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 كلمة شكر
الذي كان لنا خري معني وبو دوما نستعني يف كل الدروب  األحدشكرا هلل الواحد 

 لذي أنار دربنا إلجناز ىذا العمل...الطويلة والعسرية، فحمدا هلل ا

" على إشرافو على ىذه واضح رشيدنتقدم جبزيل الشكر إىل األستاذ املشرف "
 املذكرة

 ىذه املذكرة تصويباملناقشة على قبوهلم  أعضاء جلنة شكرأنسى أن أكما ال 

 شكر خاص لكل أساتذة كلية احلقوق.

 شكــــــــــرا
 

 
 

 

 



 
 

 

 

 إهداء

 إىل الوالدين الكرميني حبا واحرتاماأىدي ىذا العمل 

 األعزاء واألخواتإىل اإلخوة 

 غريب وحايب مريابط، إىل كل من عائلة، صاحلي،                   

 يف مشواري الدراسيأتعرف عليهم  أنإىل كل من كان يل الشرف 

 إىل كل الزمالء 
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لطابع الحمائي لقكاعده التي تيدؼ بصكرة أساسية إلى حماية قانكف العمؿ با يتميز
المستخدـ الذم يتمتع بسمطات كاسعة داخؿ الييئة  ة العمؿ معالعماؿ في إطار عالق

المستخدمة المتمثمة في سمطة التنظيـ كاإلشراؼ كالتأديب، فيذه األخيرة تعتبر مف أخطر 
مؿ الذم يبقى الطرؼ الضعيؼ في السمطات التي يستعمميا صاحب العمؿ لمكاجية العا

عالقة العمؿ، لذلؾ فإف العديد مف األحكاـ القانكنية جاءت متضمنة بمجمكعة مف 
يا في إطار عالقات العمؿ الضمانات التي تسمح لمعامؿ بممارسة الحقكؽ التي يتمتع ب

 مف عمؿ الئؽ كمناسب يضمف ليـ الحياة الكريمة. لتمكينو

ختالؼ ة كالجماعية لمعامؿ كاف دائما سبب االحريات الفرديإف الجمع بيف االعتراؼ بال
تأسيس كذلؾ ل كنزاع بيف العامؿ كصاحب العمؿ، كىذا ما أدل إلى صياغة قانكف العمؿ 

عالقات جماعية غايتيا تأطير العالقة الفردية التبعية لمعامؿ عف طريؽ منح حؽ حرية 
ات عمالية تشكؿ القكة المقابمة لقكة التمثيؿ لمعامؿ بكاسطة عماؿ آخريف متمثمة في نقاب

 أصحاب العمؿ .

نما كاف ذلؾ نتاج عكامؿ كثيرة  (1)لنقابات العمالية صدفة أك ىديةاـ يكف حؽ تككيف ل كا 
منيا بركز كظيكر الطبقة العاممة كعنصر ميـ مف عناصر اإلنتاج الرأسمالي بعد الثكرة 

أدل إلى انقساـ المجتمع إلى اج مما الصناعية كما نتج عنيا مف انفصاؿ بيف عناصر اإلنت
، طبقة العماؿ، كطبقة أصحاب العمؿ، فيما طبقتيف تتضارب ىما فف مختمفتااطبقت

أف طبقة العماؿ  ىي األضعؼ  يمصالحيما السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية، فمف البديي
كيف كاألكثر تضررا، ككؿ ىذا كلد لدل العماؿ اإلحساس بالذؿ نتيجة حضر كمنع تك

التكتالت العمالية بعد إلغاء الطكائؼ المينية الذم نتج عف ذلؾ تدىكر حياة العماؿ المعيشية 
                                                           

كؿ مرة في لتاريخ ة كألعندما تجرأ عماؿ يشغمكف في الخياطفي بريطانيا  0271عاـ  إلىالية كؿ نقابة عمأيرجع ظيكر -1
 البرلماف. إلى ـميمظالعمى رفع 
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ربح عف طريؽ  أقصىكالمينية كالصحية بفعؿ الضغكط التي مارسيا أصحاب العمؿ لتحقيؽ 
 فرض أجكر منخفضة لمغاية مقابؿ ساعات عمؿ كبدكف راحة.

مؿ ىك مبدأ حرية العمؿ المرتبط بالحرية في تنظيـ عالقات العكاف المبدأ السائد 
الفردية الذم يسمح لمفرد ممارسة المينة التي يختارىا دكف أم قيكد قد تنشئيا أنظمة 

 Loiتجمعات عمالية، ككاكب ىذا المبدأ ظيكر قكانيف تمنع أية تجمعات عمالية، منيا قانكف "
chapelier "كالتكتالت العمالية،  في فرنسا، الذم كاف ينص عمى تجريـ كؿ التجمعات

بحيث كاف المشرع آنذاؾ يرل أف تجمعات العماؿ ستؤدم إلى إعاقة التبادؿ التجارم 
معاقب  جريمة بكصفياإقامة التجمعات العمالية عف  كاالقتصاد الحر. فكاف يقرر عقكبات 

 .(1)عمييا

كبذلؾ ساعدت السمطات العامة أصحاب العمؿ في قضائيـ عمى أم شكؿ مف أشكاؿ 
لتضامف العمالي، إال أف ذلؾ لـ يمنع الطبقة العاممة مف قياميا بعض الصكر الجمعيات ا

العمالية في ظؿ تجريـ النقابات العمالية، بحيث كانت تنشط بشكؿ سرم لمدفاع عف مصالح 
 ."المعكنة المتبادلة"الطبقة العمالية، كلعؿ أبرز ىذه الجمعيات جمعية 

بإقامة  إالفرض كجكدىا ال يككف تطكر، فرأت أنبدأت حركة تككيف التجمعات في ال
 1825ا عاشتو فرنسا خالؿ الفترة الممتدة ما بيف سنتي لم، كذلؾ المظاىرات كاإلضرابات

مف اضطرابات اجتماعية قدمت فييا الطبقة العاممة كثيرا مف التضحيات التي مف  1848ك
ج نضاليا إلغاء جنحة خالليا فرضت كجكدىا كقكة اجتماعية يجب مراعاتيا، كمف نتائ

 .1864كفي فرنسا عاـ  1824التحالؼ كاإلضراب بحيث ألغيت في بريطانيا بقانكف عاـ 

                                                           
" كافية لتجريـ أشكاؿ التجمع أك التكتؿ بؿ تـ تجريـ تمؾ التجمعات في قانكف العقكبات Loi chapelierلـ تكف أحكاـ " -1

في أحد منو عمى أنو "كؿ تجمع عمالي يسعى إلى كقؼ العمؿ لمدة معينة، أك لمنع العمؿ  504أيضا، بحيث تنص المادة 
الكرشات أك المصانع يعاقب المشارككف فيو بعقكبة الحبس مف شير إلى ثالثة أشير، أما رؤساء التجمع أك المحرضيف 

 فتتراكح مدة الحبس مف سنتيف إلى خمسة سنكات".



 مقدمة

  
 

الظكاىر االجتماعية  أىـأدل ذلؾ االعتراؼ إلى انطالؽ الحركة النقابية ككاحدة مف 
المعاصرة، كتكاصؿ التطكر التشريعي ليتجاكز الحؽ في التجمع إلى اكتساب النقابة صالحية 

الدستكرم لمحؽ  االعتراؼ إلىؿ، كما ارتقى ىذا التطكر مثيؿ المينة كتنظيـ عالقات العمت
فرنسا التي جاءت بيذه التطكرات التشريعية كالدستكرية  ي كثير مف الدكؿ، منياالنقابي ف

 .(1)1946كديباجة دستكر  1936، 1920يف سنكات بمقتضى قكان

نص في مادتو  01-16 دؿ كالمتمـ بالقانكفالمع 1996بالنسبية لمجزائر، فدستكر  أما 
 .(2)"عمى ما يمي: "الحؽ النقابي معترؼ بو لجميع المكاطنيف 70

يعتبر الحؽ النقابي أكؿ الحقكؽ المعترؼ بيا لمعماؿ الجزائرييف، إال أنو كاف يمارس 
كاف ، حيث في ظؿ التكجو االشتراكي كاألحادية الحزبية ضمف النقابة الكحيدة المكجكدة آنذاؾ

االنسحاب منيا، ىذه الحرية تكسع نطاقيا بعد تغيير  أكلمعماؿ الحرية الكاممة في االنضماـ 
بعد تكريس مبدأ التعددية الحزبية في دستكر   إذ، لمنظاـالسياسية كاالقتصادية  اإليديكلكجية

 األخيرعمي مبدأ جد ىاـ يتمثؿ في التعددية النقابية فنص ىذا  أيضافانو اشتمؿ  1989
مى الحؽ النقابي مضمكف لكؿ المكاطنيف كبذلؾ تكسع مف حؽ االنخراط في النقابة الكحيدة ع

استقاللية دكف أم ك  نقابية جديدة بكؿ حرية تنظيمات إنشاءحؽ تكريس  إلى آنذاؾالمكجكدة 
 تدخؿ مف السمطة العامة. أكضغط 

 متعمؽ  -   جاء قانكف 1989يا في دستكر تطبيقا لممبادئ المنصكص عمي
حدث تغيرا جذريا عما كاف مكجكد مف قبؿ ذلؾ ل أالذ (3)بكيفيات ممارسة الحؽ النقابي

                                                           
الحقكؽ، ؿ الدكلية، مذكرة لنيؿ شيادة ماجستير، كمية معايدم مييكب، حماية كترقية الحؽ النقابي في إطار منظمة الع-1

 2، ص 7105معة يحي فارس، المدية، جا
 10-01القانكف رقـ . معدؿ ب0441ديسمبر  3المؤرخة في  21، ج.ر رقـ 0441ديسمبر  12المؤرخ في  0441دستكر -2

 .7101مارس  2المؤرخة في  05رقـ  ،ج.ر7101مارس  11المؤرخ في 

متمم  و معدل .72 عددر، .،ج مارسة الحق الىقابيكيفيات م  یتضمه ،     جوان   مؤرخ في، 05-41 قانكف رقـ -3

 .0441جوان  07صادر بتارید  21،ج.ر،عدد0441جوان  01مؤرخ في  07-41بأمر رقم و 21-40بقاوون رقم 
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االنسحاب منيا  أكالمنضمات النقابية  إلىاالنضماـ ك  يتمثؿ في حرية التأسيس ،التغيير
 مكرس دستكرا.

ممارسة الحؽ النقابي داخؿ  إقرارالتعديالت التي جاء بيا ىذا القانكف ىك  أىـفمف بيف 
تعييف مندكبيف نقابيف داخؿ المؤسسات ك  ىياكؿ نقابية بإنشاءؤسسة المستخدمة كذلؾ الم

لتمثيميا كلتمثيؿ العماؿ أماـ صاحب العمؿ. فمـ يكف تمثيؿ العماؿ حكرا عمى الممثميف 
ذلؾ بمكجب ك  لجاف المشاركةك  المندكبيف المستخدميف إلىالنقابيف بؿ أقر المشرع ذلؾ أيضا 

الذم اعترؼ ليـ بحؽ المشاركة في الييئة (1)مؽ بعالقات العمؿالمتع 11-90قانكف 
 المستخدمة. 

يمثمكف العماؿ داخؿ الييئة  المستخدميفالمندكب ك  باعتبار المندكب النقابيك 
المستخدمة أماـ صاحب العمؿ فاف طبيعة عمميـ تتصادـ مع المستخدـ ذلؾ لتعارض 

قر المشرع ليـ حماية خاصة ألذلؾ ؿ، لذيف يمثمكنيـ كمصالح صاحب العممصالح العماؿ ا
فيؿ ىذا ال يعتبر  حتى يتسف ليـ ممارسة نشاطيـ بكؿ حرية داخؿ الييئة المستخدمة،

كىؿ ال يؤدم ذلؾ إلى  التصرؼ في األمكاؿ الخاصة لصاحب العمؿ؟ك  مساس بحرية التممؾ
 اإلنتاج؟  المساس بحرية صاحب العمؿ في تسير العمؿ داخؿ المؤسسة باعتباره مالؾ لكسائؿ

أمرا ضركريا إلقامة التكازف بيف ممثمي العماؿ كبيف  ذا أصبح تدخؿ المشرع يلك 
 قصد المستخدـ سمطات كاسعة ؿيأماـ تخك  كذلؾ بتقرير قدرا مف الحماية ليـ صاحب العمؿ،

اإلشكالية طرح  لنا كمف ىنا يمكف،  االجتماعيةكالمصالح  االقتصاديةالمصالح  فيب  ؽيالتكف
 التالية:

 ممثمي العماؿ؟ اتجاه ـالمستخدسمطات  مدى اتساع ما 

                                                           
، 0441أفريؿ  71، صادر في 02، متعمؽ بعالقات العمؿ، ج.ر عدد 0441أ فريؿ  70مؤرخ في  00-41قانكف  -1

أمر و ،0440 سمبرید 74 دی، صادر بتار 13، ج.ر. عدد  0440 سمبرید 70مؤرخ في   74-  معدل ومتمم بقاوون رقم

 .7104المتضمه قاوون المالية التكميلي لسىة  7104جویلية  72مؤرخ في  10-04رقم 
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االعتبار لدكر صاحب العمؿ داخؿ المؤسسة باعتباره المسير أعاد  مع العمـ أف المشرع
كالمسؤكؿ في تحقيؽ النجاعة االقتصادية عالكة عمى ككنو صاحب كسائؿ الرئيسي فييا، 

 داخؿ المؤسسة المستخدمة. سمطاتوك  رأس الماؿ مما استكجب تكسيع صالحيتوك  اإلنتاج

األكؿ  الفصؿنتناكؿ في  فصميفبحثنا ىذا إلى  ـنقسسة عمى ىذه اإلشكالية كلإلجاب
الثاني الفصؿ  ، أماالتمثيميةكلة ميمتيـ از م القانكنية المقررة لممثمي العماؿ أثناء الحماية

لمكاجية ممثمي السمطات التي يتمتع بيا صاحب العمؿ داخؿ الييئة المستخدمة اكؿ فيو نتنس
 العماؿ.

 كلدراسة ىذا المكضكع اعتمدنا عمى الخطة التالية:

 الفصؿ األكؿ: الحماية القانكنية لممثمي العماؿ   

 المبحث األكؿ: اإلطار القانكني لحماية ممثمي العماؿ

 شركط تعينيـك  المطمب األكؿ: تعريؼ ممثمي العماؿ

 ي العماؿالمطمب الثاني: التكريس القانكني لحماية ممثم

 المبحث الثاني: اآلثار الناتجة عف اكتساب العامؿ صفة المندكب

 المطمب األكؿ: التسييالت الممنكحة لممثمي العماؿ

 المتعمقة بممارسة مياـ ممثمي العماؿ تالمطمب الثاني: الضمانا

 الفصؿ الثاني: اتساع سمطات المستخدـ في مكاجية ممثمي العماؿ

 التنظيـك  العمؿ في اإلدارةالمبحث األكؿ: سمطة صاحب 

 المطمب األكؿ: السمطة اإلدارية لممستخدـ داخؿ الييئة المستخدمة

 المطمب الثاني: السمطة المنفردة لممستخدـ في كضع النظاـ الداخمي

جراءات التسريح التأديبي  المبحث الثاني: السمطة التأديبية لممستخدـ كا 
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 ستخدـ كمصادرىاالمطمب األكؿ: تعريؼ السمطة التأديبية لمم

 المطمب الثاني: اإلجراءات العامة لتسريح العماؿ كالخاصة بممثمي العماؿ

 الخاتمة

 

 



 
 

 

 

 

 

 
 الفصؿ األوؿ

 الحماية القانونية لممثمي العماؿ
 

 

 

 

 

 

 

 



 العماؿ لممثمي نونيةاالق الحماية  :األوؿلفصؿ ا

  
 

 

الضمانات التي منحيا المشرع لمعامؿ مف خالؿ التشريعات ك  جانب الحقكؽ إلى
اىتمت التشريعات العمالية  ،الجماعيةك  عمؿ الفرديةالمتعمقة بتنظيـ عالقات الك  المختمفة

خاصة بكضعية ممثمي العماؿ انطالقا مف الحماية القانكنية المقررة ليـ داخؿ المؤسسة 
تميز ىذه الفئة المينية بأحكاـ خاصة يمتـز بيا المستخدـ أثناء ممارستو ك  المستخدمة

 لسمطاتو في المؤسسة المستخدمة.

لممثمي العماؿ فاف ىذه الفئة مف العماؿ تتمتع القانكنية المكرسة  الحمايةإلى  باإلضافة
حتى ك  المينيةك  الشخصية يـحقكقأم تصرؼ يصدر مف المستخدـ يمس ببحصانة ضد 

النقابية أك التمثيمية، العتبار الميمة التي تقكـ بيا ىذه الفئة مف العماؿ زيادة عمى عمميـ 
 مستخدمة.األصمي تزعج صاحب العمؿ في المؤسسة ال

الحقكؽ المرتبطة بمياـ ك  المزاياك  حتى يستفيد ممثمي العماؿ مف الحصانة القانكنية
التمثيمية يجب أكال اكتساب الصفة القانكنية التي اشترطيا المشرع الجزائرم كفقا لمشركط التي 

 (المبحث األوؿيجب أف تتكفر في العامؿ حتى يعيف أك ينتخب كممثؿ لمعماؿ )

تسمح لو ك  التي تمنح لو الحماية الخاصة مندكبؿ لصفة اللعامعد اكتساب ابف
التي ك  المقررة لو داخؿ المؤسسة المستخدمة تكالمضمنا باالستفادة بجممة مف التسييالت

حقكؽ يضمنيا لكؿ عامؿ تتكفر ك  امات تقع عمى عاتؽ صاحب العمؿ لتكفيرىاتتضمف التز 
ال فيو صفة التمثيؿ  (.المبحث الثانيفي حالة مخالفتيا ) كقع الجزاء عمى المستخدـ كا 
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 المبحث األوؿ:

 ممثمي العماؿاإلطار القانوني لحماية 
 تضمف قانكف العمؿ الييئات المخكلة ليا قانكنا تمثيؿ العماؿ داخؿ الييئة المستخدمة

مف ذلؾ ما نصت ك  القانكني الذم تمارس مف خاللو مختمؼ صالحياتيا اإلطارحدد ليا ك 
 المطمب) 90/14مف قانكف  41ما تتضمنو المادة ك  11-90مف القانكف  91عميو المادة 

 (األوؿ

 (الثاني لمطمب)اخاصة بحماية انتخابو كممثؿ لمعماؿ أكتعينو  يتمتع العامؿ بعد

 :وؿالمطمب األ                                                                                   
 تعينيـماؿ وتحديد شروط ممثمي الع تعريؼ

يمكف  ونأ إاللممثمي العماؿ كاضح ك  تعريؼ دقيؽ دتحد لـ القكانيف العماليةرغـ أف 
 .(األوؿلفرع ذلؾ )ا إلي أشارتاستخالصو مف بعض المكاد التي 

المندكب النقابي فقد  أكبخصكص اكتساب العامؿ لصفة المندكب المستخدميف  ماأ
لفرع )ابعض الشركط الخاصة بكؿ فئة  منيما عمى حدل كجكب تكافر إلىأخضعيا المشرع 

 (الثاني

 الفػػػػػرع األوؿ:
 تعريػػػػؼ ممثمػػػػي العمػػػػػػاؿ

ذلؾ لعدـ كجكد ك  لعماؿامانع لممثمي ك  ىناؾ صعكبة كبيرة في كضع تعريؼ شامؿ
 الفقو فاف المشرع، ختصاصإيؼ ليست مف ار ىذا أمر طبيعي ألف التعك  تعريؼ تشريعي ليـ.

مف العماؿ الذيف تـ انتخابيـ كالذيف يؤمنكف  المرشحكفعرؼ ممثمي العماؿ عمى أنيـ 
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دمة أما الممثميف النقابييف فيـ ممثمي النقابات مستخالتمثيؿ المباشر لمعماؿ في المؤسسة ال
 .(1)المؤسسةالذيف تعينيـ في 

نص المادة كرد معنى ممثمي العماؿ في  135االتفاقية الدكلية رقـ  إلىبالرجكع ف 
 :ميتنص عمى ما ي منيا التي لثالثةا

في مفيـو ىذه االتفاقية تعني عبارة )ممثمي العماؿ( األشخاص الذيف يعترؼ بيـ بيذه الصفة " 
 بموجب القوانيف أو الممارسات الوطنية سواء كانوا:

 ممثميف نقابييف أي ممثميف تعينيـ أو تنتخبيـ النقابات أو أعضاء ىذه النقابات. - أ
ثميف منتحبيف أي ممثميف ينتخبيـ عماؿ المؤسسة بحرية وفقا ألحكاـ القوانيف أو مم  - ب

ال تتضمف مياميـ أنشطة تعتبر مف اختصاص و  الّموائح الوطنية أو االتفاقيات ألجماعية
 .(2)"البمد المعنيالنقابات وحدىا في 

الممثميف  فملعماؿ تشمؿ كماأعاله فاف عبارة ممثمي المذككرة  مف خالؿ مضمكف المادة
ىـ مف ينتخبيـ عماؿ ك  كذلؾ الممثميف المنتخبيفك  ،نتخبيـتتعينيـ النقابات أك يف الذ النقابييف

 المؤسسة.

ممثمي العماؿ، إال أنو أشار ل يعطي تعريؼ دقيؽ كصريحأما المشرع الجزائرم فمـ 
ممارسة ك  تسكيتياك  المتعمؽ بالكقاية مف النزاعات في العمؿ 02-90صراحة في قانكف  إلييـ
 يعقد المستخدموف" :منو عمى ما يمي 4بحيث تنص المادة  المتمـك  المعدؿ اإلضرابحؽ 

 المينيةو  يدرسوف فييا وضعية العالقات االجتماعيةو  ممثمو العماؿ اجتماعات دوريةو 
 .الفئة المستخدمة ظروؼ العمؿ العامة داخؿو 

                                                           
1-Bernard Teyssié , "Droit du travail, Relations collectives de travail", 2ème Edition, Litéc, Toulouse 
   3, P 47 

، المتعمقة بتكفير الحماية كالتسييالت لممثمي العماؿ في المؤسسات المنعقدة في الثالث 135االتفاقية الدكلية رقـ  -2
 .1971كالعشريف مف جكاف سنة 
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 يف النقابييف لمعماؿتدؿ عبارة ممثمي العماؿ في مفيوـ ىذا القانوف عمى الممثم
 .(1)"الممثميف الذيف ينتخبيـ العماؿ في حالة عدـ وجود الممثميف النقابيفو 

أف إلى  أشار إذلممثمي العماؿ،  يؼلقد أعطت الفقرة الثانية مف نص ىذه المادة تعر 
ـ العماؿ في حالة عدـ لممثميف الذيف ينتخبيامعماؿ أك النقابييف ل ؿ ىـ الممثميفممثمي العما

 .جكد لممثميف النقابيف داخؿ الييئة المستخدمةك 

في المادة  135يتضح مما سبؽ أف المشرع الجزائرم تبنى ما جاءت بو االتفاقية رقـ 
ممثميف منتخبيف مف قبؿ ك  الثالثة منيا، بحيث فرؽ بيف نكعيف مف الممثميف: ممثميف نقابييف

 ثمي العماؿ.ىذيف النكعيف مف الممثميف أطمؽ عمييـ تسمية ممك  العماؿ

 لمداللة عمى الممثميف المنتخبيف استعمؿ المشرع مصطمح مندكبي المستخدميف.ك     

 الفػػػرع الثػػػػػاني:
 انتػػػخاب ممثػػػمي العمػػػاؿو  شػػػروط تعييػػف

يتـ تمثيؿ العماؿ داخؿ الييئات المستخدمة، عف طريؽ مندكبيف نقابييف معينيف مف 
 طريؽ مندكبي المستخدميف المنتخبيف مف طرؼ العماؿ. طرؼ اليياكؿ النقابية أك عف

مثؿ في شركط تالمشرع الجزائرم تعييف أك انتخاب ممثمي العماؿ لعّدة شركط ت أخضع
 .شكمية أخرلك  مكضكعية

 أوال: الشروط المتعمقة بالمندوبيف النقابييف:
شركط ك  سميف)شركط مكضكعيةقإلى  تنقسـ الشركط المتعمقة بالمندكبيف النقابييف

 .(شكمية

                                                           
 1990فبراير  6ضراب المؤرخ في تسكيتيا كممارسة حؽ اإلبالكقاية مف النزاعات في العمؿ ك المتعمؽ  02-90قانكف -1

 .1991ديسمبر 25، صادر بتاريخ 68،ج.ر عدد 1991-12-21المؤرخ في  27-91بالقانكف  تمـمك معدؿ 
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 بعدد العماؿ داخؿ المؤسسة كمنيا ما عمؽتما ي منيا المػػػػوضػػػػػػوعيػػػػػػة:الشػػػػػػروط -1
 . تعمؽ بالمندكب النقابيي

 المتعمقة بعدد العماؿ داخؿ المؤسسة: الشروط -أ

 41ذلؾ طبقا لممادة ك  اليياكؿ النقابيةإلى  يؤكؿ اختصاص تعييف المندكبيف النقابييف
 التي نصت عمى ما يمي: 90/14لقانكف مف ا

أعاله مف بينو المندوب أو المندوبيف  40يعيف الييكؿ النقابي المذكور في المادة "
 :(1)"النسب التاليةو  النقابييف المكمفيف بتمثميو لدى المستخدـ في الحدود

 عدد المندوبيف عدد العماؿ األجراء

 عامؿ أجير 50إلى  20مف 

 أجير عامؿ 151إلى  51مف 

 عامؿ أجير 400إلى  151مف 

 عامؿ أجير 1000إلى  401مف 

 عامؿ أجير 4000إلى  1001مف 

 عامؿ أجير 16000إلى  4001مف 

 مندكب كاحد

 مندكباف

 مندكبيف 3

 مندكبيف  5

 مندكبيف 7

 مندكبا 13

 

عدد العماؿ األجراء داخؿ نستخمص مف نص ىذه المادة أّف عدد المندكبيف مرتبط ب
فميتمكف الييكؿ النقابي تعييف مندكب أك مندكبيف نقابييف يجب أف تحتكم ، المؤسسة

 عامؿ أجير فأكثر. 20المؤسسة عمى 

                                                           
داخؿ المؤسسة المستخدمة كجكد عمي األقؿ  مندكب نقابي تعييفل( يتطمب 90/14مف قانكف ) 41ة كاف نص الماد-1

 عامال. 20 إلى( خفض ىذا العدد 91/30عامال أما النص المعدؿ كالمتمـ بمكجب قانكف) (50خمسيف)
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كؿ األشخاص الذيف يؤدكف عمال يدكيا، أك فكريا  ،داخؿ المؤسسة ،يعتبر عامال أجيرا
سكاء كانكا  (1)،مقابؿ أجر لحساب شخص طبيعي معنكم عمكمي أك خاص يدعى المستخدـ

ف بالمؤسسة بعقد عمؿ محدد المدة أك غير محدد المّدة، أك العاممكف بالتكقيت الجزئي يرتبطك 
المشتغمكف ك  المتفؽ عمييا التي يتمتع بيا العماؿك  الذيف يتمتعكف بنفس الحقكؽ القانكنية

 (2)بالتكقيت الجزئي

 :المتعمقػػة بالمنػػدوبالشػػروط  -

لكاردة عمى سبيؿ الحصر في المادة يعيف كمندكب نقابي كؿ عامؿ يتمتع بالشركط ا
التي  التمتع بالحقكؽ المدنية كالكطنيةك  األقدمية، الّسف، المتمثمة في: 90/14مف قانكف  44

 بالتفصيؿ فيما يمي: إلييانتطرؽ 

 يف كمندكب نقابي أم عامؿ دكف بمكغو سف الكاحدعي فأال يمكف  الّسػػػف: -
 يبدك أف المشرع الجزائرم قد رفع مف سفذلؾ ل ،سنة( كاممة يـك تعيينو 21)العشركف سنةك 

سنة يكـ  18 اشترط المشرع الفرنسي الذمب تاارنمق العامؿ لتعينو كمندكب الكاجب بمكغو
 (3)تعيينو

 حتى يعيف مف طرؼ الييكؿ النقابي اشترط المشرع عمى المندكب النقابي األقدمية: -
ربطو عقد عمؿ بالمؤسسة سكاء يككف قد اشتغؿ في المؤسسة لمدة سنة عمى األقؿ، كي أف

كاف ىذا األخير مبـر لمدة محددة أك غير محددة، بالتكقيت الكامؿ أك جزئي. أما فيما يخص 

                                                           
يعتبر عامال أجيرا، في مفيـو ىذا القانوف كؿ األشخاص المعدؿ كالمتمـ عمى " 90/11مف قانكف  2تنص المادة  -1

التنظيـ، ولحساب شخص آخر طبيعي أو معنوي عمومي أو  طارإ يدويا أو فكريا مقابؿ مرتب في الذيف يؤدوف عمال
 ".خاص يدعى "المستخدـ

يتعمؽ بالعمؿ بالتكقيت الجزئي عمى  1997ديسمبر سنة  8المؤرخ في 43-97التنفيذم رقـ  مف المرسـك 9تنص المادة -2
ما يمي:" يتمتع العاممكف بالتكقيت الجزئي بنفس الحقكؽ القانكنية المتفؽ عمييا كالتي يتمتع بيا العماؿ المشغمكف بالتكقيت 

 "الكامؿ مع مراعاة الكيفيات الخاصة بالنسبة لمحقكؽ المتفؽ عمييا
3- Art.L.2143-1 Du code de travail Français de Dernières modification le 01 Janvier 2017-
Document généré le 05 Janvier 2017,legifrance. 
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صفة العامؿ أك المنصب الذم يجب تكافرىما في المندكب النقابي فمـ يحددىا المشرع، بؿ 
لك أّف ىذه ك  ،ارةدباإلكذا أماـ كؿ المناصب بما في ذلؾ القائميف ك  ذلؾ لكؿ العماؿ أجاز

يمثمكنو أماـ ك  يتخذكف القرارات باسمو ذإ غالبا ما تككف تابعيف لممستخدـ، الفئة مف العماؿ
 إبعادىـتختمؼ صفتيـ بصفة صاحب العمؿ، فمف المستحسف ال  مجمكعة مف العماؿ لدرجة

 (1)مف التمثيؿ النقابي

 لممندكب تعيينو يسمححتى  األقدمية ال تقؿ عف سنةمشرع كلعؿ اليدؼ مف اشتراط ال
مستمرة تجعؿ المندكب ك  بصفتوك  ف العمؿ داخؿ المؤسسةىك افتراض منو أف ىذه المّدة م
 أحكاؿ العماؿ الذيف يمثميـ.ك  عمى دراية كاممة لكاقع المؤسسة

تصكر تعييف مندكب نقابي أثناء تعميؽ عالقة العمؿ ألم سبب مف نلذلؾ ال يمكف أف 
 لمدة طكيمة عادة الحاالت تعمؽ العامؿ في ىذهك  بيف المستخدـ ألّف عالقة العمؿ، األسباب

كيمكف تقديرىا كحالة المرض  صيرةالعمؿ لمدة ق حالة تعميؽ عالقة أما فيال يمكف تقديرىا، ك 
 .(2)يمكف تعينو

مف قانكف  44المشرع الجزائرم األقدمية المنصكص عمييا في المادة ال يشترط 
 إليو تما أشار ل بالمقارنة ىذاك  ،دمة مرسمو منذ أقؿ مف سنةالمستخكانت الييئة  إذا 90/14

 (3)11-90مف قانكف  97الفقرة الرابعة مف نص المادة 

يعيف كمندكب نقابي العامؿ الذم يتمتع المدنيػػػة: و  التمتػػػػع بالحقػػوؽ الوطنػػية -
، داءىمية األكذا تمتعو بكامؿ أك  الترشحك  الكطنية السيما حؽ االنتخابك  بحقكقو المدنية

                                                           
، المعيد (كالمتعمؽ بكيفيات ممارسة الحؽ النقابي 14-90ة لمقانكف رقـ: ميرايس فتيحة، المنظمات النقابية) قراءة تحمي-1

 .33، ص 2001لمقضاء،  الكطني
 .34ص   نفسو مرجع -2
..ال تشترط األقدمية المنصكص عمييا في الفقرة الثالثة أعاله، إذا كانت .عمى انو" 11-90مف قانكف  97المادة  تنص-3

 الييئة المستخدمة مؤسسة منذ اقؿ مف سنة."
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المحركـ ك  كذا عديـ األىميةك  فبالتالي ال يمكف تعييف مف حـر مف حؽ االنتخاب أك الترشح
 .ألّف يككف مندكب نقابي اإلقامةمف 

 الشػػػػػػػروط الػشكػػػميػػػػػػػػة: -ب

الشركط المكضكعية الكاجب تكافرىا لتعييف المندكب النقابي شرط إلى  ضافةإاشترط المشرع 
أسماء ك  مفتشي العمؿ، بألقابك  مثؿ في تبميغ المستخدـ أك الييئة المستخدمةشكمي يت
 ال أّنو لـ يحدد الكسائؿإ(1)تعيينيـ يكـ أياـ مف 8ذلؾ خالؿ آجؿ ال يتعدل ك  المندكبيف

المجاؿ لمييكؿ النقابي أك المنظمات النقابية في اختيار  سحىذا ما فك  الطرؽ التي يتـ ذلؾ،ك 
 أنسب لذلؾ. الكسائؿ التي تراىا

 المستخدـ بتبميغو بألقاب إلنكاريقع عمى الييكؿ النقابي فتجنبا  اإلثباتكألّف عبئ 
مف الضركرم أف يتـ التبميغ عف طريؽ رسالة مضمكنة ك  المندكبيف. مف المستحسف أسماءك 

باالستالـ، أك عف طريؽ رسالة مسممة شخصيا مع طمب استالـ كصؿ  اإلشعارالكصكؿ مع 
 . (2)عف ذلؾ

اّل أّنو إمفتش العمؿ ك  ألقاب المندكبيف عمى أصحاب العمؿك  قصر المشرع تبميغ أسماء
 إعالـبالرغـ مف أّف عدـ  ،بذلؾ  األجراءالعماؿ  إعالـكبية كاف مف المفيد أف ينص عمى كج

عالف أنو مف الضركرم نشر إالال يمغي تعييف ممثمي العماؿ،  األجراءالعماؿ   أسماء كا 
حتى يتسنى لمعماؿ معرفة  ،داخؿ المؤسسةلذلؾ يف عمى األلكاح المخصصة ألقاب المندكبك 

 .صاحب العمؿيـ مستقبال أماـ المندكبيف الذيف يمثمكن

                                                           
 السالؼ الذكر. 90/14مف قانكف  45أنظر نص المادة -1

2-Verdier.J.M .Le droit Syndical Dans L’entreprise, sous la direction de Camerlynck ,G,H 
Deuxième édition Dalloz,  paris, p 84 et    . 
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أىمية بالغة بالنسبة لممستخدـ  ألقاب المندكبيف،ك  اشتراط المشرع تبميغ أسماءيكتسي 
شخاص الذيف سكؼ معرفة األك  حيث يمكنو ذلؾ، مف مراقبة تكفر الشركط الالزمة لمتعييف

 .(1)النقابات أماموك  العماؿ يمثمكف

 ثانيا: شروط انتخاب ممثمي العماؿ )مندوبي المستخدميف(
بخالؼ تعييف المندكب النقابي الذم يعيف مف طرؼ الييكؿ النقابي فاّف انتخاب ممثمي 

اب أخضع المشرع انتخ(2)،العماؿ يككف عف طريؽ العماؿ األجراء داخؿ المؤسسة المستخدمة
أخرل ك  حشبالمتر شركط متعمقة ك  عّدة شركط منيا ما يتعمؽ بعدد العماؿإلى  ممثمي العماؿ

 بطريقة االنتخاب.

 ضرورة توفر عشروف عامال:-1

في كؿ مكاف  ندكبي المستخدميفم عشركف عامال النتخاباشترط المشرع تكافر عتبة 
تجمعكا النتخاب مندكبيـ يمكف أف ينظـ العماؿ في أقرب مكاف أك أف ي إذ،(3)عمؿ متميز

عمؿ متميزة تّظـ كؿ كاحدة أقؿ مف  أماكفعندما يكجد ضمف نفس الييئة المستخدمة عّدة 
 .(4)جمالي يساكم أك يفكؽ عشريف عامالعشريف عامال لكف عددىـ اإل

 الشروط المتعمقة بالترشح:-2

 21البالغ  ينتخب مندكب العماؿ مف العماؿ المثبتيف الذيف تتكفر فييـ شركط الناخب
 المثبتيف ألقدمية أكثر مف سنة في الييئة المستخدمة.ك  سنة كاممة

                                                           
ماجستير في القانكف االجتماعي، كمية  مزارم أحالـ، المشاركة العمالية في تسيير الييئة المستخدمة، مذكرة لنيؿ شيادة -1

 .139ص  2012الجامعية كىراف، السنة  الحقكؽ، جامعة
2-Antoine Cristau, Droit du travail, Hachette livre Paris, 2011, p      

 سالؼ الذكر. 90/11مف قانكف  91المادة -3
 قانكف.نفس ال  مف 92المادة -4
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حكاشيو ك  القيادية، أصكؿ المستخدـ كفركعو اإلطاراتيعتبر غير قابؿ االنتخاب عمييـ 
العماؿ الذيف يشغمكف مناصب ك  المسيرة كاإلطارات أك أقاربو بالنسب مف الدرجة األكلى

 (1)الكطنيةك  العماؿ الذيف ال يتمتعكف بحقكقيـ المدنيةك  أديبمسؤكلية مع التمتع بسمطة الت

شرط األقدمية الذم  إف 11-90مف قانكف  97تشير الفقرة الرابعة مف نص المادة 
 ما كانت الييئة المستخدمة مكجكدة منذ أقؿ مف سنة. إذايفقد مبرره  الثالثةجاءت بو الفقرة 

 طريػػػقة االنتػػػػخػػاب: -3

المباشر مندكبي ك  السرمك  المعنيكف باالقتراع الفردم الحر ينتخب العماؿ
 .(2)المستخدميف

 في دكرتيف، إياىاكيفية االقتراع محددة عف  11-90مف القانكف  98 كنصت المادة
تقدـ المنظمات النقابية التمثيمية ضمف الييئة المستخدمة في الدكر األكؿ مترشحيف  بحيث

لعماؿ الذيف تتكفر فييـ معايير قابمة االنتخاب النتخاب مندكبي المستخدميف مف بيف ا
كاف عدد المصكتيف أقؿ مف  إذافي حالة ما ك  ،أعالهمف القانكف  97المادة  المحددة في

يكما، ففي  (30)ثالثكف أقصاىانصؼ عدد الناخبيف يجرل الدكر الثاني مف االقتراع في مدة 
 قابمة لالنتخاب أف يرشحكا أنفسيـ.ىذه الحالة يمكف لكؿ العماؿ الذيف تتكفر فييـ معايير 

أما في حالة عدـ كجكد منظمات نقابية تمثيمية، ضمف الييئة المستخدمة تنظـ 
النسب  مراعاةانتخابات مندكبي المستخدميف ضمف الشركط المحددة في الفقرة الثالثة مع 
مف القانكف  98الدنيا لممشاركة في االقتراع كما ىك محدد في الفقرة الثانية مف نص المادة 

90-11. 

                                                           

 .90/11مف قانكف  2/ 95المادة 1-
العماؿ المعنيكف باالقتراع الفردم الحر كالسرم المعدؿ كالمتمـ عمى ما يمي:"ينتخب  90/11مف قانكف  97نصت المادة -2

 أعاله" 92ك 91كالمباشر مندكبي المستخدميف طبقا لممادة 
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يعتبر فائز في االنتخابات المترشحكف الذيف تحصمكا عمى أكبر عدد مف األصكات، 
تحصؿ مترشحيف أك عّدة مترشحيف عمى نفس عدد األصكات تؤخذ األقدمية  إذاففي حالة ما 

ذاضمف الييئة المستخدمة بعيف االعتبار مف أجؿ الفصؿ بينيـ،  لممترشحيف الفائزيف  كاف كا 
 .(1)األكبر سنا  حشالمتر س األقدمية يأخذ نف

تحديد   إف عمى 11-90مف قانكف  99حتى يككف التمثيؿ متكازيا نصت المادة 
 إذايتراكح ىذا التمثيؿ مف مندكب كاحد ك  مندكبي العماؿ المنتخبيف عمى أساس عدد العماؿ

ستة إلى  ذ يصؿ عدد المندكبيفإخمسيف عامال إلى  (20تراكح عدد العماؿ مف عشريف)
 500عمى كؿ شريحة  ضافيإعمى أف يخصص مندكب ( 2)عامؿ 1000مندكبيف في حدكد 

 عامؿ. 1000تجاكز عدد العماؿ  إذاعامؿ 

خكؿ المشرع حؽ االعتراض عمى النتائج برفع احتجاج يتعمؽ بانتخاب مندكبي 
 إقميمياتصة ( يكما التالية لالنتخابات أماـ المحكمة المخ30المستخدميف في أجؿ الثالثيف)

 (3)إخطارىانيائي في أجؿ ثالثيف يكما مف يـك ك  التي تثبت بحكـ ابتدائيك 

سنكات كما  3 لـ يكف ىناؾ اعتراض، يمارس المندكبكف المنتخبكف مياميـ لمدة فإذا
في حالة شغكر ك  يمكف سحب العضكية بناءا عمى طمب ثمثي العماؿ المعنييف عمى األقؿ

ـ استخالؼ مندكب المستخدميف بالعامؿ الذم حصؿ في منصب ألم سبب مف األسباب يت
ي تحصؿ عمييا آخر تاالنتخابات عمى عدد مف األصكات يمي مباشرة عدد األصكات ال

 .(4)شخص منتخب كمندكب

                                                           
 .نفس القانكفمف  98دة راجع نص الما-1
 11-90قانكفمف  99المادة -2
 مف نفس القانكف 100المادة -3
 .11-90مف قانكف  101نص المادة -4
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 الػػمطػػمب الثػػػػػانػػػػي
 التكريس القانوني لحماية ممثمي العماؿ

بحماية خاصة  يستفيد خدمةالمست ييئةممثؿ العماؿ داخؿ البعد اكتساب العامؿ صفة 
 اإلقميميةخارجية )االتفاقيات الدكلية،  القانكني مف مصادر قانكنية أساسيايستمد 

 التنظيـ...(.ك  التكصيات( أك عف طريؽ مصادر قانكنية داخمية )الدستكر التشريعك 

 الفػػػػػػػرع األوؿ:

 االتفاقيات الدولية كمصدر لحماية ممثمي العماؿ
بمكضكع حماية ممثمي العماؿ مف خالؿ مجمكعة مف  (1)ؿ الدكليةاىتمت منظمة العم
حقكؽ تسمح لممثمي العماؿ بممارسة ك  ذلؾ بكضع ضماناتك  االتفاقيات الصادرة عنيا،

حقكؽ العماؿ أماـ أصحاب العمؿ ك  التمثيمية المتمثمة في الدفاع عف مصالحك  مياميـ النقابية
 ضغكط.ك  دكف قيكد

ماية ممثمي كصيات الصادرة عف منظمة العمؿ الدكلية بشأف حالتك  فمف بيف االتفاقيات
 :العماؿ نجد

المتعمقة بممثمي العماؿ 531رقـ  الدولية االتفاقية-أوال  
 بشأف تكفير الحماية 135 اعتمد المؤتمر العاـ لمنظمة العمؿ الدكلية االتفاقية

 1971جكاف عاـ العشريف مف ك  في اليكـ الثالث (2)المؤسساتداخؿ التسييالت لممثمي ك 
 حيث جاء في ديباجتيا ما يمي:

                                                           
عمى ممثميف لمحككمات  إدارتيا، ىيكمتيا ثالثية األطراؼ كيشمؿ مجمس 1919تأسست منظمة العمؿ الدكلية عاـ  -1

معايير دكلية في مجاؿ  إقراركمنظمات العماؿ كأصحاب العمؿ، تنظـ مؤتمرا لمعمؿ مرة كؿ سنة كقد لعبت دكرا كبيرا في 
 .اإلنتاجالعمؿ كما ساىمت في تكريس كتعزيز صيغة الحكار التشاكر الثالثي بيف أطراؼ 

بشأف تكفير الحماية كالتسييالت لممثؿ العماؿ في المؤسسة التي صادقت عمييا  1971لعاـ  135التفاقية الدكلية رقـ ا -2
 سنة 07عدد ج.ر  ،2006 فبراير 11 في المؤرخ 58-06الجميكرية الجزائرية الديمقراطية بمكجب مرسـك رئاسي رقـ:

2006. 
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 العمؿ الدكلي مكتب إدارةقد دعاه مجمس ك  المؤتمر العاـ لمنظمة العمؿ الدكلية، إف" 
ذ ا  ك  ،1971جكاف  2الخمسيف في ك  االجتماع في جنيؼ، حيث عقد دكرتو السادسةإلى 
تي تنص عمى حماية ، ال1949المفاكضة الجماعية ك  أحكاـ اتفاقية، حؽ التنظيـإلى  يشير

ذ يرل صكاب ا  ك  التميزية المعادية لمنقابات فيما يتعمؽ باستخداميـ اإلجراءاتالعماؿ مف 
 استكماؿ ىذه األحكاـ مف أجؿ ممثمي العماؿ ".

 أمبحماية فعمية مف  ممثمك العماؿ في المؤسسات يتمتع»يمي عمي ما  األكليتنص 
 أككممثميف لمعماؿ  أنشطتيـك أب كضعيـ تصرفات تضر بيـ بما فييا التسريح كتتخذ بسب

 "....اكيـ في أنشطة نقابيةشتر ا عضكيتيـ النقابية أك

تؤكد ىذه المادة أّف المنظمة الدكلية لمعمؿ كضعت حماية خاصة لممثمي العماؿ ضّد 
مكاقفيـ النقابية ك  رائيـآجراء عقابي يمكف أف يسمط عمييـ بسبب انتسابيـ أك إأم تصرؼ أك 

 ييا نشاطيـ كممثميف لمعماؿ.التي يقتض

 :143التػػػػػػػوصية رقػػػػػػػػػػػـ  -ثانيا

التسييالت لممثمي العماؿ ك  المتعمقة بتكفير الحماية 143جاءت نصكص التكصية رقـ 
بحيث دعت المنظمة الدكلية لمعمؿ في  135في المؤسسات مكممة لما جاءت بو االتفاقية 

 اتخاذ تدابير خاصة لضماف حماية فعمية لممثمي العماؿإلى  الفصؿ الثالث مف ىذه االتفاقية

يمكف أف  إذ (1)كافية لحماية العماؿ عامةك  لـ تكجد تدابير مناسبة إذاحاؿ ما في كذلؾ 
 تتضمف مف التدابير ما لي:

 نياء استخداـ ممثمي العماؿ"إدقيؽ لألسباب التي تبرر ك  "كضع تعريؼ مفصؿ-)أ(

                                                           
تدابير مناسبة ككافية لحماية العماؿ عمكما، ينبغي اتحاذ تدابير خاصة عمى ما يمي "عندما ال تكجد  6/1تنص المادة  -1

 ."لضماف حماية فعمية لممثؿ العماؿ
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مستقمة عامة أك خاصة أك مع ىيئة مشتركة أك أخذ  "اشتراط التشاكر مع ىيئة -)ب(
 فصؿ أم ممثؿ لعماؿ نيائيا"ك  رأم أك مكافقة مثؿ ىذه الييئة، قبؿ أف يفد

خاص لمطعف لممثمي العماؿ الذيف يركف أف استخداميـ قد انتيى بدكف  إجراء إتاحة" -)ج(
 مة غير عادلة"مبرر أك يركف أنيـ تعرضكا لتغّير مجحؼ في شركط استخداميـ أك معام

استخداـ ممثمي العماؿ بدكف مبرر  إنياءكسيمة فعالة لمعالجة حاالت  إيجاد"  -)د(
احتفاظيـ بحقكؽ المكتسبة، ك  جكرىـ المكقكفةأأعماليـ مع دفع إلى  عادتيـإعمى أف تتضمف 

 ما لـ يتعارض ىذا مع المبادئ األساسية لمقانكف في البمد المعني"

الة ادعاء حدكث تسريح تميزم لممثؿ العماؿ أك تغيير "كضع نص يكفؿ في ح -)ق(
 صحة ىذا التصرؼ عمى صاحب العمؿ" إثباتمجحؼ في شركط استخدامو، أف تقع مسؤكلية 

أكلكية لممثمي العماؿ فيما تعمؽ بإبقائيـ في العمؿ في  اءإعط"االعتراؼ بمكجب  -)ك(
 العاممة" األيدمحالة تخفيض 

ىذه التدابير ىك حماية ممثمي العماؿ مف أم اجراء  يظير جميا أّف اليدؼ مف كضع
 سمطة التأديب.لمتعسفي يمكف أف يصدر عف الييئة المستخدمة عند استعماليا 

تأديبػػي يمس بممثمي العمػاؿ يجب عميػػو  إجراءفعمى المستػػػخدـ قبؿ أف يتخذ أم 
 مراعاة ما كرد في الفقرة السادسة مف ىذه التكصية.ك  االلتػػزاـ

  ا الفقرة السابعة مف ىذه التكصية تنص عمى ما يمي:أم

مف ىذه التكصية عمى ( 1)("ينبغي أف تطبؽ أيضا الحماية التي تتيحيا الفقرة الخامسة1)
مناسبة، في حاؿ كجكد مثؿ  إجراءاتالعماؿ الذيف رشحكا أنفسيـ أك تـ ترشيحيـ عف طريؽ 

 اؿ".النتخابيـ أك تعيينيـ كممثميف لمعم اإلجراءاتىذه 

                                                           
ينبغي أف يتمتع ممثمو العماؿ في المؤسسات بحماية فعمية مف أي تصرفات تضر تنص الفقرة الخامسة عمى ما يمي: " -1

ثميف لمعماؿ، أو عضويتيـ النقابية أو اشتراكيـ في أنشطة بيـ، بما فييا التسريح وتتخذ بسبب وضعيـ، وأنشطتيـ كمم
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 ("يجكز بسط نفس الحماية عمى العماؿ الذيف لـ يعكدكا ممثميف لمعماؿ".2)

("يجكز أف تحدد الفقرة التي تمنح فييا ىذه الحماية لألشخاص المشار الييـ في ىذه 3)
 ( مف ىذه التكصية.1في الفقرة ) إليياالفقرة بطرائؽ التطبيؽ المشار 
بعد ك  حماية ممثمي العماؿ قبؿى إل دعت 135التكصية  فأيفيـ مف ىذه الفقرة 
ذلؾ بتكفير ليـ الحماية عند ترشيح أنفسيـ أك ترشيحيـ لتعيينيـ ك  انتخابيـ كممثميف لمعماؿ،

بعد انتياء تفكيضيـ ك  أك انتخابيـ كممثميف لمعماؿ، كما تسرم ىذه الحماية عمييـ أثناء
ة، أك االتفاقيات الجماعية أك ذلؾ لفترة تحددىا القكانيف أك المكائح الكطنيك  كممثميف لمعماؿ

 بأم طريقة أخرل تتفؽ مع الممارسات الكطنية.
األساسيتيف الّمتيف صدرتا عف  143التكصية ك  135اكتفينا بذكر ما جاءت بو االتفاقية  إذا

المنظمة لـ تنص عمى  فأمنظمة العمؿ الدكلية في شأف حماية ممثمي العماؿ، ال يعني ذلؾ 
 الصادرة عنيا بؿ أكدت عمى ذلؾ في العديد مف االتفاقيات نذكر منيا: حمايتيـ في االتفاقيات

التي تؤكد (1)التفاوض الجماعيو  المتعمقة بحؽ التنظيـ 98رقـ  الدولية االتفاقية -
عمى تمتع العماؿ بالحماية الاّلزمة مف كؿ عمؿ ينطكم عمى تميز في مجاؿ التشغيؿ بسبب 

عامؿ بشرط عدـ انخراطو في أم تنظيـ نقابي أك تخميو انتمائيـ النقابي، أك جعؿ تشغيؿ أم 
بكسائؿ أخرل بسبب  إليوساءة االمتناع عف اإلك  عدـ تسريح أم عامؿك  عف عضكيتو،

انضمامو ألم تنظيـ نقابي، أك مشاركتو في أنظمة نقابية خارج ساعات العمؿ أك المشاركة 
 .(2)بمكافقة صاحب العمؿ أثناء ساعات العمؿ

 .(3)االستخداـ بمبادرة صاحب العمؿ إنياءبشأف  158رقـ  الدولية االتفاقية -

                                                                                                                                                                                     

فقا لتشريعات أخرى متفؽ عمييا بصورة و  أو نقابية شريطة أف يعمموا وفقا لمقوانيف أو االتفاقيات الجماعية القائمة
 "  مشتركة

، دخمت حيز 1949جكاف  8ي المتعمقة بحؽ التنظيـ النقابي كالمفاكضة الجماعية، الصادرة ف 98رقـ الدكلية االتفاقية -1
 .1951جكيمية  18التنفيذ في 

 االتفاقية.نفس  راجع نص المادة األكلى مف -2
 .1934 جكاف 22االستخداـ بمبادرة صاحب العمؿ، الصادرة في  بإنياءالمتعمقة  158رقـ الدكلية االتفاقية  -3
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االستخداـ  إنياءاالستخداـ" في مفيـك ىذه االتفاقية  إنياء"ك "يعني تعبيرا "التسريح"
 .(1)بمبادرة صاحب العمؿ"

نياء ىذا ال يعني أف ىذه االتفاقية أعطت المستخدـ سمطة التسريح االستخداـ  كا 
 التدابير التي يجب عمى صاحب العمؿ األخذ بياك  اعاة بعض الشركطلممستخدميف، دكف مر 

 إذاالستخداـ،  إلغاءبتبرير  ألزمتيـالحماية لممثمي العماؿ، بؿ ك  التي تكفؿ قدر مف الضمافك 
ال ينيى استخداـ العامؿ ما لـ يوجد سبب تنص المادة الرابعة مف ىذه االتفاقية عمى ما يمي:" 

مقتضيات تشغيؿ المؤسسة أو إلى  بط بقدرة العامؿ أو سموكو، أو يستندصحيح ليذا االنتياء يرت
 المرفؽ" أك المنشأ

كما ال يمكف أف تكوف أحد ىذه األسباب كسبب صحيح أو حجة مف أصحاب العمؿ  -
 :(2)"لمتسريح

المشاركة في أنشطة نقابية خارج ساعات العمؿ أك بمكافقة  "االنتساب النقابي أك -أ
 اء ساعات العمؿ".صاحب العمؿ أثن

الحصكؿ عمى صفة ممثؿ لمعماؿ، أك ممارسة ىذه الصفة أك سبؽ إلى  "السعي -ب
 ممارستيا".

 إخالؿدعكل ضد صاحب العمؿ، تظمما مف  إقامة"رفع الشككل أك المشاركة في  -ج
 دارية المختصة".السمطات اإلإلى  أك تقديـ طعنا ،بالقكانيف أك المكائح

 (3)الصادرة عف المنظمة العربية لمعمؿ 1979 لسنة 11قـ االتفاقية العربية ر  -

نيابة المياميـ  أدائيـعدـ عرقمتيـ أثناء ك  حماية ممثمي العماؿ،إلى  التي دعت بدكرىا 
 (1)التحكيـك  عف زمالئيـ لدل ىيئات التكفيؽ

                                                           
 .ةاالتفاقي نفس المادة الثالثة مفص ن -1
 )مرجع سابؽ(. 158 الدكلية تفاقيةالمادة الخامسة مف اال -2
 .1979المتعمقة بالمفاكضة الجماعية المنعقدة بالسكداف، في الثاني عشر مف مارس سنة  11االتفاقية العربية رقـ  -3
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يستنتج مما سبؽ حرص المنظمة الدكلية لمعمؿ عمى حماية ترقية ممثمي العماؿ، بحيث 
ذلؾ بكضع ك  الترقية،ك  مى االىتماـ بمبادئ محّددة تعتبر أساس لتحقيؽ تمؾ الحمايةركزت ع

إلى  اتفاقات دكلية تحمييـ مف تعسؼ أرباب العمؿ أثناء استعماؿ سمطاتيـ، كما دعت
التطبيقات الكطنية في أكبر عدد ممكف مف الدكؿ سعيا ك  تكريس حؽ الحماية في النصكص

 مفة ليذا الحؽ.لمتقميؿ مف االنتياكات المخت

 الفػػػػػػرع الثػػػػػػاني:

 تشريعات العمؿو  الحماية القانونية لممثمي العماؿ وفقا لممبادئ الدستورية
حمايتيـ مف تعسؼ أرباب العمؿ عند استعماليـ  ةي العماؿ داخؿ المؤسسيستمد ممثم

ر أك الحقكؽ المكرسة في الدستك ك  السمطة المخكلة ليـ عف طريؽ مجمكعة مف الضمانات
 .تنظيمية مف أجؿ ذلؾالمكائح الك  مجمكعة األحكاـ التي كضعتيا التشريعات الكطنية

 :أوال: التكريس الدستوري لحماية ممثمي العماؿ

مف بينيا الجزائر صدارة السمـ ك  المبادئ الدستكرية في كافة الدكؿك  تحتؿ األحكاـ
 نظمة لمختمؼ األنشطة الكطنيةلذلؾ يعتبر المصدر األكؿ لمقكانيف الم( 2)التشريعي الكطني

 مف بينيا تمؾ المتعمقة بالنظـ الخاصة بتشريع العمؿ.ك  الحريات العامةك  الحقكؽك 

لقد حضى ممثمي العماؿ بحماية دستكرية لمحؽ الممارس، فصدر أكؿ دستكر في 
 ابر اإلضحؽ ك  "الحؽ النقابي عمى منو 20المادة  في نصالذم (3)1963 الجزائر سنة

تمارس ىذه الحقكؽ في نطاؽ ك  ؿ في تدبير المؤسسات معترؼ بيا جميعا،مشاركة العماك 
ىـ المندكبيف ك  المستعمميف ليذا الحؽ،ك  بالتالي البد مف حماية خاصة لمقائميفك  القانكف"
 .المستخدميفمندكبي ك  النقابييف

                                                                                                                                                                                     
 .فاقية االت نفس مف 10المادة  -1
كمية الحقكؽ  ،هادكتكر رجة لنيؿ د بمعبدكف، دكر التفاكض الجماعي في دعـ السمـ االجتماعي في الجزائر، رسالةعكاد  -2

 .24ص 2014،، جامعة كىرافةالسياسيكالعمـك 
 .64في الجريدة الرسمية العدد  1963سبتمبر 10سبتمبر، نشر يـك  8،عرض عمى االستفتاء الشعبي يـك1963دستكرر-3
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إال أف  الصمكد كثيرا بحيث تـ تجميده مباشرة بعد كضعو، 1963لـ يكتب لدستكر 
 إذ ،ابي الذم كرسو قد انتقؿ االعتراؼ بو في الدساتير الجزائرية الصادرة بعدهالحؽ النق

 بعد ذلؾ أتى دستكر  ،لجميع العماؿ بحؽ االنخراط في النقابة (1)1976اعترؼ في دستكر 
نما لتمبية مطالب عديدة جسدتيا أحداث أكتكبر ا  ك  الذم لـ يكف كليد لظركؼ عادية 1989

فقداف أغمبية إلى  دتأاجتماعية مزرية ك  اقتصادية ،اسيةالتي جاءت كرد فعؿ ألكضاع سي
 الشعب الثقة في السمطة.

دخاؿ كىذا ما حتـ عمى الدكلة مراجعة سياستيا في جميع المجاالت  إصالحات كا 
دستكر ك  1989االجتماعية فظيرت تمؾ الرغبة في دستكر ك  االقتصاديةك  السياسية
بحؽ اإلضراب كذلؾ ما نصت لمعماؿ ترؼ الذم اع 01-16 المعدؿ كالمتمـ بالقانكف1996
أشارت اليو  ىذا ماك  "القانوف طارإيمارس في و  معترؼ بو، اإلضراب في ؽالح" :منو 71المادة عميو 

 .1996كر الدست مف 57ك 56المادتيف 

 :ثانيػػػا: حمػػاية ممثمي العمػػاؿ في تشريػػعات العمػػؿ
ما بعدىا، بؿ ك  1990ؿ المعتمدة في لـ تكف حماية ممثمي العماؿ كليدة تشريعات العم

تتميز مرحمة  إذذلؾ منذ مرحمة التسيير االشتراكي لممؤسسات، إلى  المشرع الجزائرم ىدع
التسيير االشتراكي لممؤسسات بتكسيع مشاركة ممثمي العماؿ في الييئة المسيرة لممؤسسة 

 .(2)يئات المستخدمةالدكلة أك اليك  ذلؾ لضماف التكازف بيف تمثيؿ العماؿك  االشتراكية،

فمف ىنا كانت حماية المشرع الجزائرم ليذه الفئة مف العماؿ النقابييف المذيف يدافعكف 
-71فأقرت ليـ حماية خاصة بمقتضي :األمر ( 3)عف مصالح العماؿ في القطاع الخاص

                                                           
 .1976نكفمبر سنة  22مؤرخ في  79-76صادر باألمر رقـ ال1976دستكر -1
2-  ، الحؽ النقابي في معايير العمؿ الدكلية كالقانكف الجزائرم، مذكرة تنيؿ شيادة الماجستير في عبد المجيد صغير بيـر

 . 89ص ،2004 ،كؽ، جامعة الجزائرقانكف المؤسسات، كمية الحق
عمي عكض حسيف، الفصؿ التأديبي في قانكف العمؿ)دراسة مقارنة بالتشريع الفرنسي كتشريعات الدكؿ العربية كعمى  -3

 .44ص  1975 دار الثقافة كالنشر، القاىرة زائر(األخص الج
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المتعمؽ بالعالقات الجماعية لمعمؿ في القطاع الخاص  1975نكفمبر  16المؤرخ في  75
أفريؿ  29المؤرخ في  74-75المرسـك رقـ ك  منو، 10قر ىذه الحماية في نص المادة الذم أ
المتعمؽ بحماية الحقكؽ النقابية في القطاع الخاص الذم قّرر بطالف كؿ القرارات  1975

 (1)التأديبية الصادرة عف الييئة المستخدمة التي تعبر عف تمييز بسبب النشاط النقابي

عدـ تعسؼ إلى  مف نص المادة األكلى مف ىذا المرسـك كما دعت الفقرة الثانية
عند اختيار عمالو، كأف يرفض تشغيؿ طالب  حريتوك  صاحب العمؿ في استعماؿ السمطة

 (2)العمؿ بسبب انتمائو أك لرغبتو االنخراط في النقابة

عديمة األثر كؿ الممارسات المبنية عمى سمكؾ تميزم مف صاحب العمؿ، ك  تعد باطمةك 
مكاف آخر في إلى  لعامؿ بسبب نشاط نقابي خالؿ فترة العمؿ، كنقمو مف مكاف عمؿتجاه ا
 .يع العمؿ بيف العماؿتأديبي أك يككف التميز في تكز  إجراءشكؿ 

في ىذه  لممثمي العماؿ الجزائرماعترؼ بيا المشرع كمف أىـ صكر الحماية التي 
مف نشر  ابتداءفترة التحضير ليا المرحمة ىي حماية المترشحيف لالنتخابات النقابية طيمة 

 ابتداءفي حالة عدـ الفكز في طيمة فترة ثالث أشير ك  تاريخ االنتخاباتإلى  قكائـ الترشيحات
 (3)مف تاريخ نشر النتائج

-71األمر ررة في شّدد المشرع الجزائرم عمى احتراـ ما جاءت بو أحكاـ الحماية المق
التغريـ أك ك  قكبات جنائية تتمثؿ في الحبسجعؿ مخالفتيا مف صاحب العمؿ عرضة لعك  75

 (4)ىاتيف العقكبتيف إحدل

                                                           
 .1975أفريؿ سنة  29المتعمؽ بحماية الحقكؽ النقابية في القطاع الخاص المؤرخ في  74-75المرسـك رقـ  -1
 .60ص  مرجع سابؽ،تامر عمر،  -2
 .أعاله رقـ مف المرسـك 5راجع نص المادة  -3
نكفمبر  16بالعالقات الجماعية لمعمؿ في القطاع الخاص، المؤرخ في المتعمؽ  75-71( مف األمر رقـ 11المادة ) -4

 .1971سنة 
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رقـ  القانكف غاية صدكرإلى  صرت حماية المشرع لمعمؿ النقابي في القطاع الخاصق
المتعمؽ بكيفيات ممارسة الحؽ النقابي، الذم عمـ  1988يكليك  19المؤرخ في  88-28

 (1)ـالقطاع العاتمؾ الحماية حتى تشمؿ جميع العماؿ حتى عماؿ 

المتعمؽ  74-75الحماية التي نص عمييا المرسـك  إجراءاتأّكد ىذا القانكف عمى نفس 
منع أم تميز بسبب النشاط النقابي أباف التكظيؼ أك خالؿ  إذبحماية ممارسة الحؽ النقابي، 

التي ك  حد منع التيديدات أك ممارسة الضغكط ميما كاف نكعياإلى  فترة العمؿ، بؿ ذىب
ذلؾ ما جاء بو المشرع مف حماية ممثمي النقابييف في مرحمة (2)النقابية تعارض مع المنظمةت

 .1989النظاـ االشتراكي المكجو قبؿ عاـ 

جذرية في كؿ  إصالحات إدخاؿأقر المشرع الجزائرم  1989أما بعد صدكر دستكر 
انكنية صدر مجمكعة مف النصكص الق 1989منيا المجاؿ االجتماعي عاـ ك  المجاالت

الحقكؽ األساسية التي جاء بيا ك  المنظمة لعالقات العمؿ، التي ترجـ مضمكنيا المبادئ
 .1989دستكر 

أكد المشرع الجزائرم سيره عمى الحماية القانكنية لممثمي العماؿ داخؿ المؤسسات 
الذم  11-90المستخدمة في ظؿ النصكص القانكنية الصادرة منو، بحيث نص في القانكف 

جعميا كحؽ ك  االعتراؼ بالحرية النقابيةإلى  قانكني عاـ لتنظيـ عالقات العمؿ إطاركيعتبر 
حماية ممارسيو، ك  لحماية ىذا الحؽك (3)أساسي يتمتع بيا العامؿ في ممارسة الحؽ النقابي

 (4)منظمة نقابية إلى  أداف كؿ تمييز بسبب االنتماء أك عدـ االنتماء

دائيـ أأثناء  المستخدمةخدميف في المؤسسات كما اقر الحصانة عمى مندكبي المست
بحيث ال يمكف أف يككف أم مندكب مكضكع تسريح أك تحكيؿ أك أم  ،مياميـ التمثيمية

                                                           
 .1988يكليك سنة  19المتعمؽ بكيفيات ممارسة الحؽ النقابي المؤرخ في  28-88القانكف  -1
 .سالؼ الذكر 28-88قانكف  مف 18المادة  -2
 .11-90مف قانكف  5المادة  -3
 القانكف.نفس  مف  17المادة  -4
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ك ىك  (1)عقكبة تأديبية أم كاف نكعيا، بسبب النشاطات التي يقـك بيا بحكـ ميمتو التمثيمية
 عدـك  يمارسكف مياميـىـ ك  ما يؤكد رغبة المشرع تقديـ ضمانات لمندكبي المستخدميف

 تعرضيـ لمطرد أك التحكيؿ أك التكقيؼ ألسباب مرتبطة بنشاطيـ التمثيمي.

المتمـ المتعمؽ بكيفيات ممارسة الحؽ النقابي أّقر حماية ك  المعدؿ 14-90أما قانكف 
أّكد ذلؾ في الفصؿ الثالث مف الباب الرابع مف ىذا القانكف تحت عنكاف ك  ممثمي العماؿ،ل

تتجسد ىذه الحماية حسب المشرع الجزائرم مف ك  قكاعدىا،ك  يبيف مجاالت الحمايةالحماية، 
خالؿ منع أم أحد أف يمارس أم تمييز ضّد أحد العماؿ بسبب نشاطو النقابي، أباف 

مف تـ أحاط المشرع ك  الترقية خالؿ الحياة المينية،ك  التدرجك  تكزيع العمؿك  داءاألك  التكظيؼ
ات الخاصة في مجاؿ التأديب لحمايتو مف تعسؼ صاحب ممثمي العماؿ ببعض الضمان

العمؿ بسبب نشاطاتو النقابية، حيث منع المستخدـ مف تكقيع العقكبات التأديبية بما فييا 
 مزاكلة الممثؿ النقابي لنشاطاتو النقابية.ك  نتيجة قياـ التحكيؿ،ك  العزؿ

 رقـ فاقية الدكليةالجزائر عمى االت جاء قبؿ مصادقة 14-90بالرغـ مف صدكر قانكف 
اّل أف األحكاـ إالتسييالت لممثمي العماؿ في المؤسسات، ك  المتعمقة بتكفير الحماية 135

الخاصة بحماية ممثؿ النقابييف في ىذا القانكف جاءت مطابقة لما نصت عميو ىذه االتفاقية، 
عميو فيذا دليؿ عف سير المشرع الجزائرم عمى تجسيد مضمكف ىذه الحماية كفقا لما نصت 

 ىذه االتفاقية.

جانبو القانكف إلى  نما يكجدا  ك  لـ يعد قانكف العمؿ كحده ىك المنّظـ لعالقات العمؿ،
االتفاقية إلى  االتفاقي، فمـ يقتصر تكريس الحماية لممثمي العماؿ عمى المشرع، بؿ تعدد

 ممثمي العماؿ.ك  الجماعية التي تبـر بيف أطراؼ عالقات العمؿ، أصحاب العمؿ

في  2015لمبرمة عاـ االتفاقية الجماعية لشركة ككسيدار ا مثال ما جاءت بوكىذا 
 .(1)التزامات مندكبي العماؿك  الباب الرابع عشر منيا بعنكاف حقكؽ ،الفصؿ الرابع

                                                           
 .11-90مف قانكف  113اجع المادة ر  -1
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األسفار، أكلت أىمية بالغة لحماية ممثمي العماؿ ك  أما االتفاقية الجماعية لمسياحة
ذلؾ بحيث كضعت عدة مكاد تقر الحماية إلى  بكضعيا مجمكعة مف المكاد التي تدعكا

ال يمكف ألي مندوب نقابي منيا التي تنص عمى " 141نذكر منيا نص المادة (2)لممثمي العماؿ
أف يكوف موضوع تسريح أو تحويؿ أو عقوبة تأديبية ميما كانت طبيعتيا مف طرؼ المستخدـ نتيجة 

 نشاطاتو النقابية.

 "....ا بمعالجة األخطاء ذات الطابع النقابي المحضتختص التنظيمات النقابية لوحدى

بالرغـ مف أف االتفاقيات الجماعية كضعت، إلمالء قكاعد أكثر نفعا لمعامؿ إال أّنيا 
يا تستنسخ ما جاءت بو ممؿ مجك لـ نق إففيما يخص حماية ممثمي العماؿ فمعظميا 

 النصكص القانكنية في ىذا المجاؿ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                     

-طريؽ البارادك 7مف االتفاقية الجماعية لشركة ككسيدار، شركة باألسيـ المقر االجتماعي  245انظر نص المادة -1
 .2015الجزائر، جكيمية سنة  -حيدرة

المركز  ر االجتماعي:(مف االتفاقية الجماعية لمسياحة كاألسفار، شركة ذات أسيـ، المق146 إلى138راجع المكاد مف ) -2
 .58 إلى 56، ص 2004، ، الجزائرالتجارم  الحمادية، بكزريعة
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 المبحث الثاني
 ثار الناتجة عف اكتساب العامؿ صفة المندوباآل

 مجمكعة مف، يتمتع المندكب بك انتخابو مف طرؼ العماؿأبعد تعيينو كممثؿ نقابي  
بتكفير  ة ميامو كصالحياتو بكؿ حرية كذلؾديتأك  ذينفتف م ومكنت التي االمتيازات كالضمانات

قع ت تكالتزامابيا المندكب كحقكؽ يستفيد  يا المشرع الجزائرمبعض التسييالت التي جعم
 مخالفتيا.      افال يجكز لي ةلمستخدماالييئة  عاتؽ  ىعم

ثمي لممرصيد ساعي ك  الالزمةالمستخدـ بتكفير الكسائؿ  إلزاـفي  تكمف ىذه التسييالت
كضمانات مرتبطة بممارسة المياـ  (األكؿالمطمب لمياميـ التمثيمية)العماؿ خصيصا 

 .ي()المطمب الثانالتمثيمية

 المطمب األوؿ
 الممنوحة لممثمي العماؿ  التسييالت

الييئة المشرع  ألـزكبدكف قيكد  ممثمي العماؿ لمياميـ التمثيمية بكؿ حرية أداءلضماف 
المادية لممثمي العماؿ عمي  كاإلمكانياتالكسائؿ ك  المستخدمة بتكفير جممة مف التسييالت

نشاطاتيـ التمثيمية )الفرع    أكجوكافة ممارسة  متطمباتمستكل المؤسسة التي تقتضييا 
 لممارسة عضكيتيـمنحيـ رصيد ساعي عف كؿ شير خصيصا  ذلؾ إلى إضافةاألكؿ( 
 .)الفرع  الثاني(التمثيمية

 الفرع األوؿ
 التزاـ المستخدـ بتوفير الوسائؿ المادية.

ع المشر  ألـزكجو  أكمؿالعماؿ مف تأدية مياميـ التمثيمية عمى  يحت يتمكف ممثم
 زمة لذلؾ.الصاحب العمؿ بتكفير ليـ محال ليـ يتناسب مع متطمباتيـ كمنحيـ الكسائؿ ال
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 أوال: توفير المحؿ 
عمى تمكيف مندكبي المستخدميف مف  قات العمؿالمتعمؽ بعال 11-90قانكف  لـ ينص

كضع قكاعد ك  محؿ يسمح ليا بممارسة مياميا فقد مكف أعضاؤىا مف القرض الساعي
مندكبي ة المستخدـ بتمكيف إلزاميإلى  متابعة التأديبية، لكف لـ يتطرؽتحمييـ مف ال
 مف محؿ تمارس فيو نشاطيا.المستخدميف 

غير أنو يمكف القكؿ أف المستخدـ ممـز بإفادة مندكبي المستخدميف بمحؿ الئؽ تتكفر 
ع بنفس فيو كؿ شركط العمؿ قياسا عمى إلزامو بتكفير نفس المحؿ لممندكب النقابي الذم يتمت

 الحقكؽ معو.

أف ىذا االلتزاـ  إال ،لممندكبيف النقابيفالمستخدـ بتكفير محؿ  ـألز المشرع بالرغـ مف أف     
التي تنص عمى كجكب   14-90مف القانكف  48/2معمؽ عمى شرط بمكجب المادة 

بذلؾ يككف ف ،حتى تستفيد مف محؿعامؿ مف المؤسسة ليذه النقابة  150أكثر مف انضماـ 
التي يمكف  عمى ممثمي النقابات التمثيمية ىذا الحؽجزائرم قد قصر االستفادة مف رع الالمش
دكف التنظيمات النقابية األخرل ككذلؾ  عامؿ، 150 تجاكز عدد العماؿ المنضميف إليياأف ي

ممثمي العماؿ المنتخبيف داخؿ الييئة المستخدمة كأكلئؾ الذيف يمثمكف العماؿ عمى مستكل 
الذم ال يمـز المستخدـ بضركرة تكفير مكاف ليـ لعقد اجتماعاتيـ بالرغـ مف  لجنة المشاركة

 أنو مف االلتزامات التي تقع عمى المؤسسة المستخدمة.

يقصد بالمحؿ المالئـ المحؿ ك  عاله عبارة محال "مالئما".أاستعمؿ في النص المذككر 
كيقصد بالعتاد الضركرم تسخيف. ك  أثاثك  تيكيةك  الذم تتكافر فيو ضركريات العمؿ مف نكر

(1)الحاسكب.ك  آالت النسخ ،الخط الياتفي
. 
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خالؿ بااللتزامات المفركضة عمى عاتقو عقكبة يترتب عمي المستخدـ في حالة اإل
 أشير 3دج كالحبس مف  20.000إلى  دج 5000جزائية تتمثؿ في الغرامة المالية مف 

معتبرا بذلؾ ىذه األحكاـ مف  مف قانكف عالقات العمؿ  151جاءت بو المادة ما كىذا 
 النظاـ العاـ الذم ال يجكز االتفاؽ عمى مخالفتيا كال يمكف التنازؿ عنيا.

 حيثأبعد مف ذلؾ إلى  أما فيما يتعمؽ بالممثميف النقابييف فذىب المشرع الجزائرم
بيؿ اعتبر مخالفة المستخدـ لألحكاـ المتعمقة بعدـ تمكيف الممثميف النقابييف مف المحؿ مف ق

 .(1)عرقمة حرية ممارسة الحؽ النقابي

الحبس في حاؿ العكد كبذلؾ يعتبر المشرع الجزائرم األحكاـ إلى  كتصؿ ىذه العقكبة
المتعمقة بالتسييالت كالحماية المقررة لممثميف النقابييف مف قبؿ المخالفات الخاصة بعرقمة 

ى مخالفتيا الجزاء الجنائي رغـ حرية ممارسة الحؽ النقابي مف األحكاـ اآلمرة التي يرتب عم
نماأنو لـ ينص صراحة عمى ذلؾ    14-90أخضع كؿ أحكاـ الباب الرابع مف قانكف  كا 

 منو.      59المتعمؽ بممارسة الحؽ النقابي لمعقكبات المنصكص عمييا في نص المادة 

 توفير الوسائؿ الضرورية ثانيا:
لكؿ  سائؿ لممارسة المياـ التمثيميةالمشرع صاحب العمؿ بتكفير ما يسمح مف الك  ألـز

كالمندكبيف النقابييف دكف أف يفصؿ أك يحدد طبيعة الكسائؿ الضركرية  (2)مف ممثمي العماؿ
 .الالزمةلألعماؿ التمثيمية 

العماؿ كتمؾ ممثمي  لعقد اجتماعات الالزمةتمؾ الكسائؿ  يقصد بالكسائؿ الضركرية
 .ية الخاصة بالمياـ المككمة ليـالسكرتار  التي تسمح ليـ بالقياـ بأعماؿ
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التي تنص عمى أف الكسائؿ الضركرية  14-90 مف قانكف 48كدتو المادة أ ما كىذا
مكضكعة  ىي كؿ ما يمـز أعضاء المنظمة مف عقد اجتماعاتيا كتمكينيا مف لكحات إعالنية

 . في أماكف مالئمة

كرية دكف تحديدىا دـ تكفير الكسائؿ الضر خستمفي المشرع الجزائرم بإلزاـ التاك
 العماؿ. يممثمك  كتنظيميا تاركا ذلؾ لمتفاكض بيف المستخدـ

المستخدـ بضركرة تأثيث المحؿ باألثاث الالـز كالمناسب  ألـزما المشرع الفرنسي أ
اآلالت كاألدكات المناسبة كالضركرية التي تسمح بتسيير مكتب المندكبيف إلى  باإلضافة
ة المخصصة لإلعالنات النقابية تمكينيـ مف لكحات إعالمي كما نص عمى ضركرة (1)النقابيف
 .عمى أبكاب المؤسسةك  العمؿ أماكففي يامكضكع

 الفرع الثاني
 حؽ ممثمي العماؿ التمتع بساعات التفرغ

 إلييـ منح المككمةتمثيمية ضماف حسف تأدية المياـ الحتى يتسنى لممثمي العماؿ 
ال يدخؿ ك  أعتبرىا ككقت عمؿ فعمي،ك  عة األجرساعات في الشير مدفك  10مدة  ليـ المشرع

في حساب تمؾ الساعات الكقت الذم يقضيو ممثمي العماؿ في االجتماعات التي يستدعي 
فاف الكقت الذم يقضيو المندكب في األعماؿ التي تككف بمبادرة (2)إلييا بمبادرة مف المستخدـ

 منو فقط ىي التي تحتسب.  

في  ؿقضييا ممثمي العماالمدة التي ير اعتبحيث  أبعد مف ذلؾإلى  ذىب المشرع
 .ال تدخؿ في حساب العشر ساعاتالمستخدـ بناء عمى طمبيـ االجتماعات التي يحضرىا 

كذلؾ حسب احتياجات يككف مف اختصاص المندكب كحده التفرغ  ساعاتاستعماؿ إف كيفية 
غير  مى فترات خالؿ الشيرإذ يمكنو أف يستعمميا دفعة كاحدة أك يكزعيا عالتمثيمية،  أعمالو
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مكف تأجيؿ استعماليا لمشير أنو إذا لـ يستعمؿ كؿ تمؾ الساعات أك البعض منيا فإنو ال ي
 .(1)ؿالمقب

أف يجمعكا أك يقتسمكا فيما بينيـ مجمكع  لممثمي العماؿ لؾ فإنو يمكفذإلى  إضافة
 ىذا الشرط قد يؤدم إف(2)حساب الساعات الشيرية الممنكحة إياىـ، شريطة مكافقة المستخدـ

يرفض ك  لوعمؿ أف يتعسؼ في استعمافيمكف لصاحب ال الحؽ ىذا عرقمة حرية ممارسةإلى 
 ـإعال ضركرةنص فقط عمى مف األجدر لك  كاففاقتساـ الساعات بيف المندكبيف، ك  جمع

 اقتساـ الساعات الممنكحة ليـ قانكنا.ك  المستخدـ بنية المندكبيف بجمع

مدة عمؿ  المشرع اعتبرىاك  كؿ شير مدفكعة األجرالممنكحة ساعات  (10العشر) إف
مف  53بما أف نص المادة ك  فعمي لممندكب حؽ استخداميا سكاء أثناء كقت العمؿ أك خارجو

يقضي بأنو ال يمكف أف يتقاضى العامؿ أجر عف فترة لـ يعمؿ فييا ميما  11-90القانكف 
بما أف ك  ت التي ينص عمييا القانكفتكف كضعيتو في الترتيب السممي ما عدا في الحاال

نو في ذلؾ سكاء أثناء كقت العمؿ أك خارجو فإك  لمعشر ساعات ـفي استعمالي المندكب
بيف ك  لفائدة المؤسسة أم ال تككف عالقة التبعية متكافرة بينو الالحقيقة ال يؤدم بذلؾ عم

 .امةعممو ىذا ال يقابمو أجر طبقا لمقاعدة الع فمف المفركض صاحب العمؿ،

 عمى أف تمؾ المدة تعتبر ككقت عمؿ فعميلمشرع كخركجا عف تمؾ القاعدة نص ا
أجر مقابؿ الساعات التي لـ  تخدـ أف يدفع لممندكبعميو فيجب عمى المسك  يقابميا أجرك 

كىذا دليؿ عمى االمتياز الذم منحو  ممياـ التمثيميةلكف أستخدميا لك  فييا عمؿ لصالحو ميؤد
 .لعماؿ داخؿ المؤسسةلممندكب عمى باقي ا

إف قيمة الساعات العشر تحدد بنفس قيمة الساعات التي كاف مف المفركض قد عمؿ 
فييا المندكب فإذا كاف استخداميا أثناء كقت العمؿ العادم فإف األجر الذم يقابميا يجب أف 
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ذا كاف استخدامياك  ،(1)يككف مساكيا لألجر المقابؿ لساعات العمؿ العادية اعات أثناء الس ا 
الميؿ فإف األجر المقابؿ يجب أف يأخذ بعيف االعتبار الزيادة التي ال  عمميا فياإلضافية أك 

مف األجر العادم لمساعة الكاحدة ىذا بالنسبة  ℅ 50تقؿ بأم حاؿ مف األحكاؿ عف 
لمساعات اإلضافية، أما بالنسبة لمعمؿ فإف المستخدـ ممـز بدفع أجرة تقدر قيمتيا بساعات 

 لعادية.العمؿ ا

كاف المشرع الجزائرم خصص لكؿ مف مندكبي العماؿ كالمندكبيف النقابييف بنفس  إذا
استند عند منحو  يساعات في الشير فاف المشرع الفرنس 10الرصيد الساعي المقدر ب 
ذ تتراكح ما إعدد العماؿ فييا ك  حجـ المؤسسة المستخدمةإلى  القرض الساعي لممثمي العمؿ

ساعة شيرية إذا  15 عامال، 50يا في المؤسسة التي تضـ أكثر مف ساعات شير  10بيف 
 عامؿ. 500ساعة إذا تجاكز عدد العماؿ  20ك عامال 150كانت تضـ أكثر مف 

 المطمب الثاني
   ممارسة مياـ ممثمي العماؿب الضمانات المتعمقة          

جو يجب منحيـ حقكؽ حتى يتمكف ممثمي العماؿ القياـ بميمتيـ التمثيمية عمى أكمؿ ك  
ؽ الحقك  بكؿ حرية كاستقاللية عمى اعتبار أف ىذه تسمح ليـ بأداء مياميـ النقابية كالتمثيمية

يمكف ليـ التنقؿ كالتحدث مع العماؿ داخؿ  بمكجبيا التي قانكناليـ مقررة المف الضمانات 
 .رع الثاني()الفكما تسمح ليـ بحرية اإلعالـ كتكزيع المناشير )الفرع األكؿ( المؤسسة
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 وؿ األ الفرع                                   

 اؿالتنقؿ والتحدث مع العم حرية                        
كاستغاللو  لتسييؿ تأدية ميامو النقابية ندكبالم ميامكف أف يستخدىـ كسيمة يلعؿ أ

لعماؿ حتى أثناء تصالو بااحرية ك  ىي حرية تنقمو داخؿ المؤسسة المستخدمة لساعات التفرغ
عمى ك  ذلؾ لمكقكؼ عمى المشاكؿ التي يعانييا ىؤالءك (1)بشرط عدـ عرقمتو  قياميـ بالعمؿ،

المعنكية لمعماؿ ك  بالتالي فإف دفاعو عف المصالح الماديةك  ظركؼ العمؿ بصفة عامة،
عمى  األجراء الذيف تعطييـ القكانيف األساسية لممنظمة النقابية التي ينضمكف ليا يككف مبني

بالرغـ مف ذلؾ فإف القانكف الجزائرم لـ ينص عمى ك  الكاقع المعاش فعال داخؿ المؤسسة،
 .ئيقضاجتياد اللـ يتعرض ليا االك  ىذه الكسيمة

لك لـ ينظـ المشرع نظاـ حرية تنقؿ المندكب النقابي داخؿ الييئة ك  إال أنو حتى  
ما دامت الغاية مف ؾ جائز قانكنا عتبار ذلافي مكاقع العمؿ، فإنو مف الممكف ك  المستخدمة

المتمثمة في الدفاع عف ك  تنقمو داخؿ المؤسسة يككف في إطار تسييؿ تأديتو لميامو النقابية
ال منتج إال إذا كاف ك  المعنكية لمعماؿ األجراء فذلؾ الدفاع ال يككف مؤسسك  المصالح المادية

 ؿ.مبني عمى المعرفة الميدانية لممشاكؿ التي يعانييا العما
داخؿ  بخالؼ المشرع الجزائرم فاف المشرع الفرنسي اعترؼ بحرية التنقؿ لكؿ الممثميف

 (1)المؤسسة المستخدمة
إف مبدأ حرية التنقؿ داخؿ المؤسسة مضمكف كال يخضع ألية رخصة أك إذف مسبؽ كاف 

لعماؿ تعمؽ األمر باألمف كالنظافة التي تقتضي رخصة فإف ىذه األخيرة تمنح تمقائيا لممثمي ا
إذا كانت  فركع المؤسسة المستخدمةإلى  عند طمبيا كما ال يمكف منع الممثميف مف االنتقاؿ

عمى  الممنكعة ماكفألايعممكا عف أنفسيـ لمدخكؿ كخاصة  تضـ أكثر مف فرع شريطة أف
 .(2)العماؿ اآلخريف 
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رضا كاف المستخدـ مع الا  ك  كالتحرؾ داخؿ المؤسسة تنقؿ ممثمي العماؿ ال يمكف منع
غير أنو يمكف أف يقكـ المستخدـ بتنظيـ  ،ممثمي العماؿجنحة عرقمة حرية عمؿ  الرتكاب

كالجراحة،  خطرة كقاعات العمميات أماكفإلى  ىذا الحؽ كتأطيره ألسباب أمنية كمنع الدخكؿ
بالدرجة األكلى  مراكز الطاقة الذرية أك النككية كىذا يمنع دخكليـ ألسباب تيـ صحتيـ

 .(1)ـكأمني

ممنكعة  ماكفإال بمكجب رخصة أك إذا كانت ىذه األ أماكفإلى  كما قد يمنع دخكليـ
عماؿ معينيف بمكجب رخصة استثنائية، فيمكف الدخكؿ بعد تقديـ طمب  الدخكؿ إال عمى

اصطحاب ممثمي العماؿ إلييا مف طرؼ األشخاص  كالحصكؿ عمى الرخصة أك أف يتـ
 المرخص ليـ بالدخكؿ.

 الفرع الثاني                                         

 وتوزيع المناشير عالـحرية اإل                                
يتمتع ممثمي العماؿ نصت التشريعات  ياالمتيازات كالتسييالت الخاصة التإلى  ضافةإ

بميغيـ العماؿ كت العمالية عمى حقكؽ تصب في االتجاه الثاني لمممارسة التمثيمية كىي إعالـ
 بكؿ ما ييميـ عمى مجاؿ عالقات العمؿ ككذا ما يتكصمكف إليو مع المستخدـ.

 :اإلعالـ حرية -أوال

حرية الممثميف النقابييف كالمندكبيف إلى  صحيح انو لـ يتعرض المشرع الجزائرم صراحة
 يتكصمكف ليـ مف ميمتيـ التمثيمية إما مباشرة أك حقيـ في إعالـ العماؿ بما دميفخالمست

نو يمكف استنتاج حؽ المندكبيف النقابييف في إعالـ العماؿ أال إ ،عف طريؽ تكزيع المنشكرات
الجزائرم المستخدـ بضركرة تكفير لكحات إعالمية  اآلخريف بالمؤسسة مف خالؿ إلزاـ المشرع

بغرض اطالع العماؿ عمييا كىذا ما  تمكف المندكبيف النقابييف مف كضع إعالنات ككثائؽ

                                                           
1
Antoine Cristau, Op.cit, p 193 



 العماؿ لممثمي نونيةاالق الحماية  :األوؿلفصؿ ا

   
 

نفس القانكف التي  مف 19، ككذلؾ المادة (1)14-90مف قانكف  38ص المادة تضمنتو ن
 .(2)تنص عمى حؽ المنظمة في إصدار كنشر دكريات كمجالت ليا عالقة بيدفيا كبعماليا

المنشكرة مف طرؼ المنظمة مضمكف الكثائؽ إلى  المشرع الجزائرم كما لـ يشير
تخدـ كذلؾ تكريسا منو لمبدأ حرية ممارسة كلـ يخضعيا ألية رقابة مف طرؼ المس ةالنقابي

الحؽ النقابي داخؿ المؤسسة بشرط أف يككف المضمكف متفؽ مع اليدؼ المسطر ليا مع 
ميو فميس لممستخدـ سمطة عك  ،(3)صاحب العمؿإلى  إرساؿ نسخة منيا في نفس الكقت

لو أف تمؾ المنشكرات ال البعدية عمى المنشكرات النقابية، فإذا ما تبيف ك  المراقبة ال القبمية
فميس لو صالحية نزع ذلؾ المنشكر أك حذؼ جزء  الدفاع تتضمف أحكاـ مخالفة ليذه النقابة

 النقابي الحؽ ممارسة عرقمة مخالفة يككف معرض لمتابعة جزائية الرتكابو منو فإنو بذلؾ
 .الفعؿ بذات يقكـ شخص كؿ عمى يطبؽ الحكـ نفسك 

 القاضيإلى  يمجأ أف إال شرعي غيرر المنشك  مضمكف اعتبر مف أماـ يبقى فال  
 الذم الضرر لتفادم ذلؾك  لممنشكر، الفكرم بالنزع األمر يستطيع كحده الذم ستعجاليالا

 )4(النشر ذلؾ عف ينجر أف يمكف

  المناشير توزيع حرية-انيثا

 صالحيات مف المناشير تكزيع اعتبار عمى صراحة ينص لـ الجزائرم المشرع إف
 عف التعبير حرية كسائؿ أىـ بيف مف تعتبر فإنيا ذلؾ مف بالرغـ لكف النقابييف المندكبيف

 االجتماعات، في إلييا المتكصؿ النتائج عف العماؿ إلعالـ ككسيمة حتىك  النقابية، اآلراء
 يككف أف يمكف فإنو المؤسسة داخؿ المناشير تكزيع كيفية ينظـ نص كركد عدـ مف بالرغـك 

                                                           
    14 -90مف القانكف  38راجع المادة  -1
 قانكفنفس ال مف 19انظر المادة  -2
 ،أسيـ، شركة ذات 2003 جكيمية 16محررة يـك ال "التصاالت الجزائر" الجماعية االتفاقيةمف  12/3انظر نص المادة -3

 12ص ، 2003الجزائر 

 40ص ،مرجع سابؽ ،رايس فتيحة -4
 



 العماؿ لممثمي نونيةاالق الحماية  :األوؿلفصؿ ا

   
 

كمثاؿ ذلؾ ما نصت عميو  ،العمؿ صاحبك  النقابية المنظمات بيف ما لمتفاكض خاضع ذلؾ
 .(1)مف االتفاقية الجماعية التصاالت الجزائر 12/4 المادة
 بشرط كذلؾ النقابي الحؽ ممارسة لحرية نتيجة ييئة المستخدمةال داخؿ المناشير تكزيع يعتبر
ذاك  أىدافيا،ك  المنظمة لنشاط مطابؽ محتكاىا يككف أف  تتضمف المناشير مؾت كانت ما ا 

 أكقاتأماكف ك  خارج تكزيعيا تـ أك النقابية المنظمة ألجمو أسست الذم لمغرض مخالفة أحكاـ
 األضرار عف التعكيض لطمب القضاءإلى  المجكء ف لممستخدـيمك فإنو بشأنيما فؽالمت العمؿ

 .(2)وب الالحقة
 

                                                           
 ، مرجع سابؽ.12 ، ص"التصاالت الجزائر" الجماعية االتفاقيةمف  12/4المادة  - 1
ي القانكف االجتماعي، مزارم احالـ، المشاركة العمالية في تسيير الييئة المستخدمة، مذكرة  لنيؿ شيادة الماجستير ف - 2

 129 ، ص 2012كمية الحقكؽ، جامعة  كىراف،  



 
 

 

 
 

 

 
 الفصؿ الثاني

ـ في مواجية ستخد  ساع سمطات الم  اتّ 
 العماؿممثمي 

 

 

 

 

 

 



اتساع سمطات المستخدـ في مواجية ممثمي العماؿ                        الفصؿ الثاني:  
 

   
 

الحماية القانكنية المقررة لممثمي العماؿ داخؿ المؤسسة المستخدمة ليست مقرر ليـ  إف
نما بصفتيـ كعماؿ صفة المندكب أك الممثميف تزكؿ عند  أف إذبحكـ ميمتيـ التمثيمية  كا 

 التنظيـ المتعمقيف بالعمؿك  يخضعكف ألحكاـ التشريعك  ممارستيـ لنشاطاتيـ العادية كالمينة
مف قانكف عالقات العمؿ، مثميـ  112المادة ك  14-90مف قانكف  52 ةطبقا لنص الماد
 دكف تميز. اآلخريفمثؿ بقية العماؿ 

خكؿ القانكف لممستخدـ عمى اثر المراحؿ التي تمر بيا عالقة العمؿ سمطات، تظير 
سمطة ك  دارةالمستخدـ، بحيث يتمتع ىذا األخير بسمطة اإلك  خالؿ سرياف العالقة بيف العامؿ

صدار عمى العمؿ داخؿ المؤسسة كاإلشراؼ التنظيـ األكامر الضركرية ك  المكائحك  التعميمات كا 
 (المبحث األوؿلتحقيؽ اليدؼ الذم أنشأ أصال ألجمو المؤسسة)

التنظيـ أعطيت لو سمطة مف شأنيا ضماف احتراـ محتكل ك  دارةفمممارسة سمطة اإل
السمطات التي ك  أخطر الصالحياتك  يبية فيي مف أىـىي السمطة التأدك  التعميمات األخرل

يتمتع بيا صاحب العمؿ في مكاجية العماؿ أك مف يمثمكنو، في مختمؼ التشريعات العمالية 
 .منيا التشريع الجزائرمك  الحديثة

تكقيع الجزاءات أك ك  صاحب العمؿ مف اتخاذ كافة التدابيرفسمطة التأديب تمكف 
لعممو  أدائوالضركرية عمى العامؿ الذم ارتكب خطأ مينيا أثناء ك  ةالعقكبات التأديبية الالزم

سكاء تمؾ التي تخاطب جميع العماؿ  المستخدـ تكجيياتك  بمخالفتو ألكامرأك أك بمناسبتو 
 (. لمبحث الثانيأك تمؾ المكجية لفئة معينة منيـ أك تمؾ المكجية لعامؿ معيف بذاتو )ا

 

 



اتساع سمطات المستخدـ في مواجية ممثمي العماؿ                        الفصؿ الثاني:  
 

   
 

 المبحث األوؿ
 التنظيـو  دارةي اإلسمطة صاحب العمؿ ف

التنظيـ فال يمكف قياـ األكؿ دكف الثانية فيما سمطتاف ك  دارةخكؿ المستخدـ سمطة اإل
سمطة المستخدـ في إلى  متكاممتاف يصعب التمييز بينيما فميذا سنحاكؿ التطرؽ

السمطة التنظيـ التي تتجسد في كضع النظاـ الداخمي إلى  ( ثـ نتطرؽلمطمب األوؿ)ادارةاإل
 (لمطمب الثانيسسة)الممؤ 

 المطمب األوؿ:
 لممستخدـ داخؿ المؤسسة المستخدمة اإلداريةالسمطة 

 منح المشرع لممستخدـ مجمكعة مف السمطات باعتباره صاحب الييئة المستخدمة، فيك
لممستخدـ في اختيار اليد العاممة المناسبة  اإلداريةتبدأ السمطة ك  إدارتياالكحيد في  المسئكؿ

تعميمات يتكجب عمى العّماؿ ك  األكامر إصدار( كما يتمتع بسمطة األوؿرع الفلممؤسسة )
شركط عقد ك  ( كما لو سمطة في تعديؿ بنكدالفرع الثانيالقياـ بيا عمى الكجو المطمكب )

الييئة المستخدمة  إدارة(، فال كجو لمحد مف سمطة صاحب العمؿ في ثالثالالفرع العمؿ )
 .اإلساءةعمؿ متى كانت ممارستو ليا مجردة مف قصد بما يراه كفيال بتحقؽ مصمحة ال

 الفرع األوؿ:
 عقد العمؿ إبراـسمطة المستخدـ عند 

 لمنصب عممو في المكاف الذم يرغب فيو ؿالعامر يقضي مبدأ حرية العمؿ اختيا
لحساب مستخدـ يختاره، كما لممستخدـ حرية اختيار عمالو فمو االختيار بيف المترشحيف مف ك 

، فميس ألم منيما)المستخدـ أك العامؿ( أف (1)العقد إبراـأك عدـ  إبراـلو حرية يشاء كما 
                                                           

1- VARCIN Françoise. le pouvoir patronal de direction. Thèse pour le Doctorat en Droit, 
institut d’étude du Travail de Lyon, université lumière - LYON France 2000 p    . 
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أّنو ىذه الحرية غير مطمقة  إال(1)يبرر اختياره العتبار حرية العمؿ جزء مف الحرية التعاقدية
القيكد لمنع المستخدـ مف استغالؿ ىذه ك  مجمكعة مف الضكابطإلى  بؿ أخضعيا المشرع
 مف جية أخرل تحقيؽ نكعا مف االستقرار لمعامؿ.ك  جيةالحرية لصالحو مف 

عدـ التمييز بيف العماؿ األجراء طيمة ك  يمتـز المستخدـ قانكنا لضماف مبدأ المساكاة
الى غاية انتياء ك  إلييامؿ داخؿ المؤسسة المستخدمة منذ انضماميـ االحياة المينية لمع

مف  71ف عدـ التمييز نصت المادة عالقتو بيا، فبناءا عمى المبدأ العاـ المتضمف بطال
عديمة األثر كؿ األحكاـ المنصوص عمييا أو االتفاقيات و  تعد باطمةعمى ما يمي: " 90/11قانكف 

 الجماعية أو عقد العمؿ التي مف شأنيا أف تؤدي بالتمييز بيف العماؿ كيفما كاف توعو في مجاؿ الشغؿ
القرابة و  أو الوضعية االجتماعية أو النسبية،األجرة أو ظروؼ العمؿ، عمى أساس الّسف الجنس و 

 ".ايإلينقابة أو عدـ االنتماء إلى  االنتماءو  القناعات السياسيةو  العائمية

شمؿ تطبيؽ مبدأ المساكاة بيف كؿ ك  نالحظ مف مضمكف ىذه المادة أّف المشرع كسع
 يجكز التمييز حدد بدقة المعايير التي الك  فئات العماؿ التي يمكف أف تككف عرضة لمتمييز

تمثيمية داخؿ المؤسسة سبب  ميمةأنو لـ يعتبر ممارسة  إالفييا مف بينيا االنتماء النقابي، 
ال التي تنص: "ك  90/14مف القانكف  50مف أسباب التمييز، فقد أكرد ذلؾ في نص المادة 

توزيع و  داءواأل يمارس أي تميز ضد العماؿ بسبب نشاطاتو النقابية، أثناء التوظيؼ أفيجوز ألي أحد 
 كذلؾ في مجاؿ التكويف المينيو  عند تحديد المرتبو  الترقية خالؿ الحياة المينيةو  التدرجو  العمؿ

 ".المنافع االجتماعيةو 

النقابة أك  توارسة أم تميز عمى العماؿ بسبب صففينا أّكد المشرع عمى عدـ جكاز مم
اء العمؿ أك سبب تكزيعو أك أثناء أثنك  ظيؼالتك  عند ذلؾك  أثناء ممارستو لمنشاط النقابي،

 فقط لـ يجعؿ عدـ التميز التزاما عمى عاتؽ المستخدـك  الترقية خالؿ الحياة المينية.ك  التدرج

                                                           
كر الثالث)ؿ ـ د( في الط ،اهالدكتكر درجة لنيؿ  أطركحةممارستو سمطاتو،  طارإستخدـ في ميدة سمماني، تعسؼ المح -1

  18ص  2015 /03/11 جامعة مكلكد معمرم تيزم كزك،العمـك السياسية، ك  كمية الحقكؽجتماعي، الا القانكف
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نما التأديب ك  دارةكاإل كؿ تميز صادر عف أم شخص كاف قد تككف لو سمطة التنظيـ منع كا 
 .(1)التي يتمتع بيا المستخدـ

 إذأنو لـ يحددىا كفاية،  إالعايير لمنع التميز عمى الرغـ مف كضع المشرع لعدة م
الديف، فصاحب إلى  يمكف لممستخدـ التميز بيف عمالو عمى أساس المكف، األصؿ، االنتماء

نما العمؿ عند رفضو لتشغيؿ عامؿ ما، ال يقدـ السبب الحقيقي الذم دفعو لذلؾ يدعمو  كا 
(2)المستخدمةبمجمكعة مف الحجج التي تخدـ في ظاىرىا مصمحة الييئة 

كرفضو لعامؿ  ،
في ىذه الحالة ك  بسبب مؤىالتو أك عدـ تكفر فيو شرط الخبرة، أك لضعؼ قدراتو البدنية، فينا

ذلؾ حسب خصكصية ك  أجاز المشرع الفرنسي اختيار عامؿ عمى حساب عامؿ آخر
النشاط، فعندما يتعمؽ األمر باألعماؿ الشاقة، يفضؿ تشغيؿ فئة الشباب خاصة اذا كاف 

الحفاظ عمى صحة إلى  المزدكجة اليادفةك  المقصكد مف ذلؾ ىك تحقيؽ المصمحة العامة
(3)الحفاظ لمصالح صاحب العمؿ مف جية أخرلك  العامؿ مف جية

 . 

ال يمكف تعميـ تطبيؽ مبدأ المساكاة رغـ أنو نص المشرع عمى ذلؾ، لكجكد كظائؼ 
لجكء إلى  الة يستدعي األمرعالية ففي ىذه الحك  قدرات فكرية خاصةك  تستدعي مؤىالت

ذلؾ باختياره المتفكقيف في المجاؿ لضماف استقرار ك  التميز العمؿ بمعيارإلى  المستخدـ
الحفاظ عمى مصالحيا، ففي ىذه الحالة يمكف أف يككف تميز بيف الفئة ك  المؤسسة المستخدمة

 رقـا كمة العميىذا ما جاء في قرار المحك  باقي العماؿ مف حيث األجر مثال عفمف العماؿ 
  المؤسسة مف حيث األجر حيث قررت "المبدأ ال تميز بيف عماؿ نفس(4)501845

                                                           
كض أشخاص أخرل حسب أنو يمكف ليذا األخير أف يف إالبصفة أساسية مف طرؼ المستخدـ  اإلدارةتمارس سمطة  -1

العماؿ  إدارةالمسيرة، الككيؿ المفكض،  اإلطاراتطبيعة كصعكبة النشاط إلدارتيا فمف ىؤالء نجد رئيس المؤسسة، 
 لممؤسسة.

2
 20حميدة سميماني، مرجع سابؽ ص  - 

3
 Voir Article L1133-2 Du Code Travail Français.  

، العدد مجمة المحكمة العميا، 2009 مام06مؤرخ في  501845ممؼ رقـ: قرار المحكمة العميا، الغرفة االجتماعية، -4
 .421ص 2009األكؿ 
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يخضع األجر لشركط منصكص عمييا في عقد العمؿ أك االتفاقية الجماعية أك شبكة 
 األجكر.

 المينية".ك  يتـ تحديد األجر كفؽ معايير ذات صمة بالمؤىالت العممية

في كيفية تقديـ الدليؿ  كبيرةا كاف يصطدـ بصعكبة م عدـ المساكاة كثيراك  التميز إف
عمى ذلؾ، مما سمح لممستخدـ بالتحايؿ عمى المعايير الخاصة بالتمييز المحددة قانكنا أثناء 

 اتخاذ قرار التكظيؼ.

 الفرع الثاني:
 األوامر إصدارسمطة المستخدـ في 

ة التبعية التي تستكجب أف تعتبر رابطة التبعية أحد العناصر المميزة لعقد العمؿ، فعالق
شراؼ إدارةيعمؿ العامؿ تحت  صاحب العمؿ، تعطي ىذا األخير الحؽ في كضع العامؿ  كا 

التعميمات لمعامؿ كما يتمتع بحؽ فرض ك  األكامرلصاحب العمؿ حؽ تكجيو  إذتحت سمطتو، 
االمتثاؿ ك  طاعتيا إالعمى ىذا األخير  ماك (1)المستخدمة قراراتو عمى كؿ عامؿ داخؿ الييئة 

بأقصى  يؤدوا أف" مف قانكف العمؿ التي تقضي عمى أنو 70/2ىذا ما أكدت عميو المادة ك  ليا،
تنظيـ العمؿ  طارإمواظبة في و  بعناية ويعمموا ما لدييـ مف قدرات، الواجبات المرتبطة بمنصب عمميـ

 "الذي يضعو المستخدـ

الفقرة الثالثة ك  2رع في نص المادة المش إليياأما بالنسبة لعنصر التبعية القانكنية أشار 
يعتبر عماال أجراء في بحيث نصت المادة عمى أّف " 11-90مف قانكف  7مف نص المادة 

طار التنظيـ، ا يدويا أو فكريا مقابؿ مرتب في مفيـو ىذا القانوف كؿ األشخاص الذيف يؤدوف عمال
 "لحساب شخص آخر طبيعي أو معنوي، عمومي أو خاص يدعى المستخدـ

                                                           
1- Varcin Françoise .Op.cit., p68 
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يتضح مف مضمكف المادة أف عالقة التبعية القانكنية التي تحكـ العامؿ بمستخدمو تقكـ 
مف  7/3العامؿ عمال يدكيا أك فكريا لفائدة صاحب العمؿ بمقابؿ أجره أما المادة  أداءعمى 
العمؿ المسند لمعامؿ بأقصى القدرات الكاجبات  أداءتؤكد عمى ضركرة  11-90قانكف 

تعميمات المستخدـ التي ك  ممو، لذا يجب عمى العامؿ االمتثاؿ ألكامرالمرتبطة بمنصب ع
 ففي حالة عدـ االمتثاؿ مف طرؼ العامؿ(1)اإلداريةيا أثناء ممارستو العادية سمطاتو ضعي
 .(2)مخالفتو يمكف لصاحب العمؿ تسريحو تأديبياك 

مى العامؿ ما عك  فمف ىنا يتضح أف المستخدـ ىك الكحيد المتحكـ في عالقة التبعية،
 .حماية لو مف تعسؼ المستخدـ في استعماليا إضفاءامتثاؿ ألمره، دكف ك  الطاعة إال

األكامر، ذلؾ لعدـ النص عمى  إصدارلـ يقيد المشرع كفاية سمطة المستخدـ في 
 كالنظاـ الداخمي كاالتفاقيات الجماعية.أكامر مطابقة لمضمكف العقد  إصداركجكب 

 الفرع الثالث:
 بنود عقد العمؿ المستخدـ في تعديؿ اتساع سمطة

القانكني الذم يتـ بمقتضاه تغير عنصر أك عدة  اإلجراءيقصد بسمطة تعديؿ العقد، 
 اإلضافةأك  بإنقاصذلؾ ك  عناصر فيو، سكاء يتدخؿ المشرع أك باتفاؽ األطراؼ أك القاضي

أك مجمكعة مف  تغييرا كميا أك جزئيا عمى بند إحداثعمى العقد أك كسيمة بغية المحافظة 
فيذا التعديؿ يتـ متى استدعت ظركؼ العمؿ ذلؾ، بحيث تسمح السمطة (3)البنكد في العقد

التعديؿ عمى لممستخدـ بتعديؿ بنكد العقد بصفة انفرادية، ففي حالة اعتراض العامؿ  اإلدارية
عميو التي ىذا ما يسمح لممستخدـ تسميط عقكبة تأديبية ك  رفضا منو تنفيذ التزاماتويعتبر ذلؾ 

                                                           
عمى ما يمي: "أف ينفذكا التعميمات التي تصدرىا السمطة السممية التي يعينيا  11-90مف قانكف  7/3تنص المادة  -1

 "دارةاإلالمستخدـ أثناء ممارستو العادية في 
  44حميدة سميماني، مرجع سابؽ ص -2
نقال  2001،2002خديجة فاضؿ، تعديؿ العقد أثناء التنفيذ، مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير، كمية الحقكؽ جامعة الجزائر  -3

 48عف سميماني حميدة ص
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، فعقد العمؿ (1)األخطارميمة ك  حد التسريح دكف االستفادة مف التعكيضإلى  يمكف أف تصؿ
 في تعديؿ بعض بنكده متى أف ينفرد ممستخدـإذ يمكف ل يختمؼ عف بقية العقكد األخرل

 جكىرم أك غير جكىرم .إما يككف ىذا التعديؿ ف (2)اقتضت مصمحة العمؿ ذلؾ

 :غير الجوىري لمعقدفي التعديؿ وال: سمطة المستخدـ أ
تعديؿ غير جكىرم  إجراءيتمتع المستخدـ بسمطة تقديرية كاسعة تسمح لو باالنفراد في 

تنظيـ مشركعو، لذلؾ يعتبر تعديؿ ك  إدارةعمى عقد العمؿ لككف ذلؾ يدخؿ ضمف سمطتو في 
أكثر مف اعتبارىا التنظيـ ك  دارةعقد العمؿ مف قبؿ الممارسة العادية لسمطة المستخدـ في اإل

دخؿ في حالة تبعية لممستخدـ ممـز ك  فالعامؿ الذم أبـر عقد العمؿ ،تعديال لبنكد العقد
ما يستتبع ذلؾ مف قبكؿ لما يمارسو المستخدـ مف تعديؿ في ك  بالخضكع لسمطة تنظيمية

طتو شركط تنفيذ العمؿ، لذلؾ فاّف التعديؿ الغير الجكىرم يعد مف قبيؿ ممارسة المستخدـ لسم
نما الحقيقة ليس تعديال لو أنو في إالأكثر مف اعتباره تعديال لمعقد،  اإلدارية  (3)تنفيذا لو كا 

أعطى المشرع الجزائرم لصاحب العمؿ سمطة تنظيـ ساعات العمؿ خارج التكقيت 
التي  11-90مف قانكف  30/1، عمال بأحكاـ المادة لتناكبياالعادم عمى أساس العمؿ 

اقتضت  إذاممستخدـ أف ينظـ العمؿ عمى أساس فرؽ متعاقبة أو عمؿ تناوبي يجوز لتنص عمى " 
مما يدؿ عمى أّف  "ينظـ"" استعمؿ المشرع مف خالؿ ىذا النص عبارة أف اإلنتاجذلؾ حاجة 

 ىذه السمطة تدخؿ ضمف السمطة التنظيمية لصاحب العمؿ.

انكف عالقات مف ق 31حسب المادة  اإلضافيةكما لصاحب العمؿ المجكء لمساعات 
 التي كضعت شركط ليذا التعديؿ المتمثمة في:ك  العمؿ

                                                           
1- Varcin Francois, Op.cit., page 74 

اء، ضالمدرسة العميا لمق إجازةعمؿ)دراسة مقارنة( مذكرة لنيؿ حمد صالحي، سمطة المستخدـ في تعديؿ بنكد عقد الأ-2
 4ص  2006، 2003الدفعة الرابعة عشر

3-Varcin Francois, Op.cit., page 73 
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 األضرار الناجمة عف الحكادث. إصالحالكقاية مف الحكادث الكشيكة الكقكع أك  -
 (1)بحكـ طبيعتيا في أضرار ،سبب تكقفيايتاألشغاؿ التي يمكف  إنياء -

العمؿ داخؿ العمؿ بالتكقيت الجزئي عندما يككف حجـ إلى  كما قد يمجأ المستخدـ
مف  2ىذا ما نصت عميو المادة ك  المؤسسة المستخدمة ال يستدعي العمؿ بالتكقيت الكمي

يتعمؽ بالعمؿ بالتكقيت الجزئي حيث نصت ىذه المادة (2)473-97 ـالمرسـك التنفيذم رق
ف يعتبر عمال بالتوقيت الجزئي كؿ عمؿ تقؿ مدتو عف المدة القانونية لمعمؿ دوف أف تكوعمى أنو: " 

 "العامؿ أقؿ مف نصؼ المدة القانونيةو  المدة المتفؽ عمييا بيف صاحب العمؿ

 5ساعة مكزعة عمى  40كاف العامؿ يعمؿ مدة  إذايستنتج مف خالؿ ىذا النص أنو 
نصؼ يكـ ك  ساعة مكزعة عمى يكميف 20أياـ في األسبكع فانو يعمؿ بالتكقيت الجزئي مدة 

 مف العمؿ.

 :التعديؿ الجوىري لعقد العمؿ إجراءلممستخدـ في ثانيا: السمطة المنفردة 

تعديؿ غير  بإجراءفقيي عمى أف المستخدـ يمكف لو أف ينفرد  إجماعكاف ىناؾ  إذا
د العمؿ، تعديؿ جكىرم لعق بإجراءتعمؽ األمر  ذاإجكىرم لعقد العمؿ، فاف األمر يختمؼ 

يعد خركجا عف ك  اسبيـمكك  يترتب عميو مساس بحقكؽ العماؿ التعديؿ الجكىرملككف أف 
 مبدأ القكة الممزمة لمعقد.

 باإلرادةلصاحب العمؿ لتعديؿ عقد العمؿ تعديال جكىريا  كاسعافتح المشرع مجاال 
ىي حالة تغيير الكضعية القانكنية لمييئة المستخدمة، سكاء ك  المنفردة في حاالت استثنائية

 تستدعي التعديؿ.اقتصادية أك لحالة ضركرة أك قكة قاىرة  لظركؼكاف ذلؾ 

 
                                                           

 .11-90مف قانكف  31راجع نص المادة -1
ة الرسمية عدد يتعمؽ بالعمؿ بالتكقيت الجزئي، الجريد 1997ديسمبر سنة  8المؤرخ في  473-97المرسـك التنفيذم رقـ-2

  1997الصادرة في سنة  82
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 :التعديؿ الجوىري لمسبب االقتصادي-1

أسباب ليست ليا صمة بشخص إلى  يقصد بالتعديؿ االقتصادم ذلؾ التعديؿ الذم يعكد
نماالعامؿ،  كأف تمر المؤسسة  (1)أسباب خاصة بظركؼ المؤسسة أك المشركعإلى  ترجع كا 

جراءات ضركرية إاتخاذ  إلى مضطربأزمات اقتصادية أك مالية صعبة تجعؿ المستخدـ 
قد تتضمف ىذه ك  لحماية مشركعو مف الزكاؿ فيقـك باختيار الكسائؿ التي تحقؽ لو ذلؾ

لـ يكافؽ العامؿ عمى ىذا  فإذاالكسائؿ قيامو بتعديؿ عقد العمؿ لمكاجية كساد اقتصادم، 
خدـ أف المست فبإمكافالتعديؿ الذم فرضتو الحالة المالية الصعبة التي تمر بيا المؤسسة 

 .(2)لكجكد ما يبرره اإلنياءي عقد العمؿ فال يككف متعسفا في ىذا يين

ذلؾ حينما تمر الييئة ك  تعديؿ جكىرم، إجراءلممستخدـ سمطة  الجزائرممنح المشرع 
عمى اتخاذ تدابير التي تخكؿ  مضطراقتصادية أك مالية صعبة، تجعمو  بأزماتالمستخدمة 

تخفيض أجرة العامؿ، نزع مختمؼ ك  تكقيت الجزئيالإلى  دكف زكاؿ نشاطو، كالمجكء
(3).التعكيضات المتعمقة بنتائج العمؿك  العالكات

 . 

 :القوة القاىرةو  التعديؿ الجوىري لمعقد في حالة ضرورة-2

يككف مف شأف ىذه الظركؼ أف ك  يمكف لممؤسسة أف تمر بظركؼ صعبة أك قاىرة،
تقضي ك  الالزمة لمكاجيتيا اإلجراءاتباتخاذ لـ يسارع المستخدـ  إذتؤثر عمى كجكدىا سمبا، 

إلى  ىذه الظركؼ مف العامؿ التعاكف مع المستخدـ عمال بمبدأ حسف النية، فيمكف أف تصؿ
رضا إلى  عناصر العقد الجكىرية دكف حاجة عدةجراء تعديؿ جكىرم لعنصر أك إحد 

 العامؿ.

                                                           
 20ص  ،أحمد صالحي، مرجع سابؽ-1
 23ص  نفس المرجع، -2
يتضمف الحفاظ عمى الشغؿ  1994مام سنة  26مؤرخ في  09-94مف المرسـك التشريعي رقـ  7ك 5أنظر المادتاف  -3

 .إراديةكحماية األجراء الذيف قد يفقدكف عمميـ بصفة ال 
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حالة الضركرة أك القكة لـ يدرج المشرع الجزائرم في قانكف العمؿ نصا صريحا خاصا ب
مف (1)ذلؾ بصفة ضمنيةإلى  أنو أشار إالليا،  إسناداتعديؿ عقد العمؿ  إمكانيةمدل ك  القاىرة

-96المعدلة باألمر  31فالمادة  ،مف قانكف عالقات العمؿ 37ك 31خالؿ نص المادتاف 
ديؿ حجـ تع إمكانيةالثالثة ك  تناكلت في فقرتيا الثانية 1996جكيمية  09المؤرخ في  21

 إلصالحضافة لمكقاية مف الحكادث الكشيكة الكقكع أك ساعات اإلإلى  ذلؾ بالمجكءك  العمؿ
يتسبب تكقفيا بحكـ  فاألشغاؿ التي يمكف أ إنياءاألضرار الناجمة عف الحكادث أك مف أجؿ 

قيد المشرع انفراد المستخدـ في استعماؿ ىذا الحؽ بكجكد استشارة ك  طبيعتيا في أضرار،
لزامية العماؿ ممثمي  .إقميمياالعمؿ المختصة  مفتشية إعالـ كا 

تأجيؿ الراحة األسبكعية  إمكانيةعمى  11-90مف قانكف  37بينما نصت المادة 
(2)لمعامؿ في حالة الضركرة 

 . 

 المطمب الثاني:
 السمطة المنفردة لممستخدـ في وضع النظاـ الداخمي

قات العمؿ مف خالؿ كضع نظاـ تتجسد سمطة المستخدـ التنظيمية في تنظيـ عال
داخمي يعده حسب ما يقرره القانكف، فيحؽ لممستخدـ أف يصنؼ العمؿ داخؿ المؤسسة 
المستخدمة كما يشاء، فيك الكحيد الذم يعمـ بمصمحة المؤسسة العتباره المسؤكؿ الكحيد مف 

عية التي ىذا ما يجعؿ كضع ىذه الكثيقة تختمؼ عف االتفاقية الجماك  الناحية القانكنية،
بالتالي ىي تعبير عف ممارسة صاحب العمؿ لسمطة ك  التفاكض قبؿ كضعيا،إلى  تخضع

سرياف النظاـ الداخمي عمى ك  تجسيد لفكرة التبعية أيضا، يتكقؼ نفاذك  كصاحب المؤسسة،
 العمنية التي فرضيا القانكف. بإجراءاتالتزاـ صاحب العمؿ 

                                                           
 55مرجع سابؽ ص حميدة سميماني،-1
عمى أنع:" يمكف تأجيؿ الراحة األسبكعية أك التمتع بيا في يـك آخر اذا استدعت  11-90مف قانكف  37تنص المادة -2

  ....".اإلنتاجذلؾ الضركرات االقتصادية أك ضركرات تنظيـ 
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 الفرع األوؿ:
 لممؤسسة النظاـ الداخمي المستخدـوضع 

يعرؼ النظاـ الداخمي عمى أنو كثيقة مكتكبة يحدد فييا صاحب العمؿ لزكما، قكاعد 
تعد ىذه الكثيقة (1)االنضباط العاـك  األمفك  التنظيـ التقني لمعمؿ، قكاعد الكقاية الصحية

أساسية في عقد العمؿ بحيث يمتـز بيا األطراؼ المتعاقدة، فعؿ أساسيا يتـ تحديد شركط 
جراءات المينية ألخطاءاالعمؿ،  ىذا النظاـ  مراعاةالتأديب، يتعيف عمى صاحب العمؿ  كا 

الداخمي فمف خاللو حاكؿ المشرع الجزائرم التكفيؽ بيف مصمحتيف متضاربتيف مختمفتيف، 
مف جية ك  فيسعى صاحب العمؿ عمى ضماف السير الحسف لمييئة المستخدمة ىذا مف جية

العمؿ فال يجكز لممستخدـ الخركج  أماكفراحة لمعامؿ في الك  أخرل المحافظة عمى االستقرار
 عف حدكد سمطاتو أم احتراـ النظاـ الداخمي.

 : أوال: التزاـ المستخدـ بوضع النظاـ الداخمي

 20تشغؿ ك  المشرع الجزائرم كؿ ىيئة مستخدمة تخضع ألحكاـ قانكف العمؿ ألـزلقد 
التي تنص عمى  90/11مف قانكف  75ة ىذا طبقا لممادك  نظاـ داخمي بإعدادعامال فأكثر 

 (2)"...( عامال فأكثر أ، تعد نظاما داخميا 20يجب عمى المستخدـ في المؤسسة التي تشغؿ عشريف )"
تحديد عدد العماؿ المذيف يتـ حسابيـ عند ك  ،إلزاميىذا يعني أف كضع النظاـ الداخمي فييا ك 

عماؿ المؤسسة كيفما كانت طبيعة  كضع النظاـ الداخمي لممؤسسة يأخذ بعيف االعتبار كؿ
في ك ، عالقة العمؿ محدد أك غير محددة المدة، كما يحتسب العماؿ المذيف ىـ في فترة تجربة

شغؿ كؿ تك  مختمفة عبر التراب الكطني أماكففركع في ك  حالة مؤسسة األـ التي ليا كحدات
الكحدات التابعة  عامال عمى األقؿ تضع نظاما داخمي كاحد يطبؽ عمى جميع 20كحدة منيا 

                                                           
 .11-90مف قانكف  77راجع المادة -1
مؤسسة ذلؾ طبقا د الحد األدنى لمعماؿ لكضع النظاـ الداخمي لمحذا المشرع الجزائرم حذك المشرع الفرنسي في تحدي-2

 مف القانكف الفرنسي. 13 11 -2لنص المادة 
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 ،سكنمغازسكناطراؾ  ىذا ما اتخذت بو عدة ىيئات مستخدمة في الجزائر كمؤسسةك  ليا،
، حيث كضعت نظاما داخميا كاحد خاص بكؿ الكحدات التابعة الخ ..الجزائر.اتصاالت ك 

 .(1)ليا

 :ثانيا: السمطة التقديرية لممستخدـ في وضع النظاـ الداخمي

في المؤسسات  المستخدـعمى  إجبارمخمي لممؤسسة أمر كاف كضع النظاـ الدا إذا
اختيارم في المؤسسات التي ك  عامال فأكثر فاّف ذلؾ يصبح أمر جكازم 20التي تشغؿ 

عامال فاّف كضع النظاـ الداخمي فييا يخضع لمسمطة التقديرية  20تشغؿ أقؿ مف 
لممستخدـ في يمكف التي تقضي بأنو " 76ىذا ما كرد في نص المادة ك  (2)لممستخدـ

ات يداخميا، حسب خصوص نظاماالمؤسسات التي تشغؿ أقؿ مف عشريف عامال أف يعد 
" فالقاعدة ىنا مكممة يجكز األنشطة الممارسة تحدد ىذه األنشطة عف طريؽ التنظيـ

 لممستخدـ مخالفتيا.
فتح المجاؿ لممستخدـ يعدد العماؿ في المؤسسة بارتباط كضع النظاـ الداخمي  إف
، خاصة في ظؿ السياسة االقتصادية التأديبيةفي حؽ العماؿ عند ممارستو لمسمطة  التعسؼ

المتكسطة التي عادة ما ك  نشاء المؤسسات الصغيرةإإلى  المتبناة في ظؿ العكلمة التي تتجو
 يتجاكز العشريف عامال.ال  (3)يككف عدد العماؿ فييا محدكد

كضع  إلزاميةؤسسات مف حيث فكاف مف األجدر عمى المشرع عدـ التميز بيف الم
 السمطة التأديبية. ممارستو النظاـ الداخمي حتى تتضح مسؤكلية المستخدـ عند
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 الفرع الثاني:
 المتعمقة بالنظاـ الداخمي اإلجراءات

 إلبداءالمتعمقة بالنظاـ الداخمي كجكب عرضو عمى لجنة المشاركة  اإلجراءاتمف 
لممصادقة عميو، ثـ أماـ كتابة ضبط المختصة  العمؿ مفتشيةلدل مكتب  إيداعورأييا، ثـ 

شياره اإقميم  .كا 
 :أوال: عرض المستخدـ لمشروع النظاـ الداخمي عمى أجيزة المشاركة في المؤسسة

باعتبار النظاـ الداخمي مصدرا ىاما مف مصادر قانكف العمؿ أكجب المشرع الجزائرم 
ذلؾ بطمب ك  نظاـ الداخميالعماؿ عف طريؽ ممثميـ، عند كضع ال إشراؾصاحب العمؿ 
 رأييـ في أحكامو.

 :المستخدـ استشارة أجيزة المشاركة إلزاـ-1

مف  75يقـك صاحب العمؿ بصياغة النظاـ الداخمي، ثـ يمزمو المشرع في نص المادة 
أف يعرضو "....عمى أجيزة المشاركة أك ممثؿ العماؿ في حالة عدـ كجكد  11-90قانكف 

أكلي يمتـز بو المستخدـ قبؿ الشركع  إجراءكىذا ك  فيو قبؿ تطبيقو" الرأم إلبداءىذه األخيرة 
 في تنفيذه.

جكىرم يترتب عمى  إجراءاعتبر القضاء عرض النظاـ الداخمي عمى لجنة المشاركة 
بطالف أحكامو ما لـ يسمح لصاحب العمؿ في ىذه الحالة تقديـ الدالئؿ عمى  استقائوعدـ 

 .(1)التأديبية اإلجراءاتشرعية 

 أجيزةإلى  الرأم حكؿ النظاـ الداخمي إبداءلقد أسند المشرع الجزائرم صالحية 
 انو لـ يحدد طريقة التعبير حكؿ ذلؾ. إالالمشاركة داخؿ المؤسسة المستخدمة 
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نجد أنيا ألـز المشرع ىذه األجيزة  11-90مف قانكف  94نص المادة إلى  فبالرجكع
 ديـ المستخدـ لعرض األسباب.يكما بعد تق 15بالرأم في آجاؿ  باإلدالء

عمى خالؼ المشرع الجزائرم فاّف المشرع الفرنسي أكد عمى أنو رأم العماؿ يككف مبني 
عمى محضر اجتماع لجنة المؤسسة أك بناء عمى كثيقة مكتكبة يحررىا مندكبي المستخدميف 

 .(1)بعد اجتماعيـ

 :المستخدـ برأي أجيزة المشاركة التزاـ عدـ-2

 ارة لجنة المشاركة أمر كجكبي عمى المستخدـ عند كضع النظاـ الداخميكاف استش إذا
في حالة وجود المذككرة أعاله " 94، ذلؾ ما أكده المشرع في المادة لو فاّف رأييا غير ممـز

.." فمف ىنا يتضح أف دكر مفتش العمؿ وجوبا. إخطارخالؼ حوؿ مضموف النظاـ الداخمي يتـ 
رأييا ال يمـز صاحب العمؿ فيك حر في األخذ ك  ال المكافقة، الرأم إبداءىذه األجيزة ىك 

 إالفيككف قرار المستخدـ ىك النافذ  بعيف االعتبار مالحظات ىذه األجيزة أك عدـ األخذ بيا
مف قبؿ الجيات المختصة فتبقى بذلؾ سمطة المستخدـ في كضع  إبطالوأك  إلغاءيتـ  إف

لعماؿ عمى مطابقتيا لمقانكف، حتى تمر عمى أحكاـ النظاـ الداخمي دكف أف يؤثر رأم ا
 عمى مدل مشركعية أحكامو. إداريةمفتشية العمؿ التي تعتبر كرقابة 

 :مفتشية العمؿ المختصة لدىالنظاـ الداخمي  إيداعثانيا: 

األكؿ المتمثؿ في استشارة ممثمي العماؿ عمى مضمكف النظاـ  جراءاإلبعد استكماؿ 
قميميا إمفتشية العمؿ المختصة مى ع عك أف يعرض ذلؾ المشر يجب عمى المستخدـ  الداخمي

 مدل مطابقتو لتشريعك  مف أجؿ المصادقة عميو، بعد مراقبة مدل مشركعية النظاـ الداخمي
 التنظيـ المتعمقيف بالعمؿ. ك 

                                                           
 .206ص سابؽ،بف عزكز بف ناصر، مرجع -1



اتساع سمطات المستخدـ في مواجية ممثمي العماؿ                        الفصؿ الثاني:  
 

   
 

ة أك مندكبي المستخدميف عند يجب أف يرفؽ النظاـ الداخمي برأم لجنة المشارك
شكمي يترتب عمى تخمفو امتناع المصادقة عميو  إجراءفيك  (1)بيا، كيجب أف يككف كتاياغياب

 مف طرؼ مفتش العمؿ.

بحيث تككف  تمارس مفتشية العمؿ سمطة الرقابة عمى مدل مشركعية النظاـ الداخمي،
أنيا ال تجعؿ النظاـ الداخمي يدخؿ  إالصحتيا، ك  اإلجراءاتمصادقتيا ضركرية الستكماؿ 

فتش العمؿ أف يصادؽ عمى النظاـ الداخمي في حالة كجكد بنكد فال يمكف لم(2)حيز التنفيذ
فيو مخالفة لنص تشريعي أك اتفاقية أك اتفاؽ جماعي، لكف ليس ىناؾ مانع أف يطمب في 
أم كقت بمكجب قرار مسبب مف صاحب العمؿ حذؼ أك تعديؿ بعض البنكد المخالفة 

 التشريعية المعمكؿ بيا.ك  لمنصكص التنظيمية

في حاؿ ك  لجنة المؤسسةإلى  لإلعالـالقرار الصادر عف مفتش العمؿ  يجب أف يبمغ
األمف ك  عضاء لجنة الصحةأإلى  ممثمي العماؿ كما يجب أف يرسؿ نسخة منوإلى  غيابيا

 (3)بالنسبة لمبنكد التي تتضمنيا

 لألحكاـ التشريعيةك  ففي حالة عدـ امتثاؿ صاحب العمؿ االلتزاـ تعديؿ البنكد المخالفة
السّيد إلى  أياـ مف اإلعالف يحرر مفتش العمؿ محضر مخالفة يكجو 8ظيمية في آجاؿ التنك 

تقـك الجية القضائية المختصة "القسـ الجزائي" بالبث في الدعكل الجزائية ك  ككيؿ الجميكرية
ىذا حسب ك  االستئناؼ،ك  خالؿ جمستيا األكلى بحكـ قابؿ لمتنفيذ بغض النظر عف المعارضة

الذم ينص ك  (4)المتعمؽ بمفتشية العمؿ 90/03مف القانكف رقـ  12ما جاء بو نص المادة 
التنظيمية يمـز و  اكتشؼ مفتش العمؿ خرقا سافرا مف األحكاـ اآلمرة في القوانيف ذاإعمى ما يمي: "
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ا االلتزاـ خالؿ اف لـ ينفذ المستخدـ ىذو  أياـ 8المستخدـ باالمتثاؿ ليا في آجؿ ال يمكف أف تتجاوز 
المحدد لو يحّرر مفتش العمؿ محضرا يخطر بذلؾ الجية القضائية المختصة التي تبث خالؿ  األجؿ

 ".االستئناؼو  االعتراضجمستيا األولى بحكـ قابؿ لمتنفيذ بصرؼ النظر عف 

مشركع  إيداع( أياـ مف تاريخ 08حدد المشرع الجزائرم لمفتشية العمؿ مدة ثمانية )
متى انقضت المدة المحددة قانكنا لمفتشية العمؿ ك  (1)اخمي لديو لممصادقة عميوالنظاـ الد

مشركعا بقكة القانكف بعد انتياء اآلجاؿ القانكنية باعتبار ك  اعتبر النظاـ الداخمي ساريا
 األحكاـ المعمقة بالمكاعيد مرتبطة بمسألة النظاـ العاـ.

 اء مخالفةز لداخمي لدل مفتشية العمؿ جنظاـ اال بإيداعيترتب عمى عدـ التزاـ المستخدـ 
يعاقب بغرامة مالية تتراوح التي تنص عمى " 11-90مف قانكف  147ىذا ما جاءت بو المادة ك 

النظاـ الداخمي  إيداعدج عمى مف خالؼ أحكاـ ىذا القانوف المتعمقة بوجوب  2000إلى  1000مف 
 إيداعد صاحب العمؿ لرفضو .." فمف ىنا يتضح أف العقكبة المقررة ضلدى مفتشية العمؿ

النظاـ الداخمي في آجالو المحددة أماـ مفتشية العمؿ غير ردعية، فيي عبارة عف مخالفة 
مكانية خرقيا إإلى  تتمثؿ عقكبتيا بغرامة مالية مقدرة بقيمة رمزم بالنسبة لممستخدـ مما يؤدم

 عمدا.

 :مياإقميالنظاـ الداخمي لدى كتابة الضبط المختصة  إيداعثالثا: 

بعد مصادقة مفتشية العمؿ عمى مشركع النظاـ الداخمي يجب عمى صاحب العمؿ 
أحكاـ النظاـ ك  سرياف بنكدك  بحث يتكقؼ نفاذ إقميمياالضبط المختصة  لدل كتابة إيداعو

 لممصادقة عميو.(2)إقميميالدل كتابة ضبط المحكمة المختصة  إيداعوالداخمي مباشرة بعد 

مختمفة مف التراب  أماكففركع في ك  لتي ليا عدة كحداتفي حالة المؤسسة األـ ا
الكطني، يجب عمى المستخدـ كضع نسخة مف النظاـ الداخمي عمى مستكل كتابة ضبط 
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ىذا لككف النظاـ الداخمي مصدرا مينيا أساسيا يعتمد عميو القاضي ك  المحكمة مقر كؿ كحدة،
 ىك قاضي المحكمة مقر الكحدةك  (1)الييئة المستخدمةك  االجتماعي لفض النزاع بيف العامؿ

بناء عمى ما  ىذاك فييا النظاـ الداخمي ليس محكمة مقر كجكد المؤسسة األـ التي أعد ك 
التي ك  المتعمؽ بتسكية الصراعات الفردية (2)04-09مف قانكف رقـ  24المادة  نصت عميو

 إقامةأو في محؿ ترفع الدعوى أماـ المحكمة الواقعة في مكاف تنفيذ عالقة العمؿ تنص عمى "
 ...".المدعى عميو

النظاـ الداخمي أماـ كتابة ضبط المحكمة  إيداعلـ ينص المشرع الجزائرم عف ميمة 
مف قانكف  79نص المادة إلى  لكف بالرجكع بإيداعولـ يحدد الشخص الممـز ك  المختصة

 ؿ ما داـ صاحب العمإلى  التزاـ كضع النظاـ الداخمي يعكد إفالسالفة الذكر يتضح  90/11

فمـ  اإليداعالمتعمقة بالنظاـ الداخمي، أما عف ميمة  اإلجراءاتىك المسؤكؿ عف كؿ 
ىذا ما جاء في ك  االستعجاؿ في ذلؾالمستخدـ  بإلزاـيحدد المشرع مدتو بدقة اكتفى فقط 

الضبط  لدى كتابة إيداعويسري النظاـ الداخمي 'فور' الفقرة الثانية مف نص المادة أعاله "....
 ".إقميمياممحكمة المختصة ل

 النظاـ الداخمي لدل كتابة ضبط المحكمة المختصة إيداععدـ تحديد المشرع لمدة  إف
المستخدـ باالستعجاؿ في ذلؾ، دليؿ عمى ترؾ السمطة التقديرية لصاحب  بإلزاـاكتفائو ك 

كمصدر ىذا ما يؤخذ عميو المشرع ككف النظاـ الداخمي ك  اإليداعالعمؿ في اختياره ميعاد 
لعالقات العمؿ ال يخص صاحب العمؿ كحده، فكاف عميو تحديد المدة باألياـ مراعيا 

 االستعجاؿ.(3)فكرة
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الضبط كصؿ يحدد تاريخ  المستخدـ تمنح لو كتابة النظاـ الداخمي مف قبؿ إيداعبعد 
 ليبدأ السرياف مف ذلؾ التاريخ، فيصبح بذلؾ مصدرا لعالقات العمؿ. اإليداع

النظاـ الداخمي لدل كتابة ضبط المحكمة التزاـ يقع عمى المستخدـ  إيداع ءإجرايعتبر  
تكقيع عقكبة جزائية عمى إلى  تؤدم حالة مخالفة أك عدـ االلتزاـ بو فيك مف النظاـ العاـ

 ةمفتشيالنظاـ الداخمي لدل  إيداعالمستخدـ، شأنيا شأف العقكبة المقررة عميو في حالة عدـ 
 دج. 200إلى  100غرامة مالية تتراكح ما بيف  المتمثمة فيك  العمؿ،

السالفة  147المنصكص عمييا في المادة ك  العقكبة الجزائية المقررة ضد المستخدـ إف
ألصحاب العمؿ بعدـ االلتزاـ باإلجراءات الخاصة  الذكر غير ردعية، ىذا ما يفسح المجاؿ

كؿ شخص خالؼ أحكاـ قانكف عمما أنو يسمح ل إذامخالفتيا، خاصة ك  بكضع النظاـ الداخمي
عالقات العمؿ أف يضع حدا لممتابعة الجزائية المباشرة ضده، بدفع غرامة الصمح تساكم 

 1000أم في ىذه الحالة يكفي دفع  (1)الحد األدنى لمغرامة المنصكص عمييا في القانكف
 دج.

 النظاـ الداخمي إشيار -رابعا
يداع األكلية اإلجراءاتبمجرد االنتياء مف  النظاـ الداخمي لدل كتابة ضبط المحكمة  كا 

ذلؾ ك  يمتـز المستخدـ بإيصالو لعمـ العماؿ المعنييف بمضمكف أحكامو، إقميمياالمختصة 
في كؿ مكاف متميز بالنسبة لممؤسسات ك  مختصة لإلعالنات، أماكفبإلصاؽ نسخة منو في 
تى يتسنى لمعماؿ مختمفة مف التراب الكطني، ح أماكففركع في ك  التي لدييا عدة كحدات
 االطالع عمى أحكامو.
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اتساع سمطات المستخدـ في مواجية ممثمي العماؿ                        الفصؿ الثاني:  
 

   
 

أّف  إالالنظاـ الداخمي التزاـ يقع عمى عاتؽ الييئة المستخدمة  إشياربالرغـ مف أف 
ا ىك الحاؿ في مجاؿ كم اإلجراءىذا  ةخالفمالمشرع لـ يفرض أم عقكبة جزائية عمى 

(1)االتفاقية الجماعية لمعماؿ إشياربكاجب  اإلخالؿ
. 

النظاـ  إلشيارفرض عقكبة جزائية في حالة تخمؼ المستخدـ فكاف عمى المشرع 
جيؿ إلى  شياره يؤدمإالمخصصة لمعماؿ، لككف عدـ  ماكفاألك  الداخمي داخؿ المؤسسة

(2)العماؿ بأحكاـ يجيمكنيا أصال؟ إلزاـفي ىذه الحالة ال يعقؿ ك  العماؿ لمضمكنو،
 

سرياف تطبيؽ ك  نظاـ الداخميلنفاذ ال إجراءالنظاـ الداخمي آخر  إشيار إجراءيعتبر 
 يككف بذلؾ قانكنا لممؤسسة يعتمد عميو في حالة قياـ نزاع.ك  أحكامو،
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يداع كتسجيؿ االتفاقية أك االتفاقات الجماعية كاإلشيار بيا في كسط العماؿ إـ ىذا القانكف في مجاؿ كؿ مخالفة ألحكا
 المعنييف....".
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اتساع سمطات المستخدـ في مواجية ممثمي العماؿ                        الفصؿ الثاني:  
 

   
 

 الػػػمبحػػػث الثػػػػانػػي:                     
جراءات السمطة التأديبية لممستخدـ  التسريح التأديبي وا 

لييما سابقا، سمطة إار التنظيـ المشك  دارةسمطة اإلإلى  أقر المشرع لممستخدـ باإلضافة
 ىي سمطة التأديب تمكف صاحب العمؿ مف اتخاذ كافة التدابيرك  أخرل ال تقؿ عنيما شأنا

تكقيع الجزاء أك العقكبة التأديبية الالزمة عمى العامؿ الذم ارتكب خطأ مينيا أثناء أدائو ك 
 .المؤسسة داخؿصاحب العمؿ  تكجيياتك  لعممو أك بمناسبتو أك بمخالفة ألكامر

 الػػػمطمػػػػب األوؿ:
 مصادرىاو  تعريؼ السمطة التأديبية لممستخدـ

أخطر السمطات التي يتمتع بيا المستخدـ في مكاجية ك  تعتبر سمطة التأديب مف أىـ
 منيا التشريع الجزائرم.ك  العماؿ، في مختمؼ التشريعات العالمية الحديثة

الفرع )ثـ تحديد مصادرىا (الفرع األكؿ)اكؿ أف نعطي تعريؼ ليذه السمطة فميذا نح
 .(الثاني

 الفرع األوؿ:
 تعريؼ السمطة التأديبية

"تمؾ السمطة التي تخكؿ المستخدـ أف  عرؼ بعض الفقو السمطة التأديبية عمى أنيا
األكامر بغرض التزاميـ عمى ك  يكقع عقكبات تأديبية في حاؿ عدـ امتثاؿ العماؿ لمتكجييات

 .(1)"ستقرار داخؿ المؤسسةتحقيؽ االك  احتراـ النظاـ الداخمي
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اتساع سمطات المستخدـ في مواجية ممثمي العماؿ                        الفصؿ الثاني:  
 

   
 

 العماؿ بالتقيد بإلزاـالسمطة التأديبية ىي السمطة التي تسمح لصاحب العمؿ  إفكما 
أجؿ حماية مصمحة الييئة  مف،(1)بو المؤسسة رياحتراـ مضمكف النظاـ الداخمي الذم تسك 

 كضماف استقرارىا. ،المستخدمة

لمييئات المستخدمة أك أنظمتيا الداخمية  ففي حالة عدـ التزاـ العماؿ بالقكانيف األساسية
لمسمطة  جزاءات تأديبية عند ممارسة المستخدـإلى  تعرض العامؿ ميما كاف منصب عممو

 التأديبية.

 إذالمعترؼ بيا، ك  أخطر السمطات الممنكحةك  تعتبر السمطة التأديبية لممستخدـ مف أىـ
 تمنح لو صالحيات االتياـعمى أساس أنيا (2)حكما في الكقت ذاتوك  تجعؿ منو خصما

 ممارسات العماؿ داخؿ الييئة المستخدمة.ك  التحقيؽ في األعماؿك 

القانكف لصالح العامؿ بمقتضى  منحيافالسمطة التأديبية عبارة عف رخصة تكقيع عقكبة 
مف أجؿ ردع العامؿ المخالؼ لمنظاـ الداخمي بارتكابو  ،العمؿ، يستخدميا عند الضركرةعقد 

أما الفقو الفرنسي فيعرؼ السمطة التأديبية لصاحب العمؿ بأنيا كسيمة خاصة أخطاء مينية 
حيث  (،pouvoir de direction)دارةلصاحب العمؿ تمكنو مف استعماؿ سمطة في اإل

بغاية تكقيع جزاء فكرم عمى ك  يستعمميا المستخدـ كفقا لمقانكف، بعد ارتكاب العامؿ لمخالفة
اد لمسمطة التنظيمية لصاحب العمؿ، التي يعرفيا الفقو بأنيا ىي بذلؾ امتدك  العامؿ المخالؼ،

حسف سير ك  قكاعد ال تخدـ بالمؤسسة، تيدؼ دائما لمصمحتيا إصدارتبيح لصاحب العمؿ 
 العمؿ بيا.
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اتساع سمطات المستخدـ في مواجية ممثمي العماؿ                        الفصؿ الثاني:  
 

   
 

 الفػػػػػػرع الثػػػانػػػػػي:
 األساس القانوني لسمطة صاحب العمؿ التأديبية

مطة التأديبية، إال أنو اختمؼ في تحديد اعترؼ الفقو بمختمؼ اتجاىاتو لممستخدـ بالس
ارتكاب  إليوفي فرض العقكبات عمى العامؿ الذم ينتسب (1)أساس سمطة صاحب العمؿ

 خطأ مينيا أثناء أدائو لكاجباتو.

اعتبر بعض الفقو أف السمطة التأديبية مصدرىا القانكف، بالرغـ مف عدـ كجكد 
 سمطات التي يتمتع بيا المستخدـ.صريحة تنص عمى مختمؼ الك  نصكص قانكنية كاضحة

كما اعتبر البعض اآلخر أف سمطة صاحب العمؿ تأديبية تجد أساسيا القانكني في 
النظاـ الداخمي لممؤسسة إلى  عقد العمؿ المبـر بيف المستخدـ كالعامؿ كىناؾ مف أرجعيا

  ي يتمتعالت كاإلشراؼ دارةحؽ اإلإلى  الذم يعده المستخدـ بنفسو كما ىناؾ مف أرجعكىا
 .إحدلكؿ مف ىذه النظريات عمى إلى  ليذا سنحاكؿ أف نتطرؽك  بيما المستخدـ

 :أوال: القانوف كمصدر لمسمطة التأديبية

أنو يمكف  إالمنيا،  التأديبيةخاصة ك  بالرغـ مف أف القانكف لـ يحدد سمطات المستخدـ،
 انكف التجارمبعض الشركات في ظؿ الق إدارةاستخالصيا مف خالؿ النصكص الخاصة ب

التزامات العامؿ تجاه ك  كذلؾ مف خالؿ نصكص قانكف العمؿ الذم يحدد كاجباتك 
التي تمـز العامؿ بالمساىمة في مجيكدات  ،90/11مف قانكف  7السيما المادة  (2)المستخدـ

كما تمـز بتنفيذ تعميمات السمطة السممية،  ،كاإلنتاج تحسيف التنظيـإلى  المستخدـ الرامية
اف يراعي االلتزامات ك  الممارسة العادية لسمطاتو إطارمف طرؼ المستخدـ في المعينة 

 الناتجة عف عقد العمؿ.
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اتساع سمطات المستخدـ في مواجية ممثمي العماؿ                        الفصؿ الثاني:  
 

   
 

أتينا بشركة المساىمة مف خالؿ القانكف التجارم، فتنظيـ عالقات العمؿ داخؿ  فإذا
أك المدير العاـ الذم يتمتع بصالحيات  دارةكجكد مجمس اإلإلى  الييئة المستخدمة يعكد

حقو في ممارسة السمطة التأديبية حيث يجكز إلى  التسيير)التنظيـ( كصكالك  دارةاإل كاسعة في
صدار لو تكقيع عقكبة تأديبية عمى العامؿ الذم ارتكب خطأ مينيا، شريطة التقيد  كا 

الكاردة في ىذا المجاؿ، لكف ىذه السمطات ال يمكف ممارستيا عمى جميع العماؿ  باإلجراءات
ال يتصكر صدكر قرار ك  جارية كشركات التضامف ألنو ال يمكففي جميع المؤسسات الت

قرار تأديبي ضد عامال شريؾ بعمؿ، لتساكم مركزىما  دارةتأديبي مف المسؤكؿ المكمؼ باإل
 .(1)مع بقية الشركاء

 :ثانيا: عقد العمؿ كمصدر لمسمطة التأديبية

ة مف عقد العمؿ تقـك فكرة ىذه النظرية عمى أساس سمطة المستخدـ التأديبية مستمد
صاحب العمؿ، الذم بمكجبو تنشأ عالقة تبعية التي يترتب عنيا التزاـ ك  المبـر بيف العامؿ

 (2).خضكعو ألكامر المستخدـ المتعمقة بتنفيذ العمؿك  العامؿ

شراؼ دارةبمكجب عالقة التبعية يخضع العامؿ إلك  يمتثؿ ألكامره ك  صاحب العمؿ كا 
 خالؼ تكجيياتو إذاتكقيع الجزاء المناسب عمى العامؿ  مع احتفاظ ىذا األخير بحقو في

نت تمؾ األكامر شفكية أك مكتكبة في نظاـ الداخمي أك اك أكامره المتعمقة بالعمؿ سكاءك 
 . (3)المنشكرات

 ،ةالعقدي اتوو العامؿ ىك خطأ في تنفيذ التزامالذم يرتكب التأديبيك ليذا يككف الخطأ 
ىي مجمكعة مف الكسائؿ القانكنية التي يستمدىا المستخدـ مف عميو تككف السمطة التأديبية ك 
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اتساع سمطات المستخدـ في مواجية ممثمي العماؿ                        الفصؿ الثاني:  
 

   
 

سمطات كاسعة السيما منيا ك  عقد العمؿ الذم يمنح لو عمى حساب العامؿ صالحيات
ما ارتكب خطأ  إذاردعو بؿ تسريحو ك  التأديبية التي تخكؿ لو حؽ معاقبة ىذا األخير

 .(1)جسيما

سمطة التنظيمية لصاحب تفرع مف الالم اإلشراؼحؽ التكجيو أك  إفكمف ىنا يتضح 
ال يتحقؽ ك  تأديبية حتى يستطيع أف يؤدم كظيفتو،السمطة  جانبيا إلىأف تككف  يجبالعمؿ، 
األكامر التي يصدرىا لتحقيؽ ك  كاف باستطاعتو أف يعاقب مف يخالؼ التعميمات إذااّل إذلؾ 

 الغرض.

تنظيـ صاحب العمؿ في  سمطةلامتداد  إالفالسمطة التأديبية بيذا المعنى، ما ىي 
خضكع العماؿ لعالقة التبعية التي تفرض ك  عمى حسف سير العمؿ بيا، كاإلشراؼمؤسسة ال

 تكجيياتو.ك  االمتثاؿ ألكامر عميو

النظاـ الداخمي الذم انصرفت اليو إلى  يرل بعض الفقو أف مضمكف النظرية يرجعك 
 ك ينفصؿ عنو.األطراؼ باعتباره ممحقا بعقد العمؿ، ال يتجزأ أ إرادة

األخطاء التأديبية ك  لـ تسمـ ىذه النظرية مف النقد بحيث أنيا حصرت كافة التصرفات
 نامسم ذامف جية أخرل فاك  غير ممكف مف جيةك  العمؿ فيك مكقؼ غير صحيح في عقد

األخطاء ك  تأديب العماؿ عمى التصرفاتك  منعو مف عقابك  بذلؾ معناه تقيد صاحب العمؿ
 عقد، كما أف ىذه النظرية أسست مكقفيا عمى أّف القانكف الداخمي لممؤسسةالغير كاردة في ال

ال تعميمات صاحب العمؿ عبارة عف مالحؽ لعقد العمؿ فيذا ليس لو أساس مف الصحة،ك   كا 
ال تعديميا دكف مكافقة العماؿ عمى ذلؾ،ك  كيؼ تبرر استقالؿ صاحب العمؿ بكضعيا كاف  كا 
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اتساع سمطات المستخدـ في مواجية ممثمي العماؿ                        الفصؿ الثاني:  
 

   
 

لـ تأخذ مكاقفيـ عميو صراحة، طبقا لمبدأ "العقد  إذا ليـ الحؽ في االعتراض عمى التعديؿ
 (1)ال نقضو إال باتفاؽ الطرفيفك  شريعة المتعاقديف"، ال يجكز تعديمو

كاعتبار القانكف الداخمي مالحؽ لعقد العمؿ ال يمكف تصكر تطبيقو عمى األشخاص 
مة العماؿ عف كما ال يمكف لصاحب العمؿ مسائ (2)بالمشركع بدكف عقد عمؿ التحقكاالذيف 

 .(3)األخطاء غير كاردة في النظاـ الداخمي

 :لمسمطة التأديبيةكمصدر ثالثا: النظاـ الداخمي 

يرل مؤيدك ىذا االتجاه أف النظاـ الداخمي لممؤسسة ىك مصدر السمطة التأديبية عمى 
 العقكبات المطابقة ليا.ك  اعتبار أنو ىك الذم يحدد األخطاء المينية

ذه النظرية السمطة التأديبية لممستخدـ تكمف في فكرة المشركع، أم كما يرجع أنصار ى
ألف ك  نظرية المنظمة التي قكاميا عبارة عف مجتمع يرتبط أفرادىا ارتباطا ال يقبؿ االنفصاؿ

 قكاعد معينة تسّير بيا أفرادىا لتحقيؽ غرضيا،ك  لكؿ جماعة ميما كاف شكميا نظاـ معيف
ف بيف المصالح سكاء كاف مشركعا صناعيا، أك تجاريا ما المشركع الذم يقـك عمى التضامك 

ىك في الحقيقة إال مجتمعا يتعاكف أفراده تحت سمطة صاحب العمؿ الذم يضع قكاعد تنظـ 
النػظاـ ك  سمكؾ العماؿ داخؿ المؤسػػسة بحيث تشكؿ ىذه القػكاعد الئػحة العمؿ

تنظيـ ك  دارةرة بسمطتو في اإلالسمطة التأديبية لصاحب العمؿ متعمقة بالضرك ك (4)الداخمػي
 عميو ال يمكف أف يمارس ىذه السمطة في غير صالح المؤسسة.ك  العمؿ،
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اتساع سمطات المستخدـ في مواجية ممثمي العماؿ                        الفصؿ الثاني:  
 

   
 

كما أّف السمطة التأديبية تنشأ مف طبيعة المؤسسة فكؿ تجمع عمالي لو ىدؼ يجب 
ىذا يفترض ضمنا أّف لصاحب العمؿ حقا في ممارسة سمطتو عمييـ مف أجؿ ك  إليوالكصكؿ 
بية عمى كؿ بتكقيع الجزاءات التأدي إالال يتحقؽ ذلؾ ك  أىداؼ المؤسسة، تحقيؽإلى  الكصكؿ

 .لمعمؿ الداخميمف يخرج عف نظاـ 

 ال يكمفك  يرل أصحاب ىذه النظرية أّف السمطة التأديبية مستقمة عف عقد العمؿ
 لك لـ تقررىا بنكده.ك  تقـك لصاحب العمؿك  مصدرىا فيو،

ي تعتبر المستخدـ مشرعا استثنائيا فييا يمارس بحيث تجد أساسيا في فكرة المنظمة الت
 يستقؿ في كضع قانكنيا الداخميك  سمطاتو التشريعية داخؿ المؤسسة أك المنظمة حيث ينفرد

ال اتفاقا ك  نظاميا الخاص، فبناء عمى ىذا ال يعتبر القانكف الداخمي جزء مف عقد العمؿك 
 باإلجراءاتى التزاـ صاحب العمؿ سرياف محتكاه أك بنكده عمك  يتكقؼ نفاذ إذممحقا بو، 

 .(1)قبكلو ليا كقت التعاقدك  ليس عمى عمـ العامؿ بياك  العمنية التي فرضيا القانكف،

كغيرىا مف النظريات األخرل كجيت بعض االنتقادات ألصحاب ىذه النظرية مف 
ا أّف غير ممكف، كمك  التشريع غير صحيحك  القانكف الداخمي بالمشرعك  تشبيو المستخدـ ،بينيا

ألّف السمطة الممنكحة (2)ذلؾ يتعارض مع فكرة تدخؿ الدكلة في تنظيـ عالقات العمؿ
لمنظاـ الداخمي تعرؼ حدكدا يرسميا لو المشرع لمحد مف ميمو  إعدادهلصاحب العمؿ عند 

 استعمالو ليذا الحؽ. إساءةفي 

العمؿ في  انو مف الناحية العممية ال يمكف األخذ بيذه النظرية، ألنيا تيدد صاحب
لممؤسسة، ألنو ال يستطيع أف يتكقع مسبقا كؿ المخالفات التي يمكف لمعامؿ ارتكابيا  إدارتو

 كما أنو مف المعمـك أف األخطاء التأديبية غير محصكرة في النظاـ الداخمي لممؤسسة فقط.
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ير مع ذلؾ ال يمكف اعتبارىا غك  فكثير مف العقكبات التأديبية لـ يحددىا النظاـ الداخمي
شرعية، لعدـ النص عمييا في ىذا األخير، ككف ذلؾ يحد مف سمطة المستخدـ في المجاؿ 

 .(1)ضرار بالمصالح العامة لممؤسسةاإلإلى  يؤدمك  التأديبي
 

 :كمصدر لمسمطة التأديبية واإلشراؼ دارةرابعا: اإل

، دارةاإلتقـك فكرة أصحاب ىذه النظرية أف سمطة المستخدـ تجد أساسيا مف حؽ 
االنضباط في ك  الرقابة المنبثؽ عف عقد العمؿ، ذلؾ العتبار أف مقتضيات األمفك  شراؼإلا

التكجييات مف طرؼ ك  المؤسسة تتطمب ىذه السمطة لضماف الفعالية في تنفيذ األكامر
 (2)العماؿ

رابطة التبعية  إفخضكع العماؿ ليا تعني ك  المكائح إصدارسمطة صاحب العمؿ في  إف
شراؼ دارةإللعمؿ تجعؿ مف العامؿ ممزما بالخضكع الناتجة عف عقد ا المستخدـ كطاعة  كا 

تسريحو ك  نقمو كما لو الحؽ في فصموك  يخكؿ لو تعييف العامؿ دارةأكامره، كما أف حؽ اإل
 المقررة لصاحب العمؿ. دارةاّل نتيجة لسمطة اإلإعميو فاّف سمطة التأديب ما ىي ك  تأديبيا،

التبعية حؽ كاف لممستخدـ بمقتضى  إذاانو  أساسد عمى لـ تسمـ ىذه النظرية مف النق
 إنيائو أك ألنو يكفي تطبيؽ فسخ العقد ،فاف ىذا الحؽ ال يشمؿ التأديب ،كاإلشراؼ دارةاإل
تدخؿ المشرع بإلقاء لما ىي األساس  كاإلشراؼ دارةسمطة اإل أفلك سممنا ك  بيف العامؿ،ك  بينو

 .(3)ب العمؿعمى عاتؽ صاح ية الفصؿمشركع إثباتعبئ 
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 المطمب الثاني:
 الخاصة بممثمي العماؿو  العامة لتسريح العماؿ اإلجراءات

التأديبية، التي يجب عمى صاحب العمؿ  اإلجراءاترسـ المشرع الجزائرم مجمكعة مف 
الخضكع ليا عند قيامو بتسريح العماؿ ك  احتراميا عند ممارستو لمسمطة التأديبيةك  أف يمتـز بيا

ثمي العماؿ في حالة ارتكابيـ لخطأ ميني جسيـ أثناء تنفيذىـ اللتزاماتيـ بما في ذلؾ مم
 اتجاه المستخدـ.

 األطراؼفرضتيا  ،اريحصأخرل تطبؽ عمى ممثمي العماؿ  إجراءاتكما تكجد ىناؾ 
 المتعمقة بحمايتيـ نتيجة لممياـ التي يمارسكنيا.

 الفرع األوؿ:
 العامة لتسريح العماؿ اإلجراءات

 أثناءيتعيف عمى صاحب العمؿ احتراميا  اإلجرائيةع مجمكعة القكاعد كضع المشر 
يككف مصدرىا  أفممارستو لسمطة التأديب، يمكف أف يككف مصدرىا التشريع كما يمكف 

 تنظيمي أك اتفاقي.

 :القانونية لمتسريح اإلجراءاتأوال: 

 كؿ المشرع لصاحب العمؿ سمطةخ 11-90مف قانكف  73قبؿ تعديؿ نص المادة 
اّل أنو تـ التراجع إانفراده بيا بمكجب النظاـ الداخمي لممؤسسة ك  التأديبية اإلجراءات حديدت

-90مف قانكف  73المتمـ لنص المادة ك  المعدؿ 29-91قانكف  عف ىذا المكقؼ بمكجب
تمـز قانكنا صاحب العمؿ احتراـ مجمكعة مف  2مكرر  73بحيث أصبحت المادة  11

المتمثمة في التبميغ الكتابي ك  ي تعتبر جكىرية ال يمكف االستغناء عنياالتأديبية الت اإلجراءات
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 بإمكانية إعالمولقرار التسريح مف طرؼ صاحب العمؿ، سماع العامؿ المعني بالتسريح مع 
 (1)اختياره عامؿ تابع لمييئة المستخدمة الصطحابو

 التبميغ الكتابي لقرار التسريح: -1

 عمى المستخدـ تبميغ قرار التسريح لمعامؿ 2 مكرر 73فرض المشرع في المادة 
 خطكرتو رجةدك  إليوالمتخذ ضده، لكي يككف ىذا األخير عمى دراية بالخطأ المنسكب ك 

 (2)النصكص التنظيمية المخترقةك  كذا القكانيفك  التي تـ فييا خطأ مكضكع المتابعة كالظركؼ
صاحب العمؿ  ألـزيف أمف ذلؾ  ابعدإلى  فمـ يكتفي المشرع بمجرد التبميغ الشفيي، بؿ ذىب

غير أنو ما يؤخذ عمى المشرع الجزائرم أنو لـ  (3)تبميغو لمعامؿ كتابياك  بإصدار قرار التسريح
لـ يمـز المستخدـ بذكر ك  ينص في ىذه المادة عمى ضركرة تسبيب التسريح أك تعميمو

 بقرار التسريح. المعاقب عمييا كما أنو أغفؿ تحديد اآلجاؿ التبميغك  األخطاء المرتكبة

تنبيو ك  يشترط التبميغ الكتابي لقرار التسريح المشرع الفرنسي خالفا لممشرع الجزائرم فاف
بالكصكؿ لمعامؿ، كما اشترط عمى أنو ال يمكف تبميغ  إشعارفي رسالة مكصى عمييا مع 

ي العامؿ المسرح بقرار التسريح إاّل بعد مركر يكمي عف تاريخ المحدد لجمسة السماع الت
 .(4)العامؿ إلييااستدعى 

يقع عمى عاتؽ المستخدـ لمقياـ الحجة عمى العامؿ  إجراءتبميغ قرار التسريح لمعامؿ  إف
عدـ التبميغ بو مف طرؼ صاحب العمؿ يعتبر خرقا إلجراءات ك  في حالة الطعف في القرار،
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 أثناء فترة الذم يسمح لمعامؿ المعني االدعاء بوك  التسريح التأديبي، إجراءاتجكىرم مف 
 .(1)المختصة أك القضائية اإلداريةالطعف في القرار لدل الجيات ك  التظمـ

 استماع المستخدـ لمعامؿ المعني: -2

اليدؼ منو ىك استقصاء ك  جكىريا ال يمكف االستغناء عنو، إجراء جراءاإليعتبر ىذا 
يسمح ك  منسكبة إليواألخطاء الك  ذلؾ مف خالؿ سماع المستخدـ لمعامؿ بشأف الكقائعك  الحقيقة

التي دفعتو الرتكاب الخطأ  كالظركؼ عف طريؽ تكضيح كيفية صدكر الخطأ لو تقديـ دفاعو
 .(2)تقديـ األدلة التي تثبيت براءتوك  المنسكب لو

جراء إاّل أّنو لـ يفصؿ في كيفية إبالرغـ مف أف المشرع أكجب سماع المستخدـ لمعامؿ 
تجد أنو لـ يحدد كيفية استدعاء العامؿ  2مكرر  72 نص المادةإلى  الرجكعب ىذا السماع،

 اآلجاؿ التي يجب مراعاتيا لالستماع.ك  لمسماع تحديد المكاعيد

، فاّف المشرع الفرنسي كليةاأل اإلجراءاترم الذم لـ ينظـ ىذه بخالؼ المشرع الجزائ
ا تتعمؽ بحؽ بصفة دقيقة لما تشكمو مف أىمية في مجاؿ التسريح التأديبي لككنيك  إليياتطرؽ 

قبؿ سماعو ك  الدفاع، بحيث فرض عمى الييئة المستخدمة قبؿ اتخاذ أم قرار ضد العامؿ
يتـ ىذا ك  محادثات مسبقة اعتبرىا بمثابة محاكلة صمح،إلى  استفاء شرط استدعائو

شخصيا مقابؿ  المعني باألمرإلى  االستدعاء كتابة عف طريؽ رسالة مضمنة أك برسالة تسمـ
تتضمف ىذه الرسالة مكضكع االستدعاء، كيشترط تكجيو االستدعاء لمعامؿ ك  كصؿ استالـ

 .(3)لجمسة السماع قبؿ خمسة أياـ عمى األقؿ التي تسبؽ الجمسة
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 استعانة العامؿ المعني بالتسريح بعامؿ تابع لمييئة المستخدمة: -3

امؿ المعني تجد أّنيا أجازت لمع 2مكرر  73الفقرة الثانية مف نص المادة إلى  بالرجكع
اختيار عامؿ تابع لمييئة المستخدمة لالستعانة بو عند سماعو مف  التأديبيالتسريح  بإجراء

 .(1)اف شاء تنازؿ عنوك  اف شاء مارسوك  طرؼ المستخدـ، فيذا الحؽ اختيارم بالنسبة لمعامؿ

 بإجراءالمذككر أف المساعد الذم يختاره المعني  النص القانكني اشترط المشرع بمكجب
ال دكره أثناء ك  الييئة المستخدمة نفسيا دكف تحديد صفتوإلى  التسريح عامال ينتمي

جانبو؟ إلى  االستماع، فعؿ كممة "اصطحاب" الكاردة في ىذه المادة يقصد بيا مجرد الكقكؼ
اليدؼ مف ك  دفكعو، أكيد أّف الغايةك  تقديـ تبريراتوك  أـ أنو حضكر لمدفاع عف العامؿ

يامو بالدفاع عف العامؿ المسرح فكاف عمى المشرع استبداؿ مصطمح اصطحاب العامؿ ىك ق
مف المستحسف أف يختار العامؿ المسرح لمدفاع ك  " اصطحاب" بكممة " يدافع" فمف الضركرم

القانكنية المطبقة مف بقية  عنو ممثؿ نقابي تابع لمييئة المستخدمة ألنو أدرؾ بالنصكص
ألّف ىذا األخير يتمتع بحماية ك (2)فاع عف حقكؽ العماؿألف الغاية مف تعيينو ىي الدك  العماؿ

 خاصة أثناء أدائو لميامو التمثيمية تجنبو جميع أنكاع المضايقات.

تطرؽ المشرع الفرنسي فيما يخص حؽ العامؿ في االستعانة بمساعد يرافقو عند 
مف القانكف الفرنسي عمى أنو 1232L -4سماعو مف طرؼ المستخدـ في نص المادة 

 امؿ لو الحؽ في االستعانة بشخص آخر مف اختياره مف عماؿ المؤسسة المستخدمةالع
 نفسيا دكف أف يبيف صفتو.

كما أشار في الفقرة الثانية مف نفس  ،فيمكف أف يككف ممثؿ العماؿ أك مندكب نقابي
أّنو في حالة عدـ كجكد ىيئات تمثيمية لمعماؿ في المؤسسة يمكف لمعامؿ اختيار إلى  المادة

                                                           
تدؿ كممة "يمكف" عف حرية العامؿ المعني بالتسريح في استعماؿ حؽ االستعانة بعامؿ تابع لمييئة المستخدمة أك -1

 االستغناء عنو، فال يعتبر االستغناء عنو خرقا لمقانكف.
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ال خص شرط أف يككف دائـ داخؿ الييئة المستخدمة نفسيا،ش يمكف أف يستعيف بمستشار  كا 
 لمعماؿ مف الذيف يحددكف مسبقا مف طرؼ محافظ المقاطعة.

األشخاص المحدديف في القائمة التي يعدىا محافظ المقاطعة ليس بالضركرة أف  إف
ع لممؤسسة بشرط أف يستشار يككنكا تابعيف لمييئة المستخدمة، بؿ يمكف أف يككف غير تاب

 .(1)الييئات النقابية قبؿ تحديدىا

التأديبية التي يجب عمى صاحب العمؿ  اإلجراءاتمما سبؽ أف التسمسؿ في  يتضح
لـ يدرج بصفة منيجية،  11-90مف قانكف  2مكرر  73القياـ بيا بمكجب أحكاـ المادة 

طحاب زميؿ لو تابع لمييئة العامؿ بإمكانية اص إعالـالمتمثؿ في  اإلجراءككف أّف 
جراء المستخدمة مف المفركض أف  إليوسماعو مف طرؼ المستخدـ عف األفعاؿ المنسكبة  كا 

ال التبميغ بقرار التسريح، إجراءيسبؽ  جراءات قانكنية ال إجراءات مجرد اعتبرت ىذه اإل كا 
ماليا كما يحمك باستع إليياغرضيا، لككف أّنيا تفسح المجاؿ لممستخدـ عند المجكء إلى  تأدم
 .أنفسيـىدار حقكؽ العماؿ في الدفاع عف إإلى  ىذا ما يؤدم حتماك  لو،

التي  اإلجراءاتالنظر في النص بإعادة ترتيب  إعادةكليذا يستكجب عمى المشرع 
 مفصمة.ك  تنظيميا بصفة دقيقةك  منياضيت

 :ماعيةاالتفاقيات الجو  التكميمية الواردة في النظاـ الداخمي اإلجراءاتثانيا: 

 تأديبية في النظاـ الداخمي: إجراءاتالمستخدـ  إدراج إمكانية -1

 جراءاتلإلاكتفى المشرع الجزائرم في ظؿ القانكف السارم المفعكؿ بكضع حد أدنى 
، تاركا المجاؿ لصاحب العمؿ في تنظيـ سمطة العقابية عف طريؽ النظاـ زاميةاإللالتأديبية 

                                                           
 .87ياسيف بف صارم، مرجع سابؽ ص -1
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 العقكبات المطابقة لياك  المينية مف حيث درجة خطكرتيا األخطاءالداخمي الذم يحدد فيو 
جراءات  .(1)اتنفيذى كا 

في النظاـ  إدراجياالجكىرية التي يجب عمى المستخدـ ك  األساسية اإلجراءاتكلعؿ 
 11-90مف قانكف  73/2الداخمي ىي تمؾ المنصكص عمييا قانكنا بمكجب أحكاـ المادة 

عامؿ  اختيار إمكانيةسماع العامؿ المعني بالتسريح المتمثمة في ك  إليياالتي سبؽ التعرؼ 
كذلؾ التبميغ الكتابي لقرار التسريح التي يتكجب عمى ك  الصطحابو تابع لمييئة المستخدمة
 دقيقة داخؿ نظامو الداخمي.ك  المستخدـ تنظيميا بصفة محكمة

 يمكف لممستخدـ بمكجب السمطة ،جراءات المنصكص عمييا قانكنااإلإلى  باإلضافة
جراءات التأديبية في النظاـ الداخمي لممؤسسة مجمكعة مف اإل إدراجالمخكلة لو  التنظيمية

كأف يحتكم النظاـ الداخمي عمى ضركرة تشكيؿ المجنة المتساكية (2)التي يراىا مناسبة
الطعف  إمكانيةالتسريح، كذا  كجكد مثكؿ العامؿ أماميا قبؿ اتخاذ قرارك  لمتأديب األعضاء

 سريح أماـ لجنة داخمية لممؤسسة أك يحتكم عمى كيفيات تبميغ قرار التسريحفي قرار الت
 إجراءاتالمنظمة مف طرؼ صاحب العمؿ ىي  اإلجراءاتميمة الطعف، إال أنو ىذه ك 

 إدراجيافي حالة ك  في النظاـ الداخمي أك بحجـ عنيا، إدراجياجكازية، لو حرية االختيار في 
تى أصبح النظاـ الداخمي مالقانكنية  جراءاتاإليا مثؿ ممزمة عمى صاحب العمؿ مثمتعتبر 

 .(3)سارم المفعكؿ

ة السابقة تمـز صاحب العمؿ قبؿ اتخاذ قرار التسريح مكافقة يكانت األحكاـ التنظيم
ىك ما كرسو جممة مف القرارات ك  يعد باطال اإلجراءكؿ تسريح مخالؼ ليذا ك  لجنة التأديب

 11-90المحكمة العميا في تمؾ المرحمة فاّف قانكف رقـ الصادرة مف الغرفة االجتماعية ب
                                                           

ينية، يحدد النظاـ الداخمي في مجاؿ التأديب طبيعة األخطاء المعمى: " 90/11مف قانكف رقـ  2فقرة  77تنص المادة -1
 "جراءات التنفيذإودرجات العقوبات المطابقة 

 .91نادية حساف، مرجع سابؽ ض-2
 .91ياسيف بف صارم، مرجع سابؽ ص -3



اتساع سمطات المستخدـ في مواجية ممثمي العماؿ                        الفصؿ الثاني:  
 

   
 

 إلجراءاتاالسارم المفعكؿ المتعمؽ بعالقات العمؿ ترؾ الحرية لصاحب العمؿ في تحديد 
 األدنى المنصكص عمييا قانكنا. األساسيةباإلجراءات  قيدالتأديبية شريطة الت

 جراءات التأديبية:اإلو  االتفاقية الجماعية -2

 اإلجراءاتاالتفاقية الجماعية في معالجة مكضكع  إمكانيةاسعا حكؿ ثار جدال ك 
 غير ممكف.ك  ىناؾ مف يرل ذلؾ غير جائزك  التأديبية، بحيث ىناؾ مف اعتبر ذلؾ ممكنا

نالحظ أّف محتكل االتفاقية  11-90مف القانكف  120أحكاـ المادة إلى  فبالرجكع
 األجكرالخاصة بالعمؿ كتحديد  بالظركؼما يتعمؽ ك  العمؿك  الجماعية ىك مناقشة التشغيؿ

ما يفيد بأف االتفاقية الجماعية يمكف ليا إلى  شارةالمكافئات دكف التطرؽ أك اإلك  التعكيضاتك 
ألّف نص المادة أعاله يحمؿ نفس العبارة الكاردة في ك  التأديبية اإلجراءاتمعالجة مكضكع 

التي تفيد الحصر ال ك  لخصكص""عمى ا ىي عبارةك  المحددة لمخطأ الجسيـ 73نص المادة 
غير المجاالت الكاردة في  أخرلالمثاؿ فاّنو ال يمكف لالتفاقيات الجماعية أف تتناكؿ مجاالت 

 بالمجاؿ التأديبي. السيما بما يتعمؽ 11-90مف قانكف  120المادة  نص

ذلؾ أف  ،التأديبية ال يمكف تصكرىا اإلجراءاتاالتفاقيات الجماعية فيما يخص  إف
التأديبية حقا مخكال لصاحب العمؿ يمارسو عف طريؽ النظاـ الداخمي، فال يمكف  جراءاتاإل

مف قانكف  77التصكر أف المستخدـ سيتنازؿ عف الحؽ الممنكح لو قانكنا بمكجب المادة 
 (1)التأديبية اإلجراءاتيقكـ بإجراء اتفاقية مع ممثؿ العماؿ فيما يخص ك  ،90-11

صكص القانكنية يتضح لنا أنو يمكف لالتفاقية الجماعية تناكؿ النإلى  اّل أنو بالرجكعإ
كىذا ما  السالفة الذكر 120في نص المادة  إلييامجاالت أخرل غير المجاالت المشار 

التي تنص عمى ما  4مكرر  73المشرع صراحة في الفقرة األكلى مف نص المادة  إليوأشار 
كف ػػمؾ قانػكذك  ..."القانونية أو االتفاقية الممزمة اإلجراءاتوقع تسريح العامؿ مخالفة  إذ يمي: "

                                                           
 92ص  سابؽ، مرجع  ياسيف بف صارم،-1



اتساع سمطات المستخدـ في مواجية ممثمي العماؿ                        الفصؿ الثاني:  
 

   
 

 لممعاىدات يمكفالتي تنص عمى أّنو "ك  المتعمؽ بتسكية النزاعات الفردية في العمؿ(1) 90-04
الداخمية لمعالجة النزاعات الفردية في العمؿ داخؿ  اإلجراءاتاالتفاقيات الجماعية لمعمؿ أف تحدد و 

العقكبات التأديبية المتخذة إلى  مف نفس القانكف 21في المادة  " كما تتطرؽالييئة المستخدمة
 . اإلجباريةاالتفاقية  اإلجراءاتمف طرؼ المستخدـ ضد العامؿ دكف تطبيؽ 

أعاله، عمى أّنو يمكف التفاكض  إلييايتضح مف خالؿ النصكص القانكنية المشار 
باالتفاقية الجماعية متى  يمتـز صاحب العمؿ إذالتسريح التأديبي،  إجراءاتجماعيا حكؿ 

غير  إجراءالعمؿ بيا أك خرقيا، ألّف ذلؾ يعتبر  إغفاؿال يمكف لو ك  أصبحت سارية المفعكؿ،
 .(2)قانكني مما ينتج عنو التسريح التعسفي

-90مف قانكف  120أما فيما يخص عبارة "عمى الخصكص" الكاردة في نص المادة 
االجتياد القضائي في قراره الصادر عف المحكمة ىذا ما أكده ك  تفيد المثاؿ ال الحصر، 11

فمف ثـ فاّف مضمكف  11-90مف قانكف  73حكؿ نص المادة  15/12/2004العميا في 
أعاله جاء ىك اآلخر عمى سبيؿ المثاؿ ال  120االتفاقية المنصكص عميو في المادة 

 منيا المجاؿ التأديبي.ك  الحصر، مما يسمح ليا تناكؿ مجاالت أخرل

 الثاني: الفرع
 التأديبية المتعمقة بممثمي العماؿ اإلجراءات
 عمى ممثمي العماؿ، التأديبيةصالحية ممارسة السمطة ك  منح المشرع الجزائرم حؽ

قرار التسريح في حالة ارتكابيـ خطأ جسيـ عند ممارستيـ ألعماليـ  إصدارذلؾ بجكاز ك 

                                                           
ختصاص األصمي تبث المحاكـ عند النظر في المسائؿ تثناء االباسعمى ما يمي: "  04-90مف قانكف  21تنص المادة -1

العقوبات التأديبية التي قررىا المستخدـ ضد المدعي  إلغاءاالجتماعية ابتدائيا ونيائيا عندما تتعمؽ الدعوى أساسا ب: 
 .اإلجباريةالتأديبية و/أو االتفاقيات  اإلجراءاتدوف تطبيؽ 

 ".أو الوثائؽ األخرى المنصوص عمييا إلثبات النشاط الميني لممدعيتسمـ شيادة العمؿ وكشوفات الرواتب 
 .93ص  أعالهياسيف بف صارم، مرجع -2
 



اتساع سمطات المستخدـ في مواجية ممثمي العماؿ                        الفصؿ الثاني:  
 

   
 

التعاقدية المتعمقة ك  التنظيميةك  يةاألحكاـ التشريعإلى  المينية، حيث يخضعكف في ىذه الحالة
 كاجباتيـ.ك  بحقكقيـ

خاصة  إجراءاتكألف ىذه الفئة مف العماؿ تتمتع بحماية خاصة فيؿ كضع المشرع 
ىؿ تنطبؽ عمى ك  جراءات المطبقة عمى باقي العماؿ.نفس اإلإلى  لتأديبيـ؟ أك يخضعكف
 المطبقة عمى المندكبيف. اإلجراءاتممثمي المنتخبيف نفس 

 :مستخدميفي البجراءات الخاصة بمندو ال: اإلأو 

تحديد إلى  المتعمؽ بعالقات العمؿ 11-90لـ يتطرؽ المشرع الجزائرم في قانكف 
جراءات التي يجب عمى المستخدـ االلتزاـ بيا قبؿ اتخاذ أم قرار يتعمؽ بتأديب أك تسريع اإل

 ممثمي العماؿ.

كر أعاله فاّف حماية مندكبي مف قانكف المذك (1)113نص المادة إلى  فبالرجكع
عند مزاكلة النشاطات المتعمقة  إالالمستخدميف مف السمطة التأديبية لممستخدـ ال تككف 

بممارسة مياميـ التمثيمية أم أنو صفة التمثيؿ الممنكحة لمعامؿ ال تعني الحماية المطمقة 
لميني الذم يمارسو العمؿ ا طارإفي )الحصانة( أك االستثناء مف القاعدة العامة لمتأديب 

 112كباقي زمالئو داخؿ المؤسسة المستخدمة، بحيث أكد المشرع عمى ذلؾ في نص المادة 
المستخدميف عند ممارستيـ ألعماليـ المينية لألحكاـ  ويخضع مندوبمف نفس القانكف عمى أنو " 

 "اجباتيـكالتعاقدية المتعمقة بحقوؽ العماؿ وو  التنظيميةو  التشريعية

الجزائرم أّكد مف خالؿ ىذا النص عمى أنو يمكف لممستخدـ تطبيؽ العقاب  المشرع إف
بالتالي ك  الالزمة لذلؾ، اإلجراءاتأّنو قد أغفؿ في كضع أك تحديد  إالعمى ممثؿ العماؿ 

العامة الكاردة  لإلجراءاتيمكف القكؿ أّف في حالة ارتكاب ممثؿ العماؿ لخطأ جسيـ يخضع 
 .11-09قانكف  مف 2مكرر  73في نص المادة 

                                                           
أم ما يمي:"ال يمكف أم مندكب أف يككف مكضكع التسريح أك تحكيؿ أك أية عقكبة 11-90مف قانكف  113تنص المادة -1

 يمتو التمثيمية"تأديبية أم كاف نكعيا، بسبب النشاطات التي يقـك بيا بحكـ م



اتساع سمطات المستخدـ في مواجية ممثمي العماؿ                        الفصؿ الثاني:  
 

   
 

خاصة لتأديب ممثمي العماؿ فاّف  إجراءاتبخالؼ المشرع الجزائرم الذم لـ يضع 
الخاصة لذلؾ قبؿ الشركع في  اإلجراءاتالمشرع الفرنسي فرض عمى المستخدـ بعض 

مف  اإلذفطمب رأم لجنة المؤسسة مع طمب  ضركرةفي  اإلجراءاتتتمثؿ ىذه ك  تسريحيـ
 مفتش العمؿ.

 لمستخدـ طمب رأي لجنة المؤسسة:ا إجبارية-1

يجب عمى المستخدـ قبؿ اتخاذ قرار تسريح المندكبيف المستخدميف استشارة لجنة 
أنو يبقى مجرد رأم  إالالتأديب،  إجراءاتلصحة  إلزامي اإلجراءحيث يعتبر ىذا (1)المؤسسة

نة المؤسسة ففي حالة عدـ كجكد لج ،أنو غير ممـز األخذ بو إذاستشارم بالنسبة لممستخدـ 
فيذه  ،مف مفتش العمؿ اإلذفداخؿ الييئة المستخدمة فاّف صاحب العمؿ يقـك مباشرة بطمب 

فيككف تسريح (2)القاعدة تطبؽ ميما كاف سبب عدـ تأسيس لجنة المؤسسة أك عدـ تجديدىا
ممثؿ العماؿ صحيح مف الناحية القانكنية يجب أف يتـ استدعاء كؿ أعضاء لجنة المؤسسة 

الرأم  إلبداء حصريا المستخدـ في جمسة عادية أك في جمسة استثنائية يخصصيامف طرؼ 
ذلؾ في أجاؿ ثالثة أياـ عمى األقؿ قبؿ انعقاد الجمسة حسب ما نص عميو ك  (3)حكؿ التسريح

مف قانكف العمؿ الفرنسي ىذا ما لـ ينص 2325L-16المشرع الفرنسي في نص المادة 
التفاقية الجماعية السارية المفعكؿ عمى أجؿ يفكؽ المدة اك  النظاـ الداخمي لمجنة المؤسسة

 الذم يتـ احترامو. اآلجاؿالمحددة قانكنا ففي ىذه الحالة ىذا 

                                                           
1-Art :L2421-31 code de travail Français 
2-Dominique CHELLE ,Xavier Pretot  ،  Représentants du personnel(protection) page 17 
3-Emilie de la Motte, le motif de licenciement d’un représentant du personnel, Mémoire 
effectue en vue de l’obtention de Master ,Droit et pratique de relation de travail, université 
,Panthéon- Assas Paris 2 année universitaire 2011- 2012 p196_197  



اتساع سمطات المستخدـ في مواجية ممثمي العماؿ                        الفصؿ الثاني:  
 

   
 

لجنة المؤسسة إلى  كما يمتـز صاحب العمؿ استدعاء ممثمي العماؿ المزعـك تسريحو
اء التي يجب أف يرفؽ بادعك  عف طريؽ استدعاء مرفؽ بنسخة مف جدكؿ أعماؿ الجمسة

 يبيف فيو اقتراح تسريحو. خاص

تـ استدعاء ممثمي العماؿ مف طرؼ المستخدـ كرفض االمتثاؿ  اإذكفي حالة ما 
ذلؾ في طمب التسريح فاف القضاء الفرنسي اعتبر  إدراجلسماعو أماـ لجنة المؤسسة فالبد 

 (1).مؤسسك  صحيح اإلجراءذلؾ 

 خطاء التي ارتكبيااألحكؿ لجنة المؤسسة  أعضاءيتـ سماع ممثؿ العماؿ مف طرؼ 
في حالة ك  ،باإلجماعسبب تسريحو، ثـ تتخذ قرارىا عف طريؽ االقتراع السرم  عف هار فساستك 

ىذا ك  لجنة المؤسسة التصكيت يعتبر رأم لجنة المؤسسة رافضا لقرار التسريح أعضاءرفض 
 .(2)العمؿ مفتشالتسريح مف  إذفال يمنع المستخدـ طمب 

 :مفتش العمؿ إذفطمب  إجبارية -2

مفتش العمؿ مرفؽ بمحضر لجنة المؤسسة المتضمف إلى  ذفيتقدـ المستخدـ بطمب اإل
 تسريح ممثؿ العماؿ المنتخب. بخصكصرأم  إعطاء

جمسة سماع إلى  ممثؿ العماؿ المعني بالتسريحك  يقـك مفتش العمؿ باستدعاء المستخدـ
كاف التسريح ليس لو  إذاما  اليدؼ مف ىذا االستجكاب ىك التحقيؽك  كؿ منيما عمى حدل

الالزمة قبؿ  اإلجراءاتعالقة مع ميامو التمثيمية، كذلؾ التأكد مف أف المستخدـ قاـ بكؿ 
يـك مف استقباؿ طمب المستخدـ  15في أجؿ ك  ،(3)احتـر تطبيؽ القانكفك  اتخاذ قرار التسريح

                                                           
1-Emilie de la Motte  Le motif de licenciement d’un représentant personnel, op , cit p     
2--Ibid, page 201 
3-Antoine Cristane ,droit du travail , Hachette livre ,paris 2011 page 194  



اتساع سمطات المستخدـ في مواجية ممثمي العماؿ                        الفصؿ الثاني:  
 

   
 

العامؿ ك  بو المستخدـ يعمـ أفيتخذ القرار بقبكؿ التسريح أك رفضو، فميما كاف القرار يجب 
 .(1)بالكصكؿ اإلشعارعف طريؽ رسالة مضمنة الكصكؿ مع 

 :التأديبية المطبقة عمى المندوب النقابي اإلجراءاتثانيا: 

نظاـ الحماية المقرر لصالح المندكبيف النقابييف ال يستثنييـ مف سمطات المستخدـ  إف
نشاطاتيـ  تأديةخطأ جسيـ بمناسبة ما ارتكبكا  اإذعمييـ،  التأديبيةفي تطبيؽ العقكبات 

 (2)ذلؾ كغيرىـ مف العماؿ داخؿ المؤسسةك  المينية،

خاص  إجراءأم إلى  لـ يشيرك  بعكس ممثمي العماؿ المنتحبيف الذيف لـ يحدد المشرع
تطبؽ عمى المندكب  تأديبيةقبؿ اتخاذ العقكبة عمييـ الرتكابيـ خطأ مينيا، فاّف أم عقكبة 

 إعالـالمتمثؿ في ك  شكمي بإجراءئمة البطالف ما لـ يتقيد المستخدـ النقابي تقع تحت طا
 .التأديبي ضده اإلجراءقبؿ اتخاذ  المندكب إلييامسبؽ لممنظمة النقابية التي ينتمي 

 طمب لممستخدـ بإعادة إدماجو في منصب العمؿ مفتش العمؿك في ىذه الحالة يقدـ 
 الطمب مع كجكبية دفع حقكؽ المندكب المعني بالتالي يمغى قرار التسريح بناء ا عمى ذلؾك 
 المتمثمة في تعكيضو بمبمغ مالي ال يقؿ عف األجر الذم كاف يتقاضاه .ك 

إف الطمب المكجو مف قبؿ مفتش العمؿ لصاحب العمؿ غير ممـز ليذا األخير إذ 
 8بعد مركر ك  في ىذه الحالة يمكنو رفض إعادة إدماج المندكب النقابي في منصب عممو

يخطر الجية القضائية ك  اـ مف طمب اإلدماج فإف مفتش العمؿ يحرر محضر بذلؾأي
يكما بحكـ نافذ، بصرؼ النظر عف  60تبث في آجاؿ ال يمكف أف تتجاكز  التية المختص

 االعتراض أك االستئناؼ.

                                                           
1 salarie protégé licenciement d’un salarié protégé ,septembre      
)http:droitfinance.commentcamarcche.com( 
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اتساع سمطات المستخدـ في مواجية ممثمي العماؿ                        الفصؿ الثاني:  
 

   
 

بحيث اعتبرت المحكمة العميا في  الجزائرمسار القضاء عمى نفس ما جاء بو المشرع 
مف  56، 54، 52أحكاـ المكاد  مراعاةأف كؿ عزؿ لمندكب نقابي دكف  581883ممؼ رقـ 

 .(1)عديـ األثرك  المتعمؽ بكيفيات ممارسة الحؽ النقابي غير جائز، باطؿ 14-90قانكف 

                                                           
 2010، العدد الثاني المجمة القضائية، 04/03/2010الصادر بتاريخ:  581883قرار المحكمة العميا في الممؼ رقـ -1

 .378 ص
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ةخاتم  
 

   
 

 

لمشرع نظرا لدكر الفعاؿ الذم يمعبو ممثؿ العماؿ داخؿ الييئة المستخدمة أقر ا
لؾ بكضع أحكاـ كقكاعد قانكنية كتنظيمية تضمف ليـ الحماية ذحماية خاصة ك  الجزائرم ليـ

 اتجاه المستخدـ حتى يتسف ليـ ممارسة مياميـ التمثيمية بكؿ حرية كاستقاللية.

لـ يكتفي المشرع بكضع أحكاـ خاصة لحماية ممثمي العماؿ بؿ أقر ليـ حصانة تمنع 
 اء أدائيـ لمياميـ التمثيمية.أم تصرؼ يصدر مف المستخدـ يمس بحقكقيـ أثن

العماؿ داخؿ الييئة  كما منح ليـ امتيازات كتسييالت خاصة ال يتمتع بيا باقي
 عات في الشير مدفكعة األجر.الؾ بإلزاـ المستخدـ بمنحيـ عشر سذالمستخدمة ك 

إف الحماية القانكنية المقررة لممثمي العماؿ ليست مطمقة بحيث منح المشرع لممستخدـ 
لؾ بجكازه ذداخؿ الييئة المستخدمة، ك  ييـممثمالعماؿ ك  ة ممارسة سمطاتو عمىصالحي

ا ارتكب خطأ في عممو ضمف ذالعامؿ رغـ صفتو كممثؿ لمعماؿ إ إصدار قرار تسريح أك نقؿ
ه الحالة لألحكاـ التشريعية كالتنظيمية ذة المطالب بقياميا أيف يخضع في ىالكاجبات الميني

 حقكؽ العماؿ ككاجباتيـ.كاالتفاقية المتعمقة ب

كما خكؿ لو سمطات كاسعة تتمثؿ في سمطة اإلشراؼ كالتكجيو كالتنظيـ جعميا المشرع 
 التزامات تقع عمى ممثؿ العماؿ يخضعكف ليا دكف مناقشاتيا.

سير المشرع عمى تكفير حماية كافية لممثمي العماؿ بكضعو قكاعد كنصكص رغـ  
ائص في بعض الحاالت أك تجد ما يشكبيا الغمكض في حمائية إال أنيا لـ تخمكا مف النق

يميا أك حاالت أخرل مما يستكجب ضركرة إعادة النظر فييا حتى ال تسمح لممستخدـ تأك 
 :  نذكره الحاالت ذعدـ احتراميا. فمف بيف ى



ةخاتم  
 

   
 

نص المشرع عمى عدـ جكاز لممستخدـ تسميط عقكبة العزؿ أك التحكيؿ أك عقكبة 
يا عمى ممثمي العماؿ أثناء أدائيـ لمياميـ التمثيمية، إال أنو لـ يحدد تأديبية كيفما كاف نكع

ءات، فكاف عميو تحديد مياـ كؿ مف المندكبيف النقابييف كممثؿ المستخدـ في نص اه األدذى
دـ التيرب مف التزاماتو. كتعسفو في كرىا عمى سبيؿ الحصر حتى ال تسمح لممستخذصريح ك 

 استعماؿ سمطاتو.

يقيد المستخدـ كفاية أثناء ممارستو لسمطاتو داخؿ الييئة المستخدمة خاصة كما أنو لـ 
أغفؿ في كضع إجراءات خاصة اكتفى بكضع بعض اإلجراءات العامة ك  التأديبية منيا بحيث

 لتأديب مندكبي المستخدميف.

كما اختصرت إجراءات التأديبية المتعمقة بمندكبي النقابي عمى إجراء شكمي كالمتمثؿ 
إلزاـ المستخدـ كاف عمى المشرع فلؾ، ذنقابية دكف انتظار مكافقتيـ عمى الـ المنظمة الفي إع

 بإعالـ لجنة المشاركة كإجراء أكؿ قبؿ تسريح مندكب المستخدميف.

لؾ ذمثاؿ  .عدـ ردعية الجزاءات المقررة ضد صاحب العمؿ عند مخالفتيا أك رفضيا
مف  ميو المشرعيعاقب ع الذم  لعمؿحالة رفض إيداع نظاـ داخمي أماـ مكتب مفتش ا

 بيا. تزاـلاالمما يسمح لممستخدـ عدـ  دج. 2000إلى  1000

ى ضحت حتى المتعمقة بجرائـ العمؿ الفردية كالجماعية  العقكبات النظر في إعادة
 . مف طرؼ أرباب العمؿ حتراـباالأحكاـ قانكف العمؿ 

مزاكلة مياميـ في إطار التنظيمات العماؿ ل يفإف الحماية القانكنية عمى ممثم ،عمكما
ه النصكص مف جانب المستخدـ مف شأنو تعزيز ركح التعاكف ذكااللتزاـ السميـ لي ،السارية

عف طريؽ الحكار كالتشاكر كاإلقناع ال سيما عند تفيـ المشاكؿ  يف،كالتفاىـ بيف الطرف
الت العماؿ لتحقيؽ انشغاترض المؤسسة، كمكازنتيا بمطالب ك كالصعكبات االقتصادية التي تع

 مصمحة العمؿ. 
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 المراجع بالمغة العربية:
 :الكتب-
سكر بشير ىدفي، الكجيز في شرح قانكف العمؿ، عالقات العمؿ الفردية كالجماعية، ج .1

 .2008 ،النشر كالتكزيع، الجزائر
زائرم، مدخؿ الى قانكف العمؿ بف عزكز بف صابر، الكجيز في شرح قانكف العمؿ الج .2

 . 2010الجزائرم دار الخمدكنية لمنشر كالتكزيع، 
سعيد طربيت: السمطة التأديبية لممستخدـ في ظؿ قانكف عالقات العمؿ، دار ىمكمة  .3

 .2014الجزائر 
عزكز ناصرم، عبد السالـ ديب، بف عيسى بف عياش، منازعات العمؿ كاألمراض  .4

 .1997يكاف الكطني لألشغاؿ التربكية بالحراش)الجزائر( سنة المينية، الجزء الثاني، الد
عمي عكض حسيف، الفصؿ التأديبي في قانكف العمؿ)دراسة مقارنة بالتشريع الفرنسي  .5

كتشريعات الدكؿ العربية كعمى األخص الجزائر( دار الثقافة كالنشر، القاىرة سنة 
1975 . 

مؿ الجزائرم الطبعة الثانية، دار ياسيف بف صارم، التسريح التأديبي في تشريع الع .6
 .2006ىمكمة لمطباعة كالنشر كالتكزيع، الجزائر 

 :كرات الجامعيةذئؿ والماالرس
 :الرسائؿ الجامعية

الطكر  ،اهالدكتكر  رسالة اطار ممارستو سمطاتو،حميدة سمماني، تعسؼ المستخدـ في  .1
الثالث)ؿ ـ د( في القانكف تخصص اجتماعي، جامعة مكلكد معمرم تيزم كزك، كمية 

  . 2015 ؽ،الحقكؽ كالعمـك السياسية، قسـ الحقك 
دكتكراه في ال رسالة ائر، مف الحضر إلى التقيد،، التعددية النقابية في الجز ثامرمعمر  .2

 2013، 1معة الجزائر الحقكؽ، قسـ القانكف العاـ، كمية الحقكؽ، بف عكنكف، جا
جتماعي في الجزائر، رسالة االبمعبدكف، دكر التفاكض الجماعي في دعـ السمـ عكاد  .3

ية، جامعة كىراف السنة الجامعية سكمية الحقكؽ كالعمـك السيا اهدكتكر ال
2013/2014. 
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 :الماجستيرمذكرات 
، المشاركة العمالية في تسيير الييئة المستخدمة، مذكرة لنيؿ شيادة مزارمأحالـ  .1

ماجستير في القانكف االجتماعي، كمية الحقكؽ، جامعة كىراف، السنة الجامعية 
2011/2012 . 

خديجة فاضؿ، تعديؿ العقد أثناء التنفيذ، مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير، كمية الحقكؽ  .2
 .2001،2002جامعة الجزائر 

، الحؽ النقابي في معايير العمؿ الدكلية كالقانكف الجزائرم،  .3 عبد المجيد صغير بيـر
مذكرة تنيؿ شيادة الماجستير في قانكف المؤسسات، كمية الحقكؽ، جامعة الجزائر 

 .  2003/2004السنة الجامعية 
-90مف قانكف رقـ  73ـ التأديبية في اطار المادة سمطة المستخد ،زكبة  الديف عز .4

المتعمؽ بعالقات العمؿ، مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في القانكف، كمية الحقكؽ،  11
 2011جامعة محمد بكقرة، بكمرداس، 

عايدم ، حماية كترقية الحؽ النقابي في إطار منظمة العكؿ الدكلية، مذكرة مييكب  .5
حقكؽ، فرع قانكف دكلي كحقكؽ اإلنساف، كمية لنيؿ شيادة ماجستير، تخصص 

 2014الحقكؽ، جامعة يحي فارس، المدية، 
 :مذكرات الماستر

1.  ، ، التسريح التأديبي في تشريع العمؿ الجزائرم، مذكرة لنيؿ دكيشرليميا زينب جرـك
شيادة الماستر في قانكف الخاص، كمية الحقكؽ، جامعة مكلكد معمرم تيزم كزك، 

 .2012المناقشة 
، عديد عديدك، السمطة التنظيمية لصاحب العمؿ، مذكرة تخرج لنيؿ أكسعيدليندة  .2

ستر في الحقكؽ، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، جامعة مكلكد معمرم، شيادة ما
 المناقشة.-تيزم كزك دكف تاريخ

 :لمقضاة مذكرات المدرسة العميا
حمد صالحي، سمطة المستخدـ في تعديؿ بنكد عقد العمؿ)دراسة مقارنة( مذكرة لنيؿ أ .1

   2006، 2003، المدرسة العميا لمقاء، الدفعة الرابعة عشر إجازة
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كالمتعمؽ بكيفيات  14-90، المنظمات النقابية)قراءة تحمية لمقانكف رقـ: رايسفتيحة  .2
، المعيد الكطني لمقضاء، الدفعة األكلى مف التككيف )نقابيممارسة الحؽ ال

 .2000/2001المتخصص لمفرع االجتماعي سنة 
 :المقاالت
تنفيذ عالقات العمؿ في المؤسسات المصغرة كالصغيرة في  إشكاالتعمي مكزاكم،  .1

، كمية الحقكؽ، مكلكد المجمة النقدية لمقانوف والعموـ السياسيةالقانكف الجزائرم، 
 .334 ص إلي 302 صمف  ،2013معمرم تيزم كزك، العدد الثاني، سنة 

المجمة النقدية لمقانوف ، "النظاـ الداخمي في قانكف عالقات العمؿ"، حسافنادية  .2
 مكلكد معمرم،، العدد األكؿ كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية جامعة والعموـ السياسية

 70ص ىإل 29ص، مف  2008تيزم كزك 
 :المصادؽ عمييا مف طرؼ الجزائر ليةاالتفاقيات الدو 

بشأف تكفير الحماية كالتسييالت لممثؿ العماؿ  1971لعاـ  135االتفاقية الدكلية رقـ 
في المؤسسة التي صادقت عمييا الجميكرية الجزائرية الديمقراطية بمكجب مرسـك 

فبراير  11المكافؽ ؿ  1427محـر عاـ  12المؤرخ في  58-06 رئاسي رقـ:
 .2006لسنة  07لجريدة الرسمية عدد . ا2006

 النصوص القانونية:
 الدساتير:-أ

الذم  1963 سبتمبر 10نشر يكـ  سبتمبر، 8 الصادر في استفتاء ،1963دستكر 
 .1963لسنة  64 عددج.ر  1963سبتمبر  10اصدره رئيس الجميكرية بتاريخ 

 1976 نكفمبر 22 المؤرخ في 79-76األمر رقـ بمكجب  الصادر 1976 دستكر
يكليك سنة  7المؤرخ في  06-79المعدؿ بالقانكف رقـ  1976لسنة  94ج.ر عدد 

1979. 
فيفرم  28المؤرخ في  89/18الصادر بمكجب المرسـك رئاسي رقـ  1989 دستكر
 .1989لسنة  9ج.ر عدد  1989
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  ديسمبر  8المؤرخة في  76رقـ  ج.ر ،1996ديسمبر  07المؤرخ في  1996دستكر 
 :معدؿ بػ  1996

 14المؤرخة في  25رقـ  ، ج.ر2002أبريؿ  10في المؤرخ  03-02القانكف رقـ 
 2002أبريؿ 

 16المؤرخة في  63رقـ  ، ج.ر2008نكفمبر  15ي المؤرخ ف 19-08القانكف رقـ 
 2008نكفمبر 

 7المؤرخة في  14رقـ  ج.ر ،2016مارس  06ؤرخ في الم 01-16القانكف رقـ 
 2016مارس 

 النصوص التشريعية:
المتضمف قانكف التسيير االشتراكي  1971-11-16المؤرخ في  74-71ألمر رقـ ا -

 .1971لسنة  101لممؤسسات، ج.ر. عدد 
المتعمؽ بالعالقات الجماعية لمعمؿ  1975-11-21المؤرخ في  75-71أمر رقـ  -

 .1971ديسمبر  13صادرة في  101 ج.ر، رقـفي القطاع الخاص، 
المتعمؽ بالشركط العامة بعالقات  1975ريؿ اف 29المؤرخ في  31-75رقـ األمر  -

 .1975 -05-15صادرة في ، 39العمؿ في القطاع الخاص، ج.ر. عدد 
المتعمؽ بكيفيات ممارسة الحؽ  ،1988يكليك سنة  19 المؤرخ في 28-88القانكف  -

 .1988 يكليك 20صادرة في  29ج.ر عدد  ،النقابي
العمؿ كبتسكيتيا كممارسة حؽ المتعمؽ بالكقاية مف النزاعات في  02-90قانكف  -

مؤرخ في  28-91، بقانكف رقـ المعدؿ كالمتمـ 1990فبراير  6اإلضراب المؤرخ في 
 .1991ديسمبر  23خ صادر بتاري 08 ، ج.ر عدد1991ديسمبر  21

 1990فبراير  6المكافؽ ؿ  1410رجب عاـ  10مؤرخ في  03-90قانكف رقـ  -
  .1990لسنة  6عدد  رج.تشية العمؿ المعدؿ كالمتمـ، المتعمؽ بمف

 ،17ج.ر عدد  متعمؽ بعالقات العمؿ، ،1990أفريؿ  21 مؤرخ في 11-90قانكف  -
 21مؤرخ في   29-91، معدؿ كمتمـ بقانكف رقـ 1990أفريؿ  26صادر في 

أمر رقـ ك  ،1991 سمبريد 25 خي، صادر بتار  68، ج.ر. عدد  1991 سمبريد
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 ةانكف المالية التكميمي لسنالمتضمف ق 2015جكيمية  23مؤرخ في  15-01
2015. 

كيفيات ممارسة الحؽ  تضمفي،  1990جكاف  02، مؤرخ في 14-90 قانكف رقـ -
 12-96بأمر رقـ ك  30-91متمـ  بقانكف رقـ ك  . معدؿ23النقابي، ج.ر، عدد 

  .1996جكاف  12صادر بتاريخ  36 عدد ج.ر، ،1996جكاف  10مؤرخ في 
يتضمف الحفاظ عمى  1994مام سنة  26 مؤرخ في 09-94لمرسـك التشريعي رقـ ا -

 .إراديةالشغؿ كحماية األجراء الذيف قد يفقدكف عمميـ بصفة ال 
 النصوص التنظيمية-ب
يتعمؽ بالعمؿ  1997ديسمبر سنة  8المؤرخ في  473-97 المرسـك التنفيذم رقـ -

  .1997الصادرة في سنة  82بالتكقيت الجزئي، الجريدة الرسمية عدد 
 :ةضائيالق اتاالجتياد

 1996مام  7المؤرخ في  135360ممؼ رقـ -الغرفة االجتماعية بالمحكمة العميا -
 قرار غير منشكر

 مام  06مؤرخ في  501845 قرار المحكمة العميا، الغرفة االجتماعية، ممؼ رقـ: -
  . 2009، العدد األكؿ المحكمة العميا مجمة 2009

، 04/03/2010بتاريخ:  الصادر 581883قرار المحكمة العميا في الممؼ رقـ  -
  . 2010العدد الثاني لسنة لمجمة القضائية، ا

 الوثائؽ:  
 :االتفاقيات الجماعيةو  االتفاقيات الدولية

 22االستخداـ بمبادرة صاحب العمؿ، الصادرة في  بإنياءالمتعمقة  158االتفاقية رقـ  -
 .1934 جكاف

الصادرة عف منظمة كحؽ التنظيـ،  المتعمقة بالحرية النقابية 87االتفاقية الدكلية رقـ  -
  . 1948جكيمية  09العمؿ الدكلية في 
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التي اعتمدىا المتعمقة بحؽ التنظيـ النقابي كالمفاكضة الجماعية،  98 االتفاقية رقـ -
جكاف  8 الثالثيف  بتاريخك  المؤتمر العاـ لمنظمة العمؿ الدكلية في دكرتو الثالثة

 .1951ة جكيمي 18، دخمت حيز التنفيذ في 1949
 12المتعمقة بالمفاكضة الجماعية المنعقدة بالسكداف، في  11االتفاقية العربية رقـ  -

 . 1979مارس سنة 
 االتفاقيات الجماعية:

شركة ذات  ،2003 جكيمية 16المحررة يكـ  "التصاالت الجزائر" االتفاقية الجماعية -
 . 2003الجزائر  أسيـ،

المركز  شركة ذات أسيـ، المقر االجتماعي:االتفاقية الجماعية لمسياحة كاألسفار،  -
 .2004التجارم  الحمادية، بكزريعة، الجزائر 

طريؽ  7االتفاقية الجماعية لشركة ككسيدار، شركة باألسيـ المقر االجتماعي  -
 .2015الجزائر، جكيمية سنة  -حيدرة-البارادك

 :المراجع بالمغة الفرنسية
 

Ouvrages : 
   Antoine Cristaux,droit du travail, Hachette livre, Paris,     . 

   Bernard Teyssié , "Droit du travail, Relations collectives de travail", 2ème 

Edition, Litéc, Toulouse,    . 

   Dominique CHELLE,Xavier Pretot, Représentants du 

personnel(protection)  

   Verdier.J.M  Le droit Syndical Dans L’entreprise, sous la direction de 
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