع شكمي أو في دفع بعدـ القبوؿ أو أي دفع آخر 

ويجوز رفعو أو  .6عارض ينيي الخصومة، ما لـ ينص القانوف عمى خبلؼ ذلؾ
ابتدائية  ةاألولى بصفعف محاكـ الدرجة الحضورية الصادرة تقديمو ضد جميع األحكاـ 

 ذلؾ. قطعيا ما لـ ينص القانوف عمى خبلؼوالفاصمة في الموضوع فصبل 
                                                           

المعدؿ مف قانوف  132المتمـ مف مجمة المرافعات المدنية والتجارية التونسية، والفصؿ  172أنظر الفصؿ  - 1
 المدنية.المسطرة المدنية المغربي، المسطرة 

2-Carsonnet et César-bru: « traite théorique et pratique de procédure civile et commerciale», 
3

ème
 édition.1992-1925, tome 6, p 26.                                                                                             

 .18مرجع سابؽ،  ص ، وفاراجع: د. احمد أبو ال- 3
. د. عمي أبو 541د. أحمد ىندي، مرجع سابؽ، ص  .858رجع سابؽ، ص، مراجع: د. أحمد أبو الوفا - 4

. عبد العزيز سعد، مرجع سابؽ، ص 743راغب، مرجع سابؽ، ص  وجدي. 553عطية ىيكؿ، مرجع سابؽ، ص 
 .334. نبيؿ صقر، مرجع سابؽ، ص 31

 .605سابؽ، ص راجع: عمي ىيكؿ، مرجع  - 5
 مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية السابؽ ذكره. 233و  232أنظر المادتيف  - 6
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ونظر ألىمية االستئناؼ في النظاـ القضائي الحديث، فإنني سوؼ أتناولو         
جراءاتوفي ثبلثة محاور أساسية، ىي أحكاـ وشروط االستئناؼ،  آثاره ، وأخيرا وا 

وى والمنازعة، والحكـ الصادر بشأنيا. وذلؾ مف خبلؿ ما تتضمنو ععمى الد وونتائج
 ، وقانوف تسوية منازعات العمؿ الفردية.واإلداريةالمدنية  اإلجراءاتقانوف أحكاـ 

 

نسبيا مف  االستئناؼتختمؼ أحكاـ وشروط أحكام وشروط االستئناف:  ـ 2 
ة والتجارية في دعاوى منازعات المدي اإلجراءات، حيث يعتمد بعضيا رإلى آخقانوف 

يا العمؿ. إال أنو بالرغـ مف العمؿ، بينما يعتمد البعض اآلخر أحكاما خاصة بقضا
سيما ما يتعمؽ بمبدأ االستئناؼ في حد ذاتو، فاف ىناؾ لنسبية، الاالختبلفات اىذه 

محاور أساسية ىي، طبيعة وقيمة  أربعةجوانب مشتركة بيف ىذه القوانيف تدور حوؿ 
وأثر دعوى االستئناؼ عمى  لدعوى، وصفة الطرؼ المستأنؼ، وأجؿ االستئناؼ.ا

 الحكـ المستأنؼ.
 ؼتجيز االستئناالتشريعات التي فاف أغمب  فبالنسبة لطبيعة وقيمة الدعوى،ػ2ػ2

جانب  إلىتقصره فقط عمى األحكاـ التي تتجاوز قيمة مالية معينة في الغالب، 
المحاكـ االبتدائية والتي ال تدخؿ في عداد األحكاـ األحكاـ األخرى التي تصدر عف 

 الصادرة فف المحاكـ االبتدائيةالنيائية ليذه المحاكـ، وبمعنى أدؽ، ليست كؿ األحكاـ 
ترتبط ىذه األحكاـ ارتباطا وثيقا  إذفي مجاؿ منازعات العمؿ قابمة لبلستئناؼ، 

 إصدارتدائية واسعا فياختصاص المحاكـ االبباختصاصات محاكـ العمؿ. فكمما كاف 
 أحكاـ ابتدائية نيائية، كانت دائرة األحكاـ القابمة لبلستئناؼ ضيقة والعكس صحيح.

 

التشريعات المقارنة في ىذا المجاؿ، يمكف الوقوؼ عمى ىذه  إلىوبالرجوع  
القابمة وتتسع دائرة األحكاـ  في قضايا العمؿ، حيث تضيؽالخاصية المميزة لبلستئناؼ 

 باختبلؼ القوانيف.  لبلستئناؼ
 

فالمشرع الفرنسي جعؿ مف األحكاـ الصادرة عف محاكـ العمؿ والتي تتجاوز  
أورو، وكذلؾ األحكاـ المتعمقة بالطمبات غير محددة  4000فييا قيمة النزاع مبمغ 
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طبقا القيمة، قابمة لبلستئناؼ أماـ الغرفة االجتماعية بمحاكـ الدرجة الثانية،وىذا 
 .1المدنية الجديد اإلجراءاتمف قانوف  48: ألحكاـ المادة

 

وكذلؾ الشأف بالنسبة لممشرع التونسي، الذي يطبؽ ىو اآلخر أحكاـ قانوف  
المرافعات المدنية والتجارية الذي تخضع لو كافة القضايا المدنية األخرى عمى أحكاـ 

ائر االستئناؼ والتقاضي بصفة عامة، حيث يتـ استئناؼ األحكاـ الصادرة عف دو 
محاكـ متخصصة في قضايا  باعتبار أف دوائر الشغؿ ىيالشغؿ أماـ المحاكـ االبتدائية 

العمؿ كدرجة ابتدائية وىي بالتالي أقؿ درجة مف المحاكـ االبتدائية العادية. كما أف 
 .2تتـ وفؽ قانوف المرافعات التونسياالستئناؼ  إجراءات

 

عيف المغربي والجزائري، المذيف وىو نفس االتجاه الذي سار فيو كؿ مف المشر  
المدنية عمى استئناؼ األحكاـ الخاصة بقضايا العمؿ  اإلجراءاتيطبقاف قواعد قانوف 

 رغـ بعض الخصوصيات التي تميز قضايا منازعات العمؿ.بصفة عامة 
 

فاف جميع األحكاـ الصادرة في النزاعات الفردية  ،فبالنسبة لممشرع المغربي 
درىـ  4111مؿ والتكويف الميني والتي يزيد فييا مبمغ الطمب عف المتعمقة بعقود الع

تكوف قابمة لبلستئناؼ، شأنيا في ذلؾ شأف بقية األحكاـ الصادرة في القضايا 
 .3المدنية اإلجراءاتاألخرى، ووفؽ قانوف 

 

أنو بالرغـ مف ذلؾ فقد أفرد الستئناؼ األحكاـ الصادرة في دعاوى منازعات العمؿ  إال
اصة تختمؼ جوىريا عف تمؾ المعموؿ بيا في القضايا المدنية األخرى، قواعد خ

في  اإلجراءاتوعميو فاف االستئناؼ في القضايا االجتماعية يعد مف خصوصيات 
 المسائؿ االجتماعية.

 

 مف قانوف المسطرة المدنية ما يمي:" يستأنؼ الحكـ  398فقد ورد في الفصؿ        
يف يوما مف يوـ تبميغو طبقا لمشروط المنصوص عمييا القابؿ لبلستئناؼ داخؿ ثبلث

بتصريح لدى كتابة ضبط المحكمة االبتدائية أو بواسطة رسالة  65في الفصؿ 
                                                           

   Maitre Laurent Dubois et Maitre Marie – Christine Halpern, op cit. p 307 ; Danielراجع - 1

MARCHAND, op.cit. p 54.                                                                                                                         
 .105المعدؿ مف مجمة الشغؿ التونسية،  مرجع سابؽ، ص  222أنظر الفصؿ  - 2
 .387مرجع سابؽ، ص، الشرح العممي لقانوف المسطرة المدنية، راجع: د. عبد الكريـ الطالب - 3
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مضمونة مع اإلشعار بالتوصؿ موجية إلى ىذه الكتابة ويعتبر في الحالة األخيرة 
 ".المرسؿ إلىاالستئناؼ مقدما في التاريخ المبيف في الوصؿ المسمـ 

 

ف خبلؿ ىذا النص يمكف حصر القواعد االستثنائية التي يختص بيا رفع وم 
 استئناؼ القضايا االجتماعية فيما يمي:

أنو استثناء مف القاعدة العامة يمكف استئناؼ األحكاـ المتعمقة بقضايا ػ  2 
منازعات العمؿ بصفة شخصية سواء مف العامؿ أو مف صاحب العمؿ، وال يمـز لرفع 

ىذه الحالة أف يتـ بواسطة محاـ، وذلؾ استثناء مف القاعد العامة التي  االستئناؼ في
مف القانوف المنظـ لمينة  42توجب رفع االستئناؼ بواسطة محاـ في إطار الفصؿ 

 المحاماة.
 

أنو يمكف رفع استئناؼ األحكاـ الصادرة في قضايا منازعات العمؿ ػ  3 
استثناء مف  لحكـ مف طرؼ المستأنؼأصدرت ابتصريح لدى كتابة ضبط المحكمة التي 

القضايا األخرى  رفع االستئناؼ بمقاؿ مكتوب بخبلؼالقاعدة العامة التي تقضي بوجوب 
حيث أف  .1التي يشترط فييا تقديـ مقاؿ مكتوب بواسطة محامي مف أجؿ االستئناؼ

ي المشرع ، وتسييبل عمى العامؿ، أعفاه مف تقديـ مقاؿ  االستئناؼ كتابة، بؿ يكتف
 المحكمة االبتدائية التي أصدرت الحكـ المستأنؼ بتصريح  لدى كتابة ضبط 

يمكف رفع استئناؼ القضايا المتعمقة بمنازعات العمؿ بواسطة رسالة مضمونة ػ 4      
مع اإلشعار باالستبلـ إلى رئيس كتابة ضبط المحكمة االبتدائية التي أصدرت الحكـ 

 .2المستأنؼ
 

" ال يخضع االستئناؼ في القضايا ت المجمس األعمى أنو:ي أحد قراراوقد جاء ف
مف قانوف المسطرة المدنية،  253االجتماعية لمشكميات المنصوص عمييا في الفصؿ 

بؿ يكفي أف يتـ بمجرد تصريح مدلى بو بكتابة الضبط أو برسالة مضمونة وفؽ ما 
 .3مف نفس القانوف" 398ينص عميو الفصؿ 

 

                                                           
 .110قانوف المسطرة المدنية؛ كما الودغيري، مرجع سابؽ، ص مف  142و  141أنظر الفصميف  - 1
ممؼ اجتماعي عدد  ،880قرار المجمس األعمى عدد  ؛99راجع: سعيد اليوسفي، مرجع سابؽ، ص - 2

 .198، ص 1989،، الرباط43-42، مجمة قضاء المجمس األعمى، العدد 1989ماي  22بتاريخ  ،9562/88
 .83. ص 1988، الرباط، 32، مجمة قضاء المجمس األعمى، عدد 28/03/1988بتاريخ  ،164قرار عدد  - 3
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تقديـ مذكرات كتابية، وىذا  إلىمكف أف يكوف شفويا دوف الحاجة أف الترافع يػ  5      
استئناؼ األحكاـ الصادرة  ... أفاألعمى حيث جاء فيو: "ت المجمس ما يؤكده أحد قرارا

مف  253في القضايا االجتماعية لو مسطرة خاصة، ال عبلقة ليا بمقتضيات الفصؿ 
بيف أوجو استئنافو ولو بطريقة قانوف المسطرة المدنية. إذ بإمكاف المستأنؼ أف ي

مف قانوف  398شفوية... ولذلؾ فاف  قضاة االستئناؼ قد أخطئوا في تطبيؽ الفصؿ 
المسطرة المدنية عندما صرحوا بعدـ قبوؿ االستئناؼ الشيء الذي يعرض قرارىـ 

 .1لمنقض"
 

قد خرج عف القواعد العامة قي رفع  398وبيذا المقتضى يكوف الفصؿ          
ستئناؼ، وأحؿ محميا قواعد خاصة تساير الطبيعة المتميزة لمقضايا االجتماعية اال

 وتسريع وتيرة البت فييا. اإلجراءاتالسيما حماية األجير، وتسييؿ وتبسيط 
 

بالقضايا االجتماعية أماـ  أف المشرع جعؿ المقتضيات الخاصة ؾذل إلىيضاؼ         
ستئناؼ كذلؾ، وذلؾ تطبيقا لمقتضيات المحاكـ االبتدائية تسري عمى محاكـ اال

الجمسة األولى، ما لـ يكف األمر حيث ضرورة الحضور الشخصي في  387و  386الفصميف 
 .2في الفصميف المذكوريف إلييامتعمقا باالستثناءات المشار 

 

أما بالنسبة لممشرع  الجزائري، فانو بالرجوع إلى أحكاـ القانوف المتعمؽ بتسوية  
نبلحظ بأف ،  المدنية واإلدارية اإلجراءاتردية في العمؿ، والى قانوف النزاعات الف

دائرة األحكاـ االبتدائية والنيائية، محددة ومحصورة في حاالت معينة تناوليا قانوف 
 بينا ذلؾ سابقا. إلى جانب ما يتعمؽمنو كما  32تسوية منازعات العمؿ الفردية في المادة 

المدنية واإلدارية معاممة  اإلجراءاتة التي يعامميا قانوف باألحكاـ التمييدية والتحضيري
 مفالفاصمة في جزء " األحكاـ منو، عمى أف: 445خاصة، حيث ينص بشأنيا في المادة 

التحقيؽ  أو تدبير مؤقت، ال النزاع أو التي تأمر بالقياـ بإجراء مف إجراءات  عموضو 
ما لـ ينص القانوف  وى برمتيا،مع الحكـ الفاصؿ في أصؿ الدع إال االستئناؼ تقبؿ

 . عمى خبلؼ ذلؾ

                                                           
. أنظر سعيد 92132، في الممؼ االجتماعي عدد 1985مارس  25بتاريخ  ،280رار المجمس األعمى عدد ق - 1

 .99اليوسفي ، مرجع سابؽ، ص 
 .60ؽ، ص مرجع ساب، راجع: د. عبد الكريـ الطالب،  قواعد المسطرة في المادة االجتماعية- 2
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يتـ االستئناؼ في الحكـ الصادر قبؿ الفصؿ في الموضوع والحكـ الفاصؿ في 
 .االستئناؼلدعوى بموجب نفس عريضة موضوع ا

يترتب عمى عدـ قبوؿ استئناؼ الحكـ الفاصؿ في موضوع الدعوى عدـ قبوؿ 
 .وع "استئناؼ الحكـ الصادر قبؿ الفصؿ في الموض

 

مف  34أما فيما يخص الطمبات التي تتضمنيا دعاوى االستئناؼ، فاف المادة 
" تمحؽ الطمبات المقابمة في مجاؿ نازعات العمؿ الفردية، تقضي بأف:قانوف تسوية م
اختصاص المحكمة  الذي تبنى عميو .يحدد الطمب األصمياألصمي،  الطعوف بالطمب
نية واإلدارية المد اإلجراءاتمف قانوف  342لمادة وىو ما تضمنتو ا ."ابتدائيا ونيائيا

" يجوز لمخصـو أيضا طمب الفوائد القانونية وما تأخر مف التي تنص عمى أنو:
الديوف وبدؿ اإليجار والممحقات األخرى المستحقة بعد صدور الحكـ المستأنؼ، وكذا 

 .1التعويضات الناتجة عف األضرار البلحقة بو منذ صدور الحكـ"
 

فيما يتعمؽ بصفة الطرؼ المستأنؼ، فاف كافة التشريعات التي بحثا فييا  أما 
تجعؿ مف بيف شروط صحة طمب الطعف باالستئناؼ أف يكوف مقدما مف أحد 
الخصـو في الدعوى االبتدائية، وال يقبؿ أف يتدخؿ في مرحمة االستئناؼ أي طرؼ 

ال يعتبراف مف الغير. مف الغير، باستثناء الخمؼ العاـ والخمؼ الخاص، لكونيما 
، ومنيا التشريع الجزائري، عمى مباشرة اإلجرائيةحيث تقضي أغمب التشريعات 

طة وكيؿ أو محامي، وفؽ االستئناؼ مف طرؼ أحد الخصـو بصفة شخصية أو بواس
 .2أو قوانيف المرافعات أماـ محاكـ العمؿ ةالمدني اإلجراءاتقوانيف  ما تتضمنو

 

يمكنيا التدخل في الدعوى في ىذه  ة األطراف التيأما فيما يتعمق بصف 3ػ2
لصاحب المصمحة المباشرة في النزاع حسب ما  إال، فاف القانوف ال يسمح المرحمة
المدنية واإلدارية، أي العامؿ وورثو في  اإلجراءاتمف قانوف  338المادة  إليوأشارت 

حة مباشرة في جانب المنظمة النقابية التي تعتبر صاحبة مصم إلىحالة وفاتو، 

                                                           
 .66المدنية واإلدارية الصادر عف وزارة العدؿ، الطبعة األولى، مرجع سابؽ، صأنظر قانوف اإلجراءات  - 1
 .123مرجع سابؽ. ص ، الخاصة بمنازعات العمؿ في الوطف العربي وتسيير المحاكـأحمية سميماف، تنظيـ  - 2
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المنازعات والقضايا العمالية، بحكـ أنيا تممؾ أىمية وصبلحية تمثيؿ العماؿ 
 .1مف قانوف ممارسة الحؽ النقابي 16والتقاضي باسميـ، وفقا ألحكاـ المادة 

 

شرط المصمحة في الدعوى، يعتبر مف الشروط الجوىرية  إفوبصفة عامة، ف
ليس في  اؼ،  ويعتبر مف مسائؿ النظاـ العاـ،دعوى االستئنالموضوعية والشكمية لقبوؿ 
 .2في مختمؼ القوانيف المقارنة ومنيا القانوف الفرنسيالقانوف الجزائري فقط، ولكف 

 

، فانو يعتبر ىو اآلخر مف الشروط الجوىرية أما فيما يتعمق بأجل االستئناف4ػ2
ة عمى تحديد لقبوؿ دعوى االستئناؼ، حيث تحرص كافة القوانيف اإلجرائية المقارن

ميمة معينة لقبوؿ دعوى االستئناؼ، حيث يحددىا المشرع الفرنسي بشير واحد مف 
يوما مف  31بػ . في حيف يحددىا المشرع التونسي 3الخصـو إلىتاريخ تبميغ الحكـ 

يوما ابتداء مف تاريخ التبميغ بالحكـ  30بػ تاريخ اإلعبلـ بالحكـ، والمشرع المغربي 
( ابتداء مف تاريخ التبميغ 1مشرع الجزائري فقد حددىا بشير واحد )أما ال .4االبتدائي

 الشخص ذاتو. إلىالرسمي لمحكـ 
 

( إذا تـ التبميغ الرسمي في موطنو الحقيؽ أو 2شيريف ) إلىويمدد أجؿ االستئناؼ  
ابتدائيا عف األقساـ االجتماعية  الصادرة وبناء عمى ذلؾ فاف األحكاـ .5المختار

بالمجالس القضائية طبقا لقواعد  ية تستأنؼ أماـ الغرؼ االجتماعيةتدائبالمحاكـ االب
خصوصية تذكر باستثناء عدـ إلزامية التمثيؿ بمحامي  أيةدوف )المدنية.  اإلجراءات

 (.واإلداريةالمدنية  اإلجراءاتمف قانوف  538طبقا ألحكاـ المادة 
 

                                                           
المتعمؽ بكيفيات ممارسة الحؽ النقابي، جريدة ، 1990نيو يو  02، المؤرخ في 14-90مف القانوف رقـ  16تنص المادة  -1

عمى أنو:" يكتسب التنظيـ النقابي الشخصية المعنوية، . وما يمييا 764ص ، 06/06/1990، صادر بتاريخ 23العدد رسمية 
لحقوؽ المخصصة التقاضي وممارسة ا -أعبله. ويمكنو أف يقـو بما يأتي:  8واألىمية المدنية، بمجرد تأسيسو وفقا لممادة 

لمطرؼ المدني لدى الجيات القضائية المختصة، عقب وقائع ليا عبلقة بيدفو و ألحقت أضرارا بمصالح أعضائو الفردية أو 
 الجماعية، أو المعنوية ". 

 ,Jean  ROCHE – Conseil  de  Prud’hommes  « procédure », Répertoire du  droit  du travailراجع:  -2
Dalloz, Paris,1976, p 23.                                                                                                                                 

 

 Maitre Laurent Dubois et Maitre Marie – Christine Halpern, op.cit. p 307 ; Art.1461-1 Code duراجع: -3

travail, 72
 ème

 édition, op. cit. p 1550;   Jacques VILLEBRUN, Guy-Patrice Quétant , op.cit. p39. 
مف قانوف المسطرة  134المعدؿ مف مجمة المرافعات المدنية والتجارية التونسية، والفصؿ  14صؿ أنظر الؼ - 4

 المدنية المغربية.
 مدنية واإلدارية السابؽ ذكره.مف قانوف اإلجراءات ال  539و  336أنظر المادتيف  - 5
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أثار الطعف مف أىـ : وى االستئناف عمى الحكم المستأنفأثر دعػ5ػ2 
باالستئناؼ في الحكـ الصادر عف المحكمة بصفة ابتدائية وقطعية ىو وقؼ إجراءات 

 تنفيذ ىذا الحكـ طيمة مدة ميمة الطعف باالستئناؼ والى حيف الفصؿ في 
 بالرفض، أو بقرار جديد. إماالدعوى، 

 

طبؽ في حيث ال ت ىذه القاعدة ال تطبؽ عمى إطبلقيا في قضايا العمؿ. أف إال      
 15ػ  1:القانوف  مف 33و  32إلييا في المادتيف حالة األحكاـ االبتدائية النيائية المشار 

 .1المتعمؽ بتسوية النزاعات الفردية في العمؿ المعدؿ والمتمـ 1::2فيفري  17المؤرخ في 
 

 

تتمثؿ طرؽ الطعف غير العادية، في طريقتيف : طرق الطعن غير العادية ـ 3
سأتطرؽ  التماس إعادة النظر، وىو ماالطعف بالنقض، والطعف بطمب  أساسيتيف ىما،

 في البنديف الموالييف. إليو
 

ىو طريؽ مف طرؽ المراجعة غير العادية يستند إلى : الطعن بالنقضػ2ػ3 
وىو بذلؾ يختمؼ عف طريقي . المدنية( اإلجراءات)قانوف أسباب معينة محددة قانونا 

سمحاف أو ياألخيريف  ىذيفستئناؼ مف حيث أف الطعف بالمعارضة والطعف باال
تطمباف إعادة النظر في الدعوى مف جديد مف الناحيتيف الشكمية والموضوعية، ومف ي

بينما الطعف بالنقض مقيد بعدة حاالت محددة ال عبلقة ليا  الناحية القانونية.
 بالموضوع ومقصورة عمى الجانب القانوني فقط.

 

ض بواسطة عريضة مكتوبة وموقعة مف طرؼ محامي معتمد ويرفع الطعف بالنق      
  -محكمة النقض -المحكمة العميا  لدى المحكمة العميا أوبتصريح أماـ أمانة ضبط

والتي تختص بالفصؿ في الطعوف بالنقض في األحكاـ النيائية الصادرة عف المجالس 
 .2عيااالبتدائية بجميع أنواوعف المحاكـ  -االستئناؼمحاكـ  -القضائية
 

                                                           
 . ، السابؽ ذكره04-90مف القانوف  22و  21راجع المادتيف ػ   1
 .47راجع: عبد العزيز سعد، مرجع سابؽ، ص  - 2
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في التشريع الفرنسي يتـ الطعف بالنقض في األحكاـ  النيائية الصادرة عف ف 
العمؿ، وفي القرارات الصادرة عف محاكـ االستئناؼ ضمف أجؿ شيريف ابتداء محاكـ 

 .المدنية اإلجراءاتوذلؾ طبقا لمقواعد العامة في المطعوف فيو  مف تاريخ تبميغ الحكـ أو القرار
 

يتـ الطعف بالنقض في األحكاـ الصادرة نيائيا عف  لتونسيا التشريعوفي  
دوائر الشغؿ واألحكاـ الصادرة عف المحاكـ االبتدائية بوصفيا محكمة استئناؼ 

 إلىبعريضة كتابية  يقدميا محاـ بالنقض حيث يرفع الطعف .ألحكاـ دوائر الشغؿ
أف المشرع  إلىىنا  اإلشارةمع  .كتابة المحكمة التي أصدرت الحكـ المطعوف فيو

بذكر وجوب تقديـ عريضة الطعف بالنقض مف طرؼ محاـ، دوف أف التونسي اكتفى 
 .1في ىذا األخير أف يكوف مقبوال لدى المحكمة العميا أـ اليوضح ما إذا كاف يشترط 

  

أما بالنسبة لممشرع المغربي فقد سار بدوره عمى منواؿ التشريعيف الفرنسي  
بالنقض في األحكاـ االجتماعية لمقواعد العامة. بدليؿ  والتونسي حيث اخضع الطعف

بالنقض  يمكف الطعفمف قانوف المسطرة المدنية عمى أنو: "  288تنصيص الفصؿ 
القرارات  طرؼ المحكمة في القضايا االجتماعية وكذامف  نيائيافي األحكاـ الصادر 

 .الصادرة عف محكمة االستئناؼ طبؽ المسطرة العادية"
 

ىو فقط، ستنتج مف كؿ ذلؾ أف الطعف باالستئناؼ في المسائؿ االجتماعية ون      
بعض القواعد الخاصة بو دوف بقية الطعوف األخرى  المغربي الذي وضع لو المشرع

 القواعد العامة في طرؽ الطعف. إلىالتي يرجع فييا 
 

لتشريعات ا الجزائري الذي ال يختمؼ عف بقيةوكذلؾ ىو الحاؿ بالنسبة لممشرع        
. المدنية بالنقض لمقواعد العامة في قانوف اإلجراءاتالسابؽ ذكرىا في إخضاعو لمطعف 

قابمة  " تكوفعمى أنو: واإلداريةالمدنية  اإلجراءاتمف قانوف  349المادة في  حيث نص
درجة  في موضوع النزاع والصادرة في آخرلمطعف بالنقض، األحكاـ والقرارات الفاصمة 

" أنو:مف نفس القانوف عمى 350المجالس القضائية." كما نص في المادة عف المحاكـ و 

                                                           
 ،18ثـ بالقانوف عدد  ،1986سبتمبر  1المؤرخ في  ،1986لسنة ،87المنقح بالقانوف عدد  182الفصؿ  ر:أنظ - 1

 .التونسية مف مجمة المرافعات المدنية والتجارية ،2007س مار  22المؤرخ في ،2007لسنة 
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تكوف قابمة لمطعف بالنقض، األحكاـ والقرارات الصادرة في آخر درجة، والتي تنيي 
 .الشكمية أو بعدـ القبوؿ أو أي دفع عارض آخر"الخصومة بالفصؿ في أحد الدفوع 

  
عادية، ال يترتب عمى عمى خبلؼ طرؽ الطعف ال: الطعن بالنقض أثار- 

نما يبقى التنفيذ قائما  .تقديـ طمب النفض وقؼ تنفيذ الحكـ المطعوف فيو، وا 
 

غير أف المشرعيف في كؿ مف تونس والمغرب والجزائر قد استثنوا مف ىذا       
بعض وذلؾ في المبدأ بعض المسائؿ التي ينتج الطعف بالنقض فييا وقؼ التنفيذ 

 مف مجمة المرافعات  194سبيؿ الحصر صمب الفصؿ  وردت عمىالحاالت والتي 
المادة و،2المغربية مف قانوف المسطرة المدنية 361والفصؿ ،1التونسية المدنية والتجارية

 .3الجزائري واإلداريةالمدنية  اإلجراءاتمف قانوف  472
 

 االستعجالية لمطعف في األوامرىو طريؽ غير عادي : التماس إعادة النظر 3ػ3 
كاـ والقرارات القضائية الصادرة عف المحاكـ والمجالس القضائية بصفة نيائية، واألح

والتي ال تكوف قابمة لمطعف فييا بالطرؽ العادية كالطعف بالمعارضة أو االستئناؼ. 
 .4وذلؾ بناء عمى أسباب محددة في القانوف عمى سبيؿ الحصر

 

رت الحكـ أو القرار أو األمر رفع الطعف بيذه الطريقة أماـ نفس الجية التي أصدي    
الممتمس فيو وفقا لؤلشكاؿ المقررة لرفع الدعوى بعد استدعاء كؿ الخصـو قانونا، 
وذلؾ لمفصؿ فيو مف جديد مف حيث الوقائع والقانوف، وذلؾ بسبب قياـ حالة أو أكثر 
مف الحاالت المنصوص عمييا قانونا عمى سبيؿ الحصر، وبالتالي ال يمكف مخالفتيا، 

  االتفاؽ عمى عكسيا، أو القياس عمييا. وال
 

                                                           
عمى أنو: " ال يوقؼ رفع الطعف بالتعقيب تنفيذ الحكـ المطعوف فيو إال إذا كاف صادرا  194ينص الفصؿ  - 1

بإعداـ ورقة مرمية بالزور أو محو أثارىا أو كاف صادرا بالطبلؽ أو بفساد عقد زواج أو كاف صادرا عمى الدولة 
 داء ماؿ أو رفع عقمة أجرتيا الدولة الستخبلص أمواليا."بأ
 التحفيظ العقاري. –الزور الفرعي  –ىذه الحاالت ىي: األحواؿ الشخصية  - 2
مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية عمى أنو: " ال يترتب عمى الطعف بالنقض وقؼ  361تنص المادة   - 3

 .مواد المتعمقة  بحالة األشخاص أو أىميتيـ وفي دعوى التزوير"تنفيذ الحكـ أو القرار، ما عدا في ال
المدنية نبيؿ صقر "الوسيط فر شرح قانوف اإلجراءات ؛ 676راجع، د. نبيؿ إسماعيؿ عمر، مرجع سابؽ، ص - 4

 .  647عمي ىيكؿ، مرجع سابؽ، ص  ؛65عبد العزيز سعد، مرجع سابؽ، ص؛ 396واإلدارية "، مرجع سابؽ، ص
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وف صادرا النظر فيو أف يكوف حكما نيائيا وأف يك إعادةويشترط في الحكـ المطموب 
ة الدرجة األولى أو الثانية، وال يجوز سموؾ طريؽ الطعف بيذه الصفة سواء مف محكم

ويتـ وفؽ .1العاديةبعد استنفاذ طرؽ الطعف  إالأنو طريؽ غير عادي، بإعادة النظر ما داـ 
 نفس اإلجراءات المعموؿ بيا في القضايا األخرى.

 

قضت  إذانو إعادة النظر، فإأما بالنسبة آلثار الحكـ في الطعف بالتماس        
، ترتب عمى ذلؾ تحميؿ الطالب مصاريؼ فض الطمبالمحكمة بعدـ قبوؿ أو ر 

عادةلمطعوف فيو قبمت الطمب ترتب عمى ذلؾ إبطاؿ الحكـ ا اأما إذالدعوى،   وا 
  .2الحالة التي كانوا عمييا قبؿ صدور الحكـ إلىاألطراؼ 

   
 

 الفرع الثالث
 قضاء العمل  أحكامتنفيذ  

 

مف المسمـ بو أف تنفيذ األحكاـ ىو الغاية النيائية لكؿ مف يمجأ إلى القضاء مف        
 ة بقواعد تنفيذاألحكاـ،لذلؾ اىتمت مختمؼ التشريعات العمالية المقارنأجؿ اقتضاء حقوقو، 

وبالوسائؿ الجبرية  الحؽ إلى أصحابو قي أقرب اآلجاؿحيث حاولت مف خبلليا إيصاؿ 
 .3مع تمكيف المنفذ عميو بكؿ الضمانات التي تحميو مف أي تعسؼ أو إجحاؼالممكنة، 

 

ى، أف األخر  وكغيره مف التشريعات المقارنةوالقاعدة العامة في التشريع الجزائري،           
األحكاـ القضائية ال تصير قابمة لمتنفيذ إال إذا كانت نيائية، غير قابمة ألي طعف 
نما ترد عمييا  عادي أـ غير عادي. غير أف ىذه القاعدة ليست مطمقة التطبيؽ، وا 

االستثناءات التي تتعمؽ أساسا بالتنفيذ المعجؿ لؤلحكاـ التي تفرضو أوضاع  ضبع
ليا مختمؼ  لمنازعات العمؿ، التي أفردتشأف بالنسبة بعض المحكـو ليـ كما ىو ال

 .4خصوصية تمكف مف خضوعيا لمتنفيذ المعجؿ بقوة القانوفالتشريعات المقارنة 

                                                           
 .Carsonnet et César-bru :op cit. Tome 6, N 363:راجع- 1
 .Carsonnet et César-bru , tome 6, N 2377, p 492راجع :  - 2
؛ د. 110راجع: بوبكري عبد القادر،" خصوصيات تنفيذ األحكاـ في قضايا نزاعات الشغؿ"، مرجع سابؽ، ص 3

 .100سعيد اليوسفي، مرجع سابؽ، ص 
. يكوف الحكـ مشموال بالتنفيذ المعجؿ بحكـ القانوف في 363، مرجع سابؽ، ص راجع: د. محمد الكشبور - 4

قضايا حوادث الشغؿ واألمراض المينية، وفي قضايا الضماف االجتماعي، وقضايا عقود الشغؿ، والتدريب الميني 
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فالتنفيذ المعجؿ بقوة القانوف فرضو المشرع بموجب نص قانوني، العتبارات قانونية 
حاؿ مف األحواؿ.  ارتآىا، وبالتالي ال دخؿ لممحاكـ في تقديره أو التصدي لو، بأي

لـ  إذافيو يتقرر عمميا حتى مف دوف أف يطمبو األطراؼ أصحاب المصمحة وحتى 
 .1يشر إليو القاضي في حكمو

 

ومبدأ التنفيذ المعجؿ أحدث كاستثناء مف القاعدة العامة التي ال تجيز تنفيذ الحكـ ما 
لممحكـو لو  داـ قاببل لطعف عادي مف معارضة واستئناؼ، وىو بذلؾ امتياز ممنوح

بتنفيذ الحكـ بمجرد صدوره قبؿ الوقت المحدد لتنفيذه وفؽ القواعد العامة، ويدعى 
تنفيذا مؤقتا ألف صحتو متوقفة عمى النتيجة النيائية لمطعف في الحكـ بالمعارضة أو 

 .2االستئناؼ، كما يدعى تنفيذا معجبل ألنو يحصؿ قبؿ الوقت العادي لتنفيذ األحكاـ
 

د نظـ المشرع الفرنسي قواعد النفاذ المعجؿ في منازعات العمؿ في وفي ىذا الصد
عمى األحكاـ التي ال تقبؿ االستئناؼ، والتي  إالجعمو ال يسري  إذR.1454-28المادة 

تأمر بتسميـ شيادة العمؿ أو كشؼ الراتب وغيرىا مف الوثائؽ التي يمـز المستخدـ 
في المادة  إليوبالغ مالية عما أشير بتسميميا لمعامؿ، واألحكاـ التي تأمر بدفع م

R.1454-14  مف نفس القانوف في حدود تسعة أشير مف األجرة يتـ تقديرىا باالعتماد
 .3عمى معدؿ األشير الثبلثة األخيرة

 

لمتنفيذ  مف قانوف المسطرة المدنية 396كما خصص المشرع المغربي الفصؿ            
" يكوف الحكـ مشموال بالتنفيذ ص عمى أنو:ضايا االجتماعية حيث نالمعجؿ في الق

                                                                                                                                                                       

عمارة . األستاذ 100رغـ كؿ تعرض أو استئناؼ.، راجع في ىذا الشأف، د. سعيد اليوسفي، مرجع سابؽ، ص 
شكاالتو، بمغيث  .63، ص 2004،دار العمـو لمنشر والتوزيع، عنابة، التنفيذ الجبري وا 

عمارة  ؛85زنطار، مرجع سابؽ، ص األمراني؛ أحمد 365راجع: د. محمد الكشبور، مرجع سابؽ، ص  - 1
 .66بمغيث، المرجع السابؽ، ص 

الندوة الثالثة لمقضاء االجتماعي، ، الجتماعيةالتنفيذ المعجؿ في القضايا ا راجع: األستاذ محمد عطاؼ، - 2
. األستاذة 172، ص 2004الرباط، مطبعة دار السبلـ،  ، 2003ماي،  24و 23المعيد لمعالي لمقضاء، يومي 

الندوة الثالثة  رشيدة أحفوظ " إشكالية إرجاع األجير إلى العمؿ وتقديـ التعويض عف اإلنياء التعسفي لعقد الشغؿ."
، ص 2004دار السبلـ، الرباط، مطبعة ، 2003ماي  24و 23تماعي، المعيد لمعالي لمقضاء، يومي لمقضاء االج

 ,S. Guinchard et  autres, «  Droit et pratique de la procédure civile », Dalloz: ؛راجع أيضا85

1998, p 953.                                                                                                                       
مف قانوف  526إلى  514مع اإلشارة إلى أف المشرع الفرنسي نظـ التنفيذ المعجؿ لؤلحكاـ  في المواد   - 3

 -       .S.Guinchard et autres, op.cit p 953 et sاالجراءات المدنية الجديد. لمزيد مف التفصيؿ، أنظر:

P.P.Hoonakker, «  L’effet  suspensif   Des voies de recours dans le nouveau code de  procédure  civile, 
une chimère ? Contribution  a  l’étude de  l’exécution provisoire », thèse, Strasbourg, 1988.      
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الضماف  حوادث الشغؿ واألمراض المينية، وفي قضاياالمعجؿ بقوة القانوف في قضايا 
 ."االجتماعي، وقضايا عقود الشغؿ والتدريب الميني رغـ كؿ تعرض أو استئناؼ

 

القانوف  عمى جعؿ أحكاميا مشمولة بالتنفيذ المعجؿ بقوة ةالمحاكـ البتدائيوقد دأبت 
في قضايا منازعات العمؿ وال يتأثر تنفيذىا بالطعف عف طريؽ المعارضة 

المجمس األعمى، وذلؾ ارتكازا عمى  عميو موقؼوىذا ما استقر  واالستئناؼ.
 .1مف قانوف المسطرة المدنية 396مقتضيات الفصؿ 

 

لو محؿ  والتنفيذ المعجؿ بحكـ القانوف ىو الذي يكوف مصدره النص القانوني، ويكوف
بعض القضايا بالتنفيذ المعجؿ القانوني. ومف  إذا ارتأى المشرع لغاية معينة تمكيف

تنص  258خصوصياتو أنو ال يقبؿ إيقاؼ التنفيذ، ذلؾ أف الفقرة األخيرة مف الفصؿ 
عة والخامسة والسادسة والسابعة " ال تطبؽ مقتضيات الفقرات الثالثة والرابعمى أنو:

كاف التنفيذ المعجؿ بقوة  إذاؼ التنفيذ والبت فيو( مف ىذا الفصؿ أي تقديـ طمب إيقا)
2القانوف

 

في المادة  يختمؼ عف التشريعات السابقة، حيث نصوبالنسبة لممشرع الجزائري، فانو ال 
عمى  ذكره،السابؽ في العمؿ،  بتسوية النزاعات الفرديةالمتعمؽ  ،15ػ  1:مف القانوف  33
 ية المتعمقة بالمسائؿ التالية، محؿ تنفيذ مؤقت بقوة القانوف:تكوف األحكاـ القضائ "أف:

  أو تفسير اتفاقية أو اتفاؽ جماعي لمعمؿ. ػ تطبيؽ 2
مكتب  ـبالمصالحة أماالخاصة  اإلجراءاتتطبيؽ أو تفسير كؿ اتفاؽ مبـر في إطار ػ 3

 .3المصالحة
رة، كما يمكف لممحكمة عند دفع الرواتب والتعويضات الخاصة باألشير الستة األخيػ  4      

 النظر في المسائؿ االجتماعية أف تنطؽ بالتنفيذ المؤقت دوف كفالة فيما بعد الستة أشير.
 

وما يمكف مبلحظتو في ىذا المجاؿ، أف المشرع الجزائري قد ركز عمى المسائؿ التي 
ف ال تحتمؿ االنتظار، فتطبيؽ أو تفسير اتفاقية جماعية أو اتفاؽ مصالحة يمكف أ

                                                           
؛ د. عبد الكريـ غالي، مرجع 101مرجع سابؽ، ص ، جتماعيةراجع، د. عبد الكريـ الطالب، قواعد المسطرة في المادة اال - 1

 .86. األستاذة رشيدة أحفوظ، مرجع  سابؽ، ص179، محمد عطاؼ، مرجع سابؽ، ص 93سابؽ، ص 
2

 .402عبد انكرٌى انطانب، يرجع سابق، ص  -
لمجمة القضائية، ا ،11/11/1997، بتاريخ 154706أنظر قرار المحكمة العميا، الغرفة االجتماعية، ممؼ رقـ  -3

 .107، ص 1997، قسـ المستندات والنشر لممحكمة العميا، الجزائر، 2العدد 
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سمبا عمى مصالح العماؿ وأصحاب العمؿ عمى حد سواء، كما أف تنفيذىا  تأخير يؤثر
عدـ دفع الرواتب والعناصر الممحقة بيا لمعماؿ عف الستة أشير األخيرة، خاصة في 

اإلضرار بالعامؿ وبأسرتو نتيجة  إلىالقضايا المتعمقة بالفصؿ مف العمؿ، يؤدي 
 تب. انقطاع مورد رزقو المتمثؿ في الرا

 
 

عف غيرىا مف القضايا تتميز ومما سبؽ يمكف القوؿ بأف قضايا منازعات العمؿ          
يوفر حماية  شأنو أفاألخرى بكونيا مشمولة بالتنفيذ المعجؿ بقوة القانوف. وىو ما مف 

 .خاصة لحقوؽ العماؿ الطرؼ الضعيؼ في عبلقة العمؿ
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 الفصل الثاني
 تصةالجيات القضائية األخرى المخ

 منازعات العمل الفردية  بالنظر في
 

 

وع ومف حيث تختمؼ النزاعات القائمة بشأف عبلقات العمؿ، مف حيث الموض
بالتالي فميست كميا قضايا مف نوع واحد، فيناؾ قضايا ذات طابع الطبيعة واآلثار، و 

 بؿ ىناؾ قضايا ذات طابع جنائي.طابع مدني، وأخرى ذات ، استعجالي
 

لنزاعات التي قضاء العمؿ ليس وحده المختص بالنظر في ا مف ىنا يظير أف
أصحاب العمؿ. بؿ ىناؾ أنواع مف النزاعات التي تختص بالنظر العماؿ و  تنشأ بيف

حتى القضاء المدني، و ، و الستعجالياألخرى، مثؿ القضاء فييا الييئات القضائية ا
 القضاء الجنائي. 

 

 األول المبحثاوؿ في نحث، نتذا الفصؿ إلى ثبلثة مباعميو، سوؼ نقسـ ىو 
وفي المبحث الثالث  الدعوى المدنية،  المبحث الثانيستعجالية، وفي الدعوى اال

 الدعوى الجزائية. وذلؾ عمى النحو التالي.
 

 
 

 المبحث األول
 يالقضاء االستعجال

 

بقصد بالقضاء المستعجؿ، الفصؿ في المنازعات التي يخشى عمييا مف   
أصؿ الحؽ، وىو صورة مف صور الحماية بقتا ال يمس فوات الوقت فصبل مؤ 

بالبساطة، وتختصر فيو المواعيد ليحقؽ الحماية السريعة  إجراءاتوالقضائية تتسـ 
التقاضي  إجراءاتلممراكز القانونية والحقوؽ التي يغيرىا مرور الوقت وال تحتمؿ بطء 

التأخير نتيجة لمظروؼ وقد راعى المشرع أف ىناؾ مسائؿ ال تحتمؿ بطبيعتيا  العادية
المبلبسة ليا، األمر الذي يقتضي معو إسعاؼ الخصـو بإجراءات سريعة حتى ال 

 .1تضار مصالحيـ

                                                           
 .107ص  مرجع سابؽ،د.  عمي أبو عطية ىيكؿ،  - 1
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ويرجع اىتماـ المشرع بالقضايا المستعجمة إلى إدراكو أف النظر والفصؿ في  
القضايا الموضوعية بحكـ حائز لقوة األمر المقضي يتطمب وقتا طويبل عند المطالبة 

، لذلؾ اىتـ المشرع بإنشاء وتنظيـ  وحتى الحكـ مما قد يضر بمصالح الخصـو
القضاء المستعجؿ أو الوقتي إلسعاؼ الخصـو بإجراءات وقتية عاجمة قميمة التكاليؼ، 
في المسائؿ التي يخشى عمييا مف فوات الوقت أيا كانت قيمتيا عمى أف يترؾ 

ازع عمييا غير متقيد بما يصدر لمقضاء العادي الفصؿ في أصؿ الحؽ والمراكز المتن
 .1عف القضاء المستعجؿ مف أحكاـ

 

وقد اختمفت المواقؼ بشأف مفيوـ  االستعجاؿ بيف دوؿ تجعؿ منو الركف 
 ، كما ىو الشأف بالنسبة لمقانوف الفرنسيأالستعجالياألوحد لقبوؿ الطمبات أماـ القضاء 

الواجب توافرىا ال غير.  ، وأخرى ال تخرج بو عف بعض الشروط2والمصري والجزائري
كالقانوف المغربي الذي حدد مجاالت اختصاص قاضي المستعجبلت في مواضيع 
معينة، وجعؿ توفر عنصر االستعجاؿ ضروريا في كؿ منيا، بؿ وشرطا أساسيا 

 .3الختصاصو بيا
 

فالقضاء المستعجؿ نظمو المشرع لتفادي ما قد يصيب مصالح أصحاب 
الزمف. لذلؾ ال يمجأ إليو إال إذا توافر استعجاؿ يبرر الشأف مف ضرر نتيجة مرور 

 .4قبؿ الفصؿ في موضوع الدعوى إليوالسعي 
 

ولذلؾ فقد كاف طبيعيا أف تضع أغمب التشريعات في وجيو شرطيف اثنيف: 
توفر عنصر االستعجاؿ مف جية، وعدـ المساس بنزاع الجوىر مف جية ثانية.ويعتبر 

إذا كاف أي تأخر في تحريؾ الدعوى مف شأنو  ستعجالياالنزاع أو القضية ذات طابع 
 .5أف يمحؽ أضرارا معتبرة بمصالح المدعى

                                                           
 .80راجع: د . أحمد ىندي، مرجع سابؽ، ص  - 1
عات المدنية ( مف قانوف المراف45المادة ) ؛( مف قانوف اإلجراءات المدنية الفرنسي800أنظر المادة ) - 2

( مف قانوف المسطرة المدنية 152الفصؿ )؛ (  مف قانوف المرافعات المدنية التونسي201الفصؿ)؛ المصري
 Patrick Le( مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية الجزائري؛ راجع في ىذا الشأف:299المادة )؛ المغربي

Rolland, «  Gagner aux Prud’hommes », Editions générales FIRST , Paris 1995, p 60.                
مجمة رسالة المحاماة، العدد ، راجع: د. محمد السماحي، موقع القضاء المستعجؿ مف القضاء بصفة عامة - 3
 مف قانوف المسطرة المدنية، السابؽ ذكره. 149، وانظر الفصؿ 28، ص 1988الرباط، ، ،ىيئة المحاميف5
 .280، ص مرجع سابؽنبيؿ صقر،  - 4
 . 19ص مرجع سابؽ، ، راجع : د.عبد الفتاح مراد -5
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المنازعات المتعمقة بالعمؿ التي قضايا و وفي مجاؿ العمؿ نجد الكثير مف ال
قاضي  اختصاصحاالت التي تخرج عف نطاؽ الوىي  الستعجالياتتسـ بالطابع 

اإلجرائية المقارنة مثؿ ىذا النوع مف الموضوع. حيث تحيؿ مختمؼ التشريعات 
النزاعات عمى التشكيمة االستعجالية بمحكمة العمؿ أو عمى قاضي األمور المستعجمة 
بالمحكمة التي يقع بدائرتيا محؿ العمؿ أو محكمة العماؿ الجزئية في المدف التي 

لؤلمور  رئيس القسـ االجتماعي بصفتو قاضيا إلىتنشأ فييا ىذه المحكمة النوعية أو 
المستعجمة متى تحققت شروط الدعوى االستعجالية والتي مف ضمنيا توفر عنصر 

 االستعجاؿ. 
 

شروط االختصاص بالدعوى االستعجالية في  إلىوبناء عميو سوؼ أتطرؽ 
لى حاالت االستعجاؿ في قضايا العمؿ في مطمب ثاف. وذلؾ عمى  مطمب أوؿ ، وا 

 النحو اآلتي بيانو. 
 
 
 

 المطلب األول
 شروط االختصاص بالدعوى المستعجلة

 

حتى ينعقد االختصاص لقاصي األمور المستعجمة ينبغي توافر شرطيف 
رئيسييف األوؿ يتمثؿ في عنصر االستعجاؿ وىو الخطر الحقيقي المحدؽ بالحؽ 
المراد المحافظة عميو والذي يمـز درؤه عنو بسرعة ال تكوف عادة في التقاضي العادي 

ه، والثاني يكمف في عدـ المساس بأصؿ الحؽ أو ما يسمى ولو قصرت مواعيد
، كأف يقضي في أصؿ الحقوؽ وااللتزامات واالتفاقات التي  بالمركز القانوني لمخصـو

 .1تتـ بيف األطراؼ
 

، خص واإلداريةالمدنية  اإلجراءاتمف قانوف  303و  299فبموجب المادتيف  
محدد بإجراء وقتي إذا توافر المشرع قاضي األمور المستعجمة باختصاص نوعي 

                                                           
 . 114مرجع سابؽ، ص ، دراسة عممية –لتنظيـ القضائي المغربي اراجع: عبد الكريـ الطالب،   - 1
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الذي شرطاف ىما تعمؽ اإلجراء المطموب بأمر مستعجؿ يخشى عميو مف فوات الوقت 
 .1بأصؿ الحؽ التقاضي لدى محكمة الموضوع وعدـ المساس إجراءاتتستمزمو 
 

التي تمكنا مف االطبلع عمييا،  اإلجرائيةىذا القيد تضمنتو مختمؼ التشريعات 
تيا قد تبنت نفس االصطبلح، كما ىو الشأف بالنسبة لمقانوف  حيث نجدىا في غالبي

( 201)الفصؿ ( والقانوف التونسي45المصري المادة)( والقانوف 800) الفرنسي المادة
والقانوف المغربي الذي فضؿ التوسع في شرح الخطر فنص عمى أف ال تمس األوامر 

 .2(152الفصؿ ما يمكف أف يقضى بو في الجوىر. )االستعجالية ب
 

 قاضي األمور المستعجمة بطائفتيف مف المنازعات المستعجمة:تبعا لذلؾ يختص و 
 

جميع المسائؿ التي يخشى عمييا مف فوات الوقت: وىذه  الطائفة األولى:أ ـ 
ف اإلجراءات مف قانو  ::3المسائؿ ال تدخؿ تحت حصر، وىو ما نصت عميو المادة 

 المدنية واإلدارية.
 

 ذه الطائفة توافر الشرطيف التالييف:ويشترط الختصاصو بي
 

: وىو الخطر الداىـ المحدؽ بالحؽ. أو ىو الشرط األول: توافر االستعجال
 بالمجوء إلى إجراءات التقاضيتداركو الخطر الذي يمحؽ بالمدعي ضررا ال يمكف 

العادية، واألمر في تقدير توافر ىذا الشرط متروؾ قاضي األمور المستعجمة حسب 
فاالستعجاؿ ينبني عمى الخطر الحقيقي المحدؽ بالحؽ  حالة عمى حدة. ظروؼ كؿ 

المراد حمايتو، والذي يمـز درؤه عنو بسرعة ال تكوف عادة في التقاضي العادي ولو 
 قصرت مواعيده.

 

لذلؾ كاف عنصر االستعجاؿ والحاجة إلى البت السريع وراء ابتكار ىذا النوع  
باألمر  أالستعجاليساسي الختصاص القضاء مف القضاء. وىو ىكذا يعتبر شرط أ

بالتدابير التحفظية، تعتمده التشريعات المختمفة وتمح عميو في قوانينيا اإلجرائية. ومف 
والقانوف المدنية،  اإلجراءاتمف قانوف ( 808ذلؾ مثبل القانوف الفرنسي )المادة 

                                                           
 .84و  83راجع: د . أحمد ىندي، مرجع سابؽ، ص  - 1
 .32راجع: د. محمد السماحي، مرجع سابؽ، ص - 2
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 (:25الفصؿنوف المغربي )والقا ،والتجارية المدنية اإلجراءاتمف قانوف (56)المادة المصري
( مف مجمة المرافعات 201والقانوف التونسي الفصؿ ) مف قانوف المسطرة المدنية،

المدنية واإلدارية  اإلجراءات( مف قانوف 303و299المدنية والتجارية، والمادتيف )
 .الجزائري
 

ويتعيف توافر االستعجاؿ وقت رفع الدعوى إلى حيف صدور األمر الفاصؿ في 
فإذا انتفى في أي مرحمة مف مراحميا ينتفي أحد شرطي اختصاص قاضي  شأنيا.

االستعجاؿ ويتعيف القضاء بعدـ اختصاصو نوعيا بنظر الدعوى. وتوافر االستعجاؿ 
شرط الـز سواء أماـ محكمة الدرجة األولى أو أماـ جية االستئناؼ ومف ثمة فاف 

 .1انتفاء االختصاص زواؿ االستعجاؿ أماـ الدرجة الثانية يؤدي حتما إلى
فاالستعجاؿ ىو الشرط األوؿ الختصاص قاضي األمور المستعجمة، ذلؾ أف 
المشرع لـ ينص عمى حاالت معينة تعتبر فييا الدعاوى مستعجمة كما فعؿ بالنسبة 
ألوامر األداء واألوامر عمى العرائض  حيث حصرىا في األحواؿ التي ينص فييا 

المدنية  اإلجراءاتمف قانوف  310و  306تيف بموجب الماد -القانوف عمى ذلؾ 
نما اكتفى بوضع شروط الختصاص القضاء المستعجؿ بالدعوى- واإلدارية  ، ، وا 

وأوؿ ىذه الشروط أف تكوف المسألة " يخشى عمييا مف فوات الوقت ".وىذا يعبر عف 
 شرط االستعجاؿ.

 

فقط بتوافره وقت رفع  أف العبرة في تحقيؽ ركف االستعجاؿ ليس إلىونشير ىنا       
نظر الدعوى  زاؿ أثنا   يا أيضا،فإذاالدعوى بؿ باستمراره حتى صدور الحكـ في

المستعجمة، وجب عمى قاضي االستعجاؿ أف يحكـ بعدـ اختصاصو بنظرىا نوعيا 
 لزواؿ ركف االستعجاؿ عنيا، حتى ولو كانت الدعوى في مرحمة االستئناؼ.

 

ف يبيف في أسباب حكمو مدى توافر ركف الخطر أ الستعجالياويجب عمى القاضي 
الاالستعجاؿ في كؿ دعوى مف واقع تحصيمو لوقائعيا ومف ظاىر أوراقيا،  –أو   وا 

 كاف حكمو معيبا بالقصور.
 

                                                           
 .219بد الرحمف، مرجع سابؽ، ص راجع: د . بربارة ع - 1
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: وىو وجوب امتناع القاضي في الشرط الثاني: عدم المساس بأصل الحق 
يؿ أو بالقطع في شأنيا برأي حكمو عف تناوؿ الحقوؽ المراد حمايتيا بالتفسير أو التأو 

حاسـ مف حيث صحتيا أو بطبلنيا أو األحقية أو عدـ االستحقاؽ، وكذلؾ يمنع عميو 
تناوؿ مراكز الخصـو القانونية بالتغيير أو التعديؿ كأف يقطع مثبل أف الخصـ مديف 
وليس دائنا أو أنو حائز وليس مستأجر أو وكيبل وليس أصيبل عف نفسو أو غير ذلؾ 

، وذلؾ حسب ما تقضي بو المادة مف ا لمساس بالمراكز القانونية أو الواقعية لمخصـو
 اإلجراءاتمف قانوف  303وكذلؾ المادة  ،1المدية الفرنسي اإلجراءاتمف قانوف  67:

أصؿ  أالستعجالي" ال يمس األمر :التي تنص عمى أنوارية الجزائري المدنية واإلد
ونيا رغـ كؿ طرؽ الطعف. كما أنو غير قابؿ الحؽ، وىو معجؿ النفاذ بكفالة أو بد

إال أف ذلؾ ال يمنعو مف وجوب  ،عتراض عمى النفاذ المعجؿ...."لممعارضة وال لبل
التصدي بالبحث العرضي مف ظاىر المستندات واألوراؽ مف مدى جدية المنازعات 
 سواء مف جانب المدعي في الدعوى المستعجمة أو المدعى عميو فييا. توصبل لمحكـ

 2باإلجراء المستعجؿ المناسب أو الحكـ بعدـ اختصاصو نوعيا بنظر المنازعة.
 

تعجمة بموجب اختصاص نوعي لقاضي األمور المس الطائفة الثانية:ب ـ  
وأىميا ما ورد في قانوف العمؿ وقانوف إيجار األماكف.  نصوص في قوانيف خاصة

بر منازعات مستعجمة بنص تمؾ فيذه الطائفة ال يشترط فييا توفر االستعجاؿ، إذ تعت
القوانيف وال يمـز بالتالي بياف ىذا الشرط في أسباب الحكـ الذي صدر باإلجراء 
المستعجؿ فييا ػ أما بالنسبة لشرط عدـ المساس بأصؿ الحؽ فانو الـز في جميع 
األحواؿ وفي كؿ ما يعرض عمى قاضي األمور المستعجمة مف منازعات، سواء كانت 

مما ورد في قوانيف خاصة مف أحواؿ اختصاصو ، أو اختصاصو العاـمما يدخؿ في 
 3بمنازعات معينة كمنازعات العمؿ.

 
 
 

                                                           
1
Jean Pélissier, Alain Supiot, Antoine Jeammaud, » Droit du travail », 21راجع   -

 ème éditions,  

DALLOZ, 2002, p 1180.  
 .87راجع: د. أحمد ىندي، مرجع سابؽ، ص  -2
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 المطلب الثاني
 حاالت االستعجال في قضايا العمل

 

عمى قضايا قانوف العمؿ، يمكف القوؿ بأف ىناؾ  فكرة االستعجاؿبتطبيؽ 
أماكف  احتبلؿمثؿ حالة  ،الستعجالياالتي يتصؼ فييا بالطابع  العديد مف الحاالت

نع صاحب العمؿ مف التحرؾ بحرية العمؿ في حالة اإلضراب بالشكؿ الذي يم
المرتبات التي أو حالة تأخر دفع األجور و  1،سيولة داخؿ مؤسستو أو ورشتوو 

 اتخاذأصبحت حقوؽ مكتسبة نظرا لطابعيا المعيشي بالنسبة لمعماؿ، أو حالة 
معينة في  امتيازاتتحفظية مف أجؿ حماية حقوؽ أو  أو احتياطيةإجراءات أو تدابير 

البت في الدعوى المنشورة أماـ قاضي الموضوع كما ىو منصوص عميو في  انتظار
الجزائري، ىذه الحاالت التي  واإلدارية( مف قانوف اإلجراءات المدنية 310/2المادة )

أحيانا ال بؿ و  الستعجالي بشأنيا أي صعوبة،اا ما ال يشكؿ أمر ثبوت العنصر كثير 
 الستعجالياد ىذا العنصر، إذ يمكف لمقاضي يشترط البحث في وجود أو عدـ وجو 

ستعجالية البلزمة لتسوية ىذا النوع مف اتخاذ األوامر اال في مختمؼ ىذه الحاالت
النزاعات سواء بصورة نيائية أو بصورة مؤقتة حسبما تنص عميو قوانيف اإلجراءات 

 .2معموؿ بيا في ىذا الشأفالمدنية أو العمالية ال
 

ففي ىذا الصدد يمكف لرئيس القسـ االجتماعي أف يأمر استعجاليا باتخاذ كؿ 
وقؼ كؿ تصرؼ مف شأنو أف يعرقؿ  إلىالمؤقتة أو التحفظية الرامية  اإلجراءات

حرية العمؿ كاحتبلؿ أماكف العمؿ والمنع مف الدخوؿ وفؽ ما ىو مقرر في المادتيف 
المتعمؽ بالوقاية مف النزاعات الجماعية في العمؿ وتسويتيا 02-90وف مف القان 35و 34

 وممارسة حؽ اإلضراب المعدؿ والمتمـ، السابؽ ذكره.
 

ففي حالة اإلضراب الذي ىو حؽ معترؼ بو دستوريا ومكرس قانونا والذي 
والشروط المنصوص عمييا قانونا والذي يعتبر  اإلجراءاتيجب ممارستو ضمف 

ستعجالية، فانو في حالة احتبلؿ أماكف العمؿ ى االفيو لمدعو  استعماالثر الميداف األك
                                                           

       Maitre Laurent Dubois et Maitre Marie – Christine Halpern, op.cit.p 308راجع:  -1
 Patrick Le Rolland, op. cit p 60  Jeanوكذلؾ ؛ 32و  31مرجع سابؽ، ص ، راجع : د.عبد الفتاح مراد   -2

Pélissier, Alain Supiot, Antoine Jeammaud,«  Droit du travail », 21
 ème

 édition, op. cit. p 1222.                  
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مف قبؿ العماؿ المضربيف، فاف مف شأف ذلؾ أف يشكؿ اعتداء عمى حؽ ممكية 
صاحب العمؿ، والذي بيذه الصفة يمكنو أف يطمب مف قاضي األمور المستعجمة 

أف يأمر  أالستعجاليماعي القسـ االجتكما يمكف لرئيس  .1إصدار أمر بإخبلء األماكف
لصحتو. بؿ  االتفاقيةمثبل بتوقيؼ اإلضراب الذي لـ يستوؼ الشروط القانونية أو 

توقيؼ سرياف إخطار باإلضراب إذا  يناؾ حاالت يمكف فييا لمقاضي أالستعجاليأن
أثبت المدعى أي صاحب العمؿ أف اإلضراب المزمع القياـ بو في ىذا القطاع أو 

 .2ب غير مبرر، لكوف أسباب و دوافع اإلضراب غير مؤسسةالمؤسسة ىو إضرا
 

وما قيؿ عف اإلضراب يمكف أف يقاؿ كذلؾ بالنسبة لحالة احتبلؿ المحبلت 
، ذلؾ أف 3المينية التابعة لممستخدـ عندما يستيدؼ ىذا االحتبلؿ عرقمة حرية العمؿ
يمنع عمى  حؽ اإلضراب يقابمو حؽ عدـ المشاركة في اإلضراب، وعمى ىذا األساس

العماؿ المضربيف استعماؿ أي نوع مف أنواع العنؼ إلجبار العماؿ غير المضربيف 
لبلنضماـ إلى حركة اإلضراب، إما بمنعيـ مف الوصوؿ إلى مكاف عمميـ عف طريؽ 
ما بتحطيـ أو تخريب المواد األولية  عدـ السماح ليـ بالدخوؿ إلى المؤسسة مثبل، وا 

األفعاؿ تشكؿ جريمة عرقمة حرية  مة لتنفيذ العمؿ. فمثؿ ىذهالبلز أو األدوات الضرورية 
وفي .4مف قانوف العقوبات 525لممادة  الفرنسي والمعاقب عمييا بموجبالعمؿ طبقا لمقانوف 
 .   الشغؿ مجمةمف  499الفصؿ  القانوف التونسي طبقا

 

                                                           
    Maitre Laurent Dubois et Maitre Marie – Christine Halpern op.cit. p 293راجع:   -1
 Amar BENAMROUCHE, Conflits de travail et conflits politique en Algérie, op cit. pراجع:  -2

74. ;  Cour Cass. Française du 04/07/1986, Affaire SNOMAC contre AIR  FRANCE - Revue 
du Droit Sociale - N° 11 Novembre 1986, P745. 

السالؼ الذكر، عمى أنو:" يعاقب القانوف عمى عرقمة حرية  ،،02-90مف القانوف  34حيث تنص المادة  -3
أو ممثميو مف االلتحاؽ  العمؿ. ويعد عرقمة لحرية العمؿ كؿ فعؿ مف شأنو أف يمنع العامؿ أو المستخدـ

بمكاف عممو المعتاد أو بمنعيـ مف استئناؼ ممارسة نشاطيـ الميني أو مف مواصمتو بالتيديد أو المناورات 
مف نفس القانوف عمى أنو: " يمنع العماؿ المضربوف  35االحتيالية أو العنؼ أو االعتداء"، بينما تنص المادة 

عندما يستيدؼ ىذا االحتبلؿ عرقمة حرية العمؿ. و في ىذه الحالة،  عف احتبلؿ المحبلت المينية لممستخدـ،
 أمر قضائي بإخبلء المحبلت بناء عمى طمب المستخدـ".يمكف إصدار 

مف قانوف العقوبات الفرنسي عمى أف ارتكاب جريمة عرقمة حرية العمؿ، يعاقب عمييا   414تقضي المادة  - 4
األفعاؿ تنفيذا لتخطيط الية، أو بإحدى العقوبتيف فقط. وعندما ترتكب ىذه سنوات وبغرامة م 5أياـ الى  6بالحبس مف

 Laurentأنظر:سنوات. لمزيد مف التفصيؿ  5( إلى 2سابؽ، فانو يمكف الحكـ عمى الفاعميف بالمنع مف اإلقامة  مف سنتيف )

Dubois et Maitre Marie – Christine Halpern, Op. Cit. p 293.                                                            
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ص أما بالنسبة لممشرع الجزائري، فإنو إذا وقع ىذا االحتبلؿ خرقا ألحكاـ ن
المتعمؽ بالوقاية مف النزاعات الجماعية في العمؿ  02-90مف القانوف  46المادة 

 لمجوء إلى رئيس القسـجاز لممستخدـ اوتسويتيا وممارسة حؽ اإلضراب، المذكور سابقا، 
اعتباره قاضيا لؤلمور المستعجمة في المسائؿ االجتماعية لطمب أمر االجتماعي ب

مف  617ت التي يحتمونيا. كما يتبيف مف نص المادة العماؿ المضربيف بإخبلء المحبل
لقسـ االجتماعي " يمكف لرئيس ا:واإلدارية التي تنص عمى أنو ةالمدني اإلجراءاتقانوف 

المؤقتة أو التحفظية الرامية إلى وقؼ كؿ  اإلجراءاتا باتخاذ كؿ أف يأمر استعجالي
تقريبا المعمؿ بو في  وىو نفس اإلجراء ،1تصرؼ مف شأنو أف يعرقؿ حرية العمؿ"

 .2التشريع الفرنسي
 

قاضي  إلىالسالفة الذكر أنيا لـ تشر صراحة  46وما يبلحظ عمى المادة 
" أمر قضائي" فقط. فاألمر القضائي ىو األمر  :لىأشارة إ األمور المستعجمة، بؿ

الصادر عف قاضي األمور المستعجمة ال عف قاضي األوامر عمى العرائض، ألف 
إلى أف ىذا األمر يصدر بناء عمى "طمب" المستخدـ وليس بموجب  النص يشير

فييا اختصاص قاضي عريضة. وىذا ما كرستو المحكمة العميا في عدة قرارات أكدت 
 .3األمور المستعجمة

 

ي يتـ خرقا لؤلحكاـ القانونية كذلؾ األمر بالنسبة لحاالت التسريح التعسفي الذو 
مف أي  لتأديب، حيث يمكف لمطرؼ المتضرر)العامؿ(االمعموؿ بيا في مجاؿ  واالتفاقية

 ؿاستكما غايةإليقاؼ نفاذ قرار الفصؿ إلى فصؿ تعسفي أف يرفع طمبا لرئيس المحكمة 
 .بيا في ىذا المجاؿ النظـ المعموؿالقوانيف و البلزمة التي تقتضييا كافة اإلجراءات 

                                                           
أنظر: قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية الصادر عف وزارة العدؿ، الديواف الوطني لؤلشغاؿ التربوية، الجزائر  - 1

بف ممحة،" القضاء المستعجؿ وتطبيقاتو في النظاـ القضائي الجزائري" الديواف  الغوثيد.  ؛ 97، ص2008
 . 67، ص 2000اؿ التربوية، الجزائر الوطني لؤلشغ

   .Maitre Laurent Dubois et Maitre Marie – Christine Halpern, op cit , p 293راجع: - 2
، المجمة القضائية 1994/ 20/04بتاريخ  ،111095ممؼ رقـ  ،المحكمة العميا، الغرفة االجتماعيةقرار أنظر:  -3

بتاريخ  ،95338؛ والقرار رقـ 158، ص 1995ندات والنشر لممحكمة العميا، الجزائر، ،  قسـ المست1العدد لممحكمة العميا، 
، 1994، قسـ المستندات والنشر لممحكمة العميا، الجزائر،  1القضائية  لممحكمة العميا، العدد  المجمة ،08/02/1994

واف المطبوعات الجامعية، الجزائر، القضاء المستعجؿ، الجزء الثاني، دي؛ راجع في ىذا الشأف، محمد براىيمي، 125ص 
 .32، ص 2007



 الجيات القضائية األخرى المختصة بالنظر في منازعات العمل الفردية :الفصل الثاني       :اب الثاني الب
 

- 260 - 

 

تي يقع بدائرتيا وفي ىذا الصدد نجد أف قاضي األمور المستعجمة بالمحكمة ال
محؿ العمؿ أو محكمة العماؿ الجزئية في المدف التي تنشأ فييا ىذه المحكمة النوعية 
يختص بنظر طمب العامؿ بوقؼ تنفيذ قرار الفصؿ الذي يدعي بأنو غير مبرر أي 

 .2:92لسنة  248مف قانوف العمؿ المصري رقـ  77تعسفيا، وذلؾ طبقا لنص المادة 
 

دـ العامؿ طمبو بداية إلى مكتب العمؿ خبلؿ أسبوع مف ووفقا ليذا النص يق
تاريخ إخطاره بقرار الفصؿ، ثـ تتـ إحالة طمبو إلى قاضي األمور المستعجمة، عند 
فشؿ المكتب في تسوية النزاع وديا، ليصدر في شأنو حكما إما بوقؼ تنفيذ قرار 

 الفصؿ أو برفض الطمب.
 

يو أف يقضي أيضا في نفس الحكـ فإذا قضى بوقؼ تنفيذ قرار الفصؿ كاف عم
بإلزاـ صاحب العمؿ بأف يؤدي لمعامؿ مبمغا يعادؿ أجره وبصفة دورية تبدأ مف تاريخ 
الفصؿ، وعميو أيضا في ذات الحكـ أف يحيؿ الدعوى إلى محكمة الموضوع لتفصؿ 
في طمب التعويض الذي يقوـ المدعي بتحديده. وميعاد األسبوع الذي يتعيف رفع 

ال كاف الطمب غير الطمب خبل لو ىو ميعاد حتمي يتعيف عمى العامؿ مراعاتو وا 
مقبوؿ وتقضي المحكمة مف تمقاء نفسيا بعدـ قبوؿ الطمب لرفعو بعد الميعاد إذا تبيف 

 .1ليا ذلؾ، ولتعمؽ ىذا الميعاد بإجراءات التقاضي وبالتالي بقواعد النظاـ العاـ
 

الفحص الظاىري لتمؾ األوراؽ أف وعميو فإذا تبيف لقاضي االستعجاؿ بعد ذلؾ 
لزاـ صاحب العمؿ في الوقت  اإلنياء كاف تعسفيا ، فإف لو أف يأمر بوقؼ التنفيذ وا 
ذاتو بأداء أجر العامؿ إليو مف تاريخ فصمو فحسب، فبل يجوز لو بأي حاؿ الحكـ 

 بإعادة العامؿ إلى عممو.
 

تنفيذ إحالة كما يجب عمى قاضي األمور المستعجمة إذا ما أمر بوقؼ ال
القضية إلى المحكمة المختصة التي يقع في دائرتيا محؿ العمؿ، وعمى ىذه المحكمة 

                                                           
 .22د. عبد الفتاح مراد، مرجع سابؽ، ص - 1
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أف تفصؿ في الموضوع بالتعويض إف كاف لو محؿ وذلؾ عمى وجو السرعة خبلؿ 
 .1مدة ال تتجاوز شيرا مف تاريخ أوؿ جمسة

 

جميع حاالت  فاف تشكيمة االستعجاؿ تستطيع في ،وبالنسبة لمقانوف الفرنسي      
التي ال تمس أصؿ الحؽ أو التي تثبت وجود نزاع،  اإلجراءاتاالستعجاؿ األمر بكؿ 

تحفظية لتفادي حدوث  إجراءاتكما يمكنيا حتى في حالة وجود اعتراض جدي اتخاذ 
عادة الوضع  ما  إلىضرر محدؽ، أو مف أجؿ وضع حد لقبلقؿ غير مشروعة، وا 

ة يمكنيا أف تأمر بإعادة عامؿ محمي تـ طرده كاف عميو، ففي ىذه الحالة األخير 
 منصب عمميا، كما يمكنيا  إلىمخالفة لمقانوف،أو عاممة حامؿ 

 .2األمر بتنفيذ االلتزاـ حتى ولو كاف التزاـ بعمؿ
 

وفي ىذا الصدد يمكف لمفتش العمؿ عند مبلحظتو ألي خطر جدي عمى        
أمر  إصدارالمستعجمة مف أجؿ  السبلمة الجسدية لمعماؿ أف يخطر قاضي األمور

 العتاد، أوالبلزمة لوقؼ الخطر، كحجز  اإلجراءاتالتخاذ مقرونا بالغرامة التيديدية، 
 .3الوقؼ المؤقت لنشاط ورشة مف ورشات المشروع

 

ويدخؿ في ىذا المجاؿ كذلؾ، األحكاـ التي تصدره محكمة العمؿ بصفة         
أو أية وثيقة  سميـ شيادة العمؿ أو كشؼ الراتب،ابتدائية ونيائية المتعمقة بطمبات ت

وتكوف واجبة النفاذ تحت  يستوجب القانوف تسميميا لمعامؿ مف طرؼ المستخدـ،
 .4طائمة الغرامة التيديدية

 

                                                           
األحكاـ العامة لعقد العمؿ الفردي والجماعي، دار ومكتبة الفضيؿ لمنشر والتوزيع، بنغازي، راجع: د.محمد عبد اهلل الفبلح،  -1

العمؿ الفردية في القانوف الميبي، دار الكتب الوطنية، عبلقات ؛ د.عبد الغني عمرو الرويمض، 158، ص 2006ليبيا، 
 .403، ص 2007بنغازي، ليبيا، 

 مف  809مف تقنيف العمؿ الفرنسي؛ المادة   R.1455-7و    R.1445-6و   R.1455-5راجع المواد -2

 Jean Pélissier, Alain Supiot, Antoine Jeammaud, « Droitقانوف االجراءات المدية الجديد، وكذلؾ:    

du travail », 21
 ème

 édition, op. cit. p 1180 ; Jean Pélissier, Alain Supiot, Antoine Jeammaud,     
 « Droit du travail », 23

 ème
 édition, Edition Dalloz, Paris, 2006, p 1342 eh 1343.                         

 Jean - Emmanuel  Ray, op. Cit. p 184راجع:   - 3
  Maitre Laurent Dubois et Maitre Marie – Christine Halpern, op cit, p 307 ; Danielراجع: - 4

MARCHAND , op cit, p 54 ; Voir également l’article R.1462-1 du code du travail Français.     
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المتعمؽ بتسوية  04-90( مف القانوف 21ىو ما يفيـ كذلؾ مف نص المادة )و  
استثناء االختصاص األصمي، تبت أنو " ب ىالنزاعات الفردية في العمؿ التي تنص عم

 االجتماعية ابتدائيا ونيائيا عندما تتعمؽ الدعوى أساسا: المحاكـ عند النظر في المسائؿ 
 ػ بإلغاء العقوبات التأديبية التي قررىا المستخدـ ضد المدعي دوف تطبيؽ 

                التأديبية أو االتفاقيات اإلجبارية.                               اإلجراءات
ػ بتسميـ شيادات العمؿ وكشوفات الرواتب أو الوثائؽ األخرى المنصوص 

 "عمييا قانونا إلثبات النشاط الميني لممدعي.
 

رؼ المتضرر المجوء إلى الدعوى ىذه الحاالت التي يمكف فييا لمط
( 283)حفظ حقوقو، وفؽ نص المادة ستعجالية لحماية و تخاذ التدابير االاالستعجالية ال

الطمبات التي يكوف " التي تنص عمى أف:مف قانوف اإلجراءات المدنية قبؿ إلغائو 
ستصدار أمر إثبات حالة، أو باإلنذار، أو بإتخاذ إجراء مستعجؿ آخر الغرض منيا ا

في أي موضوع كاف، دوف مساس بحقوؽ األطراؼ، تقدـ إلى رئيس الجية القضائية 
.ىذا المبدأ كرسو المشرع الجزائري في المادة المختصة الذي يصدر أمره بشأنيا "

... تقدـ أف " المدنية واإلدارية الجديد التي تنص عمى اإلجراءات( مف قانوف 421/3)
الطمبات الرامية إلى إثبات حالة أو توجيو إنذار أو إجراء استجواب في موضوع ال 

خبلؿ أجؿ  يمس بحقوؽ األطراؼ إلى رئيس الجية القضائية المختصة ليفصؿ فييا
الجزائري يحيؿ القضايا النظاـ معنى ىذا أف و  ( أياـ مف تاريخ إيداع الطمب ".4ثبلثة )

رئيس المحكمة القضايا األخرى إلى العمؿ كغيرىا مف النزاعات و  مجاؿستعجالية في اال
( مف 35المحمي المنصوص عميو فيالمادة ) االختصاص، حسب توزيع المختصة إقميميا

المشار إليو سالفا، أي إما محكمة تنفيذ عقد العمؿ أو محكمة إقامة  15-1:القانوف 
قة عمؿ المدعي عميو، أو محكمة محؿ إقامة المدعي في حالة توقيؼ أو إنياء عبل

عمى اإلجراءات السارية ىو اإلجراء الذي تسري عميو لحادث عمؿ أو مرض ميني، و 
 ستعجالية في باقي المواضيع األخرى.الدعوى اال

 

ذا تدخؿ القاضي  قد وسعا مف دائرةالفرنسييف القضاء كاف المشرع و  وا 
كذا مكتب المصالحة في العديد مف النزاعات العمالية، حيث منحيما الستعجالي و ا
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أو القضية عنصر  القرارات الضرورية كمما توفر في النزاعاألوامر و إمكانية إصدار 
 .ستعجاؿاال

 

 مصطمحات غيرد منيجية غامضة و فإف المشرع الجزائري يبلحظ عميو اعتما
 ستعجاؿ. فمثبل كاف مف المفروض أف ينص عمىواضحة في القضايا التي تتسـ باال

المتعمقة بالفصؿ 04-90قانوف  مف (21ستعجالية صراحة في المادة )الدعوى اال
عتماد صياغة "... تبت ائؽ إثبات عبلقة العمؿ، بدال مف اتسميـ وثالتعسفي و 

نيائيا عندما يتعمؽ األمر بػ ... و  ااالجتماعية ابتدائيفي المسائؿ  المحاكـ عند النظر
 ستعجالية ؟ا تكوف دعوى عادية أـ افيؿ يعني ىذا أف الدعوى ىن "

 

المتعمؽ ، 11-90المعدلة مف القانوف 5( فقرة 73نفس الشيء بالنسبة لممادة )و 
دال مف النص لتي باو  ،1المتعمقة بحالة التسريح التأديبي التعسفي ،بعبلقات العمؿ

ية ستعجالية إذا وقع تسريح العامؿ مخالفة لئلجراءات التأديبصراحة عمى الدعوى اال
اإلجراءات التي  احتراـالممزمة، إللغاء قرار التسريح بسبب عدـ  القانونية واالتفاقية

عتمدت صياغة توحي بأف الدعوى ىنا الحالة مف النظاـ العاـ، فإنيا ا تعتبر في ىذه
األمر  االجتماعيدعوى قضائية عادية أماـ قاضي الموضوع أي أماـ القسـ تكوف 

ونيائيا  ابتدائياالمحكمة المختصة  حوؿ المقصود بعبارة " ... تمغيالذي يثبر الغموض 
ىؿ تعني ىذه العبارة أف الدعوى  ،2...."تسريح بسبب عدـ احتراـ اإلجراءاتقرار ال

أف األمر يتعمؽ فعبل موضوع ؟ مع العمـ ىنا ستعجالية أـ عادية أي أماـ قاضي الا
 اتفاقيةستعجالية ألف األمر يتعمؽ بحالة مخالفة إجراءات قانونية أو بحالة دعوى ا

بمثؿ ىذه الحالة الواضحة التي ال تثير أي ممزمة ثابتة، فمماذا يختص قاضي الموضوع 
 إشكاؿ في التفسير أو تحديد صاحب الحؽ ؟

 

 عتمد آلياتلتشريع الجزائري وألسباب غامضة رغـ أنو اكف القوؿ بأف اليذا يم
ستعجالية، إال أنو لـ يعتمد النص صراحة عمى تقاضي تؤدي نفس وظيفة الدعوى اال

عمؿ، مخالفة ىذه الدعوى إللغاء القرارات الصادرة عف صاحب ال استعماؿإمكانية 

                                                           
 المشار إليو سابقا ،21-96مف قانوف  9راجع :المادة  -1
 المشار إليو سابقا. ،21-96مف قانوف  9:المادة أنظر  -2
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تقاضي  نسي، الذي أقاـ ىيئةالفر  كما ىو معموؿ بو في القانوف واالتفاقيةلؤلحكاـ القانونية 
 األقساـ الخمسة المشكمة لمحكمة العمؿ كما بينا ذلؾ مف قبؿ.ستعجالية مشتركة بيف ا
 

ما سبؽ، ىناؾ حالة أخرى تتعمؽ بتنفيذ محضر المصالحة،  إلىوباإلضافة 
بحيث أنو إذا توصؿ كؿ مف العامؿ وصاحب العمؿ إلى اتفاؽ ينيي النزاع أثناء 

أماـ مكتب المصالحة، فاف ىذا األخير يحرر محضر اتفاؽ  محاولة المصالحة
بالمصالحة، ويمتـز األطراؼ بتنفيذه وفؽ الشروط واآلجاؿ التي يحددونو، فاف لـ توجد 

 .1ففي أجؿ ال يتجاوز ثبلثيف يوما مف تاريخ االتفاؽ
 

لكف قد يحصؿ أف يرفض أحد الطرفيف تنفيذ االتفاؽ المتوصؿ إليو عف طريؽ 
المتعمؽ بتسوية   15-1:مف القانوف  45، ففي مثؿ ىذه الحالة ، فاف المادة المصالحة

النزاعات الفردية في العمؿ نصت عمى أنو: " في حالة عدـ تنفيذ اتفاؽ المصالحة 
مف ىذا القانوف  44مف قبؿ أحد األطراؼ وفقا لآلجاؿ والشروط المحددة في المادة 

االجتماعية والممتمس بعريضة مف أجؿ يأمر رئيس المحكمة الفاصمة في المسائؿ 
نفيذ المعجؿ لمحضر جمسة ومع استدعاء المدعى عميو نظاميا، الت ؿالتنفيذ في أو 
 2"المصالحة...

 

مف  45فاختصاص القضاء المستعجؿ واف لـ ينص عميو صراحة في المادة  
نح السالؼ الذكر، فانو يمكف استنتاجو مف صياغة ىذا النص الذي م 15-1:القانوف 

االختصاص ال لممحكمة االجتماعية بتشكيمتيا الجماعية الخاصة، بؿ لرئيس 
مف قانوف  617المادة مف المحكمة االجتماعية بمفرده، وىذا ما يظير بوضوح  

" يمكف لرئيس القسـ االجتماعي أف نية واإلدارية التي تنص عمى أنو:المد اإلجراءات
قتة أو التحفظية الرامية إلى وقؼ كؿ المؤ  اإلجراءاتيأمر استعجاليا باتخاذ كؿ 

 مف جية.ىذا تصرؼ مف شأنو أف يعرقؿ حرية العمؿ "
 

ذا   ومف جية ثانية مف كوف الدعوى يفصؿ فييا بأمر وليس بموجب حكـ. وا 
 يفبل يعن" أمر" و "عريضة " السالؼ ذكرىا قد استعمؿ مصطمح  45كاف نص المادة 

                                                           
 المتعمؽ بتسوية النزاعات الفردية في العمؿ السابؽ ذكره.  ،04-90مف القانوف رقـ  33أنظر: المادة - 1
السابؽ اإلشارة ،11/11/1997، بتاريخ 154706أنظر قرار المحكمة العميا، الغرفة االجتماعية، ممؼ رقـ  - 2

 .107، ص إليو
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ذ بموجب أمر عمى ذيؿ العريضة أي عف ذلؾ أف قرار تنفيذ اتفاؽ المصالحة يتخ
طريؽ قرار والئي، ولكف يتخذ بموجب أمر استعجالي، وما يؤكد ذلؾ أكثر ىو أف 

تكميؼ  عميو نظاميا لمجمسة أي عف طريؽالمادة المذكورة استوجبت استدعاء المدعى 
بالحضور، ىذا باإلضافة إلى أف ىذه المادة نصت عمى أف األمر يكوف مشموال 

تيديدية يومية وقاضي األمور المستعجمة وحده دوف قاضي األوامر عمى بغرامة 
نصت  وىذا يبيف أف اإلجراء الذي .1التيديديةالعرائض لو صبلحية الحكـ بالغرامات 

 .2المتبعة في القضاء  المستعجؿ اإلجراءاتحسب السالفة الذكر يتـ   45عميو المادة 
 

السالؼ ذكرىا، أف  45رد في المادة ومف اآلثار التي تترتب عمى اإلجراء الوا
رئيس المحكمة عندما يأمر بالتنفيذ المعجؿ لمحضر المصالحة. يأمر كذلؾ تحت 

مف الراتب الشيري األدنى المضموف، غير بالمائة 25غرامة تيديدية يومية ال تقؿ عف 
يكوف يوما، و  15ميمة الوفاء التي ال تتجاوز عندما تنقضي  إالأف ىذه الغرامة ال تنفذ 

 .3رغـ ممارسة أي طريؽ مف طرؽ الطعفليذا األمر التنفيذ المعجؿ قانونا، 
 

وىناؾ حالة أخرى ينعقد فييا االختصاص لقاضي األمور المستعجمة وىي  
حالة رفض تنفيذ حكـ اجتماعي نيائي، ففي ىذه الحالة كذلؾ يمجأ العامؿ إلى قاضي 

امة تيديدية عمى صاحب العمؿ األمور المستعجمة مف أجؿ استصدار أمر بفرض غر 
مف أجؿ حثو عمى تنفيذ منطوؽ الحكـ النيائي المميور بالصيغة التنفيذية الصادر 

 .4لصالحو
 

المدنية، تتمثؿ في  اإلجراءاتوىناؾ حالة أخرى أحاؿ فييا المشرع عمى قانوف 
لمصعوبات التي تعترض تشكيؿ محكمة التحكيـ بفعؿ رفض أحد األطراؼ أو بمناسبة 

                                                           
 .31راجع: محمد  براىيمي، مرجع سابؽ، ص  - 1
 . 65، مرجع سابؽ، ص الغوثي بف ممحة، القضاء المستعجؿ وتطبيقاتو في النظاـ القضائي الجزائريراجع: د.  - 2
 . 66، ص مرجع سابؽ ، الغوثي بف ممحة، القضاء المستعجؿ وتطبيقاتو في النظاـ القضائي الجزائريراجع: د.  - 3
المجمة القضائية،  ،14/10/2003، بتاريخ 290891المحكمة العميا، الغرفة االجتماعية، ممؼ رقـ أنظر: قرار  - 4

)يكتسي تنفيذ األحكاـ النيائية في المادة  154، ص 2003، فسـ الوثائؽ لممحكمة العميا، الجزائر، 2العدد
ىو المختص وليس قاضي  االجتماعية عف طريؽ الغرامة التيديدية طابعا استعجاليا، والقاضي أالستعجالي

قسـ الوثائؽ لممحكمة العميا،  ،2، المجمة القضائية، العدد 03/10/2007، بتاريخ 416553والقرار رقـ  الموضوع (؛
مف  39)االجتياد القضائي لمغرفة االجتماعية بالمحكمة العميا مستقر في تطبيؽ المادة  185، ص 2007الجزائر، 
 .المحكمة بذلؾ، مع اكتساب الحكـ في المواد االجتماعية الصيغة التنفيذية(في حالة مطالبة  ،90/04القانوف 
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ييف المحكـ أو المحكميف، ففي ىذه الحالة يتـ المجوء رئيس المحكمة الواقع في تع
دائرة اختصاصيا محؿ إبراـ العقد أو محؿ تنفيذه بصفتو قاضيا لؤلمور المستعجمة 

 .1مف أجؿ تعييف المحكـ أو المحكموف
 

ستعجالية أماـ قاضي األمور ر ىنا إلى إمكانية رفع الدعوى االونشي
ى في الحاالت التي ال يتوفر فييا عنصر االستعجاؿ، مثؿ حالة طمب المستعجمة حت

طرد مستأجر  يشغؿ مسكنا، تابع لمييئة المستخدمة، بموجب سند تابع لعقد العمؿ، 
فالعامؿ أو الموظؼ قد  يشغؿ مسكنا ال بموجب عقد إيجار تقميدي في إطار المادة 

ابع لعقد العمؿ. فيذا النوع مف وما يمييا مف القانوف المدني، بؿ بموجب سند ت 578
اإليجار ال تحكمو النصوص المتعمقة بحؽ البقاء في األمكنة، إذ أف شغؿ المسكف 
في ىذه الحالة يكوف مرتبطا بمزاولة العمؿ أو الوظيفة، فإذا أنييت عبلقة العمؿ ألي 

 .2سبب مف األسباب، فاف شاغؿ المسكف يصبح ممزما بإخبلئو
 

لقديـ الذي كاف يعترؼ لمستأجر محؿ معد لمسكف فحتى في ظؿ التشريع ا
الممغاة ضمف انوف المدني القديمة )مف الق 3 - 2الفقرة  517دة ابحؽ البقاء، فاف الم

(، كانت تنص 2007مايو  13المؤرخ في  05- 07بالقانوف رقـ  537إلى  508المواد 
جب سند تابع أنو ال حؽ لمبقاء في األمكنة لمف كاف يشغؿ المسكف بمو  عمى صراحة

وفي حالة إبطاؿ ىذا العقد. فإذا كاف عقد اإليجار مرتبطا بعقد عمؿ جاز ألعقد عمؿ 
لممؤجر الذي ىو في نفس الوقت المستخدـ طمب طرد المستأجر فور انتياء عبلقة 

 .3العمؿ دوف أف يتمكف المستأجر مف االحتجاج بحؽ البقاء
 

                                                           
المتضمف قانوف  ،1966يونيو سنة  8مؤرخ في ، 154 – 66مف أمر رقـ  454إلى  443أنظر المواد  - 1

 مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية. 1009اإلجراءات المدنية المعدؿ والمتمـ الممغى؛ وكذا المادة 
 .76ص  مرجع سابؽ،، 2الجزء ، راجع: محمد براىيمي،" القضاء المستعجؿ" - 2
، المتعمؽ 1993مارس  01المؤرخ في  ،03 -93مف المرسوـ التشريعي رقـ  20نشير ىنا إلى أنو عمبل بأحكاـ المادة " - 3

عقود إيجار المحبلت ذات االستعماؿ أحكاـ القانوف المدني المتعمقة بحؽ البقاء أصبحت ال تطبؽ عمى  إفبالنشاط العقاري، ف
. ولذلؾ فاف اإليجارات المرتكزة عمى سند تابع لعقد عمؿ المبرمة بعد تاريخ   20السكني المبرمة بعد تاريخ صدور ىذا المرسـو

وىو تاريخ نشر ىذا المرسوـ في الجريدة الرسمية، ىي كذلؾ معنية بأحكاـ ىذا النص الذي ألغى حؽ البقاء  ،1993مارس 
محمد ؛ "مف القانوف المدني وكذا النصوص الخاصة األخرى 517ذلؾ بغض النظر عف النص الخاص الوارد في المادة و 

 ،05/11/2009بتاريخ  ،532090، الغرفة االجتماعية، ممؼ رقـ االعمي؛ أنظر: قرار المحكمة 76؛ مرجع سابؽ، ص براىيمي
اإليجار المبـر في ظؿ المرسـو التشريعي "  .431، ص 2009يا، الجزائر، ، قسـ الوثائؽ لممحكمة العم2المجمة القضائية العدد 

 يخضع لمقانوف المدني وال لزوـ بالتالي لتوجيو تنبيو باألخبلء لممستأجر ". الالذي ألغى حؽ البقاء في األمكنة  ،03-93رقـ 
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ساكف التابعة لمخواص، أو ىذه القاعدة تطبؽ دوف استثناء عمى شاغمي الم
المساكف التابعة لمدولة والجماعات المحمية والمؤسسات العمومية، ولكف بالنسبة ليذه 

المؤرخ  89/10المساكف األخيرة فقد أخضعيا المشرع لنص خاص وىو المرسـو رقـ 
المحدد لكيفيات شغؿ المساكف الممنوحة بسبب ضرورة الخدمة أو  1989فبراير  07في 

 .1لخدمة وشروط قابمية منح ىذه المساكفلصالح ا
 

مف المرسـو السالؼ ذكره، تنص صراحة أنو: " تعد امتيازات  9فالمادة 
المساكف مؤقتة وقابمة لمفسخ في أي وقت ومدتيا محدودة بالمدة التي يشغؿ فييا 
المعنيوف المناصب التي تبررىا وينتيي االمتياز في كؿ االفتراضات في حالة بيعيا 

يتعرض مف نفس المرسـو عمى أنو: " 10ونصت المادة  ."ادة تخصيص العقارأو إع
شاغموا المساكف الذيف يثبتوف حيازتيـ  سند امتياز اخذ لفائدتيـ إلجراء الطرد بناء 

 ."عمى طمب المصمحة أو السمطة المعنييف
 

، فانو إذا رفض شاغؿ المسكف بموجب سند تابع لعقد وبناء عمى ما سبؽ 
انتياء عبلقة العمؿ، فانو يجوز طمب طرده عف طريؽ  دىذا المسكف بععمؿ إخبلء 

القضاء. وحسب ما استقر عميو قضاء المحكمة العميا، فاف فاضي األمور المستعجمة 
يكوف مختصا في حالة توفر عنصر االستعجاؿ وحتى في حالة غيابو. فشاغؿ 

بدوف وجو حؽ أو المسكف بسبب عقد العمؿ يصبح بعد انتياء عبلقة العمؿ شاغؿ 
، ومف ثمة فاف قاضي األمور المستعجمة يكوف مختصا لؤلمر بطرده مف 2سند

ويجب عمى شاغؿ المسكف الوظيفي أف يترؾ األماكف ميما كاف سبب  .3األماكف
                                                           

ف الممنوحة بسبب ضرورة الخدمة أو المحدد لكيفيات شغؿ المساك ،1989فبراير  07المؤرخ في ، 10–89المرسوـ رقـ  - 1
راجع في ىذا الشأف: محمد  .1989فبراير  08بتاريخ  ،6عدد  ، جريدة لرسميةلصالح الخدمة وشروط قابمية منح ىذه المساكف

 .77براىيمي، القضاء المستعجؿ، الجزء الثاني، مرجع سابؽ، ص 
المجمة القضائية، العدد  ،10/02/1998، بتاريخ 155153ـ ممؼ رقأنظر: لقرار المحكمة العميا الغرفة، االجتماعية،  - 2
)ال حؽ في البقاء في األمكنة، لؤلشخاص  الذيف كانوا  142، ص 1998، قسـ الوثائؽ لممحكمة العميا، الجزائر، 1

 يشغموف األمكنة بموجب سند تابع لعقد العمؿ أو في حالة إبطاؿ ىذا العقد (.
، المجمة القضائية لممحكمة 08/06/1999، بتاريخ 206421غرفة االجتماعية، ممؼ رقـ أنظر قرار المحكمة العميا، ال -3

) مف المستقر عمية في المحكمة العميا قضاء" أف  115، ص 2000، قسـ الوثائؽ لممحكمة العميا، الجزائر، 1العميا، العدد 
جميع العبلقات اإليجارية بما فييا تمؾ التي تنشأ مكرر مف قانوف اإلجراءات المدنية تعني  7االستثناءات الواردة في المادة 

في قضية الحاؿ( إف قضاة المجمس لما تمسكوا باختصاصيـ أالستعجالي عمى أساس )بموجب قرار التخصيص" ولما ثبت 
الغرفة  قرار المحكمة العميا،انعداـ سند اإليجار لدى الطاعف، فأنيـ يكونوف قد طبقوا القانوف تطبيقا سميما( ؛ أنظر كذلؾ: 

، 2011، قسـ الوثائؽ لممحكمة العميا، الجزائر، 2، المجمة القضائية، العدد 02/06/2011بتاريخ ، 22133االجتماعية، ممؼ رقـ
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إنياء عبلقة العمؿ، وىذا ما استقر عميو قضاء المحكمة العميا التي قضت مثبل أف 
لؤلمر بطرد شاغؿ المسكف الوظيفي بعد أف  قاضي األمور المستعجمة يكوف مختصا

 .2أو بعد إحالتو عمى التقاعد ،1قدـ ىذا األخير استقالتو
 

وقد وسعت المحكمة العميا في مجاؿ تدخؿ قاضي األمور المستعجمة فيما 
يتعمؽ بطرد شاغمي السكنات الوظيفية بعد إنياء عبلقة العمؿ حيث أقرت مبدأ 

ب عنصر االستعجاؿ. إذ اعتبرت أف انعداـ سند اختصاص ىذا القضاء حتى في غيا
اإليجار الناتج عف إنياء عبلقة العمؿ كاؼ لوحده لمنح االختصاص لقاضي األمور 

 .3المستعجمة
 

 المبحث الثاني
 م المدن  ية  المحاك 

 
كثيرا ما تشكؿ العبلقات المينية، شبو مجتمعات مصغرة، يمكف أف تحدث فييا 

و الحوادث الجزائية، باإلضافة إلى النزاعات المتعمقة مختمؼ النزاعات المدنية 
تدخؿ ضمف العبلقات االجتماعية والمدنية بيف  بعبلقات العمؿ. ىذه القضايا التي

و التقصيرية. حيث صاحب العمؿ، سواء في إطار المسؤولية التعاقدية أالعامؿ و 
ابعو أو النزاعات الناتجة عف بعض تصرفات صاحب العمؿ أو تترجع القضايا و 
التي ال تتعمؽ بتنفيذ أو بتفسير عقد العمؿ إلى عمؿ أو بمناسبتو، و الغير، أثناء ال

                                                                                                                                                                       

. ) ال يحؽ البقاء في " السكف الوظيفي" إذا كانت عبلقة العمؿ بيف المستخدـ والعامؿ قد انتيت ألي سبب مف 206ص 
 األسباب (.

، المجمة القضائية لممحكمة 07/02/1983، بتاريخ 30161كمة العميا، الغرفة االجتماعية، ممؼ رقـ أنظر قرار المح - 1
)... إف استقالة العامؿ مف منصبو يفقده  168، ص 1989، قسـ المستندات والنشر لممحكمة العميا، الجزائر، 1العميا، العدد 

بطة بممارسة ميامو لدى الشركة المستخدمة... لذلؾ يجب حؽ شغؿ سكف وظيفي كاف قد وضع تحت تصرفو لفترة مؤقتة ومرت
رفض الطعف ما دامت جية القضاء أالستعجالي صرحت باختصاصيا وأمرت الطاعف بالخروج مف السكف الوظيفي بعد إنياء 

 ميامو وىي بذلؾ طبقت القانوف تطبيقا صحيحا(.
، السابؽ ذكره، 1999//08/06، بتاريخ 206421أنظر: قرار المحكمة العميا، الغرفة االجتماعية، ممؼ رقـ - 2

ستعجالي عمى أساس انعداـ اال)حيث أف الطاعف يعيب عمى القرار المطعوف فيو التمسؾ باختصاصو  115ص 
سند اإليجار لديو بعد أف أصبح متعاقدا وببقائو ىذا يكوف قد خالؼ مقياس االستعجاؿ. ولكف حيث أف انعداـ سند 

 االختصاص لقاضي االستعجاؿ وعميو فيذا الفرع غير مؤسس(.ح ناإليجار كاؼ لوحده لم
  ،8/06/1999، بتاريخ 206421رقـ ممؼ أنظر القرار الصادر عف المحكمة العميا، الغرفة االجتماعية،  - 3

 .79السالؼ ذكره؛ محمد براىيمي، مرجع سابؽ، ص 
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التصرفات،  نوية الناتجة عف تمؾبيدؼ إصبلح األضرار المادية أو المعالقضاء المدني 
الحصوؿ عمى التعويض المناسب في إطار ما تقضي بو أحكاـ القانوف المدني فيما و 

لناتجة عف األخطاء الشخصية، أو فعؿ المتبوع، أو تمؾ يخص إصبلح األضرار ا
 الناتجة عف فعؿ الغير.

 

ذلؾ أنو بالرجوع إلى أحكاـ القانوف المدني في ىذا المجاؿ، نجد أف أحكامو 
يا عبلقات العمؿ، مف بينأي مكاف وبمناسبة أية عبلقة، و  تسري عمى ىذه األفعاؿ في

يا أحكاما خاصة في القانوف المتعمؽ المشرع الجزائري يخصص ل األمر الذي جعؿ
  .1بتسوية النزاعات الخاصة بمجاؿ الضماف االجتماعي

 

عميو سوؼ نتناوؿ في ىذا المبحث الدعوى المدنية في ثبلثة مطالب: يتمثؿ و  
مسؤولية المتبوع عف أعماؿ تابعو. بينما ، و األوؿ في دعوى المسؤولية الشخصية
عف فعؿ الغير. بينما يتمثؿ الثالث في دعوى يتمثؿ الثاني قي دعوى المسؤولية 

 .المصالح الفردية
 المطلب األول

 دعوى المسؤولية الشخصية
 

غير معذور بصفة  لخطأتتعمؽ ىذه الدعوى بحالة ارتكاب صاحب العمؿ 
مف  247و 235ىي حالة تطبيقية لنص المادتيف و  ،2ويشخصية أو عف طريؽ تابع

كؿ عمؿ أيا كاف يرتكبو " عمى أنو: 235المادة  القانوف المدني الجزائري. حيث تنص
." بينما يسبب ضررا لمغير يمـز مف كاف سببا في حدوثو بالتعويضو  الشخص بخطئو

 بفعمو" يكوف المتبوع مسؤوال عف الضرر الذي يحدثو تابعو أنو:عمى 247المادة تنص 
وتتحقؽ سبتيا. أو بمناأو بسببيا ة تأدية وظيفتو، في حال ، متى كاف واقعا منوالضار

                                                           
،السابؽ ت في مجاؿ الضماف االجتماعيالمتعمؽ بالمنازعا ،2008فيفري  23المؤرخ في  ،08ػ  08القانوف  - 1

المتعمؽ بتسوية النزاعات في الضماف  ،02/07/1983المؤرخ في  ،15-83الذي جاء ليعوض القانوف  ذكره،
آليات تسوية ،  راجع كذلؾ: أحمية سميماف ؛ 05/07/1983 بتاريخ، 28عدد جريدة رسمية االجتماعي، 

 وما بعدىا. 175ؽ، ص مرجع ساب، منازعات العمؿ والضماف االجتماعي
ديواف المطبوعات ، المسؤولية المدنية في القانوف المدني الجزائريفي د.عمي عمي سميماف، دراسات : راجع -2

العمؿ غير المشروع باعتباره مصدرا ، وما يمييا؛  د.محمود جبلؿ حمزة 46، ص 1984الجامعية، الجزائر 
 وما بعدىا. 174، ص 1985ديواف المطبوعات الجامعية، الجزائر ، لبللتزاـ
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كاف ىذا األخير يعمؿ تابعة، متى  اختيار تبعية، ولو لـ يكف المتبوع حرا فيال ةعبلق
 .1"لحساب المتبوع

مدني السالفة الذكر القانوف ال235في المادة  دالشخصي الوار تطبؽ فكرة الخطأ و 
 ، حيثأو خطأ الغير بخطأ المستخدـوالسيما فيما يتعمؽ  فيما يخص قانوف العمؿ

عات في مجاؿ الضماف المتعمؽ بالمناز  3119فيفري  34المؤرخ في  19ػ  19جاز القانوفأ
 ، أو العامؿ أو ذوي حقوقو،ضماف االجتماعياللييئات  :7في مادة  2االجتماعي

عف األداءات العينية أو النقدية  لتعويضالسترجاع مبالغ امتابعة الغير أو المستخدـ 
األضرار التي عف  ضالتكفؿ بالتعويبقصد لعامؿ( )أي االتي قدمتيا لممؤمف عميو 

بالنسبة لييئة الضماف االجتماعي، أو الحصوؿ عمى  ىما،ألحقت بو، جراء خط
حيث تنص ىذه المادة بصفة صريحة  ،تعويض تكميمي بالنسبة لمعامؿ أو ذوي حقوقو

ضماف االجتماعي ليقصد بالطعف ضد الغير والمستخدميف في مجاؿ ا عمى أنو:"
 لقانوف:اأعبله في مفيوـ ىذا  األولىكور في المادة المذ

الذي  ضد مرتكب الخطأ المتسبب في الضررضماف االجتماعي لاػ رجوع ىيئة 
 .المقدمة لحؽ بالمؤمف لو اجتماعيًا، لتعويض مبمغ األداءات

 

أو ذوي حقوقو ضد مرتكب الخطأ، قصد الحصوؿ عمى  المؤمف لوػ رجوع 
 .3تعويض تكميمي"

  

إلى القاضي المدني وفؽ معايير  لحاالت التي يرجع فييا تقدير الضررىذه ا
الموالية مف نفس  82و  81المادة مقاييس القانوف العاـ، حسبما تنص عمى ذلؾ و 

المدني  القاضيمثؿ ىذه الحاالت يرجع إلى النوعي في  االختصاصالقانوف أي أف 
النظر في القضايا الخاصة عتباره صاحب الوالية الكاممة في المختص إقميميا، با

ؤولية المتبوع عف كذلؾ مسو  124صية كما ىي محددة في المادة بالمسؤولية الشخ
                                                           

 ، المعدؿ والمتمـ.27و  25، ص 1998، الجزائر،راجع: القانوف المدني الجزائري، طبعة وزارة العدؿ -1
2

، انًتعهق بانًُازعاث فً يجال انضًاٌ االجتًاعً، جرٌدة 2008فٍفري  23، انًؤرخ  فً 08ـ 08انقاَىٌ رقى  -

 .02/03/2008، صادر بتارٌد 11رسًٍت، انعدد 
، 1983مف القانوف المتعمؽ بتسوية منازعات الضماف االجتماعي لسنة  45ػ وىي المادة التي عوضت المادة 3

التي كانت تنص عمى أنو: "يتمثؿ الخطأ غير المعذور الصادر عف صاحب العمؿ في توفر إحدى الشروط التالية 
 : ػػ خطأ ينجـ عف فعؿ أو عف تغاض متعمد.
 حب العمؿ بالخطر الذي يسببو.ػػ خطأ ينجـ عف إدراؾ صا

 .ػػ عدـ استدالؿ صاحب العمؿ بأي فعؿ مبرر"
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العمؿ،  ة الناتجة عف تنفيذ عقدالمسؤوليىي الحاالت التي تخرج عف أعماؿ تابعو. و 
التي يختص بيا قاضي محكمة العمؿ كما سبؽ أف بينا ذلؾ مف قبؿ. حيث تخضع و 

الموضوعية التي الشكمية و  ةاإلجراءات القضائيالحاالت إلى نفس ي ىذه الدعوى المدنية ف
 المجاالت األخرى.يا الدعوى المدنية في المواضيع و تخضع ل
 

كتوضيح إلى مثؿ ىذه النزاعات المدنية، و مف بيف أىـ األسباب التي تؤدي و 
ؿ المثاؿ لحاالت األخطاء السابقة التي يشير إلييا القانوف، يمكف أف نذكر عمى سبي

بتطبيؽ القوانيف تمؾ األخطاء الناتجة إما عف إىماؿ أو تقصير أو تعمد فيما يتعمؽ 
ينية، وقايتو مف مختمؼ األخطار الموحماية العامؿ و النظـ الخاصة بالوقاية األمنية، و 

حيث تشكؿ أحكاـ ىذا القانوف  1الموائح المنظمة ليا،كما ىي محددة في القانوف و 
تنظيمية صريحة تعتبر مف النظاـ العاـ عمى صاحب العمؿ أو و  التزامات قانونية

في التطبيؽ أو تقصير أو  خطأاألمر الذي يؤدي إلى أف كؿ  -أي تابعو  -ممثمو 
إىماؿ بشأنو ميما كانت مبرراتو، مف شأنو أف يمحؽ بالعماؿ أضرارا جسيمة مادية و 

يبرر حقيـ في ىو ما ، و عجزا دائما أو مؤقتا عف العمؿمعنوية يمكف أف تمحؽ بيـ 
سبة عف األضرار التي لحقت القاضي المدني لممطالبة بالتعويضات المنا المجوء إلى
المتعمؽ بمنازعات ىو ما يبرر النص عمى مثؿ ىذه الدعوى المدنية في القانوف بيـ. و 

 .2االجتماعيالضماف 
 

القانوني  ؿ أو ممثموالقانونية الواقعة عمى صاحب العم االلتزاماتمف أمثمة و 
ر أو تياوف بشأنيا خطرا مباشرا أو تقصي خطأالتي يمكف أف يشكؿ أي و  –تابعو  –
( مف 5ثابتا عمى العامؿ، يمكف أف نذكر عمى سبيؿ المثاؿ، ما جاءت بو المادة )و 

:" يجب تصميـ و سابقا، التي تنص صراحة  عمى أنو المشار إليو 05-88القانوف 

                                                           
السابؽ بالوقاية الصحية و األمف وطب العمؿ،  ؽالمتعم ،26/01/1988 المؤرخ في ،07-88القانوف  وخاصة -1

ماية المتعمؽ بالقواعد العامة لمح ،19/01/1991المؤرخ في  ،05-91والمرسـو التنفيذي رقـ ؛ 117ص  ،ذكره
. راجع كذلؾ:  أحمية سميماف، " 74ص  ،السابؽ ذكرهالتي تطبؽ عمى حفظ الصحة واألمف في أماكف العمؿ، 

 و ما بعدىا. 150التنظيـ القانوني لعبلقات العمؿ "، الجزء الثاني، عبلقة العمؿ الفردية، مرجع سابؽ، ص 
ديواف المطبوعات الجامعية، ، الفعؿ الشخصي راجع: د.عاطؼ النقيب، النظرية العامة لممسؤولية الناشئة عف -2

د.حسف عبد الرحماف  ؛174.  د.محمود جبلؿ حمزة. مرجع سابؽ، ص 383، ص 1984، الجزائر 3 الطبعة
 .257(، ص بدوف تاريخ) ،مصر ،بالمنصورة ، " إنياء عبلقة العمؿ ألسباب اقتصادية "، مكتبة الجبلءقدوس، 
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ممحقاتيا وتوابعيا المشار إلييا في المادة لمعمؿ و ت المحبليانة المؤسسات و تييئة وص
 التالية : لممقتضياتيجب أف تستجيب خاصة و أعبله بصفة تضمف أمف العماؿ. 4

 

كؿ بخرة الخطرة، والغازات السامة والضجيج و األػ ضماف حماية العماؿ مف الدخاف و 
 األضرار األخرى.
 .كتظاظػ تجنب االزدحاـ واال
آلالت ووسائؿ الرفع والتنقؿ كذا أثناء تشغيؿ انقميـ و أثناء ت ػ ضماف أمف العماؿ

.البضائع و المنتوجات و العتاد و ستعماؿ المواد الضرورية و وا  كؿ المواـز
وكذا مكافحة االنفجاراتباتقاء كؿ أسباب الحرائؽ و ػ ضماف الشروط الضرورية الكفيمة 

 ناجعة.الحرائؽ بصفة سريعة و 
بعلخطر، و مأمف مف اوضع العماؿ في  ػ بواسطة الخطرة أو فصميـ  ادىـ عف األماكفا 

 حواجز ذات فعالية معترؼ بيا.
 ".ػ ضماف اإلجبلء السريع لمعماؿ في حالة خطر وشيؾ أو خطير

 

القانوف عمى التي تشكؿ عينة مف اإلجراءات التي فرضيا  االحتياطاتىذه 
سؤولية شخصية التي يشكؿ اإلخبلؿ بيا خطأ جسيما تنجر عنو مأصحاب العمؿ، و 

مباشرة أو غير مباشرة لصاحب العمؿ، تمكف العامؿ مف حؽ المجوء إلى القاضي 
إلى جانب  .1معنويا التي تكوف قد لحقت بو ماديا أوالمدني لممطالبة بإصبلح األضرار 

التي ررىا القانوف لمثؿ ىذه الحاالت و التي يق االجتماعيةبحؽ التعويضات  االحتفاظ
، التي يخوليا القانوف حؽ االجتماعيعمى عاتؽ ىيئة الضماف بيا  االلتزاـيقع 

التأسيس إلى جانب العامؿ في مثؿ ىذه الدعاوى. كما يمنحيا الحؽ في رفع الدعوى 
كما تنص عمى ذلؾ صراحة  بؿ أو جب عمييا ذلؾ، نيابة عف العامؿ.المدنية 
عمى  70نص المادة حيث ت .2آنفاالمشار إليو ، 08ـ  08القانوف  مف 71و 70المادتيف 

                                                           
المجمة الجزائرية لمعمـو القانونية ، ؤولية التقصيرية في القانوف المدني الجزائريراجع بمحاج العربي، دعوى المس -1

سعيد أحمد شعمو. قضاء النقض  ؛399، ص 1994، ديواف المطبوعات الجامعية، الجزائر 2واالقتصادية، العدد
ي، مرجع سابؽ، ؛ د.حساـ الديف كامؿ األىوان502ص، 1997،دار الفكر الجامعي، القاىرة، المدني في التعويض

، الطبعة األولى، ؛ عدلي خميؿ ومعوض عبد التواب، مرجع في منازعات العمؿ والتأمينات االجتماعية711ص 
 .52، ص 1980المكتبة الفنية، القاىرة 

السالؼ ، المتعمؽ بالمنازعات في مجاؿ الضماف االجتماعي ،2008فيفري  23المؤرخ في  ،08ػ  08القانوف -2
شارة ىنا، إلى أف ىذه االلتزامات القانونية ال يمكف لصاحب العمؿ أف يتخمص منيا عف طريؽ تجدر اإلالذكر. و 

 مف نفس القانوف. 50اكتتاب تأميف ضد األخطاء غير المعذورة، كما تنص عمى ذلؾ المادة 
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يجب عمى ىيئة الضماف االجتماعي طبقًا ألحكاـ القانوف العاـ، الرجوع عمى "أنو:
لتعويض المبالغ الغير المتسبب بخطئو في الضرر الذي لحؽ بالمؤمف لو اجتماعيًا، 

 .1تدفعيا ليذا األخير" أفالتي دفعتيا أو التي عمييا 
 

يمكف لييئة الضماف "أنو:قانونال مف نفسالموالية  82 المادةبينما تنص 
االجتماعي، طبقًا ألحكاـ القانوف العاـ، الرجوع عمى المستخدـ الذي تسبب بخطئو 

، لحؽ بالمؤمف لو اجتماعياً  أو خطا تابعو في الضرر الذي ألعمديغير المعذور أو 
 .2التي عمييا أف تدفعيا ليذا الخير" أولتعويض المبالغ التي دفعيا 

 

ى أنو في كمتا الحالتيف السابقتيف، يمكف لممؤمف لو اجتماعيًا، مع اإلشارة إل
الدعوى  التدخؿ في الخصومة أي فيذوي حقوقو، في حالة وفاتو.  أو)أي العامؿ( 

أو ضد المستخدـ طبقًا ضماف االجتماعي إما ضد الغير لاالمرفوعة مف طرؼ ىيئة 
مف  84ؽ ما تقضي بو المادة قانوف اإلجراءات المدنية في ىذا الشأف، وذلؾ وف ألحكاـ

 .3نفس القانوف
 

 
                                                           

 ؽالمتعمؽ بمنازعات الضماف االجتماعي الساب،15-83مف القانوف  47ػ وىو النص الذي عوض نص المادة  1
، التي كانت تنص عمى أنو:" في حالة صدور خطأ غير معذور أو متعمد عف صاحب العمؿ، يستفيد ذكره

 13-83المصاب أو ذوي حقوقو مف األداءات الواجب منحيا مف طرؼ ىيئات الضماف االجتماعي طبقا لمقانوف 
 المتعمؽ بحوادث العمؿ واألمراض المينية. ،1983يوليو  02المؤرخ في 

لممصاب أو لذوي حقوقو المطالبة بالتعويضات اإلضافية عف األضرار الناتجة عف الحادث كما يحؽ 
 وفقا لقواعد القانوف العاـ.

يمكف لييئة الضماف االجتماعي أف تحؿ محؿ المصاب أو ذوي حقوقو بناء عمى طمبيـ في رفع الدعوى 
 نوف العاـ"مقالضد المتسبب في الحادث أماـ الجيات القضائية المختصة التابعة 

، التي كانت تنص عمى أنو:" المذكور أنفا،15ػ 83مف القانوف  1ؼ 48ػ وىو النص الذي عوض نص المادة  2
في حالة صدور خطأ غير معذور أو خطأ متعمد مف صاحب العمؿ، يخوؿ قانونا لييئة الضماف االجتماعي أف 

ث قصد تسديد ما أنفقتو أو ما عمييا أف ترفع دعوى أماـ الجيات القضائية المختصة ضد المتسبب في الحاد
 ،22/11/1993،بتاريخ 101131: قرار المحكمة العميا،الغرفة االجتماعية، ممؼ رقـ تنفقو". راجع في ىذا الشأف كذلؾ

 .117،ص1994، قسـ المستندات والنشر لممحكمة العميا، الجزائر1المجمة القضائية، العدد
المشار إليو آنفًا عمى أنو: "يمكف لممؤمف لو اجتماعيًا، أو ذوي حقوقو   ،08ػ  08مف القانوف  73ػ تنص المادة  3

أعبله، التدخؿ في الدعوى المرفوعة مف طرؼ ىيئة الضماف  71و  70في الحاالت المذكورة في المادتيف 
 .  االجتماعي ضد الغير أو المستخدـ، طبقًا ألحكاـ قانوف اإلجراءات المدنية"

مف نفس القانوف التي تمنح الحؽ لممؤمف لو اجتماعيًا، أو ذوي حقوؽ مطالبة  72أنظر كذلؾ المادة  
مع ضرورة إدخاؿ ىيئة  71و  70الغير أو المستخدـ بتعويضات إضافية في الحاالت السابقة الواردة في المادتيف 

 الضماف االجتماعي في الخصومة.
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 ثانيالمطلب ال
 دعاوى التعويض عن أخطاء الغير

 

 المقصودالمقصود بالغير ىو كؿ شخص غير صاحب العمؿ أو ممثميو، أما 
يصدر  إىماؿكؿ فعؿ أو تصرؼ ناجـ عف عدـ تبصر أو طيش أو  ىو بخطأ الغير

بأحد إلحاؽ أضرار  إلىيؤدي  أشخاص غير صاحب العمؿ أو ممثميوشخص أو مف 
 أدائو.أو جماعة مف العماؿ، سواء داخؿ أماكف العمؿ، أو بمناسبة 

 

يكفي  وفي ىذه الحالة ال ييـ إف كاف خطأ الغير جسيما أو غير معذور، بؿ
في آف ىيئة الضماف االجتماعي و قبؿ العامؿ المضرور  الخطأ البسيط لقياـ مسؤوليتو

 واحد. 

التصرؼ المشكؿ لمخطأ عف الغير فقط، كما قد يكوف  وقد يصدر الفعؿ أو
سواء بيف الغير والعامؿ المتضرر، و صاحب العمؿ، أو بيف كؿ مف الغير و  مشتركا

أو لـ يتحقؽ، فإف العامؿ أو ذوي حقوقو يظؿ محتفظا بحقو  االشتراؾتحقؽ عنصر 
د العامة التعويض المناسب عف طريؽ المجوء إلى القضاء وفؽ القواعالمطالبة بفي 

 .1لمتقاضي
 

دفع أداء الحقوؽ التأمينية و بوجوب  ياالجتماع الضمافالقانوف ىيئات قد ألـز ول
 كاف الشخص اميم، عمى الفور العمؿحالة حادث  يمستحقة لممصاب فالتعويضات ال

ر فقط أو بخطأ مشترؾ سواء أكاف الحادث بسبب خطأ الغيالمتسبب في الحادث، 
التي بغض النظر عف نتيجة الدعوى المدنية  العمؿ،صاحب و لغير والعامؿ أو ابيف الغير 

عمى صاحب العمؿ في حالة وقوع خطأ مف جانبو أو باعتباره مسؤوال عف أعماؿ يمكف إقامتيا 
فييئة الضماف . الغير المسؤوؿ عف الحادث ىإقامتيا عمالتي يمكف تابعيو، أو عف تمؾ 

مع .قوؽ المقررة لممصاب أو ذوي حقوقوداء الحبأكؿ الحاالت  ممزمة فياالجتماعي 
التعويض عف األداءات السترداد مبمغ  عمى صاحب العمؿ أو الغير رجوعياإمكانية 

مف  75و74وىو ما تنص عميو المادتيف ،العينية أو النقدية التي قدمتيا لممؤمف عميو
في حالة ما إذا كانت  عمى أنو: (74). حيث تنص المادة 19ػ  19نفس القانوف 

                                                           
1

 .203جتًاعً فً انقاَىٌ انجسائري، يرجع سابق، ص آنٍاث تسىٌت يُازعاث انعًم وانضًاٌ االأحًٍت سهًٍاٌ،  -
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، يمكف ىيئة ـالغير والمستخدألضرار التي لحقت بالمؤمف لو اجتماعيًا مشتركة بيف ا
 الضماف االجتماعي أف ترجع عمى أحدىما أو كبلىما متضامنيف."

 

( عمى تنظيـ حالة تحمؿ المضرور لجز  مف المسؤولية 75)المادة بينما تنص 
إذا تحمؿ المؤمف لو " في حالة ما التي لحقت بو، حيث تنص عمى أنو: في األضرار

جزء منيا، ال يمكف  جزئيًاف وتحؿ الغير أو المستخدـاجتماعيًا المسؤولية عف الضرر 
 .1إال في حدود مسؤوليتيما" االجتماعي الرجوع عمى ىذيف األخيريفىيئة الضماف 

سواء  العاـ المشار إلييا في ىذا المجاؿفي النياية نشير إلى أف قواعد القانوف و 
متعمقة ال ، أو الخطأ المشترؾ ىي تمؾبخطأ صاحب العمؿ أو بخطأ الغير تعمؽ األمر

قانوف  بالنسبة لممحاكـ المدنية كما ىي محددة فيالمحمي بقواعد االختصاص النوعي و 
اعد المتعمقة بإجراءات كذلؾ القو و  (،37و 32في المادتيف )اإلدارية و  اإلجراءات المدنية

 ما بعدىا مف نفس القانوف.و  (14ما ىي محددة في المادة )متابعتيا كرفع الدعاوى و و التقاضي 
 

كما نشير إلى أف التعويضات الممنوحة لممصاب في مثؿ ىذه القضايا يمكف 
ريع يدفع عمى أقساط أو شيريا.  أف تمنح دفعة واحدة في شكؿ رأسماؿ، أو في شكؿ

المحكمة أو وفؽ ما تػقػضي بو أو وفؽ ،2أحكاـ قانوف التأمينات االجتماعية ذلؾ وفؽو 
 . ما يتػفػؽ عميو األطراؼ

 

اجتماعيًا،  باألضرار المؤمنةالخاصة التعويضات  في ؽلتقادـ الحأما بالنسبة 
المنصوص عميو في المادة  ، فتخضع لمتقادـعنوليف و عف أسبابيا، والمسؤ بغض النظر 

                                                           
التي كانت تنص عمى أنو: "  ،السالؼ الذكر ،15-83مف القانوف  52ػ وىي النصوص التي حمت محؿ المادة  1

يجب عمى ىيئات الضماف االجتماعي أف تقدـ عمى الفور لممصاب أو لذوي حقوقو األداءات المنصوص عمييا 
المتعمؽ بحوادث العمؿ واألمراض المينية دوف اإلخبلؿ بطعنيـ  1983يوليو  02خ في المؤر  13-83في القانوف 

 ضد الفاعؿ المسؤوؿ عف الحادث و ذلؾ وفقا لمشروط التالية:
أ ػ إذا كانت مسؤولية الغير المتسبب في الحادث كاممة، أو إذا كانت مشتركة بينو وبيف المصاب، يخوؿ 

بتسديد نفقة األداءات التي تحممتيا وذلؾ  في حدود التعويض الممقى عمى ذمة  لييئة الضماف االجتماعي المطالبة
 ىذا المتسبب.

ب ػ إذا اشترؾ الغير وصاحب العمؿ في المسؤولية، ال يجوز لييئة الضماف االجتماعي أف تطالب 
وادث العمؿ بالتسديد إال في حالة ما إذا تجاوزت التعويضات المترتبة عمييا بمقتضى القانوف المتعمؽ بح

 عمى ذمة صاحب العمؿ بمقتضى القانوف العاـ."واألمراض المينية التي كاف مف المفروض أف تمقى 
المتعمؽ بالتأمينات االجتماعية، المعدؿ  ،1983يوليو  2المؤرخ في  ،11ػ83مف القانوف  30إلى  8ػ راجع المواد 2

 وما بعدىا. 1792. ص 05/07/1983 بتاريخ، 28والمتمـ، جريدة رسمية عدد 
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نازعات المتعمؽ بم ،08ـ  08مف القانوف 78وفؽ نص المادة مف القانوف المدني  427
 1( سنوات إذا لـ يطالب بيا.5بمرور خمسة ) الضماف االجتماعي الجديد.

 
 المطلب الثالث

 دعوى المصالح الفردية
 

يمكف لمنقابة العمالية أف تتأسس وتباشر الدعوى القضائية لمدفاع عف حقوؽ 
العامؿ باسمو ولحسابو أماـ الجيات القضائية، حيث خوؿ القانوف المنظمات النقابية 

مة ألصحاب العمؿ عمى السواء، مباشرة ىذا النوع مف الدعوى ثلعمالية أو تمؾ المما
الفردية لحساب مف تمثميـ دوف حاجة لوكالة خاصة مف ىؤالء، الميـ أف تخطرىـ 

 ،2مف تقنيف العمؿ الفرنسيL.2262-9بذلؾ وال يعارضوا، وىو ما تنص غميو المادة 
" يمكف التنظيمات النقابية تي تنص عمى أنو:عبلقات العمؿ ال مف قانوف :23والمادة 

لمعماؿ أو المستخدميف الطيف تربطيـ اتفاقية جماعية، )االتفاؽ الجماعي( أف تباشر 
كؿ الدعاوى الناشئة عف ىذا السبب أماـ القضاء لصالح أعضائيا، كما يمكنيا أف 

 .3"ياترفع دعوى لحسابيا تستيدؼ الحصوؿ عمى تنفيذ االلتزامات المتعاقد عمي
 

أما بالنسبة لمصدر أىمية التقاضي بالنسبة لمنقابة، فاف المشرع الفرنسي نص 
" تتمتع المنظمات والتجمعات ى أنو:عم الفرنسي مف تقنيف العمؿL.2262-9في المادة 

بأىمية مباشرة الدعوى القضائية لصالح أعضائيا التي تربطيـ اتفاقية جماعية أو 
لميـ أف تخطرىـ بذلؾ وال خاصة مف ىؤالء، ااتفاؽ جماعي دوف حاجة لوكالة 

. ويمكف لمعامؿ المعني دائما أف ينضـ إلى الدعوى المرفوعة مف طرؼ ىذه يعارضوا
 .4"المنظمات أو التجمعات 

 

                                                           
 ؛مف القانوف السابؽ 74والتي حمت محؿ المادة  المشار إليو سابقًا، ،08ػ  08مف القانوف  78راجع: المادة  -1

 مف نفس القانوف الجديد، فيما يتعمؽ بتقادـ الدعاوى واآلثار المترتبة عمييا. 80و79أنظر كذلؾ المادتيف 
Jean Pélissier , Alain Supiot, Antoine Jeammaud, « Droit du travail »,23راجع: - 2

ème
 édition, Op. Cit. p 

1313.    
المجمة القضائية،  ،17/12/1996، بتاريخ 135960أنظر قرار المحكمة العميا، الغرفة االجتماعية، ممؼ رقـ  -3

 .100، ص 1996، فسـ المستندات والنشر لممحكمة العميا، الجزائر، 2العدد 
code du travail, 72راجع،    - 4

ème
 édition, op. cit. P 514. 
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الذي اعتمده المشرع الجزائري، حيث نص صراحة في  تقريباً  وىو نفس النص
المتعمؽ بكيفيات  1990يونيو  2المؤرخ في  14-90مف القانوف رقـ  1فقرة  16المادة 

عمى أف: " تكتسب المنظمة النقابية الشخصية المعنوية،  ،1ممارسة الحؽ النقابي
:األىمية المدنية بمجرد تأسيسيا..و   .ويمكنيا أف تقـو

بالتقاضي، وممارسة الحقوؽ المخصصة لمطرؼ المدني لدى الجيات  - 
ألحقت أضرار مصالح أعضائيا القضائية المختصة عقب وقائع ليا عبلقة بيدفيا، و 

 ".الفردية أو الجماعية المادية والمعنوية
 

ومعنى ما تقدـ أف المنظمة النقابية أصبحت تتمتع بأىمية مباشرة أي دعوى " 
قضائية، بصفة مدعية أو مدعى عمييا، سواء أكانت تمؾ الدعوى تتعمؽ بمصالحيا 

األشخاص القانونية  الخاصة كشخص قانوني لو حؽ إقامة عبلقات مع غيره مف
 .2"تعمؽ األمر بقضايا تيـ مصالح أعضائيا الفردية أو الجماعيةاألخرى، أو 

 

كما يمكف مباشرة ىذا النوع مف الدعاوى، كؿ مف كانت لو صفة عامؿ أو  
صاحب عمؿ، بحيث يمكف لكؿ مف تسري عميو أحكاـ االتفاقية الجماعية أف يرفع 

، ةكالنقابة العمالياعة مرتبطة بنفس القواعد، فردية ضد شخص آخر، أو ضد جمدعوى 
 أونقابات أصحاب، العمؿ لممطالبة بالتعويض عف عدـ تنفيذ أحكاـ ىذه االتفاقيات. 

 

أما بالنسبة لممصمحة في مثؿ ىذه الدعاوى الفردية، فيمكف أف تكوف مادية أو 
 .3معنوية، إال أنو يشترط أف تكوف مصمحة محققة وليست افتراضية

 ث الثالثالمبح
   يةالج زائ   المحاكم

 

مف بيف أىـ الخصائص التي تتميز بيا أحكاـ و قواعد قانوف العمؿ، ىناؾ 
التي عادة ما يكوف اليدؼ منيا إقرار حماية قانونية لبعض  ،4خاصية القواعد اآلمرة

                                                           
عدد ال، المتعمؽ بكيفيات ممارسة الحؽ النقابي، جريدة رسمية 1990يونيو  2المؤرخ في  ،14-90القانوف رقـ   - 1

 وما يمييا. 765ص ، 1990جواف  6، صادر بتاريخ23
 .74لقانوف الجزائري، مرجع سابؽ، ص آليات تسوية منازعات العمؿ والضماف االجتماعي في ا، أحمية سميماف - 2
 .246مرجع سابؽ، ص  ،أحمية سميماف. االتفاقيات الجماعية كإطار لتنظيـ عبلقات العمؿ في التشريع الجزائري - 3
 .63مرجع سابؽ، ص ، أحمية سميماف، التنظيـ القانوني لعبلقات العمؿ في التشريع الجزائري -4
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جود المبادئ و الحقوؽ المقررة لمعماؿ، ىذه الصيغة اآلمرة التي تستوجب بالضرورة و 
بيا مف قبؿ المخاطبيف بيذه القواعد، سواء  جزائية لفرض تطبيقيا وااللتزاـ أحكاـ

أكانوا عماال أو أصحاب عمؿ، وذلؾ بيدؼ المحافظة عمى حقوقيـ مف أي اعتداء 
 بالعامؿ باعتباره الطرؼ الضعيؼ في عبلقة العمؿ.عمييا، وبصفة خاصة تمؾ المتعمقة 

 

تشريعات العمؿ المعاصرة في قوانيف و  مثؿ ىذه األحكاـ والقواعد ىولمداللة عم
يمكف اإلشارة إلى األحكاـ الجزائية العديدة الواردة في تشريع العمؿ الفرنسي، حيث ال 

انتيى بمجموعة مف األحكاـ الجزائية ي فصؿ مف فصوؿ ىذا القانوف إال و يكاد يخمو أ
 ،1لعقوبتيف معاا الغرامات المالية إلى الحبس أو بياتيفذات العقوبات المتفاوتة مف 

كذلؾ األحكاـ الجزائية الواردة في تشريع العمؿ المصري والتونسي والمغربي و 
والجزائري الحالي الذي خصص حيزا ىاما ليذا النوع مف األحكاـ التي تغطي مختمؼ 

إذا جاز )الجزائي لمعمؿ في الجزائر المواضيع. إذ تتميز العقوبات المقررة في القانوف
س العقوبات رار ما ىو معموؿ بو في القانوف الفرنسي، بنفعمى غ (ىذا الوصؼ

التي تتراوح ما بيف عقوبة الغرامات المالية، أو الحبس لمدة المقررة لممخالفات، و 
إلى جانب مجموعة األحكاـ الجزائية  ،2تتجاوز الثبلثة أشير، أو بياتيف العقوبتيف معا

طب تمؾ المتعمقة بالحماية واألمف و سيما ال  ،3الواردة في القوانيف العمالية األخرى
 .4العمؿ

 

ذا كانت إجراءات الدعوى الجزائية في مجاؿ قضايا العمؿ، تخضع مف و  ا 
الناحية اإلجرائية لنفس أحكاـ قانوف اإلجراءات الجزائية، فإنو يجب التمييز بيف 

المتضرريف مف تمؾ التي يرفعيا الضحايا و النيابة العامة. و  الدعاوى التي تحركيا
 .5التصرفات التي تقع تحت طائمة العقوبات الجزائية

 

 
 

                                                           
 .Le Nouveau Code du Travail -Op Cit. P 338, 690 -راجع :   - 1
 السابؽ اإلشارة إليو ،11-90مف قانوف  155إلى 138راجع : المواد  -2
 السالؼ الذكر. ،02-90مف قانوف  57إلى   53راجع : المواد  -3
 و ما يمييا 136مرجع سابؽ، ص ، راجع : ناىد العجوز  -4
 Yves MAYAUD - Les Recours au Juge Répressif - Revue Droit Sociale, N° 6, Juin-راجع :  -5

1987, op cit, p 510 et s .    
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 المطلب األول
 حاالت تحريك الدعوى من طرف النيابة العامة

 

يتكوف القضاء بصفة عامة مف قضاة حكـ وىو الذيف ينطقوف باألحكاـ، وقضاة نيابة 
 موميةمنحيـ القانوف حؽ تحريؾ الدعوى العوىـ وكبلء النيابة وىؤالء األخيريف ىـ الذيف 

باعتبارىـ ممثميف لممجتمع، بحيث تتكفؿ المحكمة بالقضية بناء عمى إحالة مف النيابة 
 بحسب األنظمة. وكيؿ النيابة( -وكيؿ الدولةمة التي يمثميا وكيؿ الجميورية )العا

 

وعمى ىذا األساس تتميز الدعوى الجزائية بكونيا الدعوى التي يكوف 
بة العامة، التي يمنحيا القانوف حؽ تحريؾ ىذه المجتمع طرفا فييا ممثبل في النيا

فالنيابة العامة ليا دور في .1الدعوى سواء مف تمقاء نفسيا أو بعد شكوى مف الضحية
وضع الحدود المعقولة لمتدخؿ الجنائي في مجاؿ عبلقات العمؿ مف خبلؿ سمطة 

ات حينما المبلءمة المخولة ليا قانونا والتي تعطييا الحؽ في عدـ تحريؾ المتابع
يكتسي النزاع طابعا عماليا محضا يمكف حمو عف طريؽ الدعاوى المدنية، كما 
يعطييا الحؽ في تحريؾ المتابعات لزجر األفعاؿ التي تكتسي خطورة وجسامة ممثمة 
إما في المساس بالحرية النقابية أو تعريض صحة وسبلمة العماؿ لمخطر، أو كؿ 

ذا كانت النيابة و أشكاؿ التمييز.  العامة تمارس تحريؾ الدعوى العمومية في المسائؿ ا 
الجزائية بعد تمقييا لمحاضر الشرطة القضائية التابعة ليا. فكيؼ يمكف متابعة 

النيابة العامة  مف ُيعِمـ؟ و ؿ العمؿائي التي تحدث في مجاالقضايا ذات التكييؼ الجز 
 نوعيا ؟ة المختصة إقميميا و أماـ المحكم متابعتيا جزائياالجنح حتى يمكنيا بيذه الجرائـ و 

 

عمؿ ىذا السؤاؿ، تستوجب الرجوع إلى القانوف المتعمؽ بتنظيـ  عفإف اإلجابة 
مفتش العمؿ الذي يعتبر الجية التي خوليا القانوف ميمة السير عمى رقابة  ـوميا
ممارسة دور "النيابة العامة" في متابعة كؿ مف يخالؼ أحكاـ قوانيف العمؿ، و  تطبيؽ
 قانوف.ىذا ال

 

                                                           
مف قانوف اإلجراءات الجزائية؛ وقرار المحكمة العميا، الغرفة الجنائية، بتاريخ  37إلى  33راجع : أحكاـ المواد   -1

 313، ص 1989، قسـ المستندات والنشر لممحكمة العميا، الجزائر ،4، المجمة القضائية، عدد 04/02/1986
 وما بعدىا.
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لى أحكاـ القانوف المنظـ  إلىوبالرجوع  مختمؼ التشريعات العمالية المقارنة وا 
نجد أف ىذا األخير يتمتع بصبلحيات ضبطية و  ،لمياـ و صبلحيات مفتش العمؿ
التي تقضي  مف قانوف العمؿ الفرنسي.L.4721-2المادة رقابية واسعة، تتجمى بوضوح في
حظ مفتش العمؿ أف الخطر مازاؿ قائما رغـ انقضاء في فقرتيا الثانية أنو:" إذا ال

-L. 4721" وفي المادة ،األجؿ الممنوح لصاحب العمؿ قصد إزالتو، يحرر محضرا بذلؾ

القياـ بتوجيو إنذار لصاحب  " عمى مفتش العمؿ ومراقب العمؿالتي تنص عمى أنو:4
التي يجب أف ىذه المحاضر  .1إزالة المخالفة قبؿ تحرير المحضر"العمؿ مف أجؿ 

تحرر مف نسختيف ترسؿ أحداىما إلى عامؿ أو محافظ أو والي اإلقميـ، بينما توجو 
وفي ىذه الحالة يمكف لمضحية  .2الثانية إلى النيابة العامة قصد المتابعة الجزائية

المتضرر مف المخالفة أو الجنحة، أف يتأسس كطرؼ مدني أماـ القاضي الجزائي 
ألضرار التي لحقتو بفعؿ تمؾ المخالفة أو الجنحة، كما لممطالبة بالتعويض عف ا

يمكنو أف يرفع دعوى تعويض مستقمة أماـ القاضي المدني لكف طبقا لقاعدة الجزائي 
بالحكـ في  ؽبعد النطإاليوقؼ المدني، فاف القاضي المدني ال يفصؿ في الدعوى 

مف  288في الفصؿ ىو نفس المنحى الذي سمكو المشرع التونسي . و 3الدعوى الجزائية
، 5::2فيفري  32المؤرخ في  5::2لسنة  :3مجمة الشغؿ التونسية المعدؿ بالقانوف عدد 

يعايف أعواف تفقدية الشغؿ المخالفات ويحرروف في شأنيا "التي تنص عمى أنو: 
 مف طرؼ رؤساء تفقدياتمحاضر يعتمد عمييا ما لـ يثبت ما يخالفيا.وتحاؿ المحاضر 

ويقع تحريرىا طبقا لمقتضيات ابيا إلى وكيؿ الجميورية قصد التتبع الشغؿ المختصة تر 
 ".الجزائية اإلجراءاتمجمة 

 

ويمكف ألعواف تفقد الشغؿ بصفتيـ أعواف ضابطة عدلية االستعانة بالقوة 
 العمومية عند قياميـ بمياميـ كمما رأوا ضرورة لذلؾ.

                                                           
Code du travail, 72    :راجع - 1

ème
 édition, op. cit, p 1018 ; Daniel MARCHAND, op. Cit. p 

37 ; L’entreprise et ses salariés, JurisClasseur, op.cit. p 15.                                                         
 Francis  ZAPATA, La pratique du contentieux Administratif du travail, édition Litec, 1996, pراجع:- 2

10 ; L’inspection du travail en France en 1999, Les Chiffres  Clés, Rapport au Bureau international du 
travail, Ministère de l’Emploi et de la solidarité, paris, 2001, p 49 ; Marine Meunier – Boffa, Droit social 
– Politique de l’emploi, Politique sociale -3eme édition, édition Litec, Groupe LexisNexis, édition du 
juris – Classeur, paris, 2003, p251 ;Emmanuel Dockés, Elsa Peskine, Cyril Wolmark, op cit. p 629 ; 

Daniel MARCHAND, op. Cit. p 37 ; Marine Meunier – Boffa, - Droit des travail – op. Cit p 191.   
  Cass.Soc. 19 fev. 1997, JCP 1997.II.22887, note Puigelier ; voir encoreأنظر     - 3

 Cass.soc.6 juillet 1999, JCP 1999.IV. 2639 ; Gérard  Lyon – Caen, Jean Pélissier, Alain Supiot, op.cit. p 
528 ; Yves DELAMOTE, Daniel MARCHAND, op.cit. p 30.                                                                      
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ة الشغؿ المغربية، ( مف مدون656إلى :64وىو ما يتضح كذلؾ مف المواد )مف 
منيا عمى أف:" يقـو األعواف المكمفوف بتفتيش الشغؿ، بمعاينة  :64حيث تنص المادة 

المخالفات المتعمقة بأحكاـ ىذا القانوف، والمقتضيات التنظيمية الصادرة بتطبيقو، 
 وتثبيتيا في محاضر يوثؽ بمضمونيا إلى أف يثبت عكس ما فييا. 

 

المجوء إلى تحرير المحاضر، أف يوجيوا تنبييات يمكف ليؤالء األعواف، قبؿ 
كما  ،"... أو مبلحظات لممشغميف الذيف يخالفوف األحكاـ المشار إلييا في الفقرة أعبله

مف نفس المدونة عمى أنو:" اليمكف لمعوف المكمؼ بتفتيش الشغؿ،  651نصت المادة 
لتنظيمية المتعمقة أف يحرر محضر ضبط، في حالة اإلخبلؿ باألحكاـ التشريعية أو ا

 إليوشغؿ في تنبيو يوجيو بالسبلمة وحفظ الصحة، إال بعد انصراـ األجؿ المحدد لمم
إذا كاف ذلؾ اإلخبلؿ، ال  (عف أربعة أياـأف يقؿ بأي حاؿ بمكف والذي ال مسبقا،)

 يغرض صحة األجراء أو سبلمتيـ لخطر حاؿ... "
 

يجب عمى العوف المكمؼ " :مف نفس المدونة عمى أنو 653نصت المادة كما 
بتفتيش الشغؿ، أف ينبو المشغؿ باتخاذ جميع التدابير البلزمة فورا، عند إخبللو 
بالمقتضيات التشريعية أو التنظيمية المتعمقة بحفظ الصحة، وبالسبلمة، إخبلال 

 يعرض صحة األجراء أو سبلمتيـ لخطر حاؿ.
 

في  إليووامر الموجية إذا رفض، أو أىمؿ المشغؿ أو مف يمثمو االمتثاؿ لؤل
التنبيو،فاف العوف المكمؼ بتفتيش الشغؿ، يحرر محضرا يثبت فيو امتناع المشغؿ عف 

 ."االمتثاؿ لمضموف التنبيو
 

 اإلجراءاتمف نفس المدونة فقد نصت عمى أنو:" إذا استنفذت  656أما المادة 
ؿ لما أمر أعبله دوف أف يستجيب المشغ 544إلى540المنصوص عمييا في المواد مف 

إلى وكيؿ بو، فاف العوف المكمؼ بتفتيش الشغؿ، يحرر محضرا جديدا يوجيو 
 .  (وكيؿ النيابة أو وكيؿ الجميوريةالممؾ)

 

يجب عمى وكيؿ الممؾ، أف يحيؿ المحضر، خبلؿ مدة ال تتجاوز ثمانية أياـ 
الزجرية مف تاريخ التوصؿ بو، إلى المحكمة االبتدائية، التي تطبؽ عندئذ المقتضيات 



 الجيات القضائية األخرى المختصة بالنظر في منازعات العمل الفردية :الفصل الثاني       :اب الثاني الب
 

- 282 - 

 

المنصوص عمييا في الباب األوؿ مف القسـ الرابع مف الكتاب الثاني مف ىذا 
 القانوف". أي األحكاـ الجزائية المتعمقة بصحة األجراء وسبلمتيـ.

 

مف خبلؿ ما سبؽ يتضح أف المشرع المغربي قد ميز فيما يتعمؽ بإحالة 
 المحاضر المتعمقة بالصحة والسبلمة بيف حالتيف:

 

: مخالفة قواعد الصحة والسبلمة ذات الخطر غير الحاؿ: فاف األولىالحالة 
المتبعة إلحالة محاضر ىذه المخالفات تحد مف فعالية الرقابة وتفعيؿ  اإلجراءات

وتكشؼ عف محدودية العبلقة  -إف صح التعبير –مقتضيات القانوف الجنائي لمعمؿ 
ؿ صاحب العمؿ حؽ التظمـ بيف مفتشية العمؿ والقضاء، إذ أف المشرع المغربي خو 

مف قرار مفتش العمؿ، وضرورة المجوء إلى إجراء التنبيو أو اإلنذار القبمي، ذلؾ أف 
المجوء إلى اإلنذار المسبؽ تجاه صاحب العمؿ المخالؼ لقواعد الصحة والسبلمة 
غير ذات الخطر الحاؿ، يطيؿ إجراءات إحالة المحاضر ويعيؽ التعاوف بيف مفتشية 

 ضاء.العمؿ والق
 

 : مخالفات قواعد الصحة والسبلمة ذات الخطر الحاؿ: إفالحالة الثانية 
إحالة مخالفات قانوف العمؿ المتعمقة بالصحة والسبلمة ذات الخطر الحاؿ تتميز 
بإجراءات خاصة، حيث يتاح لمفتشي العمؿ إمكانية إحالة محضر المخالفة إلى 

 .1مستعجمةرئيس المحكمة المختصة بصفتو قاضيا لؤلمور ال
 

ومف مظاىر محدودية العبلقة بيف مفتشية العمؿ والقضاء الجزائي، كوف 
البلزمة  اإلجراءاتالمشرع المغربي خوؿ لرئيس المحكمة المختصة، الحؽ في اتخاذ 

البلزمة، فذلؾ ال يستقيـ وتفعيؿ  اإلجراءاتومنح صاحب العمؿ أجبل التخاذ 
 .2والسبلمة المقتضيات الجنائية المتعمقة بحفظ الصحة

 

وتجدر اإلشارة إلى أف المشرع المغربي واف كاف قد ألـز وكيؿ الممؾ بإحالة 
المحضر داخؿ األجؿ المحدد، فانو لـ يقرر أي جزاء عمى عدـ اإلحالة أو اإلحجاـ 

                                                           
 مف مدونة الشغؿ. 543أنظر الفقرة الثانية مف الفصؿ  - 1
 Jean François Cesaro « Les sanctions pénal de l’insécurité », Revue droit social, N 6.2007.p729: راجع -2
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عنيا نيائيا، مما قد يدفع وكيؿ الممؾ إلى التشبث بالقواعد العامة التي تخوؿ لو 
 .فظ الممؼ دوف أف يطالو أي جزاءسمطة المبلءمة إمكانية ح

  
نبلحظ أف المشرع المغربي قد مدد األحكاـ المتعمقة  646المادة  إلىوبالرجوع 

بصبلحيات والتزامات األعواف المكمفيف بتفتيش الشغؿ والمنصوص عمييا في المواد  
طباء، السالؼ ذكرىا، إلى األ 539، وكذا أحكاـ المادة مف نفس المدونة  533و  532و  530

والميندسيف المكمفيف بتفتيش الشغؿ، كؿ في نطاؽ تخصصو، وذلؾ عمى غرار 
وبذلؾ يكوف كؿ مف المشرعيف المغربي والفرنسي قد  ،2والتونسي ،1المشرع الفرنسي

خفؼ ووزع األعباء عمى مفتشي العمؿ كؿ في مجاؿ تخصصو مف جية، وضمف 
 شاط مف جية أخرى.قدرا أكبر مف الحماية لؤلجراء في جميع مياديف الن

 

لى أحكاـ القانوف المنظـ لمياـ أما بالنسبة لممشرع الجزائري، فانو بالرجوع إ
 رقابية يتمتع بصبلحيات ضبطية و  نجد أف ىذا األخير ،3صبلحيات مفتش العمؿو 

المتعمؽ  03-90( مف القانوف12إلى  9المواد )مف نصوص واسعة، تعكسيا بوضوح 
محاضر المخالفات  التي تمنح مفتش العمؿ سمطة تحرير ىي النصوصبمفتشية العمؿ، و 

التي يبلحظيا، فيما يخص تطبيؽ قوانيف العمؿ، خاصة فيما يخص حاالت 
قة بالوقاية الصحية و األمف التقصير، أو خرؽ األحكاـ القانونية اآلمرة، أو تمؾ المتعم

حاالت. ىذه ابية في مثؿ ىذه العذارات كتالعمؿ. إلى جانب إمكانية تقديـ ا طبو 
 انطبلؽعذارات و المحاضر الموجية ألصحاب العمؿ، التي يمكف أف تكوف نقطة اال

القضائية، و ذلؾ بإببلغ الجيات اإلدارية ومية إذا لـ يمتػثؿ ليا ىؤالء، و الدعوى العم
العمؿ المعنييف بيذه التي يعود ليا صبلحية تحريؾ الدعوى العمومية ضد أصحاب 

المتعمؽ  مف القانوف 22انا حتى الجرائـ. إذ تنص المادة أحيالمخالفات والجنح و 
أعبله، إذا الحظ مفتش العمؿ،  10مع مراعاة أحكاـ المادة  بمفتشية العمؿ، عمى أنو:"

                                                           
مف قانوف العمؿ R.8111-10 و     2-8123.مف مدونة الشغؿ المغربية؛ والمادتيف 535أنظر المادة  -1

Code du travail, 72:راجع في ىذا الشأف.الفرنسي
 ème

 édition, DLLOZ, Paris 2010, p2554 
؛ مف مجمة الشغؿ التونسية (1996جويمية15المؤرخ في  1996ة لسن 62)معدؿ بالقانوف عدد  292راجع الفصؿ  -2
 op cit. p 59Naceur  EL OUAFI وكذلؾ:  
 مف قانوف  175و  174المتعمؽ بمفتشية العمؿ ؛ والفصمييف )المادتيف(  ،03-90راجع : القانوف رقـ  -3

                                                                                             :  راجع أيضا ذكرىا؛قانوف عمؿ مصري السالؼ  161الشغؿ التونسي؛  والمادة 
Jean-Maurice VERDIER - Op Cit. P 22 et s ;  Tayeb BELLOULA - Op Cit. P 582. 
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خبلؿ زيارتو، خطرا جسيما عمى صحة العامؿ و أمنو يوشؾ أف يقع. يخطر الوالي 
كؿ فيما يخصو، جميع أو رئيس المجمس البمدي المختصيف إقميميا المذاف يتخذاف 

مف نفس القانوف كذلؾ  (23كما تنص المادة ) ،1التدابير البلزمة، بعد إعبلـ المستخدـ"
التنظيمات، رة في القوانيف و مفتش العمؿ خرقا سافرا لؤلحكاـ اآلم ؼإذا اكتش"عمى أنو:

 ( أياـ.9إلييا في أجؿ ال يمكف أف يتجاوز ثمانية ) باالمتثاؿيمـز المستخدـ 
 

ذاو  دد لو، يحرر مفتش العمؿ خبلؿ األجؿ المح االلتزاـلـ ينفذ المستخدـ ىذا  ا 
يخطر بذلؾ الجية القضائية المختصة، التي تبت خبلؿ جمستيا األولى، محضرا، و 
 تنفيذ، بصرؼ النظر عف االعتراض واالستئناؼ."بحكـ قابؿ لم

 

اخؿ أماكف ونظر لؤلىمية التي يتمتع بيا موضوع الوقاية الصحية واألمف د   
العمؿ، فقد دعـ المشرع الجزائري مفتشية العمؿ كجياز خارجي، بجياز آخر داخمي 
يتمثؿ في لجاف الوقاية الصحية واألمف، التي منحيا المشرع صبلحيات واسعة في 
مجاؿ الرقابة، تتمثؿ في التأكد مف تطبيؽ القواعد واألحكاـ التشريعية والتنظيمية 

قاية الصحية واألمف، ويتـ ذلؾ مف خبلؿ الزيارات المعموؿ بيما في مجاؿ الو 
 الميدانية التي تقـو بيا داخؿ المرافؽ المختمفة عمى مستوى الييئة المستخدمة.

 

كما تتمتع المجنة بصبلحية إجراء تحقيؽ عند وقوع أي حادث عمؿ ألحد   
العماؿ، أو إصابتو بمرض ميني، أو بمرض ذي طابع ميني، حوؿ الظروؼ التي 

ت فييا حادثة العمؿ، أو اإلصابة بالمرض الميني، أو بالمرض ذي الطابع وقع
تبمغ الييئة المستخدمة مفتش العمؿ المختص إقميميا بنتائج و .2الميني، بيدؼ الوقاية

 ( ساعة.59التحقيؽ في أجؿ ال يتجاوز ثماف وأربعيف )
 

                                                           
أو أساليبو المشار إلييا أنو : " إذا تعرض العماؿ ألخطار جسيمة، سببتيا مواقع العمؿ  10تنص المادة  -1

العديمة النظافة أو الخطيرة، يحرر مفتش العمؿ فورا محضر المخالفة، و يعذر المستخدـ باتخاذ تدابير الوقاية 
أعبله."  8عذارات المنصوص عميو في المادة اإلعذار في دفتر اإلالمبلئمة لؤلخطار المطالب اتقاؤىا. وُيدوف ىذا 

راجع  في  و ما بعدىا. 804انوف العمؿ "، مرجع سابؽ، ص ؛ راجع د.عمي عوض حسف، " الوجيز في شرح ق
 Francis  ZAPATA, op cit, p 3ىذا الشأف  

؛ أمحمد 242راجع:  بف عزوز بف صابر، الوجيز في شرح  قانوف العمؿ الجزائري، الكتاب الثاني، مرجع سابؽ، ص  -2
 .112، ص مرجع سابؽلفروجي،
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دوب كما منح المشرع الجزائري ألي عضو في لجنة النظافة واألمف أو لمن 
 الوقاية الصحية واألمف، صبلحية اإلشعار الفوري لمسؤوؿ األمف أو المستخدـ في 

حالة وجود خطر وشيؾ الوقوع ييدد العماؿ أو المنشآت داخؿ مكاف العمؿ بيدؼ 
جؿ الضرورية الفورية المبلئمة، ويجب أف يقيد ىذا اإلشعار في س تاتخاذ اإلجراءا

ات والمبلحظات، وفي حالة عدـ اتخاذ عذار اإلخاص بيذا الغرض، أو في سجؿ 
الضرورية مف قبؿ المستخدـ، يجب عمى عضو المجنة أو مندوب الوقاية  اإلجراءات

الصحية واألمف أف يبمغ مفتش العمؿ المختص إقميميا في أجؿ ال يتجاوز أربعة 
 .1( ساعة24وعشريف )

 

ألمف، فقد وباإلضافة إلى الصبلحيات الممنوحة لمجاف الوقاية الصحية وا   
منح المشرع الجزائري أيضا لطبيب العمؿ رقابة واسعة في مجاؿ الوقاية الصحية 
واألمف داخؿ أماكف العمؿ، حيث يتمتع بحرية الدخوؿ إلى كؿ أماكف العمؿ، بؿ 

في حالة معاينة تياوف  ،2حتى تمؾ المخصصة لراحة العماؿ داخؿ الييئة المستخدمة
البلزمة، يتعيف عميو  اإلجراءاتيئة المستخدمة مفرط أو خطر لـ تتخذ بشأنو الي
المناسبة، وفي حالة عدـ استجابة ىذا  اإلجراءاتإخطار صاحب العمؿ مسبقا التخاذ 

 .3طبيب العمؿ بإشعار إلى مفتشية العمؿ المختصة إقميميااألخير، يتقدـ 
 

ة يتضح مف المعطيات القانونية السابقة، أف تحريؾ الدعوى عف طريؽ النياب   
يثبتيا مفتش العمؿ ضمف في مثؿ ىذه الحاالت يتـ بعد المعاينات و الوقائع التي 

محاضر يبمغيا إما بصفة مباشرة أو عف طريؽ ىيئات إدارية أخرى إلى إعذارات و 
وكيؿ الجميورية عمى مستوى المحاكـ، الذيف يمثموف النيابة العامة، ىذه األخيرة التي 

                                                           
 .242ي شرح  قانوف العمؿ الجزائري، مرجع سابؽ، ص ػ  راجع:  بف عزوز بف صابر، الوجيز ف1
، المتعمؽ بتنظيـ طب العمؿ، 1993ماي  15، المؤرخ في 20-93مف المرسـو التنفيذي رقـ  26أنظر المادة  -2

 .1993لسنة  ،33عدد  جريدة رسمية
الوجيز  ، بف صابرالسالؼ ذكره؛ راجع في ىذا الشأف، بف عزوز  ،07-88مف القانوف رقـ  32أنظر المادة  - 3

في شرح قانوف العمؿ الجزائري، الكتاب الثاني، نشأة عبلقة العمؿ الفردية واآلثار المترتبة عنيا، مرجع سابؽ، ص 
234. 
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الجنح، أو تابعة المعنييف بيذه المخالفات و ب ميبقى ليا صبلحية تقدير مدى وجو 
 .1عدـ المتابعة حسب تقديرىـ لجسامة األخطاء أو المخالفات المرتكبة

 

لى جانب ىذه الحاالت التي يمكف لمفتش العمؿ أف يكوف بمثابة المحرؾ الحقيقي و  ا 
 لمدعوى العمومية، ىناؾ حاالت أخرى يمكنو أف يباشر فييا الدعوى العمومية بسبب
مخالفات تتعمؽ بنشاطو كموظؼ عمومي، حيث أنو باإلضافة إلى الحماية القانونية 
التي يتمتع بيا أثناء أدائو لعممو، ضد أية ممارسات مف شأنيا أف تعيقو أو تمنعو عف 

ميما  والشتـ والقذؼ واالعتداءات تالمفظية والتيديداإتمامو لميمتو، مثؿ اإلىانات 
فإف مثؿ  .2عميو مف قبؿ أصحاب العمؿ بصفة خاصة التي قد تمارسنوعيا، و كاف 

قانوف العقوبات. إذ  مجرمة بمقتضى أحكاـالتصرفات تعتبر كذلؾ أفعاؿ ىذه األفعاؿ و 
مف قانوف  259و  255" تطبؽ أحكاـ المادتيف القانوف أنو: مف نفس 34تنص المادة 
 .3ؿ"العنؼ ضد مفتش العممف يمارسوف الضغوط واإلىانات و  العقوبات عمى

 
 المطلب الثاني

 حاالت تحريك الدعوى العمومية من قبل الضحايا
 

تحريؾ الدعوى العمومية عمى النيابة العامة فقط، سواء  اختصاصال يقتصر 
في القضايا الجزائية الخاصة بقوانيف العمؿ، أو تمؾ التي تجري في المجاالت 

ومية عف طريؽ نظاـ األخرى. حيث يضمف القانوف لمضحايا حؽ مباشرة الدعوى العم
الشكوى المدنية مع التأسيس كطرؼ مدني في الدعوى مف أجؿ المطالبة بالتعويض 

ذلؾ وفؽ أحكاـ ، و عف األضرار التي تكوف قد لحقت بيـ مف جراء الجريمة المرتكبة
" يجوز لكؿ لجزائية، التي تنص صراحة عمى أنو:( مف قانوف اإلجراءات ا72المادة )

                                                           
. راجع 779مرجع سابؽ، ص ، مف قانوف اإلجراءات الجزائية؛ د.ناىد العجوز 36راجع : نص المادة  -1

       MAYAUD - Op Cit. P 511 (Y)أيضا:
 المشار إليو سابقا. ،03-90مف القانوف  22و  21راجع : المادتيف   -2
حيث تعتبر ىذه األفعاؿ بمثابة جرائـ أو جنح في مفيـو ىذا القانوف، الذي ينص بشأنيا عمى عقوبات تتراوح  -3

 144 دج. )الفقرة األولى مف المادة 5000إلى  500ما بيف شيريف إلى سنتيف حبس، وبغرامة تتراوح ما بيف 
مف قانوف العقوبات الجزائري( وقد تتراوح ىذه العقوبة ما بيف سنتيف إلى خمس سنوات في حاالت التعدي 

مف نفس لقانوف. ويمكف مضاعفة ىذه  1الفقرة  148بالعنؼ أو بالقوة عمى مفتش العمؿ وفؽ نص المادة 
ر أحد األعضاء أو عجز عف العقوبات إلى غاية العشريف سنة إذا ترتب عمى ىذه األفعاؿ تشويو أو بت

 السالفة الذكر. 148مف نفس المادة  5إلى  2استعمالو ... الخ. مف الحاالت الواردة في فقرات مف 
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بجريمة، أف يدعي مدنيا. بأف يتقدـ بشكواه أماـ قاضي  شخص يدعي بأنو مضار
 ."التحقيؽ المختص إقميميا

 

األشخاص المعنوية، مما بيعية و األشخاص الط –أي شخص  –يقصد بعبارة و 
حية مباشرة، سواء يعني أف الدعوى في مثؿ ىذه الحالة يمكف رفعيا مف طرؼ الض

ىي حاالت قميمة تتعمؽ و  ي أغمب الحاالت، أو صاحب العمؿىأكاف العامؿ، و 
بالسرقات أو تخريب ممتمكات المؤسسة أو ما شابو ذلؾ. فالتأسيس كطرؼ مدني مف 

تحريؾ الدعوى العمومية، وىو ما يسمح لو بالمطالبة  إلىقبؿ الضحية يؤدي 
بالتعويض عف األضرار التي لحقت بو جراء الجريمة، أماـ القضاء الجزائي نظرا 

 .1ز بيا ىذا األخيرلسرعة الفصؿ التي يتمي
 

وال بد مف اإلشارة ىنا إلى أف القانوف منح الضحية حؽ الخيار في مباشرة 
دعوى المطالبة بالتعويض، بحيث يمكنو مباشرتيا أماـ القاضي الجزائي وىذا ىو 

ما أماـ القاضي المدني. غير أنو  اختار الطريؽ المدني فبل يمكف لو  إذاالغالب، وا 
ء الجزائي، وعمى العكس مف ذلؾ، إذا باشر الدعوى المدنية أماـ المطالبة أماـ القضا

القضاء الجزائي فيمكنو أف يتخمى عنيا ويرفعيا أماـ القضاء المدني، لكف ىذا األخير 
الدعوى العمومية بصدور حكـ  ءبعد انتيا إالال يمكنو السير في الدعوى والحكـ فييا 

 .2ائي يوقؼ المدنيمف القاضي الجزائي، وذلؾ طبقا لقاعدة الجز 
 

كما يمكف رفع القضية مف قبؿ المنظمات النقابية التي أجاز ليا القانوف بأف 
تتأسس كطرؼ مدني في القضايا التي تضر بالمصالح المادية أو المعنوية لمعماؿ. 

المتعمؽ بكيفيات ممارسة  14-90( مف القانوف 16حيث تنص الفقرة األولى مف المادة )
" اكتسابو الشخصية المعنوية، أف يقـو بػ:مكف لمتنظيـ النقابي بعد ي 3،الحؽ النقابي
ممارسة الحقوؽ المخصصة لمطرؼ المدني لدى الجيات القضائية التقاضي و 

                                                           
Jean Pélissier , Alain Supiot, Antoine Jeammaud «  Droit du travail »,23:راجع - 1

èm
édition, Op. Cit. 

1307      .
 

Jean Pélissier , Alain Supiot, Antoine Jeammaud «  Droit du travail »,23 راجع - 2
ème

édition ; 
Gérard  Lyon – Caen, Jean Pélissier, Alain Supiot, op.cit. p 528 ; Yves  DELAMOTE, Daniel, 
    MARCHAND, op.cit. p 30.                                                                                                        

 .السابؽ ذكره.، المتعمؽ بكيفيات ممارسة الحؽ النقابي،02/06/1990المؤرخ في  ،14–90قانوف رقـ  -3
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ألحقت أضرارا بمصالح أعضائو الفردية أو صة، عقب وقائع ليا عبلقة بيدفو و المخت
 ."المعنوية، المادية و الجماعية

 

في الدعوى الجزائية عف طريؽ اإلدعاء المدني  معنى ىذا أف مجاؿ التدخؿو 
ال تشمؿ فقط األشخاص الطبيعية كالعماؿ في حالة حوادث العمؿ التي تكوف ناتجة 

 صاحب العمؿ في اتخاذ اإلجراءات واالحتياطاتعف إىماؿ أو تقصير مف قبؿ 
 فتشيالموائح المعموؿ بيا في ىذا المجاؿ، أو ممنية التي يفرضيا عميو القانوف و األ

ضغوط و تيديدات عند ممارستيـ لمياميـ عمى العمؿ، عندما يتعرضوف لتصرفات و 
. بؿ يمكف أف تباشر مثؿ ىذه الدعوى كذلؾ حتى مف قبؿ آنفاالنحو الذي تناولناه في 

لة مف العماؿ التنظيمات النقابية الممثمة لمعماؿ، دوف حاجة ىذه األخيرة ألي وكا
درا ما نصادفيا في القضايا العادية. إال أنو يجب ىي حالة ناالمعنييف بالقضية و 

التنبيو ىنا إلى أف النقابة ال تحؿ محؿ النيابة في مثؿ ىذه القضايا، ألف موضوع 
القضية في بعض األحياف و إف كاف يظير في معطياتو أنو ييـ النقابة مباشرة، فإنو 

اوؿ موضوع التمييز النيابة بطبيعتو، مثؿ القضايا التي تػتػن اختصاصقد يكوف مف 
بيف العماؿ سواء عمى أساس العرؽ، أو الديف، أو الجنس أو ما إلى ذلؾ. فالنقابة 
ىنا ال يمكف إال أف تتأسس كطرؼ مدني فقط بينما يمكف تحريؾ الدعوى مف قبؿ 

أف الموضوع يتعمؽ بمسألة قانونية مف النظاـ العاـ،  باعتبارالنيابة مف تمقاء نفسيا 
مف مياـ النيابة العامة بالدرجة األولى. ذلؾ أف تمتع  احتراموفرض الذي يعد أمر 

مف األصؿ، الذي يشترط  استثناءالنقابة بحؽ تمثيؿ العماؿ في القضايا الجزائية ىو 
مادي شرط الضرر الالمصمحة، إلى جانب توفر ي قبوؿ الدعوى توفر شرطي الصفة و ف

الفعؿ المجـر باشرة بيف ذلؾ الضرر و قة سببية موجود عبلأو المعنوي لمشخص المعني، و 
 .1في تمؾ القضية الصادر عف الشخص المتابع

 

غني عف البياف في مثؿ ىذه الحاالت اإلشارة إلى أف سير الدعوى الجزائية و 
في مثؿ ىذه القضايا التي ليا عبلقة بعالـ الشغؿ و العماؿ، تخضع لنفس إجراءات 

تخضع لنفس قانوف  باعتبارىاالت األخرى. المجار الدعوى الجزائية في المواضيع و سي
 الجنح.ة المعموؿ بو في كافة الجنايات و اإلجراءات الجزائي

                                                           
 .MAYAUD - Op Cit. P 514 (Y)راجع أيضا : وما يمييا.  446مرجع سابؽ، ص ، راجع : ناىد العجوز -1
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 ة اتمخ
الخبلصة التي يمكف أف نخرج بيا مف خبلؿ كؿ ما تمت معالجتو في ىذا البحث،  إف

جراءاتتقييـ الوضعية العامة لييكمة ىيأف  تسوية النزاعات الفردية في العمؿ في  وا 
ظيمية التنعمى مستوى النصوص القانونية و  اإليجابيبيمكف أف نصفو  ،ئرالجزا

ا النوع متطمبات ىذيد اإلجراءات المناسبة لخصوصية و تحدالمتضمنة إلقامة األجيزة و 
مف خبلؿ، إقامة أجيزة المصالحة وتحديد مياميا ذلؾ مف النزاعات العمالية. و 

مة اإلجرائية بجعميا إجراء إلزامي قبؿ مكانتيا القانونية في ظؿ المنظو وصبلحياتيا، و 
 المجوء إلى التسوية القضائية.

 

خصص ليا  متسوية القضائية، التيبالنسبة لستخبلصو يمكف ا كذلؾ، ونفس التقييـ
نظاـ قانوني خاص ضمف المنظومة القضائية الموحدة، سواء مف حيث تشكيمة الجية 

لية، أو مف حيث بساطة اإلجراءات القضائية المختصة بالنظر في ىذه النزاعات العما
ية. وحاجة الطرؼ المتضرر فييا وىو العامؿ، التي تتطمبيا طبيعة النزاعات، مف ج

قرار عدة أحكاـ خاصة ذات طابع ا ستثنائي مقارنة بمختمؼ أنواع مف جية ثانية. وا 
النيائية في عمى حاالت األحكاـ االبتدائية و  القضايا األخرى. مثؿ النص صراحة

أخرى. وذلؾ بيدؼ القضايا، واألحكاـ المشمولة بالنفاذ المعجؿ، في أنواع بعض 
فاعمية لقضاء العمؿ. إلى غير ذلؾ مف األحكاـ الخاصة حركية و إعطاء ديناميكية و 

رغـ أنو يخضع في معظـ جوانبو  قضاء متميزا، التي تجعؿ مف قضاء العمؿ
 القضايا.قضائية موحدة تشمؿ جميع الفروع و التنظيمية لمنظومة 

 

وىكذا يمكف لنا أف نبلحظ بكؿ موضوعية بداية تشكيؿ منظومة قضائية متميزة 
نسبيًا، رغـ اندماجيا الييكمي واإلجرائي في المنظومة القضائية الوطنية، إال أنيا تنفرد 

القانونية التي  ةتعددية المرجعيببعض الخصوصيات المميزة ليا، السيما مف حيث 
جراءاتيا وأحكاميا، والمتمثمة في قواعد وأحكاـ قانوف تخضع ليا في نظاـ عمم يا وا 

، وغيرىا مف القوانيف األخرى واإلدارية، وأحكاـ القانوف المدني والتجارياإلجراءات المدنية 
لى قواعد وأحكاـ مختمؼالمتضمنة لمقواعد العامة،  النصوص التشريعية والتنظيمية  وا 

 سبة لمقواعد الخاصة.واالتفاقية المتعمقة بعالـ الشغؿ بالن
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 ،ىذه المنظومة القضائية العمالية، بمختمؼ ىيئاتيا الوقائية والعبلجية أف إالا 
رائي، لـ تؤت ثمارىا اإلجستوى القانوني و المجيودات المبذولة عمى الم وبالرغـ مف
الزالت بعيدة عف تحقيؽ الفاعمية في التصدي لمعالجة النزاعات  ياأنالمنتظرة. و 
مف حيث و  ،، والتعقيدكـمف حيث ال رازدياد مستمعمؿ، التي ال تزاؿ في الفردية لم
عادة تنظيـ بسبب التغيرات التي حصمت في مجاؿ إ . وذلؾالمعطياتت و المبلبسا

والتجارية المالية منيا  االقتصاديةالتجارية، لمواجية الضغوطات المؤسسات الصناعية و 
ح الطبقة العاممة التي وجدت نفسيا ما ترتب عنيا مػف تضحيات بمصالالصناعية. و و 

 الوطنية.  االقتصاديةكبش فداء إلعادة التوازف لآللة 
 

المصالحة ية في شبو الشمؿ الذي يعرفو نظاـ ىذا العجز الذي يظير بصورة جم
ا لعدـ مف خبلؿ عدـ فاعمية مكاتبو في التعامؿ مع النزاعات المعروضة عمييا، إم

ما وجودىا في بعض األحياف، و  ما لعدـ  انتظاــ لعدا  عمميا في أحياف أخرى. وا 
العمؿ بيا، مف خبلؿ امتناعيـ عف االستجابة  قتناع أصحابجديتيا، بسبب عدـ ا

. حيث تشير اإلحصائيات التي باتفاقاتياالتقيد االكتراث بقراراتيا و عدـ لدعواتيا و 
ضية مف أوردناىا مف قبؿ أف ىذه المنظومة الصمحية لـ تتمكف في السنوات الما

عمى  مس القضايا المعروضة عمييا، في حيف أحالت أربعة أخماستسوية سوى خُ 
كويف القانوني ىو العجز الذي يعود في رأينا إلى ضعؼ التالمنظومة القضائية. و 
عدـ وجود تنظيـ واضح لمراقبة مواظبتيـ عمى أداء مياميـ في ألعضاء المكاتب، و 

يخضعوف ليا مف قبؿ مسيري المؤسسات  ىذه المكاتب، ضؼ إلى ذلؾ الضغوط التي
ال أف الكثير منيـ  بؿ ،يستيزؤف بيذه الميمةفوف و المستخدمة الذيف كثيرًا ما يستخ

كاوى يظير ذلؾ مف عدد الشسساتيـ بالتكفؿ بيذه النزاعات، و ييتموف حتى في مؤ 
مفتشيات العمؿ، نتيجة لعدـ معالجتيا وديًا داخؿ التي تصؿ مكاتب المصالحة، و 

 المعموؿ بيا في ىذا المجاؿ. نيف واالتفاقياتعمى ذلؾ القوامؤسسات كما تنص ال
 

كذلؾ إلى عدـ وضوح العبلقة بيف كما يرجع سبب ضعؼ فاعمية نظاـ الصمح 
كؿ مف أعضاء مكتب المصالحة، مف جية. ومفتش العمؿ الذي يعمموف في نطاؽ 

أو وصائية، أو حتى اختصاصو، حيث أنو ليس ىناؾ ما يفيد وجود عبلقة رئاسية 
عبلقة إشراؼ، بيف كؿ مف مفتش العمؿ وأعضاء مكتب المصالحة. األمر الذي 
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غير واضحة، بؿ وغير موجودة مف  عمى أعضاء المكتبيجعؿ سمطة مفتش العمؿ 
الناحية القانونية والتنظيمية. مما يجعميـ أحرارًا في نظاـ عمميـ الذي يضعونو 

ظاىر خضوع ىذا المكتب لمفتش العمؿ. ولذلؾ نقترح بأنفسيـ، مما يبيف انعداـ كؿ م
أف يتـ تحويؿ اإلشراؼ بؿ وحتى مكاف عمؿ مكتب المصالحة مف مقر إدارة مفتشية 
العمؿ إلى مقر المحكمة المختصة إقميميًا، وجعؿ نظاـ عمؿ ىذا المكتب تحت 
أو إشراؼ ورقابة رئيس المحكمة. أو عمى األقؿ تحت إشراؼ ورقابة رئيس الغرفة 

مف جية. وانضباط  ،ةلنظاـ المصالحإعطاء مصداقية وذلؾ مف اجؿ الفرع االجتماعي. 
وجدية أكثر ألعضاء مكتب المصالحة مف جية ثانية. خاصة واف نظاـ المصالحة 

يما كشكؿ مف أشكاؿ تسوية النزاعات في مختمؼ المجاالت سوالوساطة قد تـ تكري
 ية الجديد. بمقتضى قانوف اإلجراءات المدنية واإلدار 

 

ما قيؿ عف منظومة الصمح يمكف قولو عمى المنظومة القضائية، التي يبلحظ و 
عمييا سنويًا  تتواردردية التي اليائؿ مف النزاعات الف الكـعمييا العجز في مواجية 

يف ألؼ دعوى الثبلثزارة العمؿ إلى ما بيف العشريف و التي تصؿ حسب إحصائيات و و 
البعض بعضيا موضوعي و  أسباب واعتباراتإلى عدة يعود ىذا العجز سنويا. و 

عمى نعني بذلؾ مف قبؿ المكمفيف بيذه الميمة، و  الميني االلتزاـاآلخر ناتج عف عدـ 
المساعديف القضائييف األكفاء مف حيث التكويف  اختيارالخصوص عدـ الجدية في 

حياف، األمر نتخابيـ في بعض األأداء مياميـ. وعدـ حتى االمواظبة في و  القانوني
ستكماؿ إلى الفصؿ في القضايا العمالية باالذي يضطر الكثير مف رؤساء المحاكـ 

التشكيمة بقضاة، مع العمـ أف العديد مف المحاكـ تفتقر إلى العدد الكافي مف القضاة 
خفاؼ أصحاب ستنرده كذلؾ إلى اىو أمر ضايا الكثيرة المرفوعة أماميا. و لمواجية الق

في ىذه الضغوط التي يمارسونيا عمى العماؿ المساعديف مة، و العمؿ بيذه المي
في كثير مف األحياف يتخموف مرغميف عف مياميـ. إلى المحاكـ مما يجعؿ ىؤالء و 

ف ثناء قياميـ بمياميـ القضائية، وحتى و مادي ليؤالء، أالتشجيع الجانب عدـ وجود  ا 
 كانت فيي إما غير كافية أو غير منتظمة.

الشعور بعدـ مف اإلحباط و  أدى إلى نوعكثيرًا ما كبير الذي ؿ الاشكأما اإل
أحكاـ المحاكـ في القضايا العمالية، عدـ تنفيذ قرارات و  ى، والتمثؿ فيالفاعمية والجدو 
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منصب العمؿ، أو بتعويض العامؿ، السيما تمؾ التي تقضي إما بإعادة اإلدماج في 
لؾ رغـ ذ. و مف الحاالتا إلى ذلؾ ، ومفيالتعس حاالت التسريحخاصة تمؾ المتعمقة بو 

عمى أعمى المستويات فرض تنفيذ ىذه األحكاـ، إال أف محاولة السمطة العمومية و 
لية األوضاع الماتمتع بو أغمب المؤسسات مف جية، و التسيير الذي ت استقبلليةنظاـ 

مف جية التي كثيرًا ما تكوف عمى حافة اإلفبلس، المتردية في ىذه المؤسسات، و 
ت العمومية أمرًا غير ممكف، بؿ توجييات السمطا. تجعؿ تطبيؽ أوامر و أخرى

 مستحيؿ في الكثير مف األحياف.و 
 

حتى القمؽ أحيانًا، البد مف البحث الوضع الذي يدعو إلى االىتماـ و  أماـ ىذا
والمصداقية في أجيزة  الحيويةبلجية يمكنيا أف تعيد بث الروح و عف وصفة ع
 اإلنصاؼ في مجاؿ نزاعات العمؿ.مفيف بتحقيؽ العدالة و لقضاء المكاالمصالحة و 

 

ليذا نرى، أنو قد أصبح مف الضروري إعادة النظر في نظاـ المصالحة  و 
ذلؾ بضرورة تكفؿ بالنزاعات المعروضة عميو، و بالشكؿ الذي يجعمو أكثر قدرة عمى ال

يف لمعماؿ المساعديف الممثم اختياربجانب التكويف القانوني فيما يخص  االىتماـ
اإلجرائية أف لبلنتخاب. كما تقتضي الضرورة العممية و وأصحاب العمؿ، عند الترشح 

 عمى النحو المبيف سابقًا، تمحؽ مكاتب المصالحة بالمحاكـ لتصبح ىيئات تابعة ليا،
 تأىـ صبلحياىذه الميمة مف أف  باعتبارتقـو بميمة الصمح في مثؿ ىذه النزاعات 

 .ةالمدنية واإلدارياإلجراءات ( مف قانوف 5ص عمى ذلؾ المادة )مياـ المحاكـ كما تنو 
 االنتخاباتؼ عمى مختمؼ عمميات المحكمة ىو الذي يشر  خاصة إذا عممنا أف رئيس

عبلف النتائج و  تنصيب المنتخبيف كما بينا ذلؾ مف قبؿ. األمر الذي سيعطي ليذه وا 
ف المنظومة القضائية بداًل مف أف عتبارىا جزءًا مومصداقية أكثر. باالييئة ثقبًل أكبر 

 تكوف جزءًا مف المنظومة اإلدارية.
 

، التي االبتدائيةفي المحاكـ  االجتماعيةنفس الشيء يمكف قولو عف األقساـ و 
عمييا سنويًا.  القضايا العمالية المعروضةمف  الكثيرة لـ تعد قادرة عمى مواجية األعداد 

القضائية. فيي  التي تتوفر عمييا ىذه الييئات البشريةو رًا لضعؼ اليياكؿ المادية نظ
تفتقر إلى العناصر البشرية المختصة في القضاء العمالي، نتيجة عدـ وجود تكويف 
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ما تعمؿ بقضاة متعددي التخصصات متخصص في ىذا المجاؿ، إذ عادة 
بصفة  الحاجة إلى ذلؾ سواءالذيف يحولوف إلييا كمما دعت تواجديف بالمحكمة و المو 

تكويف المساعديف القضائييف  (انعداـإذا لـ نقؿ ضعؼ)ة أو مؤقتة. إلى جانب دائم
خاصة شخصية،  تاالنتخابات اعتبارافوزىـ في كـ في ترشحيـ و الذيف عادة ما تتح

روح المسؤولية. مما التكويف و المتمثمة في الكفاءة و الموضوعية  االعتباراتبداًل مف 
ذي ، الاالجتماعيب رئيس القسـ أو الفرع يجعؿ وجودىـ في أغمب األحياف إلى جان

لقدرة عمى فيـ المغة لجمسة مجرد ديكور إجرائي ال أكثر. لكونيـ ال يممكوف ايترأس ا
أدوات المساىمة في بالتالي ال يممكوف رائية المعموؿ بيا في المحاكـ. و اإلجالقانونية و 

 الحكـ فييا. في إصدار بفاعمية المشاركةلقضايا و دراسة ا
 

ا، فإننا نعتقد أنو قد حاف الوقت لمتفكير في ترقية ىذه األقساـ أو الفروع ليذو 
مستقمة بذاتيا، أو عمى األقؿ محاكـ فرعية أو جزئية  عمالية إلى محاكـ االجتماعية
العمؿ، تكوف تابعة لممحاكـ أو لممجالس في التسيير و  االستقبلليةنوع مف تتمتع ب

وني متخصص في يتمتعوف بتكويف قان وفمتخصص القضائية. يتـ تدعيميا بقضاة
متسوية الودية مثؿ مكاتب المصالحة التي بآليات لالقضايا العمالية واالجتماعية، و 

مف التنسيؽ  اقبؿ، حتى نضمف نوع يجب أف تمحؽ بيا كما أشرنا إلى ذلؾ مف
قت، القضائية. ربحًا لمو و  ئتيف الصمحيةالعمؿ المتكامؿ بيف الييفي  والتعاوف واالنسجاـ

المعالجة والحكـ،  ب السرعة فيقضايا العمؿ أنيا تتطمخاصة إذا عممنا أف مف طبيعة 
الجيد في اإلجراءات و  اختصارأصحاب العمؿ مفيتمكف العماؿ و بحًا لمجيود، حيث ر و 

ى عدة جيات إدارية التوجو إل ىذه الييئة مباشرة بداًل مف تضييع الوقت فيالتوجو إلى 
األحكاـ أو مصداقية أكثر لقضاء العمؿ، و  عطيا سوؼ يىو ممختمفة. و وقضائية 
ضرورة إعادة النظر في بعض اإلجراءات  الصادرة عنو. دوف أف ننسىالصمح  اتفاقات

مبلئمة إلى بالشكؿ الذي يجعميا  ايبتبسيطيا وتوضيحذلؾ في ىذا المجاؿ، و بيا المعموؿ 
ا بآليات خاصة القضايا العمالية. وتدعيمي ومتطمبات قصى حد مع خصوصياتأ

حبر  ال يكوف عمميا مجردالصادرة عنيا حتى  واالتفاقات وفعالة لتنفيذ األحكاـ والقرارات
 ورؽ كما ىو عميو الحاؿ في أغمب األحياف.عمى 
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 األجيزة المينية والقضائية هتواكب ىذنالضروري أقد أصبح مف  ذلؾ أنو
االت االقتصادية في مختمؼ المج الوطنيةالتطورات التي حدثت عمى الساحة 

تنظيمات حبيسة ىياكؿ و  وأف ال تبقى التسعينات،التنظيمية، منذ بداية واالجتماعية و 
جر وقوانيف و  اليوـ،  ختبلفػًا كميًا عما ىو واقعااءات وضعت في مرحمة سابقة تختمؼ ا 

الجياز القضائي عمى  (إذا لـ نقؿ شمؿمر الذي سوؼ يؤدي حتمًا إلى عجز)األ
 آللةتحكـ وتسير ا ورات الواقعة في المنظومة التي أصبحتمسايرة ىذا التط

جراءاتو، في واالجتماعية. نظرًا لمجمود والتعقيد الذي تتميز بو ىياكمو و  االقتصادية ا 
الفاعمية في معالجة المرونة و يتطمباف السرعة و  واجتماعي يونظاـ اقتصادمحيط 
العتبارات تخضع  ي أصبحتالعبلقات التو ت التي تفرزىا طبيعة المعامبلت النزاعا
 بحتة. ةاقتصادي

 

التكييفات الضرورية التي نرى وجوب إدخاليا عمى اآللة وبيذه التصحيحات و 
القضائيػة، نكوف قد ميدنا الطريؽ لمتكامؿ الوظيفي الذي تفرضو طبيعة العبلقات 

أدوات مختمفة عف تمؾ التي كانت تحكميا في الماضي. ة القائمة عمى أسس و الميني
ديناميكية و  القضائية العمالية ضمف مجيودالمنظومة  اندماجالتالي ضماف وب

في مختمؼ المجاالت والقطاعات  التنظيمية التي تعرفيا الببلداإلصبلحات الييكمية و 
 اإلجرائية. اإلدارية و االقتصادية واالجتماعية و النشاطات و 

 

نظاـ بيدؼ ولذلؾ نرى أف مراعاة العدالة تقتضي إعادة النظر في ىذا ال
الضرورات  ذلؾ يقتضيو الواقع االجتماعي ومراعاةإصبلحو في أفؽ المستقبؿ باعتبار 

العممية، محبذيف أف يتـ ذلؾ في اتجاه يضمف ترسيخ مبادئ القانوف االجتماعي 
بالنسبة لمحموؿ المطبقة عمى منازعات العمؿ عامة وفي ميداف قضاء العمؿ بصفة 

وغ تمؾ األىداؼ ىو انتياج سياسة واضحة المعالـ خاصة، وقد يكوف خير سبيؿ لبم
في ميداف عدالة العمؿ تقـو عمى ترسيخ وتأصيؿ وتطوير قضاء العمؿ بترسيخ 
استقبلليتو وتخصصو. وىذا مف منطمؽ القناعة الكاممة والمطمقة، بأنو ال سبيؿ 

، ذات الوقت تنمية شاممةأو تنمية في أي مجاؿ ما لـ تتحقؽ في لتحقيؽ أي تقدـ 
 بأبعادىا المدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية.
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 عقائمة المراج
 

 أوال: المراجع بالمغة العربيـة. 
 
I- (لمؤلفاتامراجع العامة )ال 

الوفا، إجراءات التنفيذ في المواد المدنية والتجارية، الدار الجامعية أحمد أبو  -2
 .2:95 ،لمطباعة والنشر، بيروت

، ، منشأة المعارؼ26، المرافقات المدنية والتجارية، الطبعة د أبو الوفاأحم -3
 .1::2 اإلسكندرية

أحمد ىندي، قانوف المرافعات المدنية والتجارية، دار الجامعة الجديدة لمنشر،  -4
 .3118اإلسكندرية، 

 عبلقاتبلقات العمؿ في التشريع الجزائري)أحمية سميماف، التنظيـ القانوني لع -5   
 .5::2، الطبعة الثانية، ديواف المطبوعات الجامعية، الجزائر، (العمؿ الفردية

سميماف، آليات تسوية منازعات العمؿ والضماف االجتماعي في القانوف  أحمية -6
 .3116الجزائري، ديواف المطبوعات الجامعية، الطبعة الثالثة، الجزائر، 

مؿ في التشريع الجزائري، ديواف أحمية سميماف, الوجيز في قانوف عبلقات الع -7
 .3123 ،المطبوعات الجامعية، الجزائر

أحمية سميماف، تنظيـ وتسيير المحاكـ الخاصة بمنازعات العمؿ في الوطف  -8
العمؿ العربية، المعيد العربي لمثقافة العمالية وبحوث العربي، بحث مقارف في تشريعات 

 .(وف تاريخ العمؿ، الجزائر )د
ماف، قانوف عبلقات العمؿ الجماعية في التشريع الجزائري، ديواف أحمية سمي -9

 .3124المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
 .3118 ،منشورات بيرتي، الجزائربمولو، انقطاع عبلقة العمؿ،-ح-وجماؿ ،لوالطيب بمو -:

 ،، الجزائرممحة، القانوف القضائي الجزائري، ديواف المطبوعات الجامعيةبف الغوثي -21
2::6. 

الغوثي بف ممحة، القضاء المستعجؿ وتطبيقاتو في النظاـ القضائي الجزائري،  -22
 .3111، الديواف الوطني لؤلشغاؿ التربوية، الجزائر
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الحاج الكوري، القانوف االجتماعي المغربي،) دوف ذكر الناشر وال مكاف النشر(،  -23
2:::. 

 .3115األمنية، الرباط، الحاج الكوري، مدونة الشغؿ الجديدة، مطبعة  -24
الطبعة األولى، منشورات ،القاضي حسيف عبد المطيؼ حمداف، قانوف العمؿ -25

 .3116، ، بيروتةالحمبي الحقوقي
 .3117مطبعة فضالة، المحمدية،  ،نظاـ الشغؿالمصطفى شنضيض،  -26
أمحمد لفروجي، مدونة الشغؿ مع النصوص التطبيقية، الطبعة األولى، مطبعة  -27
 .:311 ،نجاح الجديدة، الدار البيضاء، المغربال

، العمؿ الفردية والجماعية ت، عبلقابشير ىدفي، الوجيز في شرح قانوف العمؿ -28
 .:311 ،الطبعة الثانية، جسور لمنشر والتوزيع، الجزائر

بف صاري ياسيف، التسريح التأديبي في تشريع العمؿ الجزائري،  دار ىومة  -29
 .3116التوزيع، الجزائر، لمطباعة والنشر و 

بف عزوز بف صابر، الوجيز في شرح قانوف العمؿ الجزائري، الكتاب األوؿ،  -:2
 .  :311 ،مدخؿ إلى قانوف العمؿ الجزائري، دار الخمدونية لمنشر والتوزيع، الجزائر

، حساـ الديف كامؿ األىواني، شرح قانوف العمؿ،  مطبعة أبناء وىبة حساف -31
 .2::2، القاىرة

حساـ الديف كامؿ األىواني ورمزي فريد مبروؾ، الوسيط في قانوف العمؿ لدولة  -32
 .2000دبي، المتحدة،  مطبوعات جامعة اإلمارات العربية، اإلمارات العربية المتحدة

حسف البسيوني و سمير السبلوي، قضاء العمؿ، الطبعة األولى، دار المأموف  -33
 .2:93 ،القاىرة ،لمطباعة و النشر

، مكتبة الجبلء اقتصاديةحسف عبد الرحماف قدوس، إنياء عبلقة العمؿ ألسباب  -34
 (.ريخ النشرتا وف)د، مصر ،بالمنصورة

 .:2:8 ،، منشأة المعارؼ، اإلسكندريةةالطبعة الثالثقانوف العمؿ،  حسف كيرة، أصوؿ -35
االقتصادية رشيد واضح، منازعات العمؿ الفردية والجماعية في ظؿ اإلصبلحات  -36

 .3116في الجزائر، دار ىومة لمطباعة والنشر، الجزائر، 
 .2:98 ،سعيد أحمد شعمو، موسوعة قضاء النقض العمالي، منشأة المعارؼ، اإلسكندرية -37
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سعيد أحمد شعمو، قضاء النقض المدني في التعويض، دار الفكر الجامعي،  -38
 .8::2 ،القاىرة

ي شرح قانوف العمؿ وقانوف الضماف االجتماعي، سيد محمود رمضاف، الوسيط ف -39
 .3117 ، األردف،دار الثقافة لمنشر والتوزيع، عماف

ديواف المطبوعات مستخدـ في تسريح العماؿ تأديبيا،طربيت سعيد، سمطة ال -:3
 .3112الجامعية، الجزائر، 

ئر، بمولة، انقطاع عبلقة العمؿ، منشورات بيرتي، الجزا -ح-طيب بمولة، جماؿ -41
3118. 

عاطؼ النقيب، النظرية العامة لممسؤولية الناشئة عف الفعؿ الشخصي، ديواف  -42
 .2:95 ،، الجزائرالثالثةطبعة الالمطبوعات الجامعية، 

 ات العمؿ والضماف االجتماعي، دارعبد الرحمف خميفي، الوجيز في منازع -43
 .3119 ،العمـو لمنشر والتوزيع، عنابة

طبعة الالتأمينات االجتماعية. ف يس، الوسيط في شرح قوانيف و حس عبد الرزاؽ -44
 .3::2-2::2، منشورات كمية الشرطة،  دبياألوؿ، 

، قانوف العمؿ والتحوالت االقتصادية، دار القصبة لمنشر، عبد السبلـ ذيب -45
 .3114 ،الجزائر

لوطنية المؤسسة ا، أجيزة ومؤسسات النظاـ القضائي الجزائري ،عبد العزيز سعد-35
 .  1988، لمكتاب، الجزائر

جراءات الطعف في األحكاـ والقرارات  -47 ،  دار القضائيةعبد العزيز سعد، طرؽ وا 
 .3117ىومة لمطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 

عبد الغني عمرو الرويمض، عبلقات العمؿ الفردية في القانوف الميبي،  دار  -48
 .3118 ،زياالكتب الوطنية، بنغ

عبد العزيز العتيقي، مختصر القانوف االجتماعي المغربي، )دوف ذكر الناشر وال  -49
 .3112(، مكاف النشر

عبد الفتاح مراد، المشكبلت العممية في القضاء المستعجؿ، الييئة القومية لدار  -:4
 تاريخ النشر(,الكتب والوثائؽ المصرية، القاىرة، ) دوف ذكر 
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ف االجتماعي المغربي عمى ضوء مدونة الشغؿ وأنظمة عبد الكريـ غالي، القانو  -51
 ,3121الحماية االجتماعية، ) دوف ذكر الناشر(، الرباط، 

عبد الكريـ الطالب، الشرح العممي لقانوف المسطرة المدنية، المطبعة والوراقة  -52
 .:311الوطنية، مراكش، 

الطبعة الثالثة، ، يةدراسة عمم، عبد الكريـ الطالب، التنظيـ القضائي المغربي -53
 .3121 ،نشر وتوزيع: مطبوعات المعرفة، مراكش

التأمينات تواب، المرجع في منازعات العمؿ و معوض عبد العدلي خميؿ و  -54
  .2:91 ،المكتبة الفنية، القاىرة الطبعة األولى، االجتماعية،

عصاـ يوسؼ القيسي، التنظيـ االجتماعي لمعمؿ، بحث مقارف في تشريعات  -55
 ،المعيد العربي لمثقافة العمالية ، مؤسسة الخميج لمطباعة والنشر، بيروتالعمؿ العربية، 

2:91-2:92. 
العمؿ المبناني، الطبعة الثالثة، دار مكتبة الجامعة  قانوفعصاـ يوسؼ القيسي،  -56

 .8::2 ،المبنانية لمطباعة والنشر، بيروت
موؿ القانونية واالجتيادات الح، عصاـ األحمر، إشكاالت في نزاعات الشغؿ-57

 .3119 ،سيفاد لمنشر، تونس، القضائية
شكاالتو،  -58  .3115دار العموـ لمنشر والتوزيع، عنابة، عمارة بمغيث، التنفيذ الجبر وا 
عمى أبو عطية ىيكؿ، قانوف المرافعات المدنية والتجارية، دار المطبوعات  -59

 .3118الجامعية، اإلسكندرية، 
ميماف، دراسات المسؤولية المدنية في القانوف المدني الجزائري، عمي عمي س -:5

 .:2:9، ديواف المطبوعات الجامعية، الجزائر
دار الثقافة لمطباعة ، ف العمؿالفصؿ التأديبي في قانو ، عمي عوض حسف -61
 , 2:86 ،النشر، القاىرةو 

عية، المطبوعات الجام ر، داالوجيز في شرح قانوف العمؿ، عمي عوض حسف -62
 .7::2 ،اإلسكندرية

 .2:84 ،زياالمكتبة الوطنية، بنغ ،النظرية العامة في عقد العمؿ  ،المرصفاويفتحي  -63
شرح المسطرة المدنية في ضوء  ،مأموف الكزيري و إدريس العموي العبدالوي -64

 .2:86 ،بيروت ،الجزء الثالث، مطابع دار العمـ ،القانوف المغربي



 

- 299 - 

 

ياء عقد الشغؿ مع تحميؿ مفصؿ إلحكاـ الفصؿ التعسفي محمد الكشبور،إن -65
 .3119مطبعة النجاح الجديدة ، الدار البيضاء، ، لؤلجير، دراسة تشريعية وقضائية مقارنة

تشريعا وفقيا  ، الشغؿ والضماف االجتماعي ت، نزاعامحمد اليادي بف عبد اهلل -66
 .3116 ،إسيامات في أدبيات المؤسسة، تونس، وقضاء

 .3122 ،، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندريةقانوف العمؿ ، د حسيف منصورمحم -67
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 .2:92 ،المغرب ،دار النشر المغربية، الدار البيضاء، الفردية(
)عبلقات الشغؿ  ، الجزء الثاني،قانوف الشغؿ بالمغرب  ،محمد سعيد بناني -69

 .2:96، دار النشر المغربية، الدار البيضاء المغرب – ،(الجماعية

دار ومكتبة ، األحكاـ العامة لعقد العمؿ الفردي والجماعي، محمد عبد اهلل الفبلح -:6
 .3117الفضيؿ لمنشر والتوزيع، بنغازي، 

الجزء  ،مدونة الفقو و القضاء في قانوف العمؿ الجديد، محمد عزمي البكري -71
 .2:96األوؿ، دار الثقافة لمطباعة و النشر، القاىرة، 

الكتب دار العمـ لمطباعة،  ـ، عالقانوفالموسوعة العمالية في ، محمد فييـ أميف -72
 .2:88القاىرة، 

العمؿ، منشورات جامعة  فقانو  ،محمد فاروؽ الباشا، التشريعات االجتماعية -73
 ,1994دمشؽ، 

العربية، الطبعة الرابعة، دار النيضة  ،رح قانوف العمؿش ،لبيب شنبمحمد  -74
 .2:94 ،القاىرة

الجزء الثاني، ديواف المطبوعات الجامعية، ، راىيميي، القضاء المستعجؿبمحمد  -75
 .3118، الجزائر

ديواف  ،مصدرا لئللتزاـ باعتبارهالعمؿ غير المشروع ، محمود جبلؿ حمزة - 76
 .  2:96 ،المطبوعات الجامعية، الجزائر

الطبعة الثانية، ، عقد العمؿ في القانوف المصري، محمود جماؿ الديف زكي -77
 .1982مطابع الييئة المصرية العامة لمكتاب، القاىرة، 

قانوف العمؿ، الطبعة الثالثة، مطبعة جامعة القاىرة، محمود جماؿ الديف زكي،  -78
1983. 
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دار الجامعة الجديدة  ،اعيةعبلقات العمؿ الجم ،مصطفى احمد أبو عمرو -79
 .3116لمنشر، اإلسكندرية، 

الطبعة الثالثة، المركز الثقافي ، االجتماعيدروس في القانوف  ،موسى عبود -:7
 .2004العربي، بيروت، 

، منشأة المعارؼ، األولى ة، الطبعالجنائية لمحقوؽ العمالية ةالحماي ،ناىد العجوز -81
 .7::2 القاىرة،

، الوسيط في قانوف المرافعات المدنية والتجارية، يؿ عمرنبيؿ إسماع -82
 .3117اإلسكندرية، ، دار الجامعة الجديدة لمنشر ،الخصـو، الدعاوى ،االختصاص

، دار اليدى ،تشريعات العمؿ نصا وتطبيقا ،حفراح محمد الصالنبيؿ صقر و  -83
 .:311 ،الجزائر .عيف مميمة

 ، ر عيف مميمةدا ،المدنية  إلجراءاتاالوسيط في شرح قانوف  نبيؿ صقر، -84
 .3119 الجزائر،

شرح  ،المجمد األوؿ ،موسوعة التشريعات االجتماعية ىشاـ زويف المحامي، -85
وف ذكر )د ،المركز القضائي لمنشر والتوزيع، القاىرة، قانوف العمؿ والمحاكـ العمالية

 .(سنة النشر
دار  ،االقتصادية في الجزائرعبلقات العمؿ في ظؿ اإلصبلحات ، واضح رشيد -86

 .3114 ،ىومة لمطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر
 

 II - والمذكرات الجامعية ألطروحاتا   : 
 :األطروحات - أ

لمشغؿ في إطار الممارسة  تطبيؽ االتفاقيات الدولية راع،أحمد بود -2 
 .3113 ،أكداؿ، الرباط،دكتوراه في القانوف، جامعة محمد الخامسأطروحة ، المغربية
  ،الصديؽ بزاوي، قانوف الشغؿ المغربي ومبدأ استقرار عبلقات العمؿ-3 

أطروحة لنيؿ دكتوراه الدولة في القانوف الخاص، جامعة الحسف الثاني، كمية العموـ 
 . 3116 -3115القانونية واالقتصادية واالجتماعية، الدار البيضاء، السنة الجامعية 
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 ،السمطة التأديبية لممشغؿ في ضوء مدونة الشغؿبكري عبد القادر، حدود بو -4 
ية نة مقارنة، أطروحة لنيؿ الدكتوراه في القانوف الخاص، كمية العمـو القانو اسدر 

 .3124-3123وجدة، السنة الجامعية واالقتصادية واالجتماعية، جامعة محمد األوؿ، 
 لمغربي،افي القانوف االجتماعي  اإلدارةحياة أدغوغي، حدود سمطات -5      

أطروحة لنيؿ درجة الدكتوراه في الحقوؽ، قانوف خاص، كمية  ،عبلقات الشغؿ الفردية
 .3114-3113الحقوؽ، جامعة الحسف الثاني، الدار البيضاء، السنة الجامعية 

رسالة  ،تسوية منازعات العمؿ الجماعية رشيد واضح، نظاـ التحكيـ في -6 
ي ز يمولود معمري، ت الحقوؽ جامعةمية خصص قانوف، كالعموـ، التلنيؿ شيادة الدكتوراه في 

 .3121وزو، 
 الجماعية,خالفي عبد المطيؼ، الوسائؿ السممية لحؿ منازعات العمؿ  -7 

 .2:98القاىرة،  شمس،أطروحة دكتوراه، جامعة عيف 
جامعة عيف شمس  ،رسالة دكتوراه،اإلنياء التعسفي لعقد العمؿ، دنيا مباركة -8 
 .2:98 ة،القاىر 

االتفاقيات الجماعية لمعمؿ كإطار لتنظيـ عبلقات العمؿ في  ،سميماف أحمية-9
 ة، جامعكمية الحقوؽدولة في القانوف،  لنبؿ شيادة دكتوراهأطروحة  ،التشريع الجزائري

 .3119، 2الجزائر
أطروحة   ،الشغؿ ودورىا في ضماف الحماية العمالية يةصباح كوتو، مفتش -:     

كمية العمـو القانونية واالقتصادية واالجتماعية، جامعة الحسف قوؽ، دكتوراه في الح
 . 3115  ،الدار البيضاءالثاني، 
قواعد التحكيـ في منازعات العمؿ الجماعية، دراسة ، عبد القادر الطوره  -21     

 .2:99مقارنة، رسالة لنيؿ درجة دكتور في الحقوؽ، كمية الحقوؽ، جامعة القاىرة، 
جر كأثر إلنياء عبلقات الشغؿ عمى ضوء فقداف األ بو العوماري،عبد ر  -22 

 ،رسالة لنيؿ الدكتوراه، كمية العمـو القانونية واالقتصادية االجتماعية ،القانوف المغربي
 .3116 -3115 ،الرباط ،أكداؿ جامعة محمد الخامس،

نزاعات الشغؿ الجماعية وطرؽ تسويتيا السممية في ، عمي الصقمي -24 
أطروحة لنيؿ دكتوراه الدولة في القانوف الخاص، جامعة ، نوف المغربي والمقارفالقا
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السنة  ،فاس انونية واالقتصادية واالجتماعية،كمية العمـو الق محمد بف عبد اهلل،
 .:2:9-2:99الجامعية 
رسالة دكتوراه،  ،عمي ىيكؿ، الدفع بإحالة الدعوى في قانوف المرافعات -26 

 .3115عة اإلسكندرية، كمية الحقوؽ،  جام
رسالة ، عمؿ القضائي في قانوف المرافعاتالنظرية العامة لم، عمي راغب -27 

 .2:85دكتوراه، كمية الحقوؽ، جامعة عيف شمس، القاىرة، 
  ،الوسائؿ السممية لتسوية منازعات العمؿ الجماعية، عيسى لعبلوي -28 

جامعة ،كمية الحقوؽ،ي القانوفأطروحة لنيؿ شيادة دكتوراه دولة ف ، دراسة مقارنة
 .3122 ،2الجزائر
ي القانوف ضوابط إنياء عقد العمؿ لسباب اقتصادية ف، فتحي وردية -29 
، التخصص: القانوف، كمية الحقوؽ الجزائري ، رسالة لنيؿ شيادة الدكتوراه في العمـو

 .3124والعمـو السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
ي، مسطرة التقاضي في المادة االجتماعية في القانوف كماؿ الودغير  -:2 
كمية العموـ القانونية واالقتصادية أطروحة لنيؿ الدكتوراه في الحقوؽ، ، المغربي

 .3117-3116 ،الرباط، السنة الجامعية ،أكداؿ،جامعة محمد الخامسواالجتماعية، 
الة دكتوراه، رس ،آثار إنياء عقد العمؿ ،محمد عماد محمد أحمد البربري -31 

 .2:92 ،جامعة عيف شمس، القاىرة
إزالة التنظيـ في قانوف العمؿ وحماية العماؿ  ،معاشو نبالي فطة -32 

، تخصص ، المسرحيف ألسباب اقتصادية رسالة لنيؿ شيادة الدكتوراه في العمـو
 .3119جامعة مولود معمري، تيزي وزو،  ،القانوف، كمية الحقوؽ

العمؿ  التوفيؽ والوساطة في منازعات ،عشري ناىد حسف حسيف عمي -33 
، رسالة لنيؿ شيادة الدكتوراه في القانوف، كمية الحقوؽ، الجماعية، دراسة مقارنة

 .3116جامعة القاىرة، 
 ، عمؿ القضائي في قانوف المرافعاتوجدي راغب، النظرية العامة لم -34 
 .2:85، القاىرةجامعة عيف شمس،  ،دكتوراه، كمية الحقوؽرسالة 
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الحماية الوظيفية واالقتصادية لمعامؿ في قانوف العمؿ ، ىادفي بشير-35 
في القانوف، كمية الحقوؽ، جامعة باجي لنيؿ شيادة دكتوراه دولة  أطروحة،الجزائري

 .3119مختار، عنابة، 
 

 :الماجستير مذكرات–ب  
 ر،أسماء عوريش، التحكيـ في منازعات العمؿ الجماعية، رسالة ماجستي -2 

 .3114جامعة القاىرة،  كمية الحقوؽ،
( والحاجة 2:85-2:83أسامة األبيري، تجربة المحاكـ االجتماعية بالمغرب ) -3 

بحث لنيؿ دبمـو الدراسات العميا المتخصصة ، إلى إحداث قضاء اجتماعي متخصص
جامعة كمية العمـو القانونية واالقتصادية واالجتماعية، في الميف القضائية والقانونية، 

 .:311-3119الرباط، السنة الجامعية ، السويسيمحمد الخامس، 
دراسة مقدمة  ،جميؿ موسى محمد سرحاف، عبلقات العمؿ الجماعية في فمسطيف -4

 . 3114، أكتوبر ،والدراسات القانونية لمحصوؿ عمى درجة الماجستير، القاىرةلقسـ البحوث 
ماجستير  مذكرة، لتطور واآلفاؽا ،العمؿ في الجزائرخنيش رابح، مفتشية  -5 

 .3123-3122 الجامعية ، السنة2رجامعة الجزائ ،كمية الحقوؽ ،القانوف العاـفي 

مذكرة لنيؿ ، عبلقات العمؿ الفردية في القانوف الجزائري شويحة زينب، -6 
 .3113 ، جامعة الجزائر،كمية الحقوؽومالية"،  إدارةفي الحقوؽ، فرع "شيادة الماجستير 

رسالة لنيؿ شيادة ، محاولة تأصيؿ قانوني ،العامؿ إرجاعطاىر بوعزيزي،  -7 
السنة ،  IIIجامعة تونس  والعموـ السياسية،كمية الحقوؽ  الدراسات المعمقة في القانوف الخاص،

 .ii:::2-9::2الجامعية 
رسالة ،التسريح التأديبي في تشريع العمؿ الجزائري ،طربيت سعيد -8 
 .    2:99،، جامعة الجزائرقوؽكمية الح ،ماجستير
العمؿ والحكـ  إلىإشكالية الخيار بيف اإلرجاع  ،عائشة الساعيد -9 

متخصصة في الميف القضائية الرسالة لنيؿ دبمـو الدراسات العميا  ،بالتعويض
الخامس، جامعة محمد  كمية العمـو القانونية واالجتماعية واالقتصادية، ،والقانونية

 .:311 -3119 ،الرباطالسويسي، 
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منازعات العمؿ في نطاؽ المؤسسة العمومية  ،يقوريش بف شرق -: 
 .3113-3112 ،، الجزائراإلدارية، كمية الحقوؽ والعموـ رسالة ماجستير ،االقتصادية

مذكرة لنيؿ ، النظاـ القانوني لعقد العمؿ غير المحدد المدةكريـ غانية،  -21 
جامعة مولود معمري،  انوف األعماؿ"، كمية الحقوؽ،قشيادة الماجستير في القانوف، فرع " 

 (.المناقشة )دوف ذكر تاريختيزي وزو، 
الوسائؿ الرضائية لفض منازعات العمؿ ،ناىد حسف حسيف عمي عشري -22 
 .3118جامعة القاىرة،  ،رسالة ماجستير، كمية الحقوؽ ،الجماعية
نيؿ دبموـ الدراسات رسالة ل، القضاء االجتماعي بالمغرب، ىاشـ العموي -23 

جامعة  كمية العمـو القانونية واالقتصادية واالجتماعية، ،العميا في القانوف الخاص
 . 2:97-2:96الرباط،  .محمد الخامس

  ،، النزعة الحمائية لقانوف الشغؿ في مجاؿ الطرد مف العمؿـوليد سال -24 
، كمية الحقوؽ والعموـ ؿمذكرة اإلحراز عمى شيادة الدراسات المعمقة في قانوف األعما

 .3119-3118 السنة الجامعية ، IIIجامعة تونس  السياسية،
رسالة لنيؿ دبموـ  ،الصمح بيف مفتشية العمؿ والقضاء يامنة حركات، -25 

كمية العمـو القانونية  ،صة في الميف القضائية والقانونيةالدراسات العميا المتخص
 .3119 ،الرباط، يسيالسو ، جامعة محمد الخامس واالقتصادية،

 

  III–المقاالت 
المجمة الجزائرية ،النظاـ القانوني لنزاعات العمؿ الفردية ،أولفقيادريس -2 
 .9::2 ،، الجزائر33العدد  مطبعة شراقة، المعيد الوطني لمعمؿ، ،لمعمؿ
مجمة القضاء  ،المفيـو القضائي لمطرد التعسفي طرشونو، المنجي -3 
 .4::2 ،، تونسالدراسات القانونية والقضائية، وزارة العدؿمركز ،21،عدد والتشريع
ألسباب  ددور القاضي في مجاؿ النزاعات المترتبة عف الطر  النوري مزيد،"-4 

 .3119، كمية الحقوؽ، صفاقص، 26مجمة دراسات قانونية، عدد  . "اقتصادية

عية في التشريع ة االجتماإشكالية النفاذ المعجؿ في الماد زنطار، أحمد األمراني -5 
 ،الجمعية التونسية لمقانوف االجتماعي،تونس،:  ، المجمة التونسية لمقانوف االجتماعي،المغربي

3115. 
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 .ضوابط اختصاص المحاكـ في القانوف والشريعة االسبلمية أحمد محمد مميجي، -6 
 .:2:9ية المتحدة،اإلمارات العربجامعة  ،كمية الشريعة والقانوف،4العدد  ،مجمة الشريعة والقانوف

د كيفية قراءة تحميمية مع تحدي ،مدونة الشغؿ الجديدةبشرى العموي،  -7 
التعويض عف الفصؿ عف العمؿ، المجمة المغربية لقانوف األعماؿ احتساب 

 .3115، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء،7والمقاوالت، عدد
الفردية عمى ضوء بشرى العموي، الصمح كوسيمة لحؿ نزاعات الشغؿ  -8 

، مطبعة 9، عدد المجمة المغربية لقانوف األعماؿ والمقاوالت، مدونة الشغؿ الجديدة
 .3116النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 

 .دعوى المسؤولية التقصيرية في القانوف المدني الجزائري، بمحاج العربي -9 
ديواف المطبوعات الجامعية،  ،3المجمة الجزائرية لمعموـ القانونية واالقتصادية، العدد 

 .5::2الجزائر 
المجمة النقدية لمقانوف والعمـو ، الطعف بالنقض بوبشير محند أمقراف، -:

 .3119، تيزي وزو، كمية الحقوؽ والعموـ السياسية، جامعة مولود معمري ،3العددالسياسية،
، برلمانيمجمة الفكر ال، تسوية النزاعات الفردية في العمؿبوخالفة غريب،  -21 
 .3121 ، الجزائر،مجمس األمة ،36العدد 
 المجمة التونسية لمقانوف االجتماعي،، التقاضي الشغميحافظ العموري،  -22 

 .3115 ،، تونس:عدد  الجمعية التونسية لمقانوف االجتماعي،
المجمة النقدية  ،النظاـ الداخمي في قانوف عبلقات العمؿ حساف نادية، -23 

كمية الحقوؽ والعموـ السياسية، جامعة مولود معمري، ،2، العدد السياسية لمقانوف والعمـو
 .3119وزو، تيزي 

صور الخطأ الجسيـ الصادر عف األجير، دراسة تحميمية  رشيد الزعيـ، -24 
، مطبعة النجاح الجديدة، الدار 37مجمة القصر، العدد ، الشغؿمف مدونة  :4نقدية لممادة 

 .3121البيضاء 
ة أحفوظ، إشكالية إرجاع األجير إلى العمؿ وتقديـ التعويض عف رشيد -25 

المعيد لمعالي ، الندوة الثالثة لمقضاء االجتماعي ،اإلنياء التعسفي لعقد الشغؿ
 .3115الرباط،  دار السبلـ،طبع ونشر وتوزيع  مكتبة ، 3114ماي  35و  34يومي لمقضاء، 
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 ، لنزاعات الشغؿ الفردية خصوصيات القواعد المسطرية، سعيد اليوسفي -26 
، ، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء7/  6عدد المجمة المغربية لممنازعات القانونية، 

3118. 
الوسائؿ غير القضائية لفض  ، عبد الحميد نجاشي عبد الحميد الزىيري -27 

عربية ، جامعة عجماف، اإلمارات ال25مجمة الحؽ، العدد ،  منازعات عقد العمؿ الفردي
 .:311المتحدة، 

عبد الرحماف عزاوي، اتفاقية العمؿ الجماعية كتقنية قانونية لتنظيـ  -28 
 .  8::2، المجمة القانونية التونسية، مركز النشر الجامعي، تونس، عبلقات العمؿ

 وأثره عمى القضاءلشغؿ دور مفتشية ا، عبد العمي بناني السميرس -29 
 يوميالوطني لمدراسات القضائية،   القضاء االجتماعي،الندوة  الثانية ، االجتماعي

 .3::2، الرباطالقضائية،  ، منشورات جمعية تنمية البحوث والدراسات3::2 فيفري 36/37

عبد القادر بوبكري، خصوصيات تنفيذ األحكاـ في قضايا نزاعات الشغؿ  -:2 
 .3118لبيضاء،، مطبعة النجاح الجديدة، الدار ا27"، مقاؿ مجمة القصر، العدد 

مجمة ، قواعد المسطرة في المادة االجتماعية ،عبد الكريـ الطالب -31 
 .3118، الرباط، دار ابي رقراؽ لمطباعة والنشر، 3محاكمة، العدد 

الصمح القضائي في التشريع المغربي بيف التأصيؿ  ،عبد المطيؼ ادزي -32 
 .3121الناشر(، الرباط، ، ) دوف ذكر 9مجمة األمبلؾ، العدد  ،والتطبيؽ العممي

لجسيـ، االجتياد القضائي بشأف الطرد مف أجؿ الخطأ ا عمر نحاؿ، -33 
 . 3113 الرباط، دار القمـ لمطباعة والنشر والتوزيع، ،2مجمة البحوث، العدد 

، قسـ 3عمارة نعروررة، الجديد في عبلقات العمؿ، المجمة القضائية، العدد  -33      
 ,4::2ممحكمة العميا، الجزائر، المستندات والنشر ل

 والوساطة والتحكيـ في النزاعاتالمصالحة  فاطمة الزىراء بف محمود،  -34 
تونس،  مركز الدراسات القانونية والقضائية، ،5مجمة القضاء والتشريع، العدد  ،الشغمية

3113. 
جمة م، محمد السماحي، موقع القضاء المستعجؿ مف القضاء بصفة عامة -35 
 .2:99 الرباط،ىيئة المحاميف بالرباط،  ، 6العدد ة المحاماة، رسال
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محمد القري اليوسفي واألستاذ محمد الشرقاني، الفصؿ التأديبي لؤلجير  -36 
 29-28مجمة المغربية لقانوف األعماؿ والمقاوالت، عدد ، وفؽ مدونة الشغؿ الجديدة

 .3121المغرب،  ، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء،يناير ػ يونيو
مسطرة الصمح في نزاعات الشغؿ الفردية عمى ضوء محمد اوزياف،  -37 

بيف ضرورات اإلبقاء عمى السمـ االجتماعي وحتميات ، مدونة الشغؿ المغربية الجديدة
مطبعة النجاح  ،22لقانوف األعماؿ والمقاوالت، العدد المجمة المغربية  ،التنمية االقتصادية

 .3117، ب، المغر لبيضاءاالجديدة، الدار 

 ،التعسؼ وبالبطبلف في تشريع العمؿ الجزائري  ،محمد سرور -38 
كمية الحقوؽ والعموـ السياسية،  ،2العدد  لمقانوف والعمـو السياسية، ةالمجمة النقدي

 .3123تيزي وزو، جامعة مولود معمري، 

الجسيـ محمد سعيد جرندي، موقؼ مدونة الشغؿ مف تحديد مفيـو الخطأ  -39 
 ، الرباط،267وزارة العدؿ المغربية، العدد المبرر لطرد األجير، مجمة القضاء والقانوف، 

311:  . 
الندوة الثالثة  ،محمد عطاؼ، التنفيذ المعجؿ في القضايا االجتماعية - :3 

طبع ونشر  ،3114ماي  35و  34يوميلمقضاء االجتماعي، المعيد لمعالي لمقضاء، 
 . 3115السبلـ، الرباط، دار  وتوزيع مكتبة

محمد مصطفى اليوني، قراءة سريعة في نصوص ميممة مف قانوف  -41 
 . :311، طرابمس، ، يناير31العمؿ، مجمة المحامي، نقابة المحاميف الميبييف، العدد 

المعيد العربي لمثقافة  ،حوؿ تشريعات العمؿ العربية ،محمد ىبلؿ-42 
 .2:92، العمالية، الجزائر

في قانوف  المحكمة االجتماعيةصاص تعميؽ عمى اخت، اشو عمارمع -43 
، كمية 2المجمة النقدية لمقانوف والعمـو السياسية،العدد  ،واإلداريةالمدنية  اإلجراءات

 .3121الحقوؽ، جامعة مولود معمري، تيزي وزو،
الممتقى ، المصالحة في النزاعات الفردية إلزاميةمعاشو نبالي فطة،  -44 

منظـ بكمية الحقوؽ، جامعة مولود الحة آلية بديمة لحؿ النزاعات، لوؿ المصالوطني ح
 .3124أفريؿ  36و  35معمري، تيزي وزو، يومي 
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تقييـ تجربة التنظيـ الفضائي في المادة االجتماعية، الواقع  ،ىاشـ العموي -45 
 36/37 ومييالوطني لمدراسات القضائية،   الندوة الثانية لمقضاء االجتماعي، واآلفاؽ،
 .3::2البحوث والدراسات القضائية، الرباط، منشورات جمعية تنمية ، 3::2، فيفري

، المسار ية في قانوف مدونة الشغؿ الجديدةقراءة أول يوسؼ بنباصر، -46 
 دوف ذكر الناشر(،)الدراسات القانونية واألبحاث القضائية، الطبعة األولى،سمسمة ، والتطمعات

 .3116الدار البيضاء 
 

 IV-  التنظيميةالنصوص التشريعية و: 
 النصوص التشريعية :(2 
المتضمف قانوف اإلجراءات المدنية  ،19/17/2:77المؤرخ في  ،265-77أمر  ػ 2 
 .المعدؿ والمتمـ الجزائري

ديواف  القضائية،المتعمؽ بالمساعدة  ،16/19/2:82المؤرخ في  ،68-82مر األػ 3
 .2:92 ،المطبوعات الجامعية، الجزائر

المتعمؽ بالشروط العامة لعبلقات  ،15/2:86/:3المؤرخ في  ،42–86مر األػ  4
 .27/16/2:86 بتاريخ صادر ،:4 العدد جريدة رسميةالعمؿ في القطاع الخاص، 

جريدة المتعمؽ بالعدالة في العمؿ،  ،15/2:86/:3المؤرخ في  ،43–86مر األػ  5
 .27/16/2:86 خصادر بتاري، :4عدد ال رسمية

مفتشية العمؿ  باختصاصاتالمتعمؽ  ،15/2:86/:3المؤرخ في  ،44–86مر األػ 6
 .27/16/2:86 بتاريخ صادر ،:4عدد ال ،رسميةجريدة ، االجتماعيةالشؤوف و 

المعدؿ  المتضمف القانوف المدني ،2:86/:37/1المؤرخ في  ،69–86مر األػ 7
 .2:86/:41/1 خبتاري صادر، 89عدد ال، جريدة رسمية، والمتمـ
المتضمف القانوف األساسي العاـ  ،16/19/2:89المؤرخ في  ،23–89قانوف الػ 8
 .19/19/2:89 خبتاري صادر ،43 العددجريدة رسمية، لمعامؿ، 

جريدة المتعمؽ بعبلقة العمؿ الفردية،  ،38/13/2:93المؤرخ في  ،17–93قانوف الػ 9
 .13/14/2:93 خبتاريصادر ، :عدد ال رسمية،
األمراض دث العمؿ و المتعمؽ بحوا ،13/18/2:94المؤرخ في  ،24–94 قانوفالػ :

 .16/18/2:94 خبتاري صادر، 39عدد ال جريدة رسمية،المينية، 
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المتعمؽ بتسوية النزاعات في مجاؿ  ،13/18/2:94المؤرخ في  ،26–94قانوف الػ 21
 .16/18/2:94 خبتاريصادر ، 39 عددالجريدة رسمية، ، االجتماعيالضماف 
متعمؽ بالوقاية الصحية و األمف ، ال37/12/2:99المؤرخ في  18–99قانوف الػ 22

 .38/12/2:99 خبتاريصادر ، 5عدد ال جريدة رسمية،طب العمؿ، و 
ت المتعمؽ بالوقاية مف النزاعا 1::17/13/2المؤرخ في  13–1:قانوف الػ 23

صادر ، 7عدد ال ،حماية حؽ اإلضراب، جريدة رسميةالجماعية في العمؿ وتسويتيا و 
 1::18/13/2خبتاري

دة يجر فتشية العمؿ، المتعمؽ بم ،1::17/13/2المؤرخ في  ،14–1:قانوف الػ 24
 .1::18/13/2 بتاريخصادر ،7عدد الرسمية، 
المتعمؽ بتسوية النزاعات الفردية في  ،1:/17/13المؤرخ في  ،15–1:قانوف الػ 25
 ,1::18/13/2 بتاريخصادر  ،7عدد ال جريدة رسمية،العمؿ، 
 ،جريدة رسمية ،المتعمؽ بعبلقات العمؿ ،/32/15المؤرخ في  ،22-1:قانوف الػ 26

المؤرخ في  ،32-7:ألمرابمقتضى والمتمـ ، المعدؿ 1::36/15/2 خ، بتاري28عدد ال
 ،13-8:واألمر رقـ ، 7::21/18/2 بتاريخصادر ، 54عدد ال جريدة رسمية،، 7::18/2/:1

 .8::23/12/2 خبتاريصادر ، 4عدد ال يدة رسمية،جر ، 8::2يناير  22مؤرخ في
المتعمؽ بكيفيات ممارسة الحؽ  ،1::13/17/2المؤرخ في  ،25–1:قانوف الػ 27
 .1::17/17/2 بتاريخ صادر ،34عدد ال جريدة رسمية،النقابي، 
المتعمؽ بالمنازعات في مجاؿ  34/13/3119المؤرخ في  19–19القانوف  ػ 28

 ,13/14/3119بتاريخصادر ، 22عدد ال رسمية، ةيد، جر الضماف االجتماعي
المتضمف قانوف اإلجراءات المدنية  ،36/13/3119المؤرخ في  ،:1–19القانوف  ػ 29

 .34/15/3119 خصادر بتاري،32عدد ال جريدة رسمية،واإلدارية، 
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 النصوص التنظيمية :(3 
بسير المحاكـ في  المتعمؽ ،2:83مارس  32المؤرخ في  ،72–83المرسوـ رقـ  ػ 2

 .2:83مارس  39بتاريخ صادر،36عدد ال جريدة رسمية،، االجتماعيةالمسائؿ 
المتعمؽ بكيفيات تطبيؽ  ،2:93سبتمبر 22المؤرخ في  413–93المرسوـ التنفيذي رقـ ػ 3

 25 خصادر بتاري، 84عدد ال جريدة رسمية،األحكاـ التشريعية الخاصة بعبلقات العمؿ الفردية، 
 .2:93سبتمبر 

المتعمؽ بتنظيـ  ،1::2جويمية  25المؤرخ في  ،:31-1:مرسـو تنفيذي رقـ  ػ 4
 .1::2جويمية  29  بتاريخصادر ،:3 اؿجريدة رسمية، وسيرىا، المفتشية العامة لمعمؿ 

المتعمؽ بالقواعد  ،2::2جانفي:2المؤرخ في  ،16–2:المرسـو التنفيذي رقـ  ػ 5
جريدة الصحة و األمف في أماكف العمؿ،  العامة لمحماية التي تطبؽ عمى حفظ

 .2::2 جانفي34 خصادر بتاري،5عدد ال رسمية،
القانوف يتضمف  ،2::2فيفري  27المؤرخ في  ،55-2:مرسوـ تنفيذي رقـ ػ  6
 31 خصادر بتاري،9عدد ال جريدة رسمية،الخاص المطبؽ عمى مفتشي العمؿ، ي األساس
 .2::2فيفري 
تعمؽ بكيفيات الم ،2::2أوت  21 المؤرخ في ،384–2:المرسـو التنفيذي رقـ  ػ 7

 خصادر بتاري،49عدد ا جريدة رسمية،أعضاء مكاتب المصالحة، انتخاب المساعديف و 
، 3::2جواف  17 مؤرخ في 99-3:، معدؿ ومتمـ بمرسوـ تنفيذي رقـ 2::2أوت  25

 .3::2جويمية  :2 بتاريخ صادر ،66عدد ال جريدة رسمية،
يحدد االختصاص  ،3116يناير  7مؤرخ في  ،18-16ي رقـ مرسوـ تنفيذ ػ 8

 .3116جانفي :1 بتاريخ صادر ،5عدد ال جريدة رسمية، ،المحمي لمكاتب المصالحة
يتضمف تنظيـ المفتشية  ،3116يناير  7مؤرخ في  ،16-16مرسـو تنفيذي رقـ  ػ 9

 .3116جانفي :1 خصادر بتاري ،5عدد ا جريدة رسمية،العامة لمعمؿ وسيرىا، 
يحدد تنظيـ مفتشية العمؿ  ،3116 أوت 27قرار وزاري مشترؾ مؤرخ في  ػ :
 .3116نوفمبر  31 خصادر بتاري ،86 العدد جريدة رسمية،لموالية، 
يحدد عدد مكاتب مفتشية العمؿ  ،3116 أوت 27مؤرخ في قرار وزاري مشترؾ  ػ 21

نوفمبر  31 خر بتاريصاد ،86عدد ال جريدة رسمية،وتنظيميا واختصاصيا اإلقميمي، 
3116, 



 

- 311 - 

 

، يحدد تنظيـ مفتشية العمؿ 3116أوت  27قرار وزاري مشترؾ مؤرخ في  ػ 22
 .3116نوفمبر 31 بتاريخ صادر ،86عدد ال جريدة رسمية،لموالية، 
، يحدد عدد مكاتب مفتشية العمؿ 3116أوت  27مشترؾ مؤرخ في قرار وزاري  ػ 23

 31 بتاريخ صادر ،86 عددال رسمية، جريدة، اإلقميميوتنظيميا واختصاصيا 
 .3116نوفمبر

، يحدد تنظيـ المفتشية العامة 3117جانفي  29قرار وزاري مشترؾ مؤرخ في  ػ 24
 .3117فيفري  :2 خصادر بتاري ،:1عدد ال جريدة رسمية،لمعمؿ في مكاتب، 

 
 ـ القوانين األجنبية: 4 

المؤرخ في  ،التونسي المتضمف لقانوف الشغؿ ،2:77لسنة  38قانوف رقـ  ػ 2
، (النشر، الطبعة األولى بوسبلمة لمطباعة و دار الصادر عف دائرة التشريع، 41/15/2:77

لمتعمؽ بتعويض ، ا2:88لسنة  66قانوف رقـ المعدؿ والمتمـ بال .،(وف تاريخ النشر)دتونس، 
رسمي تسمية مجمس العرؼ بدائرة الشغؿ في جميع فصوؿ قانوف الشغؿ التونسي، الرائد ال

 .، المعدؿ والمتمـ2:88أوت  :1و 16الصادر في ،64عددلمجميورية التونسية، 
المرافعات المدنية والتجارية  المتضمف قانوف ،2:79لسنة  24قانوف رقـ  ػ 3

 .16/2:79/:1في  ، الصادر:2عدد  ،جريدة رسميةقانوف اإلثبات المصري، و 
جب ظيير شريؼ بمثابة قانوف ، الصادر بمو قانوف المسطرة المدنية المغربيةػ  4
صادر مكرر  32، 30، الجريدة الرسمية عدد 1974سبتمبر 28بتاريخ،1.74.447رقـ 

 .1974سبتمبر  30بتاريخ 
، المتضمف قانوف العمؿ 24/19/2:92المؤرخ في  ،2:92لسنة  248قانوف رقـ  ػ 56
 .2::24/19/2 بتاريخ صادر ،44 العدد ،الجريدة الرسمية المصري،

، المتضمف 3119لسنة  911، المعدؿ بالقانوف رقـ 3114لسنة  23لقانوف رقـ ا ػ 6
 .18/15/3114بتاريخ  صادر ،25عدد  ،رسمية ة, جريدالجديد العمؿ المصريقانوف 

 22، بتاريخ 231432:5الصادرة بموجب الظيير الشريؼ رقـ مدونة الشغؿ المغربية، ػ  7
عدد  ،، جريدة رسميةالشغؿالمتعمؽ بمدونة  ،::763القانوف رقـ  ذبتنفي، 3114ديسمبر 

 .3114ديسمبر  9 خصادر بتاري، 6278
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، مؤرخ 329 -2007قانوف العمؿ الفرنسي المعدؿ والمتمـ بموجب األمر رقـ ػ  8
 .2008ماي 1، والذي دخؿ حيز التطبيؽ  بتاريخ 2007مارس  12في 
 

 V- :االجتيادالقضائي 
 أ ـ اإلجتياد القضائي الجزائري: 

، المجمة 18/13/2:94بتاريخ  ،41272قرار المحكمة العميا، الغرفة االجتماعية، ممؼ رقـ ػ 2
 . :2:9لممحكمة العميا، الجزائر،  المستندات والنشر، قسـ 2القضائية، العدد 

، المجمة 2:94/ 17/ 38بتاريخ  ،:4425قرار المحكمة العميا، الغرفة االجتماعية، ممؼ رقـ ػ  3
 .  2:94، قسـ الوثائؽ لممحكمة العميا، الجزائر، 2دد القضائية، الع

، المجمة 32/22/2:94بتاريخ ،43824قرار المحكمة العميا، الغرفة االجتماعية، ممؼ رقـ ػ 4
 .  2:94، قسـ الوثائؽ لممحكمة العميا، الجزائر، 2القضائية، العدد 

المجمة ،  37/14/2:95بتاريخ  ،47283قرار المحكمة العميا، الغرفة االجتماعية، ممؼ رقـ ػ  5
 . :2:9، قسـ الوثائؽ لممحكمة العميا، الجزائر، 5القضائية، العدد 

المجمة ،  18/16/2:96بتاريخ  ،48196قرار المحكمة العميا، الغرفة االجتماعية، ممؼ رقـ ػ  6
 .2:96لممحكمة العميا، الجزائر،  المستندات والنشر، قسـ 2القضائية، العدد 

المجمة ، 18/16/2:96بتاريخ  ،48167المحكمة العميا، الغرفة االجتماعية، ممؼ رقـ  قرارػ  7
 .1::2لممحكمة العميا، الجزائر،  الوثائؽ، قسـ 2القضائية، العدد 

، 18/16/2:96، بتاريخ 48169قرار المحكمة العميا، الغرفة االجتماعية، ممؼ رقـ  ػ 8
 .1::2العميا، الجزائر،  والنشر لممحكمة ، قسـ المستندات1المجمة القضائية، العدد 

المجمة ، 23/16/2:96بتاريخ  ،368844قرار المحكمة العميا، الغرفة االجتماعية، ممؼ رقـ ػ  9
 .2:96لممحكمة العميا، الجزائر،  المستندات والنشر، قسـ 2القضائية، العدد 

المجمة ، 42/14/2:97تاريخ ب ،42::4قرار المحكمة العميا، الغرفة االجتماعية، ممؼ رقـ ػ  :
 .2:97لممحكمة العميا، الجزائر،  المستندات والنشر، قسـ 2القضائية، العدد 

المجمة ، 42/14/2:97بتاريخ  ،51714قرار المحكمة العميا، الغرفة االجتماعية، ممؼ رقـ ػ  21
 .2:97لممحكمة العميا، الجزائر،  الوثائؽ، قسـ 2القضائية، العدد 
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، 3/13/2:98، بتاريخ 53233محكمة العميا، الغرفة االجتماعية، ممؼ رقـ قرار الػ  22
 :2:9، قسـ المستندات والنشر لممحكمة العميا، الجزائر، 3المجمة القضائية العدد 

المجمة ، :23/14/2:9، بتاريخ:4576قرار المحكمة العميا، الغرفة االجتماعية، ممؼ رقـ ػ  23
 .:2:9، لممحكمة العميا، الجزائر الوثائؽ، قسـ 3القضائية العدد 

، المجمة 1::26/12/2 ، بتاريخ63172قرار المحكمة العميا، الغرفة االجتماعية، ممؼ رقـ ػ  24
 .4::2، قسـ المستندات والنشر لممحكمة العميا، الجزائر، 1العدد القضائية، 

، 1::18/2/:1، بتاريخ 73753قرار المحكمة العميا، الغرفة االجتماعية، ممؼ رقـ ػ  25
 .1::2، قسـ المستندات والنشر لممحكمة العميا، الجزائر، 4المجمة القضائية، العدد 

، المجمة 4::22/16/2بتاريخ ،:672:ممؼ رقـ قرار المحكمة العميا، الغرفة االجتماعية، ػ  26
 .5::2 ،، قسـ المستندات والنشر لممحكمة العميا، الجزائر1القضائية، العدد 

المجمة  ،4::33/22/2، بتاريخ212242الغرفة االجتماعية، ممؼ رقـ المحكمة العميا، قرار ػ  27
 . 5::2، قسـ المستندات والنشر لممحكمة العميا، الجزائر،1القضائية، العدد 

، 4::19/23/2، بتاريخ 215453قرار المحكمة العميا، الغرفة االجتماعية، ممؼ رقـ ػ  28
 .4::2المستندات والنشر لممحكمة العميا، الجزائر،  ، قسـ1المجمة القضائية، العدد 

المجمة  ،4::19/23/2، بتاريخ ::2156قرار المحكمة العميا، الغرفة االجتماعية، ممؼ رقـ ػ  29
 .5::2، قسـ المستندات والنشر لممحكمة العميا، الجزائر، 2القضائية، العدد 

،المجمة 5::42/12/2بتاريخ  ،217687قـ قرار المحكمة العميا، الغرفة االجتماعية، ممؼ ر ػ :2
 .5::2، ، قسـ الوثائؽ لممحكمة العميا، الجزائر4القضائية، العدد 

، المجمة 5::19/13/2بتاريخ ،6449:قرار المحكمة العميا، الغرفة االجتماعية، ممؼ رقـ ػ  31
 .5::2جزائر، ،قسـ المستندات والنشر لممحكمة العميا، ال1القضائية  لممحكمة العميا، العدد 

، 5::41/14/2، بتاريخ 2184:9قرار المحكمة العميا، الغرفة االجتماعية، ممؼ رقـ ػ  32
 .5::2العميا،الجزائر،  ، قسـ المستندات والنشر لممحكمة1المجمة القضائية، العدد 

، 5::2/ 31/15بتاريخ  ،2221:6قرار المحكمة العميا، الغرفة االجتماعية ممؼ رقـ ػ  33
،قسـ المستندات والنشر لممحكمة العميا، 1القضائية لممحكمة العميا، العدد  المجمة

 .6::2الجزائر، 
، 5::31/23/2، بتاريخ 222:95قرار المحكمة العميا، الغرفة االجتماعية، ممؼ رقـ ػ  34

 .5::2، قسـ الوثائؽ لممحكمة العميا، الجزائر 4المجمة القضائية، العدد 
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المجمة ، 5::31/23/2بتاريخ  ،227916يا، الغرفة االجتماعية، ممؼ رقـ قرار المحكمة العمػ  35
 .5::2الجزائر،  ، قسـ المستندات والنشر لممحكمة العميا،1القضائية، العدد 

، 6::23/2/:2، بتاريخ 23:149قرار المحكمة العميا، الغرفة االجتماعية، ممؼ رقـ ػ  36
 .6::2والنشر لممحكمة العميا، الجزائر، ، قسـ المستندات 2المجمة القضائية، العدد 

، بتاريخ 242:59قرار المحكمة العميا، الغرفة االجتماعية، ممؼ رقـ ػ  37
، مديرية البحث بوزارة العدؿ، طبع الديواف الوطني 61،نشرة القضاة، العدد 7::2/:35/1
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 .3112، قسـ المستندات والنشر لممحكمة العميا، الجزائر، 1القضائية، العدد 



 

- 315 - 

 

المجمة  ،32/14/3112بتاريخ  325:19 رقـ ؼميا، الغرفة االجتماعية، ممالعة قرار المحكمػ  48
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