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LL’’aavveenniirr  dduu  ddrrooiitt  dduu  ttrraavvaaiill  ppaassssee  ppaarr  uunnee  
rreeddééffiinniittiioonn  ddee  ccee  qquuii  ppeeuutt  êêttrree  mmooddiiffiiéé  eett  ddee  ccee  qquuii  nnee  
ssaauurraaiitt  ll''êêttrree  ssaannss  qquuee  llaa  rraaiissoonn  dd''êêttrree  dduu  ddrrooiitt  dduu  
ttrraavvaaiill  nnee  ssooiitt  ppeerrdduuee  ddee  vvuuee..  

DESPAX Michel, «Les paradoxes de la négociation d’entreprise », in les transformations 
du droit du travail, études offertes à LYON-CAEN Gérard, Dalloz, Paris, 1989, p. 283. 
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  مقدمة
  

 يعود حيث، )1(اتأخرً  هظهورعرف  ،قانون العمل اليت ينظمها ةالعالق دمقِ ابلرمغ من 
 ،)2(ٔاحاكم التقنني املدين مضن ٔاول تنظمي لهذه العالقةٕاذ ُعرف  ،حديث نسبيازمن ذكل ل
العمل  ربحبيث اعتُ ، ٔاحاكمه من النظرية العامة للعقد لهمسـتَ ا ،عقد من العقود اخلاصة بوصفه
  .)3(التعامل فهيا بتأجريها يصحُ  ةٌ سلع

ٔاوضاع اقتصادية بعد الثورة الصناعية ٔاظهرت احلاجة ٕاىل ما عرفته ٔاورواب من  غري ٔانّ 

                                                 
 17و 02يف  Allardeمراسـمي  بعد صدورٕاّن ٔاول النصوص اليت اهمتت بتنظمي عالقة العمل بدٔات بعد الثورة الفرنسـية  -  1 

انون هيدف ٕاىل حامية صدر ق 1802اليت كرست مبدٔا حرية العمل. كذكل يف الترشيع الاجنلزيي يف  1791مارس 
أالطفال العاملني. بعد ذكل اكنت هناك عدة حماوالت يف فرنسا لتنظمي مواضيع متنوعة هتم عالقة العمل لكها فشلت. ٕاىل 

 Loi du 21 mars 1884, diteملا مسح املرشع الفرنيس حبق تأسيس امجلعيات املهنية، بصدور  1884غاية 
 http://www.ihs.cgt.fr/IMG/pdf/loi_1884.pdf, iberté syndicaleRousseau" instaurant la l-Waldeck" 

: عبد امحليد جنايش عبد امحليد يف ذكل انظر فاعتربه الفقه اكنطالقة ابلنسـبة لظهور قانون العمل ابملفهوم احلديث.
 .213، ص2009، سبمترب 14، جمةل احلق، العدد »ية لفض منازعات عقد العمل الفرديالوسائل غري القضائ «الزهريي، 

 ٔانّ  غري .(تقنني انبليون) لعالقات املهنية بني املسـَتخَدمني واملسـَتخِدمني اكن مبوجب نصوص التقنني املدينلٔاول تنظمي  - 2 
فلكمة  حول دفع أالجرة ٔاجري مع رب العمل حني اخلالف بني هقيض بأناكن يجمحفة يف حق العامل، مفثال اكنت نصوصه 

  من تقنني انبليون ٕاذ جاء نصها اكلتايل: 1781انظر يف ذكل نص املادة  رب العمل يه الفاصةل يف الزناع.
((Le maître est cru sur son affirmation pour la quotité des gages, pour le paiement du 
salaire de l’année échue et pour les à comptes donnés pour l’année courante)). Code 
Napoléon, édition originale et seule officielle, imprimerie impériale, Paris, 1807.  

  . انظر يف تفصيل ذكل:لٕالثباتؤاخضع للقواعد العامة ، 1868ٔاوت  02 أُلغي مبوجب قانون مث
PLANIOL Marcel & RIPERT Georges, Traité élémentaire de droit civil, tome premier, 
principes généraux les personnes la famille les incapables les bien, 11eme éd. LGDJ, Paris, 
1928, p. 673. 

ر مادتني ٕاذ تضمن تقنني انبليون يف ابب إالجيا ،)Louage de service( جارة اخلدمةابٕ مسي يف التقنني املدين الفرنيس  - 3 
ختص العمل، وسار عىل ذكل الهنج التقنني املدين املرصي القدمي حني اكن يقسم الباب اخلاص ابٕالجيار ٕاىل ٕاجيار أالشـياء 

، الهيئة املرصية العامة عقد العمل الفرديمحمود جامل ادلين زيك، وٕاجارة أالشخاص ؤاحصاب الصنائع. انظر يف ذكل: 
، دراسات »التكييف الفقهـي لعقد العمل«محمود صاحل جابر وعيل محمد ٔابو العز، ؛ 22- 20 ص ،1982للكتاب، القاهرة، 

ويه تسمية ال تزال بعض الترشيعات متأثرة هبا عىل . 482، ص 2011، 02، عدد 38علوم الرشيعة والقانون، جمدل 
   قانون املوجبات والعقود اللبناين. وما بعدها من 624املادة  غرار
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مل يكن  إالرادةمبا ٔان مبدٔا سلطان  ،تنظمي العالقات املهنية بنصوص تكفل عداةل بني الطرفني
من الناحية  ٔاحصاب العمل تع هبأامام القوة اليت يمت  ،مهمركز نظرا لضعف ،ا للعاملجحفً ٕاّال مُ 

  .الاقتصادية
يف املقابل  ،رٔاساملالفئة قليةل من ٔافراد اجملمتع عىل ٔاغلب  ترتب عن هذا التفاوت حتّمك 

تبنيه  النظام الرٔاساميل يف ٔاوجٕاذ اكن  ابعتبارمه الطبقة الاكدحة. من العامل غالبية ٔافراد اجملمتع
املبنية ٔاصال عىل رصاع دامئ  ، طريف عالقة العملوسع الهوة بنيف ،ظامل وجائر عىل العامل

حبصوهلم عىل ٔاعىل ٔاجر ؤافضل  تتحققمصلحة العامل  نجدف . )4(ٔاحصاب العملو بني العامل 
يد عامةل بأقل تلكفة  ابسـتفادهتم من تتحقق مصلحة ٔاحصاب العملو  .، هذا من هجةمزااي
يف  حيصلاملصاحل ال ميكن ٔان  هذه التوفيق بنيمث ٔاّن حتقيق . ، هذا من هجة ٔاخرىممكنة

  ظل نظام اقتصادي قامئ عىل املبادرة الفردية والنجاعة والفعالية الاقتصادية.
 خطرا عىل السلطات شّلك  ،ملدن أالوروبيةاب املصانع اليد العامةل يفوجتميع متركز  ٕانّ 
 )6(يديولوجيةواالٕ  )5(وبتاليق مجموعة من العوامل السـياسـية والاقتصادية والاجامتعية ،احلامكة

اضطراابت تسـببت يف و  ،إبرضاابت عامة جتىل يف قياهما ،لطبقة العامليةهذه انتج عهنا وعي ل 
 جعل ،للعاملقاسـية  معيشـية ظروف ترتب عن ذكل داخليا. سكينة هذه ادلول تهدد
تنظمي العالقات املهنية والاجامتعية سعيا وراء ٕاجياد نوع من التوازن لهذه ل  ادلوةل تدخل
تؤثر عىل التعايش الواجب بني درجة العالقة ام بلغ اختالل ذلكل، لك .القة اخملتةل ٔاصالالع

  .)7(حامية العاملهو ٔاساسا  هدفهابنصوص  تتدخلالطرفني 

                                                 
  :يف ذكل ب فصهل عن الرصاع بني الطبقات. انظرعُ صَ  ذلكل ،قانون العمل حمركاع هذا الرص يعترب  -  4 

BELLOULA Tayeb, Droit du travail, DEHLEB éd., Alger, 1992, p. 35. 
سارعت ٕاىل ف ، احلمك ها يفأالحزاب احلامكة ابخلطر اذلي يشلكه العامل عىل بقاء شعور يف ،العوامل ٔاساسا متثلت - 5 

أالزمات الاقتصادية اليت بدٔا يعرفها اقتصاد تكل ادلول، وما نتج عهنا من تأثري  كام ٔانّ ب هذه الفئة. حتقيق مطال
يف حميط وبيئة اجامتعية  والنفسـية بينت ٔان العامل ٕان اكن ادلراسات الاجامتعية ٔايضاسليب عىل عالقات العمل. 
  سلمية سـيكون مردوده ٔاكرث.

ب السابقة ما اكنت لتسامه يف ظهور قانون العمل وتطوره يف فرتة وجزية نسبيا من يرى ٔان لك أالسـباهناك لكن  -  6 
بنظام اقتصادي جديد منصف للعامل. انظر  العامل نظرا لكونه ٔاىت يسـهتويري املّد الشـيوعي، اذلي ٔاصبح لوال تأث

، دار وائل، وقٔازمة قانون العمل املعارص: بني هنج تدخل ادلوةل ومذهب اقتصاد السيف ذكل: يوسف ٕالياس، 
  .46، ص 2006عامن، 

7 - DE TERSSAC Gilbert THOEMMES Jens et FLAUTRE Anne, «Régulation politique 
et régulation d’usage dans le temps de travail», le travail humain, v 67, n° 02, 2004, 
p. 138-139. 
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حتقيق عداةل بني الطرفني من الناحية  هبدفتدخل ادلوةل يف مصلحة العامل، لقد اكن 
اية يف العالقات املهنية، نظرا لضعفهم والقوة ابعتبار العامل الطرف اجلدير ابمحل الاقتصادية،

املكرس  )8(ٔالن مبدٔا املساواة القانونية هبا صاحب العمل من الناحية الاقتصادية.  يمتتعاليت 
تفاوت واحض يف املراكز واقعيا  بل نتج عنه، مل حيقق العداةل التعاقديةمبوجب حرية التعاقد 

 ،)10(ا طرف يف العقد عىل حساب الطرف االٓخرمتتع هبعية اليت والاجامت )9(الاقتصادية
انعدام  من مظاهريقلص ٔاو يزيل  شأنه ٔانتبىن لك ما من فرض عىل املرشع  أالمر اذلي
  . )11(املساواة

مبضمونه اسـتقل قانون العمل ٔان  ،لقد اكن من نتيجة هذا التدخل امللحوظ لدلوةل
ر يف الكثري من وحترّ  ،)12(ةواكتسب تدرجييا عنارص ذاتي ،عن التقنني املدينؤاحاكمه 

ميكن ٔان نستشفها يف اليت اذلاتية  ويه العامة اليت حتمك العقود املدنية،اجملاالت من أالحاكم 
كون قانون العمل يسعى بفال خيتلف اثنان اختاذه طابعا حامئيا،  ٔامهها ،الكثري من النوايح
ائية، ٕاذ معظم القواعد امحل يةص إاحلاق قانون العمل خبذكل نتج عن  ،)13(لتوفري حامية للعامل

قواعد قانونية آمرة من النظام العام ال كام جعلها  )14(املرشع محلاية العامل كرسها الترشيعية 
  .جيوز خمالفهتا

لتقايض تيسري ٕاجراءات ا ،عىل الطابع امحلايئ لقانون العملهبا نسـتدل ومن أالمثةل اليت 

                                                 
ليتحملوا نفس احلقوق والالزتامات، ٕاللغاء النظام املبين عىل تفاوت ٔافراد مت تكريس املساواة القانونية بني ٔاطراف العقد  - 8 

  .ابلرمغ من ذكل مل تتحقق املساواة احلقيقية املنشودة، لكن اجملمتع يف القانون القدمي
لتاسع عرش، ، جمةل العدل، العدد ا»انتقاد أالسس اليت يقوم علهيا مبدٔا العقد رشيعة املتعاقدين«آدم بكر صايف النور،  -  9 

  .395السـنة الثامنة، ص 
، دار الهنضة الاجتاهات احلديثة لفكرة النظام العام ومدى امحلاية ادلسـتورية ملبدٔا حرية التعاقدمحمد حسني عبد العال،  - 10 

  .85، ص 1998 القاهرة، العربية،
  نون هو اذلي حيرر" كام يقول أالسـتاذ:"ٕاذ ٔان بني الفقري والغين، الضعيف والقوى، فٕاّن احلرية يه اليت تقهر والقا -  11 

LARROUMET Christian, Droit civil, les obligations, le contrat, t. III, 2eme éd., 
Économica, Paris, 1990, p. 109. 

القاهرة، ، دار الهنضة العربية ذاتية قانون العمل ؤامه تطبيقاهتاحول ذاتية قانون العمل انظر: محمد محمد ٔامحد جعزي،  - 12 
، ص 2011 ،02، عدد ، اجملةل االٔاكدميية للبحث القانوين»ٔاحاكم ترشيع العمل، ٔاي ذاتية؟«؛ خملوف كامل، 2007
، »ذاتيـة قـانون العمـل: بني حـامية العـامل واسـتقـرار املنشـاة«؛ مصطفى ٔابو منـدور موسـى، 148

w.omanworker.comhttp://ww  
ص  ،1965، جمةل القانون والاقتصاد، العدد أالول، »مراعاة مصلحة العامل يف قانون العمل«اهاب حسن اسامعيل،  -  13 

369.  
  .23؛ يوسف ٕالياس، املرجع السابق، ص 54، ص 2000ضة العربية، القاهرة، ، دار الهنقانون العملالسـيد عيد انيل،  -  14 
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دون  )15(ن احلصول عىل حقوقه يف ٔارسع وقتم لمتكني العامل يف منازعات العمل الفردية،
التقايض وفق وعدم ٕاخضاعه ٕالجراءات الاقتصادي.  هضعف، بسبب )16(حتميهل ٔاعباء مالية

وتفسري الشك  ،اليت قد تلحق الّرضر به يف رزقه ومعاشه )17(ٕاجراءات التقايض العادية
  .دائنا اكن ٔاو مدينا هلصاحل

ملهنية والاجامتعية بشلك لكي يف بعض تدخل ادلول لتنظمي العالقات القد اكن 
 اجلديد اذلي رغبت ادلوةل يف لعبهمقتضيات الاقتصاد احلر وادلور  غري ٔانّ ، )18(أالحيان
يف  نسـيب اسـتقرار لتحقيقالقواعد الرضورية  احلد أالدىن من تدخلها بفرض تكتفي يفجعلها 

يف تسـيري منشآهتم  السلطةمه ٔاحصاب ٔاحصاب العمل ابلنظر  ٕاىل كون  العالقات الاجامتعية،
هلم احلق يف وضع التنظاميت الرضورية مبوجب أالنظمة ادلاخلية و الاقتصادية بصفهتم املالكني، 

إبرشاك الرشيك  ٔاو التعلاميت والتوهجات الصادرة عهنم حتقيقا للهدف الاقتصادي املنشود
  . )19(الاجامتعي

عالقة خاصة  ـيه ف  العمل عالقة وةل مل تعد طرفا يفأن ادلب يالحظ ،ابٕالضافة ٕاىل هذا
ال ميكهنا ٔان ف ،ابلتايلوحيمكها مبدٔا سلطان إالرادة،  ،بني العامل وصاحب العمليف أالصل 
بل ويكرس منافسة غري مرشوعة بني  ،ب أالحيانغري مالمئ يف ٔاغليكون   قدتفرض تنظامي
بتنظمي ٔامور عالقهتم  ، ذلكل تركت اجملال واسعا للرشاكء الاجامتعيني لالرتقاء)20(املتعاملني

                                                 
 ج ر تسوية الزناعات الفردية يف العملتعلق ب امل ، 1990فيفري  06ؤرخ يف امل، 04- 90قانون رمق المن  38راجع املادة  -  15 

عدد  ج ر، 1991ديسمرب  21ؤرخ يف امل، 28- 91قانون رمق ل، املعدل واملمتم اب1990فيفري  07يف  الصادر، 06عدد 
  .1991ديسمرب  25يف  الصادر، 68

  .السالف اذلكر ،تعلق بتسوية الزناعات الفردية يف العملامل ، 04-90رمق من القانون  25راجع املادة  -  16 
 538لقضااي أالخرى غري الاجامتعية طبقا لنص املادة يف االمتثيل مبحام ٔامام اجمللس القضايئ وٕان اكن ملزما ٕاىل فال حيتاج  - 17 

 الصادر ،21 دنية وإالدارية، ج ر عددتضمن قانون إالجراءات املامل ، 2008فيفري  25ؤرخ يف امل، 09- 08قانون المن 
كام تقدم املساعدة القضائية للعامل مبجرد طلهبا ٕان اكن ٔاجره ٔاقل من ضعف أالجر الوطين أالدىن  .2008ٔافريل  23يف 

من  418و 417 اتن، واملاد04-90قانون رمق المن  25طبقا لنص املادة  ،املضمون ويعفى من مجيع املصاريف القضائية
  .09- 08قانون 

ا ٕاداراي هبدف اخلروج من أالزمة املتعددة أالوجه طبقت اقتصادً  حيثكام هو احلال يف فرنسا بعد احلرب العاملية الثانية  - 18 
منحت  حيثالترشيع اجلزائري خالل فرتة التسـيري الاشرتايك  كذكل هو احلال يفاليت خلفهتا احلرب العاملية الثانية. 
  هيم العالقات املهنية والاجامتعية. ادلوةل لنفسها حق تنظمي لك ما

  . 33، ص 1955، 280عدد ، 46، جمةل مرص املعارصة، جمدل »ٕارشاك العامل يف املؤسسات«جروج بريدو،  -  19 
دفع ٔاجر حمدد واحد، مجليع العامل حسب مناصب معلهم يف لك املؤسسات، يرهق املؤسسات اليت تكون  ُض رْ ٕاذ فَ  - 20 

سات اليت تكون قادرة ماليا فميكهنا ٔان تتحمل هذا أالجر، ذلا وجب عىل لك مؤسسة ٔان تضع حديثة النشأة، ٔاما املؤس 
  تنظامي لٔالجر يكون مالمئا لوضعيهتا.
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ٔاو بشلك جامعي مبوجب  ،ابلشلك اذلي يرونه مالمئا، سواء بشلك فردي يف عقد العمل
  . للعمل االتفاقات واالتفاقيات امجلاعية

هنا الرمسية اليت تضعها ادلوةل مف ،د يف مصادر قانون العملتعدّ  ،ذكللك نتج عن 
ملهنية اليت توضع بعد تفاوض جامعي ٔاو مبوجب نصوص ترشيعية ٔاو تنظميية، واالتفاقية ٔاو ا

  من قبل صاحب العمل. بشلك انفرادي
يمت الفصل  ،بني خمتلف هذه النصوص تدافعميكن ٔان يقع يف املصادر ٔامام هذا التعدد 

ٔاو تطبيق النص أالحدث ٕان اكنت النصوص يف  التدرجتطبيق النص أالمسى يف هرم ب  فيه
 ،نظرا خلصوصياته ،هبذه السهوةل يف قانون العمل يسهذا احلل ل لكن تطبيق  ،املرتبة نفسها

وجودها و املصادر الرمسية يف قانون العمل و محلاية مصاحل العامل من هجة،  ٔاوجدتفقواعده 
وهو ما  ،لتجسـيد حد ٔادىن من امحلاية يضمن ضبط التوازن الاجامتعي يأيتسـتثنايئ الا

تكون يف  اليت ،بدل النصوص الرمسيةٕاشارة املرشع ٕاىل تطبيق النصوص االتفاقية  يتجىل من
  مصلحة العامل.

ذلكل، تأيت هذه أالطروحة للبحث عن ٔاي من النصوص القانونية بني الرمسية ٔاو 
ٔالجل ذكل يمت البحث عن حقيقة . قابةل للتطبيق ،االتفاقية واملهنية املتعلقة ابلعمل السارية

  حاكم االٔكرث نفعا للعامل.القايض بتطبيق االٔ اجلزائري وجود مبدٔا يف قانون العمل 
مل يتضمن نص رصحي يقيض بتطبيق أالحاكم االتفاقية  ،ٕاذ ٔاّن ترشيع العمل اجلزائري

 رة ٕاىل ٕامكـان ذكل يف نصوص متفرقـةبدل أالحاكم الترشيعية والتنظميية، بل اكتفى ابٕالشا
لنص االتفايق عىل وال ٕاىل كيفيات تفضيل ا ،كام ٔانه مل يبني ما يه احلاالت اليت جيزي فهيا ذكل

  النص الوارد يف الترشيع ٔاو التنظمي املتعلقني ابلعمل.
منشأ خاص (اتفايق او همين)  ل ٔاولوية تطبيق نص ذيذكل ما ودّل معليا صعوبة تقبُ 

   عىل نص ترشيعي صادر عن سلطة خمتصة ٔاصال بتنظمي القواعد العامة املتعلقة بقانون العمل.
 جامتعية يف املؤسسة الاقتصاديةلعالقات املهنية والاهذه الطريقة اجلديدة لتنظمي ا

ٕاذ لوحظ ٔان ٔاغلب االتفاقيات امجلاعية املربمة يف املؤسسات  ،ٕاشاكالت معلية تودّل 
الاقتصادية ٔاعادت النصوص الترشيعية والتنظميية السارية قبل صدور قوانني العمل لسـنة 

1990 .  
دخول النصوص الترشيعية اجلديدة  عىلكذكل، وابلرمغ من مرور ٔاكرث من عرشيتني 
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املتعلقة ابلعمل حزي التطبيق، ٕاّال ٔانه عىل مسـتوى التطبيق القضايئ ال توجد ٔاحاكم كثرية 
  تطرقت اىل مساةٔل املفاضةل بني تطبيق نصوص اتفاقية همنية ورمسية.

مل يكن يف وسعنا الاسـتعانة كرثا  ،يف ظل هذا الوضع اذلي مت فيه هذا البحث
ٕالجياد حلول مبتكرة لٕالشاكالت الكثرية  ،وال ابالجهتاد القضايئ مع قلته ،ت امجلاعيةابالتفاقيا

  العملية اليت يطرهحا هذا املوضوع.
ابٕالضافة ٕاىل ٔان ادلراسات االٔاكدميية املتعلقة مبوضوع املفاضةل بني خمتلف مصادر قانون 

ٕان مل نقل منعدمة  ،، فهـي قليةلالعمل لتحديد ٔاي مهنا قابةل للتطبيق، مل حتظى ابالهامتم الاكيف
  يف ادلراسات الااكدميية املتعلقة بقانون العمل اجلزائري.

بيق مفهوم مبدٔا تط منّا التطرق ٕاىل  ورات البحث يف هذا املوضوع، اقتىضغري ٔان رض 
مبدٔا نطاق تطبيق حتديد الباب أالول. مث  ، وهو ما خصصنا هلأالحاكم االٔكرث نفعا للعامل

  ، وهو ما كرسـنا هل الباب الثاين.وحدودهتطبيق أالحاكم االٔكرث نفعا للعامل 



  الباب أالول: مضمون مبدٔا تطبيق أالحاكم االٔكرث نفعا للعامل
 

 

  الباب أالول
 ملاعللأالحاكم االٔكرث نفعا مبدٔا تطبيق  مضمون

  
  

ختضع يف أالصل للنظرية العامة للعقد ٔاو  ،ٕان عالقة العمل يه عالقة قانونية خاصة
التفاوت الكبري املتودل عن  غري ٔانّ . )21(ٔالحاكم اخلاصة بعقد العمل الواردة يف التقنني املدينل

ٕايل تنظمي مسـتقل لتنظمي عالقة العمل هبدف حتقيق نوع  )22(ظهر احلاجةأ تطبيق تكل أالحاكم 
اابته هو حامية العامل عن طريق حم اهدف ابلتايل محل يف طياته من العداةل التعاقدية اقتصاداي.

مفجمل النصوص اليت تضمهنا قانون  ،مصلحته يف عقد العمل بصورة عامة وعن طريق تفضيل
. غري ٔاّن التوازن املنشود لعالقة العمل يف مجملهاتعيد اليت  ،العمل تشلك حًدا ٔادىن من امحلاية

  ابلنسـبة للعامل. ٔافضلمسـتوى الارتقاء هبذه امحلاية حنو من نع الطرفني مي مل  هذا أالمر
هذا احلد أالدىن من امحلاية املكرس مبوجب النصوص الترشيعية والتنظميية، يفرض عىل ٕاّن 

بعد مل يكن ممكنا ٕاال  وهو ماامه وتنفيذه. واجب احرت  -خاصة صاحب العمل–طريف العالقة 
  من النظام العام. ٔاهنا القواعد اليت تضمنت هذا احلد أالدىن من التنظمي اعتبار

 عىلالطرفني اتفاق  يةن حائال ٔامام ٕاماكن ومل يك ،هذه القواعد من النظام العام غري ٔاّن اعتبار
قانون خمالفة قواعد  وهو ما يعين ٕاماكنيةرشع، امل  قّررهٔافضل مما  هبذه امحلاية ٕاىل مسـتوىالارتقاء 
 وهو ٔامر يتطلب التحقق من تكريسهآمرة حامئية (الفصل أالول).  ما دامت ذات طبيعة العمل

  (الفصل الثاين)
  

  
  
  

                                                 
لقانون ، املتضمن ا1975سبمترب  26، املؤرخ يف 58-75مل يرد يف التقنني املدين اجلزائري، الصادر مبوجب أالمر رمق  -  21 

ٔاي تنظمي خاص بعقد العمل، عكس الترشيعات  املعدل واملمتم، 1975سبمترب  30، الصادر يف 78املدين، ج ر عدد 
  املقارنة اليت خصته ابلتنظمي كغريه من العقود اخلاصة املسامة أالخرى. 

ابلقمي  الاهامتم فأصبح ،ه قمية ٕانسانيةبعد صدور قوانني العمل احلديثة، مل يعد ينظر ٕاىل العمل عىل ٔانه سلعة بل ابعتبار  -  22 
  وما بعدها. 78إالنسانية ال ابملصاحل املالية البحتة. انظر يف ذكل: محمد محمد ٔامحد جعزي، املرجع السابق، ص 
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 الفصل أالول
لنظام عالقته ابلعامل و لأالحاكم االٔكرث نفعا مبدٔا تطبيق 

   العام الاجامتعي
  

الرغبة يف و ٕاىل وضع نظام جديد،  MALAURIEيه النظام العام حسب الفق هيدف 
س به وٕاال عدت لك ترصفاهتم نع ٔاي مهنم املسامُ ة احرتام اكفة أالفراد للتنظمي اجلديد رضور 
 ،ذلا ،)23(رضورية للسري احلسن للمجمتعالفالهدف منه هو احملافظة عىل بعض املبادئ  ابطةل،

جلرامئ والعقوابت ولك ما يتعلق ابلتنظمي العام ت من النظام العام لك القواعد املتعلقة ابدَّ عُ 
عىل النظام العام فريتكز  ،يتعلق ابلعالقات اخلاصةٔاما ما  ،)24(للسلطات العمومية يف ادلوةل

  حرية املبادرة. و حرية العمل  ومن ذكل، حامية حرية االٓخرين

يسـمتد ٔاحاكمه اذلي  العمل ٕان تنظمي العالقات املهنية والاجامتعية يمت ٔاساسا مبوجب عقد
التقنني  اابلتايل ذلات القيود املتعلقة ابلنظام العام كام حيددهوخيضع من التقنني املدين، مبدئيا 
 عدم كفاية ظهرأ عن التقنني املدين واسـتقالهل تنظمي عقد العمل الالحق ب تطور ال ٔاّن غري  ،املذكور

لتحقيق الهدف التارخيي لنشأة قواعده دين يف التقنني امل ةحمدد القواعد املتعلقة ابلنظام العام كام يه
  (املبحث أالول).

الالزمة لطرف حمدد يف اية يف منح امحل ،بتنظمي خاصعقد العمل  تمكن الغاية من ٕافرادٕاذ 
حد  للعاملمبوجب قواعد قانونية رمسية تضمن  وهو ما مت تكريسه ،هو العاملالعالقة القانونية 
مزااي ٔافضل مبوجب اتفاقات أالطراف اخلاصة،  ون ٕاماكنية منحه، لكهنا ال حتول دٔادىن من امحلاية

  بتطبيق أالحاكم االٔكرث نفعا للعامل (املبحث الثاين). وهو ما يمت

                                                 
23 - MALAURIE Philippe, L’ordre public et le contrat (étude de droit civil comparé France, 

Angleterre, URSS), thèse de doctorat, Paris, Matot-Braine, 1953, p. 14. 
24 - BONNECHERE Michèle, «L’ordre public en droit du travail, ou la légitime résistance du 

droit du travail à la flexibilité », Dr. ouvr., avril 1988, p. 173. 
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  املبحث أالول

  خصوصية النظام العام يف قانون العمل
  

هيدف املرشع من خالل سن نصوص قانونية معينة ٕاىل حتقيق مصاحل أالفراد داخل 
تكون ملزمة هلم مجيعا وال حيق ٔالي مهنم  وعة من القواعد الالزمة لتعايشهم،مجمامجلاعة، بفرض 

  .جملمتعا يف فرادالٔ لهتدف محلاية مصاحل عليا  ويهقواعد توصف بأهنا من النظام العام  يهوخمالفهتا، 

نشأ هبدف قد قانون العمل يالحظ بأن  ،وجتسـيدا لهذه الفكرة يف جمال عالقات العمل
بفرض مجموعة من  هو ما يتأىتو  ٕاعادة التوازن للعالقة اخملتةل،من خالل ، جامتعيحتقيق السمل الا

  .من النظام العام (املطلب أالول) امحلائية واعتبارها القواعد

الطرف  ابعتبارمهمحلاية العامل  أاساساكنت  ،الغاية أالوىل من صدور قانون العملف
ابلنظر ٕاىل حاجة العامل املاسة ٕاىل ، )25(صاديةالضعيف يف العالقة التعاقدية من الناحية الاقت

  . منصب معهل

مسـبقا يف عالقة  معنيية لطرف ئ جيب ٔان تكون هناك قواعد قانونية حام لهذا الهدفحتقيقا 
جتسـيدا لهذا املسعى، تدخل املرشع بفرض الزتامات ملصلحة العامل عىل عاتق وهو العامل.  العمل

آمرة، مع متكني الطرفني من الارتقاء هبذه امحلاية ٕاىل مسـتوى ٔاحصاب العمل مبوجب قواعد قانونية 
  (املطلب الثاين). مبقتىض اتفاقاهتم اخلاصةٔافضل 

  

  

  

  

  

                                                 
25 - RIVERO Jean et SAVATIER Jean, Droit du travail, 13ème éd., PUF, Paris, 1993, p. 33-34. 
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  املطلب أالول
 النظام العام التقليدي مفهوم متجاوز يف قانون العمل

  

تعريف النظام العام وحتديد مضمونه، حبيث  حولاكختالفهم  الفقهاء يف ٔامرٍ  مل خيتلف
وحتديد تعريف  التعريفات بشلك ال ياكد ينهتـي، فهو مفهوم فضفاض يصعب حرصه تعددت
ومن زمان الٓخر. كام ٔانه  الٓخرمرد ذكل ٔاساسا ٕاىل كونه مفهوم متغري من ماكن و  ،)26(موحد هل

مفهوم يتأثر ابٔالفاكر ادلينية والفلسفية والنظم الاجامتعية والاقتصادية والسـياسـية السائدة يف 
  .رع أالول)(الف اجملمتع

هو  ميكن مالحظة ٔان الاعتبار اذلي حيمكه ،املفهوم التقليدي للنظام العام ٕاىللرجوع ابو
يمتتعان بنفس احلقوق وحيتالن نفس املركز من  يف اجملمتع اً حامية مصاحل الطرفني ابعتبارهام ٔافراد

ية طرف ضعيف حامٕاىل املرشع  وهو الاعتبار اذلي خيتلف ابلنظر ٕاىل سعي ،الناحية القانونية
(الفرع  يضاههيايمتتع بقوة كبرية ال ميكن لٔالول ٔان اذلي الثاين ٔامام الطرف  من الناحية الاقتصادية

بعد  قواعد جديدةخلق لتربير احلاجة ٕاىل وسـيةل ٔاو طريقة فرض البحث عن  أالمر اذلي .)الثاين
  .)الثالث(الفرع  بني الطرفنيحقيقية حتقيق مساواة جعز املفهوم التقليدي 

  

  الفرع أالول
  التقليدي للنظام العام املفهوم

ميكن التعبري عهنا يف تعريف، بل مضموهنا  حرصوال النظام العام  فكرة ال ميكن حبس
 ،املشرتك مج رغبة امجلاعة يف العيشمسو امجلاعة عىل الفرد، فالنظام العام يرتبفكرة عامة مفادها 

ابلنظام العام ميكن للجامعة ٔان حتارب ٕاذ  ،والترصفات قودالعيف  ممثةلابملبادرات الفردية  املهدد
  . )27(هئاهذه املبادرات اخلاصة اليت هتدد املصاحل الرضورية لبقا

                                                 
26 - Barthélémy Jacques, «Ordre public et droit du travail», les cahiers du DRH, n° 171, 

du 12/2010, http://lamyline.lamy.fr  
27 - CARBONNIER Jean, Droit civil, t. IV, 20e éd., PUF, Paris, 1996, p. 69. 
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، بسبب )28(ففكرة النظام العام ذات مضمون متغري ونسبية وفضفاضة يف الوقت نفسه
يعرب الفقه ذلا . )29(تعدد مظاهرها وتنوع مصادرها، ذلا يصعب حرصها بتعريف دقيق جامع ومانع

مجموعة من أالسس والقواعد السـياسـية والاجامتعية "النظام العام ابملفهوم التقليدي بأنه عن 
  .")30(الرضورية والالزمة لتعايش أالفراد يف اجملمتع وأالخالقيةوالاقتصادية 

الاقتصادي لدلوةل، فيتسع مفهومه لكام  والسـيايسحمليط ابمفهوم النظام العام ٕاذ يرتبط 
   احلرية الفردية.ادلوةل ٔانظمة  تبنتمفهومه لكام  ويضيقة حامئية، مطبقت ادلوةل ٔانظ

أالطراف عىل ٕانشاء قواعد قانونية لتحمك عالقاهتم التعاقدية تصطدم ابلنظام العام، ٕاذ  فقدرة
فعىل الطرفني  .)31(يقيد مبدٔا سلطان إالرادة حني ٕانشاء مثل هذه القواعد وكذا يقيد مضموهنا

مع قارص دون السن القانونية للعمل القواعد اليت وضعها املرشع حني ٕابرام عقد العمل  ماحرتا
وكذا منع تشغيل القارص  )32(11-90من قانون  15احملدد بسـتة عرش سـنة طبقا لنص املادة 

كذكل حني  ،من القانون نفسه 28دون سن تسعة عرش سـنة يف ٔاي معل لييل طبقا لنص املادة 
من  114اتفاق جامعي للعمل جيب ٔان يرد يف شلك مكتوب طبقا لنص املادة  ٕابرام اتفاقية ٔاو

   .11-90قانون 

ٔاي خمالفة لها  حبيث تؤدي ،جعل مثل هذه القواعد من النظام العاماجلزائري ٕان املرشع 
  بطالان مطلقا.  ٕاىل بطالن االتفاق املتضمن لها

  
                                                 

  .46محمد حسني عبد العال، املرجع السابق، ص   -  28 
  خاصة ؤان املرشع مل يعرفه، ابلرمغ من احلاجة ٕاىل ذكل منعا للتعسف كام الحظ: -  29 

ALGLAVE Emile, «Définitions de l’ordre public en matière civile », RPDF, 1868, p. 
458; CAPITANT Henri, Introduction à l'étude du droit civil: Notions générales, 5ème 
éd. A. PEDONE éditeur, Paris, 1929, p. 60. 

30 - MALAURIE Philippe, op.cit., p. 99. 
31 - LEVENEUR Laurent, «La liberté contractuelle en droit privé: Les notions de base 

(Autonomie de la volonté, liberté contractuelle, capacité...) », AJDA, 1998 p. 676. 
http://www.decouvrir.dalloz.fr    

 ٔافريل 25، صادر يف 17، يتعلق بعالقات العمل، ج ر عدد 1990ٔافريل  21، مؤرخ يف 11- 90قانون رمق  - 32 
ديسمرب  25، الصادر يف 68، ج ر عدد 1991ديسمرب  21، املؤرخ يف 29- 91نون رمق ، املعدل واملمتم ابلقا1990
-97؛ وابٔالمر رمق1996، الصادر يف 43، ج ر عدد 1996جويلية  09، املؤرخ يف 21-96 وابٔالمر رمق؛ 1991

  . 1997جانفي  12، الصادر يف 03، ج ر عدد 1997جانفي  11، املؤرخ يف 02
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   خلاصمضن القانون ا للنظام العامالتقليدي تعريف ال  –ٔاوال 

الصفة االٓمرة عىل  ٕاسـباغٕاىل  كام ورد يف التقنني املدين اجلزائريالنظام العام مفهوم  يؤدي
حتت طائةل ، فال ميكن لٔالطراف االتفاق عىل خمالفهتا، حلمك املتعلق بهااملتضمنة  قانونيةالقاعدة ال

  .البطالن املطلق ذلكل االتفاق

دون ٔان  ضع التقنني املدين يف عدة موايف )33(املرشع مصطلح النظام العام اسـتعمللقد 
ام فلكّ  ،يوحض املقصود به، ابلرمغ من ٔانه اسـتعمل النظام العام للتأكيد عىل تطبيق بعض القواعد

   .)34(من النظام العام فال يطبق االتفاق ةالف اتفاق الطرفني قاعدخي

بتعريفه منذ تبين  مٕاذ يعود الاهامت ،)35(صعوبة كبرية يف حتديد هذا املفهوم الفقه جدو كذكل 
النظام يف ادلوةل، مبعىن (( :بأنه CAPITANTالتقنني املدين الفرنيس لهذا املفهوم، فعرفه الفقيه 

  )).)36(التنسـيق بني خمتلف املؤسسات وتنظمي القواعد الرضورية ملامرسة وسري ادلوةل
AURIE MALقام أالسـتاذ ، للنظام العامواحًدا ًا عدم ٕاماكن حرص تعريفٕاىل  نظراو 

Philippe)37( خاصًا به،  اً ؤاضاف هو االٓخر تعريف ،ا للنظام العام وعرشين تعريفبرسد اثنني
  للجامعة)). للمجمتع ٔاو الالزمة ملؤسسات الرضوريةحسن سري ا: ((معتربًا ٕاايه ٔانه

                                                 
" اىل مشاريع التقنني املدين الفرنيس املعدة يف مرحةل ما ordre publicصطلح "للنظام العام يرجع ٔاول اسـتعامل مل -  33 

  بعد الثورة الفرنسـية، انظر يف ذكل:
MEKKI Mustapha, L'intérêt général et le contrat : contribution à une étude de la 
hiérarchie des intérêts en droit privé, LGDJ DELTA, Beyrouth, 2004, p. 192.  

، املتضمن القانون 1975سبمترب  28، املؤرخ يف 58-75من أالمر رمق  344و 161و 97و 24يرجع ٕاىل املواد  -  34 
  املدين.

تيقن آخرون منذ البداية بعدم ٕاماكنية وضع تعريف دقيق هل،  ،ةل بعض الفقهاء وضع تعريف للنظام العاموعوض حما -  35 
((البحث عن تعريف للنظام العام يه املغامرة عىل رمال متحركة)) ويضيف  PILONيف هذا الصدد يقول 

JAPIOT ٔاو هو ((هو عذاب حقيق للفكر))  من عظمته من الغموض احمليط به)) ((النظام العام يسـتعري جزء
قول الفقه الاجنلزيي  BURROUGHٔاو كام نقل القايض  DE VAREILLES-SOMMIERESكام يصفه 

مطاطة)) ان واثب وبعد ذكل ال ميكن معرفة الوهجة اليت يوصلنا ٕالهيا)) ٔاو هو ((احلديث عن فكرة ٔانه ((وخز حص
تفصيل . انظر يف ALGLAVEٔاو ٔانه ((اكلسري عىل طريق تكرث عليه أالشواك)) كام يصفه  كام يصفه الفقه أالملاين

  ذكل:
WERY Patrick, Droit des obligations: V. I, théorie générale des contrats, éd. Larcier, 
Bruxelles, 2010, p. 278. 

36 - CAPITANT Henri, op.cit., p. 61. 
37 - MALAURIE Philippe, op.cit., p. 69. 
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نظم ((أن النظام العام هو مجموعة القواعد القانونية اليت ت  كثري من الفقهاء التعريف التايل: ويورد
سواء أدخلت تكل املصاحل يف اجملال السـيايس أو  ،املصاحل اليت تعلو عىل املصلحة الفردية وهتم اجملمتع

  .)))38(هبذه القواعد نص ترشيعي ولو مل يرد ،الاجامتعي أو الاقتصادي أو اخللقي

 إالراديينتقد هذا التعريف ٔالنه مشـبع ابلطابع  )Jacques GHESTIN )39 الفقيهلكن 
ال تطبيق ٕاّال يف ٔاضيق احلدود  ،املدين اذلي جيعل من فكرة النظام العام فكرة اسـتثنائية للتقنني
ابلرمغ من  ،املرشع بعض القواعد من النظام العام بنصوص رصحيةجيعل  ٕاذ ،غري سلمئامر وهو 

ذلي قدمه االتعريف  Jacques GHESTINيؤيد ٔاهنا ال تبدو رضورية للمجمتع. ذلا 
PLANIOL ،يعد النص : ((النظام العام فكرةشلك ٔافضل عن ب لتعريف اذلي يعرب ا بوصفه

متعلقا ابلنظام العام لكام اكن مبعثه اعتبار متعلق ابملصلحة العامة ال ميكن ضامن احرتامه ٕاذا اكن 
  )).)40(الفرد حرا يف عدم تطبيقه

ميكن بأنه: (( 1948نومفرب  09كذكل عرفته حممكة النقض الفرنسـية يف قرار ٔاسايس يف 
احلديث عن نظام عام ابملعىن ادلقيق القانون اذلي ميس املصاحل الرضورية لدلوةل ٔاو امجلاعة، ٔاو 
اذلي حيدد يف القانون اخلاص، أالسس القانونية اليت يرتكز علهيا النظام الاقتصادي واخللقي 

 )).)41(للمجمتع

ة لبعض القواعد الترشيعية مس عىل اعتبار النظام العام تتفقمن الفقهاء غالبية الجند  ،ذلكل
، وهو ادلفاع عن النفع العام وعىل ابلنظر ٕاىل موضوع تكل القواعد القانونيةليت تسـمتد مسوها ا

جيب ٔان  والعقود اليت ترتمجه ابلتايل فالنفع الفرديوأالفراد اخلضوع لها يف العقود اليت يربموهنا، 

                                                 
مكتبة صادر،  رشح قانون املوجبات والعقود مع مقارنته ابلرشائع إالسالمية والرومانية، اجلزء الثالثزهدي يكن،  -  38 

، املدخل للعلوم القانونية، القسم أالول: النظرية العامة للقانونتوفيق حسن فرج، ؛ 215بريوت، د ت ن، ص 
، دار الهنضة العربية، دروس يف مبادئ القانون؛ عبد الودود حيي، 79، ص 1993ادلار اجلامعية، القاهرة، 
دل أالول يف نظرية الوايف يف رشح القانون املدين: يف الالزتامات اجمل؛ سلامين مرقس، 48القاهرة، د ت ن، ص 
، منشأة النظرية العامة للقانون؛ مسري عبد السـيد تناغو 138، ص 1987، ٕاريين للطباعة، العقد وإالرادة املنفردة

املدخل ٕاىل  القانون: القانون بوجه عام، النظرية العامة ؛ حسن كرية، 91املعارف، إالسكندرية، د ت ن، ص 
  .49- 48، ص 1993، منشأة املعارف، إالسكندرية، قللقاعدة القانونية، النظرية العمة للح

39 - GHESTIN Jacques, Traité de droit civil, la formation du contrat, 3ème éd., LGDJ, 
Paris, 1993, p. 86. 

40 - Cité par MALAURIE Philippe, op.cit., p. 263. 
41 - Cité par WERY Patrick, op.cit., p. 277. 
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يف الهناية ٕاىل حتقيق هذا هتدف العام ٕامنا  ولك القواعد املتعلقة ابلنظام ،)42(ضع للنفع العامخت
 الغرض.

اد من مصاحلهم اخلاصة املساحة اليت ختىل عهنا أالفر  بأنهذلا يظهر ٔان تعريف النظام العام  
احلرية ممارسة ابلتايل فاحلرية التعاقدية مت حتديدها لضامن  (النفع العام)، )43(امجلاعية ةلحلصاحل املص

  بشلك ٔاحسن.الفردية 

ه املفهوم العامة لاللزتامات ينظر ٕاليه عىل ٔان القواعدظام العام كام هو وراد مفهومه يف فالن
فيتحدد النظام العام برمس القواعد الرضورية للسري احلسن للمجمتع  التقليدي للنظام العام،
  .)44(والعائةل والفرد واالٓداب هيمت ابدلوةل فهوذلا واملؤسسات اليت متثهل، 

والناجتة عن  ٕاىل الصياغة املرنة للقواعد القانونية تعود ،يف النظام العامعر صعوبة ت مردّ  ٕانّ 
ميكن ٔان تتسع لتشمل و سـتخدام عبارات غري حمددة حتديدا دقيقا، اب ،مرونة الفرض واحلمك فهيا

ذلكل يقال ٔان فكرة النظام العام يه فكرة  ،)45(ٔاحاكم معينة، ٔاو تضيق فال تشمل ٔاحاكما معينة
  . يف مضموهنا ةمطاطة ٔاو مرن

ماكن ومن  زمن الٓخركذكل صعوبة تقدمي تعريف جامد للنظام العام مرده ٕاىل ٔانه متغري من 
مفا يلج نطاق النظام العام يف جممتع ويف زمان ما، يتغري بتغري الزمان  الٓخر يف جممتع واحد ٔاو ٔاكرث،

  .)46(ٔاو بتغري اجملمتعات

                                                 
42 - CANUT Florence, L’ordre public en droit du travail, thèse de doctorat en droit, 

université de Paris I, PANTHEON-SORBONNE, Paris, 2004, p. 04. 
انظر يف ذكل:  ،و ابلنفع العامأ من الفقه من اعترب انه ال جيب ربط النظام العام بتحقيق حامية املصلحة امجلاعية  - 43 

MEKKI Mustapha, op.cit., p. 197،   ٔالن ذكل يؤدي اىل عدم قبول القواعد اليت هتدف محلاية مصلحة
  :انظر يف ذكل يقرتح فكرة املصلحة العليا،  JAPIOTمتعاقد فقط عىل ٔاهنا من النظام العام، فنجد مثال 

JAPIOT René, Des nullités en matière d'actes juridiques : essai d'une théorie 
nouvelle, thèse Dijon, 1909, p. 304. 

، اجلديرة ابمحلاية، ٔالن قواعد النظام العام هتدف اىل حامية ما خيدم مصاحل اجملمتعالعليا ٔاو ٔان نسمهيا املصلحة  
ٔاو ميكن ٔان حتمي مصلحة خاصة ٔالهنا رضورية لتحقيق تنامغ  ،فقواعد النظام العام هتدف اىل حامية مصلحة عامة

  .وتناسق اجملمتع
44 - CANUT Florence, L’ordre public en droit du travail, op.cit., p. 04. 

  .44مسري عبد السـيد تناغو، املرجع السابق، ص  -  45 
  .117، ص 1998، دار االٔمل، تزيي وزو، مدخل ٕاىل العلوم القانونية: الوجزي يف نظرية القانونجعفور محمد سعيد،  -  46 
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ال جيوز االتفاق عىل  وٕالتباع من قبل الاكفة، أ واجبة ا القواعد املتعلقة ابلنظام العامٕاّن 
، واليت ال يوجد ما )47(الفرنيس املدينمن التقنني  06كام نص املرشع الفرنيس يف املادة  ،خمالفهتا

  .يقابلها يف التقنني املدين اجلزائري

  غريها عنالقواعد املتعلقة ابلنظام العام  متيزي –اثنيا 

ٔاو ٔاهنا غري كذكل  ،من النظام العام فال جيوز خمالفهتأاي قاعدة ٔايه  ارتباطٕان حتديد 
الهدف والغرض اذلي ٔاراد املرشع حتقيقه ٕاىل  يمت من خالل النظرهبا، عدم العمل فيحق للطرفني 

النظام العام مجموعة من القواعد الرضورية  فباعتبار العام ٔاو النفع اخلاص للمتعاقدين،ٔاهو النفع 
القواعد اليت ال  وال تكونف املرشع ٕاىل حتقيق الصاحل ٔاو النفع العام، دهيلتعايش ٔافراد اجملمتع، 
  غرض من النظام العام.التسعى لتحقيق هذا 

لقواعد املتعلقة يكتيس هذا الطرح ٔامهية كربى يف جمال قانون العمل، لعدم حتديد املرشع ل
ن لك عالقة معل غري وضع مبدٔا عام هو بطالٕاذ جلأ ٕاىل ال جيوز خمالفهتا،  اليتابلنظام العام 

الترشيع املعمول به جنده خاصة يف ٔاحاكم قانون العمل و  ،متطابقة ٔالحاكم الترشيع املعمول به
جيب المتيزي بني ما هو نظام  ،والتقنني املدين؛ ٕاذ هو الرشيعة العامة للعقود مبا فهيا عقد العمل. ذلا

 جوز للطرفني االتفاق عىل خمالفته.ما ال يعترب من النظام العام فيو عام فال جيوز خمالفته، 

هو مصدر القواعد املتعلقة ابلنظام ف القانون لك ما يصدر من قواعد عن املرشع ابعتبار 
فهـي  ،ب اتفاق خاصزاء البطالن خملالفهتا مبوججبالقواعد اليت خصها املرشع  تكونابلتايل العام، 

، مبوجب االتفاقات اخلاصة لٔالفراد خمالفهتا املرشع جزاء حيددالقواعد اليت مل  ٔاما .من النظام العام
وز االتفاق عىل خمالفهتا مبوجب واعد يه من النظام العام فال جيقحتديد ٔاي من هذه ال عىل القضاء

كتمكةل  L’ordre public virtuel الفريض ما يسميه الفقه ابلنظام العام هذاتفاق خاص. ا
  .)L’ordre public textuel )48النيص  للنظام العام

املرشع مبوجب نصوص قانونية  يرصحقواعد متعلقة ابلنظام العام إبرادة من املرشع:  –ٔا 
روج عن ابلتايل ال ميكن اخل ،من النظام العام تنظميهامن اجملاالت اليت تطرق ٕاىل  جمال اعتبار

                                                 
47 - Art. 06 de code civil Français stipule : «On ne peut déroger, par des conventions 

particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs». 
http://www.legifrance.gouv.fr  

48 - CANUT Florence, op.cit., p. 05 ; CARBONNIER Jean, op.cit., p. 69. 
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ة خملالفاجلزاء اذلي رتبه ويمت التعرف عىل هذا القصد من خالل النظر ٕاىل  ،هلاحلدود اليت وضعها 
ال جيوز ابلتايل  ،من النظام العام فالنص ،املطلق هو البطالناجلزاء فٕان اكن  ،النصوص املذكورة

  .هل بطالن لك خمالفة حتت طائةللاكفة اخلروج عنه ل

حد ٔادىن من لتكريس  يعترب تدخهلٕاذ  ،خلصوصية تنظمي املرشع عالقات العمل نظرا
املرشع لتنظمي عالقات العمل يه متعلقة ابلنظام العام، جعل من لك القواعد اليت سـهنا  ،التنظمي

  .ابلتايل ٔاي خمالفة لها ابطةل

 ، ٕاذ جاء نصها اكلتايل:11-90من قانون رمق  1/ 135املادة  هذا ما جسده من خالل نص
يتضح من ((تعد ابطةل وعدمية أالثر لك عالقة معل غري مطابقة ٔالحاكم الترشيع املعمول به)). 

عالقات العمل متعلقة ابلنظام العام، ؤاي خمالفة ل املنظمةنص ٔان لك النصوص خالل هذا ال 
   .)49(تؤدي حامت ٕاىل جعل عالقة العمل ابطةل

رصحية يف مدى يتطلب تدخل املرشع للفصل مبوجب نصوص  ،غري ٔان تطبيق هذا احلمك
ٔالنه سـيفرغ  قيةوهو ٔامر غري مقبول من الناحية التطبي اعتبار النصوص من النظام العام ٔاو ال، 

  رتبط بتغري الزمان واملاكن.امل املرنالنظام العام من مدلوهل 

تطبيق القضاة يف اجلزائر  هممته تتحدد القضاء: بتكريسقواعد متعلقة ابلنظام العام  –ب 
 وفقها ٔافضل املبادئ اليت تسريَّ  هو سناملرشع معل خلق القواعد القانونية، مفجال  يسل و القانون 

هو ترمجة هذه املبادئ معليا بتطبيقها بطريقة حكمية عىل ف القايض معل متع، ٔاما جمال مصاحل اجمل 
  القضااي املعروضة ٔامامه.

رشط  حاةل ،العملقانون يف جمال  الافرتايضومن ٔامثةل التطبيقات القضائية للنظام العام 
حيه من قبل يف عقد العمل، فلام خالف العامل هذا الرشط مت ترس وٕادراجه كبند عدم الزواج 

 العام والفقد اعترب القضاء الفرنيس حرية الفرد يف الزواج مساةٔل مرتبطة ابلنظام صاحب العمل، 
ٔاهنا من النظام العام من قبل القضاء ال  ةفقد مت تكريس قاعد ،)50( ميكن االتفاق عىل عكسها

   املرشع.
                                                 

سرنى ٔان ترتيب البطالن يكون فقط ملا تكون اخملالفة ٔالحاكم قانون العمل املتعلقة ابلنظام العام التقليدي، ٕاذ ٔاّن  -  49 
ترتيب البطالن عن لك خمالفة ٔالحاكم القانون جيعل من املرشع ال يقّر مببدٔا تطبيق أالحاكم االٔكرث نفعا للعامل. كام 

، املتعلق 1990ٔافريل  21ؤرخ يف امل، 11-90من القانون رمق  137لبطالن املطلق وفقا لنص املادة يلحق ا
  ، اخملالفة اليت تنقص من امحلاية القانونية اليت كرسها املرشع يف قانون العمل.بعالقات العمل

50 - CE. 11 mars 1960, Dr. soc, p. 416. 
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بعض أالحيان ابملصاحل يف تصطدم  ،للعاملأن حامية احلياة اخلاصة بجيب املالحظة  غري ٔانه
عامةل سابقة يف بعامل يف مؤسسة عىل الزواج  ومثال عىل ذكل ٕاقدامالاقتصادية للمؤسسة، 

القضاء الفرنيس ابلطابع الرشعي حيث رصح املؤسسة انتقلت ٕاىل مؤسسة ٔاخرى منافسة، 
  .)51(لترسحي هذا العامل عىل ٔاساس املنافسة غري املرشعة

دور ٔاسايس يف ٕاحلاق نص من نصوص القانون ابلنظام العام أن القضاء هل ب يالحظ ،لهذا
غري ٔان سلطة القايض ال متتد ٕاىل اخرتاع قواعد للنظام  ٕان اكن املرشع مل يقيض رصاحة بذكل.

. فالنظام )52(العام بل يقوم ابسـتخراهجا من مجموع املبادئ العامة املشار ٕالهيا يف القوانني الوضعية
، وحني ال يفصل املرشع يف مدى تعلق عند غياب النص الترشيعي العام الافرتايض يسـتعان به

  .)53(النص ابلنظام العام

  الفرع الثاين
  حمدودية وسائل النظام العام التقليدي يف حامية الطرف الضعيف اقتصاداي 

 
ذلكل وضع قواعد آمرة عىل الاكفة  ،النظام العام التقليدي ٕاىل حامية اجملمتع معوماهيدف 

  وامجلاعية. ةمهنا عقود العمل الفرديو  ،عند ٕابرام العقود عىل الطرفني مراعاهتا، و احرتاهما

يف العالقة التعاقدية، وهذا الطرف  اقتصادايطرف ضعيف اللكن رغبة املرشع يف حامية 
كن املفهوم التقليدي لمن النظام العام، آمرة  يةقواعد قانون بحاميته  ٔاوجب، اجملمتعراد فغالبية أ  ميثل
ذلا يف العالقة التعاقدية) ومعني العام عاجز عن حتقيق ذكل (حامية طرف واحد فقط  للنظام

  تطلبت احلاجة ٕاىل ختصص النظام العام.

دي ٕاىل البطالن ال حماةل حسب النظرية العامة عام التقليدي يؤ خمالفة قواعد النظام ال نّ إ 
ٕارجاع املتعاقدين ٕاىل ٕاىل  ٔاساسا يؤدي وتطبق اآثر البطالن عىل هذه العالقة التعاقديةلاللزتام، 

احلاةل اليت اكان علهيا قبل التعاقد وٕان اكن ذكل مسـتحيال جاز احلمك بتعويض معادل حسب 

                                                 
51 - Soc. 09 janvier 1963, D, 1963, p. 36. 

، دار اجلامعة فكرة النظام العام واالٓداب العامة يف القانون والفقه مع التطبيقات القضائيةٔابو جعفر معر املنصوري،  -  52 
  .224، ص 2010اجلديدة، إالسكندرية، 

53 - ZENNAKI Dalila, «Quelques approches de l'ordre public contractuel en droit de la 
consommation et en droit commun», revue Dirâsât qânûniyya, éditée par le 
laboratoire de droit privé fondamental, université Tlemcen, n° 08, 2011, p. 16. 
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  من التقنني املدين.  )54(103مقتضيات املادة 

 عىل 11- 90من قانون  135/2تنص املادة  مطبق، ٕاذ أالثر غري العمل هذالكن يف قانون 
العمل ٕاىل ضياع أالجر املسـتحق عن  ])55( عقد[كن ٔان يؤدي بطالن : ((غري ٔانه ال ميما ييل

جزاء البطالن للك عالقة معل غري مطابقة ٔالحاكم  قّررهذا النص  ٔانّ . املالحظ معل مت ٔاداؤه))
عىل ٔاثر البطالن أالصيل حني قرر املرشع اسـتفادة  اسـتثناء ه وردالترشيع املعمول به، ٕاّال ٔان
فلو طبقنا القواعد العامة يف الالزتامات حتديدا نص املادة  ،ن يسـتحقهالعامل من أالجر اذلي اك

من التقنني املدين، فيجب دفع تعويض معادل لهذا العامل نتيجة العمل اذلي ٔاداه مبوجب  103
عالقة معل ابطةل، لكن املرشع نص عىل احتفاظه بأجره حامية للعامل اذلي يعول يف حياته عىل 

  تيجة معهل.أالجر اذلي يتقاضاه ن 

عمل ال يؤدي ٕاىل زوال ال عقدفبطالن  ،11- 90من قانون  )56(136كذكل مبوجب املادة 
يتضمن بنود معل  عقدربم يتايل ملا ابل خملالفة بأحاكم القانون امللزمة، ا البنودلكيا، بل تعوض  ٔاثره

ٕالماكن تطبيق  لكن ،قيتطب لل  جتد طريقا ابطةل وال ميكن ٔان البنودخمالفة للقانون فهذه  تعاقدية
الٓيل ٔالحاكم فاملرشع هنا يعتنق احللول ا تعوض ابلقواعد اليت نص علهيا املرشع. وبقائه العقد اهذ

 ٓ   العمل الفردي. عقدعىل خمالفة ٔاحاكم  ةاثر البطالن املرتتبالقانون هبدف تفادي ا

شهد نست  ،ٕان ٔاردان التطرق ٕاىل ٔاحاكم ٔاخرى خاصة باآثر البطالن يف قانون العمل ،كذكل
دة بشلك خمالف لٔالحاكم و فأي عقد معل ٔابرم ملدة حمد ،)57(11- 90من قانون  14مثال ابملادة 

ٓ ا اثر البطالن كام وردت يف التقنني املدين بل املرشع اعترب لترشيعية فهو ابطل، لكن ال تطبق ا
 ٔالوىلفاملرشع نص عىل ٕاعادة تكييف العالقة ا ،املؤقتة الباطةل عالقة معل دامئةعالقة العمل 

                                                 
، املتضمن القانون املدين، عىل ما يأيت: 1975سبمترب  26، مؤرخ يف 58- 75من أالمر رمق  1/ 103تنص املادة  - 54 

ىل احلاةل اليت اكان علهيا قبل العقد يف حاةل بطالن العقد ٔاو ٕابطاهل، فٕان اكن هذا مسـتحيال جاز يعاد املتعاقدان إ ((
  )).احلمك بتعويض معادل

  من نص املادة، فيجب ٕاضافهتا ٔالن البطالن يلحق ترصفا قانونيا هو عقد العمل. عقدسقطت لكمة  -  55 
يكون عىل ما ييل: (( ،، املتعلق بعالقات العمل1990فريل أ  21ؤرخ يف ، امل11- 90من القانون  136تنص املادة  - 56 

ابطال وعدمي أالثر لك بند يف عقد العمل خمالف لٔالحاكم الترشيعية والتنظميية املعمول هبام. وحتل حمةل ٔاحاكم هذا 
  ))القانون بقوة القانون

يعترب عقد عىل ٔانه: (( ،قات العمل، املتعلق بعال1990ٔافريل  21ؤرخ يف ، امل11-90من القانون  14تنص املادة  -  57 
العمل املربم ملدة حمدودة خالفا ملا تنص عليه ٔاحاكم هدا القانون، عقد معل ملدة غري حمدودة، دون إالخالل 

  )).ابٔالحاكم أالخرى الواردة يف القانون
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  . غري حمدودة املدة حصيحةالباطةل عىل ٔاهنا عالقة  احملدودة املدة

كام ٔان غالبية نصوص قانون العمل يه تشلك حد ٔادىن من امحلاية اليت جيوز للطرفني 
خمالفهتا بشلك حيقق مصلحة العامل، فهـي قواعد من النظام العام قابةل للمخالفة يف اجتاه واحد 

  . )58(فقط، لصاحل العامل

النظام العام ابملفهوم التقليدي كام هو  فكرةبٔاحاكم قانون العمل ال ميكن ربط ابلتايل 
النظام العام التقليدي ليتالءم مع ٔاحاكم قانون العمل  تكييفبل جيب  ،معروف يف التقنني املدين

  لميكن حتقيق الغاية التارخيية اليت أُوجد من ٔاجلها.
  

  الفرع الثالث
  التقليدي م العاملنظافروع ل ظهور و ختصص 

  

لعام، لكن التطور فرض ٕان النظام العام ابملفهوم التقليدي اكن يريم ٕاىل احملافظة عىل النفع ا
، فاسـتوجب حاميته وذكل مبوجب قواعد اجلدير ابمحلايةطرف فقط يف العقد ٔالنه  لحةحامية مص

حامية طرف واحد –اية من النظام العام، لكن املفهوم التقليدي مل يعد يليب هذا النوع من امحل
مفهوم النظام العام ابلتايل ظهرت فروع  )59(ٕاىل تطور رضورةفاكنت هناك  - فقط يف العالقة

                                                 
58  - JAVILLIER Jean-Claude, «Droit du travail et sociologie», l'année sociologique, vol. 

27, 1976, p. 120. 
ٔان تدهور النظام العام التقليدي ؤاعلن من الفقه من يرى ٔان ظهور فروع جديدة للنظام العام عىل ٔانه جاء بعد " -  59 

ٕافالسه يف ٕاجياد لك احللول الرامية اىل حاميته، نتيجة لتطور النشاط الاقتصادي وانتعاش احلياة الاجامتعية، مل 
يف تسـيري حركة احلياة الاقتصادية والاجامتعية. وهكذا ظهر النظام العام احلديث عىل يكن بد من تدخل ادلوةل 
. غري ٔاّن هذا 328انظر يف ذكل: ٔابو جعفر معر املنصوري، املرجع السابق، ص  "ٔانقاض النظام العام التقليدي

النظام العام الاقتصادي عىل التقليدي للنظام العام ومل يظهر املفهوم ٕاذ مل يفلس  سديد يف تقديران،الالكم غري 
ٔانقاضه، بل هناك جعز يف املفهوم التقليدي لميتد اىل حامية مصلحة طرف واحد يف العقد فمت تكييف القواعد امحلائية 

اليت اكنت موجودة يف التقنني املدين القدمي  عىل ٔاهنا قواعد من النظام العام، وٕان اكنت ترىم اىل حتقيق مصلحة

حامية  احد فقط.متعاقد و  
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  .)60(متخصصة للنظام العام

لك ما ينص عليه القانون من ٔاحاكم، ٔالن الهدف  احرتامالنظام العام يقتيض رضورة  ٕانمث 
جامتعي؛ ابلتايل احملافظة عىل أالمن العام هو التنظمي واحملافظة عىل السمل الا أالحاكممن هذه 

  واسـتقرار اجملمتع. 

ٔاساسا النظام العام الاقتصادي، هذا النوع اجلديد للنظام  ، مهنافظهرت فروع للنظام العام
فال يكفي "، )61(رف ٔانه ٕاجيايب ٕاذ هيدف ٕاىل حتديد ما جيب ٔان يتضمنه العقد من ٔاحاكمالعام يعَّ 

 ه" كام عرب عنجيب الامتناع عنه بل ما جيب القيام به ٔايضالدلوةل ٔان تنص ما عىل ما 
RIPERT)62( .  

بقيود جديدة ملبدٔا سلطان إالرادة ؤاجرب أالفراد عىل ٔايت النظام العام الاقتصادي  ،ابلتايل
. هذا الفرع اجلديد بدوره ينقسم )63(احرتام ٔاحاكم عديدة صارت من النظام العام يف ثوبه اجلديد

قصد  ،م املوجه؛ اذلي ظهر بسبب تزايد تدخل ادلوةل يف امليدان الاقتصاديٕاىل النظام العا
ه أالفراد يللصاحل العام الاقتصادي والاجامتعي وفق خطة مرسومة، وتوج مفهوم معني  ٕارساء

. والنظام العام امحلايئ؛ اذلي هتدف به ادلوةل )64(لتنفيذها، فتتدخل ادلوةل يف ٔانشطهتم وتنظمها
، ذكل بفرضه ، خاصة من الناحية الاقتصاديةة الطرف املسـتضعف يف العقدحني تدخلها محلاي

ينسجم النظام العام امحلايئ مع مفهوم ادلوةل ذلكل  قيودا جديدة وكثرية عىل حرية التعاقد.
  .)65(ٕاذ تناط مبهمة حتقيق الرفاهية ٔالفراد اجملمتع وٕاشـباع حاجياهتم ،احلارسة

لتنظمي  ،حيث تسعى ادلوةل بتدخلها ،قانون العملاتسمت به قواعد  أالخري، هذا النوع

                                                 
60 - SAHRI Fadila, «Les dispositions d'ordre public protectrices du consommateur dans 

les contrats d'adhésion, à travers la loi 04-02 du 23-06-2004», revue 
Dirâsât qânûniyya, éditée par le laboratoire de droit privé fondamental, université 
Tlemcen, n° 08, 2011, p. 08.  

  هذا عكس النظام العام التقليدي عرف ٔانه سليب ٕاذ يكتفي حبظر ٕابرام العقود ٕان اكنت خمالفة هل. انظر يف ذكل: -  61 
FARJAT Gérard, L’ordre public économique, LGDJ, Paris, 1963, p. 192.  

  .288، ص 2010، مومف للنرش، اجلزائر، رية العامة للعقدالنظرية العامة لاللزتامات، النظفياليل عيل،  ذكر ذكل: -  62 
  .79محمد حسني عبد العال، املرجع السابق، ص  -  63 
  .99 املرجع نفسه، ص -  64 
  .85ص  ،املرجع نفسه -  65 
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ُ  المن احلقوق فقّررت مجموعة  ،)66(العالقات املهنية والاجامتعية محلاية العامل سمح الزنول عهنا، ي
مبوجب اتفاقات خاصة يربهما الطرفني بشلك فردي  ،دون احليلوةل من حتسيهنا والارتقاء هبالكن 

  ب االتفاقات واالتفاقيات امجلاعية.يف عقد العمل ٔاو بشلك جامعي مبوج

يتبني لنا ٔان النظام العام منذ ظهوره عرف تطور يف مضمونه بشلك  ،من خالل ذكل
فطلية القرن املايض عرفت قواعد النظام العام تطور اجيايب بسبب مظاهر تدخل  ،اجيايب وسليب

ي سامه يف ظهور خمتلف ادلوةل يف مجيع جماالت احلياة وخاصة الاقتصادية مهنا، وهو أالمر اذل
  .مجوانب النظام العا

خاصة ٔان النظام العام ابملفهوم التقليدي قدم عىل ٔانه الاسـتثناء عىل ٕاطالق مبدٔا سلطان 
إالرادة يف العقود، حىت ال يكون هذا املبدٔا السبب يف ٕافقاد امجلاعة توازهنا وتناسقها الالزمني 

  لتعايش أالفراد فامي بيهنم.

مل حيقق العداةل التعاقدية بني  ٕاذقد الشديد املوجه ملبدٔا سلطان إالرادة، غري ٔانه مع الن
طرفني العقد، ومبا ٔان هذا املبدٔا هو ٔاساس نظرية العقد ٔادى ٕاىل حدوث رشخ يف رصهحا، 
بسبب الهوة اليت ودلها مبدٔا سلطان إالرادة بني ما يدعو ٕاليه من مساواة وما يفرزه يف الواقع من 

  .)67(تفاوت

فقواعد النظام العام ابملفهوم التقليدي مل تمتكن من توفري امحلاية الالزمة للطرف  ذلكل،
الضعيف يف العالقة التعاقدية من الناحية الاقتصادية، هذا العجز جعهل مفهوما متجاوز وجعل يف 

  ظهور فروع جديدة للنظام العام، مهنا النظام العام الاجامتعي.

  
  

  
  

                                                 
66 - COUTURIER Gérard, «Les relations entre employeurs et salaries en droit Français », 

In la protection de la partie faible dans les rapports contractuels, comparaison 
franco-belge, LGDJ, 1996, p. 143. 

  .147و 146، ص املرجع السابقٔابو جعفر معر املنصوري،  -  67 
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  املطلب الثاين
  م العام الاجامتعيمفهوم النظا 

  

نتيجة جعز النظام العام التقليدي يف ٕاجياد احللول الرامية محلاية الطرف الضعيف يف العالقة 
اضطرت ادلوةل للتدخل يف  ،، وبسبب التطور الاقتصادي وانتعاش احلياة الاجامتعيةالتعاقدية

ريق الاجامتعي. ذلكل تسـيري وتوجيه هذه العالقات مبا خيدم حتقيق اسـتقرارها والسعي وراء ال
بأنه ((مجموعة القواعد القانونية امللزمة يف  FARJATظهر مفهوم جديد للنظام العام وعرفه الفقيه 

الروابط التعاقدية، واملتعلقة ابلتنظمي الاقتصادي والاجامتعي لهذه الروابط، ٔاي ابلوضع 
  )).)68(الاقتصادي ادلاخيل للعقد بصفة عامة

ابلصفة االٓمرة، ابلتايل ال جيوز خمالفهتا لتعلقها ابلنظام العام، املمتثل  تتسم قواعد قانون العمل
خمالف لهذه القواعد  تفاقالك و يبطل ، )69(واحليوية يف امجلاعة اجلوهريةيف أالسس واملصاحل 

  م.االقانونية املتعلقة ابلنظام الع

وهو  قتصادايتتجه ٕاىل حامية الطرف الضعيف ا ،ٕان القواعد املكرسة يف قانون العمل
مثال جند املرشع يكرس مبدٔا  ،تتجىل هذه امحلاية يف تكريس قواعد حتقق مصلحة للعامل ،العامل

ر ٔان قرّ  امك ،لعامل يف اسـتقرار معهلادميومة عالقة العمل من الناحية القانونية، ليحقق مصلحة 
 منع اسـتغالهل حتقيقا ملصلحة العامل يفذكل ٔايضا  ٔادىن،أكجر ل جيب ٔان يتقاىض مبلغ لك عام

  العالقة التعاقدية. يفمبا ٔان مركزه ضعيف  ،العمل ٔاحصابمن قبل 

ذلا  .)70(تفرعت عهنا ٔانواع ٔاخرى للنظام العام ،لكن فكرة النظام العام ابملعىن التقليدي
جيب البحث عن عالقة النظام العام الاجامتعي ابلنظام العام التقليدي (الفرع أالول). مث مبا ٔاّن 

العام الاجامتعي فرع من فروع النظام العام التقليدي، جيب متيزيه عن فروع النظام العام النظام 
  أالخرى (الفرع الثاين).

                                                 
68 - FARJAT Gérard, op.cit, p. 38.   

د العمل امجلاعي النقاابت العاملية املنازعات قانون العمل: ماهية قانون العمل عقد العمل الفردي عقمحمد حسني منصور،  -  69 
  .51، ص 2007، دار اجلامعة اجلديدة، إالسكندرية، امجلاعية التسوية والوساطة والتحكمي إالرضاب والغلق

  املرجع نفسه. -  70 
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  الفرع أالول
  التقليدي عالقة النظام العام الاجامتعي ابلنظام العام

مبوجب قواعد قانونية  ،عالقة قانونية خاصةعالقة العمل ويه ٕان ادلوةل ملا تدخلت لتنظمي 
ة تفرض عىل الطرفني اكن هدفها حامية العامل بسبب ضعفهم من الناحية الاقتصادية يف آمر 

مواهجة ٔاحصاب العمل. هذه القواعد تضمنت يف غالهبا حد ٔادىن من امحلاية مع تشجيع الطرفني 
لتحسني هذه امحلاية مبوجب اتفاقات خاصة تربم بيهنم، هذا ما جيعل من قواعد قانون العمل ٔاهنا 

  ظام العام الاجامتعي (ٔاوال).من الن

] الاجامتعي، ويه تسمح للطرفني مبخالفهتا وٕان ابلنظام العامحني تسمية هذه القواعد [
  اكنت خمالفة يف اجتاه واحد فهل يه مضن قواعد النظام العام؟ (اثنيا).

   تعريف النظام العام الاجامتعي - ٔاوال 

ويقع ابطل لك ال جيوز خمالفهتا،  حصيح ٔان معظم ٔاحاكم قانون العمل ذات طبيعة آمرة
العامل  اسـتفادةلكن ال جيب ٔان تكون هذه الطبيعة االٓمرة حائال ٔامام  اتفاق عىل خالف ذكل،

املرشع، مبا ٔان الطبيعة االٓمرة هذه كرست من ٔاجل  اقررهمن تكل اليت ٔاخرى ٔاكرث  مزاايمن 
  حامية العامل. 

انون العمل، ٕاذ ابلرمغ من بطالن ٔاي يف ذكل تمكن خصوصية الطبيعة االٓمرة لقواعد ق
 نونية اليت جاء هبا املرشع حصيحة،ن امحلاية القاجند ٔان االتفاقات اليت تَزيد م ،هااتفاق عىل خالف 

ٔاكرث مما ٔاتت به القواعد  ومزاائافضل  مبعىن ٔان العامل ميكنه ٔان يتفق مع صاحب العمل عىل حاميةٍ 
مفخالفة قاعدة من  ابملفهوم التقليدي وارد يف النظام العام هذا أالمر غري .)71(الترشيعية والتنظميية

  اخملالفة. شلكهمام اكن  قواعد النظام العام مصريه البطالن

مجموعة  تفيد" هل للكمة اجامتعي معىن ٔاهنا الاجامتعيملا نتحدث عن النظام العام "لكن 
ٔان ختصيص قواعد  املؤكدعىن آخر؟ قواعد النظام العام املتعلقة ابلقانون الاجامتعي ٔام ٔاهنا تفيد م
   .النظام العام املتعلقة بقانون العمل ال حيتاج ٕاىل تسمية جديدة

                                                 
فهتا ولو اكنت ابلرمغ من ذكل تبقى بعض القواعد املكرس يف قانون العمل من النظام العام املطلق اليت ال جيوز خمال -  71 

  اخملالفة تشلك مصلحة ٔاو منفعة العامل، فهـي قواعد مضن النظام العام التقليدي.
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ملا اسـتعمل  ،)72(يعود ٕاىل امخلسينات من القرن املايض ، ٕاذحديث الظهور هذا املفهوم
ؤاول  .L’ordre public social"النظام العام الاجامتعي  بعض الفقهاء الفرنسـيني ٔالول مرة

ه بأنه: و وعرف BRUN et GALLAND مه ،اب قانون العمل اذلي اسـتعمل هذا املفهومتَّ كُ 
أالجري دون سواه. ابلنتيجة محلاية ُمَعد  ...العمويم يوجد نظام عام اجامتعيجبانب النظام العام ((

وضع رشوط ٔاقل فائدة من تكل اليت تضمنهتا النصوص االٓمرة، فٕانه ابملقابل جيوز  ٕان اكن ممنوعا
    .)))73(دراج رشوطا ٔاكرث فائدة للعاملإ 

عرضا للمفهوم يف رسالته لدلكتوراه، ابلرمغ من  )FARJET)74 الفقيه كرس 1961مث يف 
. فلكمة )75(اعتباره ٔان هذا املفهوم غامض بسبب املصطلحات اليت اسـتعملت يف صياغته

ا ميكن انتقاد هذا "اجامتعي" تسـتعمل يف اللغة لدلالةل عىل ٔامور ٔاخرى بعيدة عىل القانون ذل
  أنه غري دقيق وغامض.باملفهوم 

 من املؤكد ٔان هذا املفهوم الىق قبوال واسعا دلى الفقه الفرنيس بعد ٔان تناوهل لك من
CAEN-LYON Gérard etCAMERLYNCK  Henri-Guillaume مث  )76(1965يف  يف كتاهبام

  .)77(يةوهل مع ظهور دراسات خصته جبانب من أالمه لمت رشحه وحتديد مد

، ٔالن )78(يعترب سبب وجود قانون العمل، فهو قانون لصاحل العامل ،الريق الاجامتعي نّ إ 
ذلكل قانون العمل  من الناحية الاقتصادية، ٔاحصاب العمل والعامل ليست هلم مراكز متساوية

عىل  جيب ٔان يفرس بشلك حيمي مصاحل العامل، فعندما تتضمن اتفاقيتني جامعيتني مطبقتني
                                                 

72 - GAUDU François, «L’ordre public en droit du travail », In le contrat au début du 
XXI° siècle, études offerts à GHESTIN Jacques, LGDJ, Paris, 2001, p. 212. 

73 - BRUN André & GALLAND Henri, Droit du travail, Sirey, Paris, 1958, p. 63. 
74 - FARJAT Gérard, op.cit., p. 34. 
75 - Ibid, p. 34 et s. 
76 - CAMERLYNCK Guillaume-Henri et LYON-CAEN Gérard, Droit du travail, Dalloz, 

Paris, 1965. 
77 - Voir SAVATIER René, «L’ordre public économique », D, 1965, p. 38 ; RAYNAUD 

Pierre, Droit civil: l'ordre public économique, mémoire DES droit privé, sciences 
criminelles, éd. les cours de droit, Paris, 1965/1966, p. 61 et s. 

ده يتسم ابلطابع إالنساين والاجامتعي بدرجة قانون العمل ابلرغبة يف حامية الطبقات العاملية، ذلا جنظهور ارتبط  - 78 
 عالية، رمغ ٔان التطور جعهل ٔايضا يسعى ٕاىل حتقيق غاايت اقتصادية متثل يف توجيه الاقتصاد الوطين كلك. انظر

  .41محمد حسني منصور، املرجع السابق، ص  يف ذكل:
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. واالتفاقية امجلاعية ميكهنا ٔان خترج للعامل يه الواجبة التطبيق فاالٔكرث نفعا ٔاحاكم متناقضة العامل
  بأن تزيد من امحلاية القانونية املقررة للعامل.  ،عن نص القانون

احتوى فعقد العمل الفردي ميكنه ٔان ال يتوافق مع االتفاقية امجلاعية ٕان  ،ترتيبا عىل ذكل
  .)79(ل مما وجد يف االتفاقية امجلاعيةللعامٔافضل  عىل مزااي

ٕان النظام العام يقتيض وجود تنازع بني نص ترشيعي وقواعد قانونية ٔاخرى ذات نشأة 
االتفاقية خمالفة ملبدٔا من مبادئ النظام العام املكرسة يف نصوص ترشيعية  ةٕان اكنت القاعدو اتفاقية 

فالقواعد املتعلقة النظام العام لها نوع  ،التقليديفٕاهنا تقع ابطةل وعدمية أالثر، هذا هو النظام العام 
  .)80(من السمو ابملقارنة مع القواعد القانونية أالخرى

هذا أالمر ينطبق ٔايضا عىل مفهوم النظام العام الاجامتعي، فٕان اكنت القاعدة االتفاقية 
 .انون العملبيعة آمرة دامئا يف قختالف ابستنقاصها من احلقوق اليت تضمهنا نص ترشيعي ذات ط 

عىل العكس فعند خمالفة قاعد اتفاقية لنص ترشيعي ابلزايدة يف احلقوق اليت تضمهنا هذا أالخري، 
لكن لن تبطل القاعدة االتفاقية خملالفهتا نص ترشيعي آمر، بل تطبق  أالحاكم ٔايضافهناك تنازع بني 

   .الاجامتعي العاميه خصوصية النظام ؤالهنا ٔاتت بأفضل حامية للعامل 

هبذه االٓلية ميكن  هٔالن ،)81(النظام العام الاجامتعي مفتاح قبة قانون العمل ابلتايل يعترب
يكبح إالرادة التعاقدية للطرفني،  التقليديللرشاكء ٔان يضعوا التنظمي اذلي يناسـهبم. فالنظام العام 

مه بقواعد وال جيب ٔان نقيد ،غري ٔانه يف قانون العمل جيب ٔان منكن الطرفني من تنظمي ٔامورمه
، فالنظام العام الاجامتعي يشجع عىل التعاقد برشط احرتام احلد سبب تعلقها ابلنظام العامل كثرية 

  . أالدىن املكرس قانوان

مبوجب نصوص  ،من امحلاية اذلي كرسه املرشع احلد االٔدىن جيسد ،فالنظام العام الاجامتعي
  قة التعاقدية من الناحية الاقتصادية عىل االٔقل.للعامل، ٕاذ مه الطرف الضعيف يف العال حاميةً ترشيعية 

القانون  ه هذااملرشع عند ٕاصدار  راعى ،املتعلق بعالقات العمل 11-90ٕاىل قانون ابلعودة 

                                                 
79 - CAMERLYNCK Guillaume-Henri et LYON-CAEN Gérard, op.cit., n° 26. 
80 - COUTURIER Gérard, «L’ordre public de protection, heurs et malheurs d’une vielle 

notion neuve », in études offertes à FLOUR Jacques, répertoire de notariat 
DEFRENOIS, 1979, p. 113. 

81 - SUPIOT Alain, Critique du droit du travail, PUF Quadrige, Paris, 2002, p. 139.  
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وترك اجملال ٔامام  تنظمي ٔادىن هٔاغلب نصوص تضمنتٕاذ  ،خصوصية النظام العام الاجامتعي
  . )82(لالرشاكء الاجامتعيني ليضعوا قواعد ٔافضل ؤاحسن للعام

  مدى ارتباط قواعد النظام العام الاجامتعي ابلنظام العام التقليدي –اثنيا 

الاجامتعي ٔاهنا  حول مدى كون قواعد النظام العام ،ال يزال قامئااجلدال الفقهـي  ،يف احلقيقة
، مفن الفقهاء من ينفون كون قواعد النظام العام الاجامتعي ٔاهنا من النظام العام من النظام العام،

  فريون يف ٕاماكنية خمالفة هذه القواعد دليل عىل عدم انامتهئا ٕاىل قواعد النظام العام.

ٕان اكنت قواعد النظام يتساءل  )Gérard COUTURIER )83أالسـتاذ جند ابلتايل 
العام الاجامتعي يه فعال قواعد من النظام العام، يضيف ٔاهنا قواعد ٔاتت حبد ٔادىن ويه ليست 

عىل ذكل ابلقول ٔان  ويسـتدل، عتبارها كذكل يفسد ويشوه فكرة النظام العاممن النظام العام وا
   .)84(النظام العام حيمل يف طياته عدم ٕاماكنية اخملالفة

ميكن القول ٔان هذه القواعد االتفاقية ملا ختالف احلد أالدىن املكرس من قبل املرشع  ،لكن
القانونية االتفاقية، فبالتايل الغرض من  احلد أالدىن موجود وتضمنته القاعدةهذا يف احلقيقة ٔان 

ول عن احلد أالدىن احملدد ٕاذ مينع الزن  ،وضع النص الترشيعي من قبل املرشع يكون قد حتقق فعال
  .)85(من النظام العام املطلق ٕاذ ال ميكن الزنول عنه هوو  قانوان

القابةل يعترب ٔان القواعد الترشيعية  وبأكرث شدة) CHALARON Yves)86ٔايضا أالسـتاذ 
                                                 

مثال يف حتديد أالجر أالدىن املضمون وطنيا، فيه حامية للعامل ٕاذ يضمن املرشع قانوان اسـتفادة لك عامل يف ٔاي  -  82 
هذا أالمر يتعلق  ،يش معني مجليع العامليذكل لتحقيق مسـتوى مع  ن هذا احلد أالدىن املقرر قانوانمؤسسة م

هذا التحديد للحد أالدىن لٔالجر ال حيول دون ٕاماكن غري ٔاّن عي للمجمتع. احملافظة عىل الكيان الاقتصادي والاجامت
  اتفاق الطرفني عىل حتسينه حتقيقا محلاية اجامتعية ٔافضل.

83 - COUTURIER Gérard, «L’ordre public de protection, heurs et malheurs d’une vieille 
notion neuve », op.cit., p. 114. 

84 - COUTURIER Gérard, Commentaire de l’avis du conseil d’Etat du 22 mars 1973, les 
grand avis du conseil d’Etat, s/dir GAUDEMET Y. et autre, Dalloz, Paris, 1997, p. 
126. 

85 - MEYER Nadège, L’ordre public en droit du travail : contribution à l’étude de l’ordre 
public en droit privé, LGDJ, paris, 2006, p. 89. 

86 - CHALARON Yves, «L’application de la disposition la plus favorable », in les 
transformations du droit du travail, études offertes à LYON-CAEN Gérard, Dalloz, 
Paris, 1989, p. 243. 
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القواعد االٔكرث حفسـبه  ،يه ليست بقواعد من النظام العام للتمكةل من قبل الرشاكء الاجامتعيني
ابلتايل قواعد قانون العمل ال ميكن  لقواعد االتفاقية بل تطبيقها فقط،ال ختص تكوين اللعامل  نفعا

  .)87(ة ٕاضفاءها ابلصفة االٓمر 

ميكن رده العتبارات  ي ال تتعلق ابلنظام العاملكن القول ٔان قواعد النظام العام الاجامتع
 ،مهنا ٔان هذه أالحاكم املتعلقة بتوفري حد ٔادىن من امحلاية للعامل يف ترشيع العمل اجلزائري ،عديدة
، وذكل اكيف العتبارها )88(ضافة ٕاىل تقرير البطالن حني استنقاصها رتب عقوابت جزائيةفباالٕ 

  قواعد من النظام العام.

الفقهاء، اذلين تناولوا موضوع النظام العام يف قانون العمل يف دراسات  كام ٔان ٔاغلب
ٔالهنا قواعد  متخصصة، اتفقوا عىل كون قواعد النظام العام الاجامتعي تنمتي ٕاىل النظام العام،

، فهـي مضن النظام العام امحلايئ املعروف يف  فروع ٔاخرى للقانون )89(قررت محلاية طرف ضعيف
  . )90(غري قانون العمل

التقنني املدين اجلزائري، ٕاذ تضمن بطالن  من )91( 625املادة  يف نص عليه املرشع مثال ما
، لكن ابلرمغ لنظام العامٔانه متعلق ابالنص  ٔاي اتفاق خيالف تنظمي عقد التامني، هذا ما جيعل من

ٔاو من ذكل ال يبطل االتفاق اذلي خيالف تنظمي عقد التأمني ٕان اكن يف مصلحة املؤمن هل 
  .املسـتفيد من عقد التأمني

ٔان القواعد اليت كرسها املرشع محلاية طريف يف  CANUTابلتايل نالحظ مع أالسـتاذة 

                                                 
87 - CHALARON Yves, «L’accord dérogatoire en matière de temps de travail », Dr. soc, 

n° 04, 1998, p. 358. 
، املتعلق بعالقات العمل عىل أنه: 1990أفريل  21يف ، املؤرخ 11- 90من القانون رمق  149ٕاذ مثال تنص املادة  -  88 

ن االٔجر الوطين دج لك مسـتخدم يدفع لعامل أجرا يقل ع 2000دج ٕاىل  1000يعاقب بغرامة مالية ترتاوح من ((
االٔدىن املضمون أو االٔجر االٔدىن احملدد يف اتفاقية جامعية أو اتفاق جامعي للعامل وذكل دون إالخالل ابالٔحاكم االٔخرى 

  الواردة يف الترشيع املعمول به، وتضاعف العقوبة حسب عدد اخملالفات.
  )).اعف حسب عدد اخملالفاتدج وتض 5000دج ٕاىل  2000ويف حاةل العود، ترتاوح الغرامة املالية من 

89 - MEYER Nadège, op.cit., p. 87. 
90 - CANUT Florence, op.cit., p. 125. 

يكون ، املتضمن القانون املدين، اكلتايل: ((1975سبمترب  26، املؤرخ يف 58-75من أالمر رمق  625جاء نص املادة  -  91 
 ٔان يكون ذكل ملصلحة املؤمن هل ٔاو ملصلحة ابطال لك اتفاق خيالف النصوص الواردة يف هذا الفصل ٕاالّ 

  )).املسـتفيد
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العقد معوما والقواعد اليت يكرس هبا املرشع حد ٔادىن من امحلاية للعامل يه قواعد من النظام 
  .)92(ونيةالعام، وٕان اكنت تسمح إبعدادها لصاحل الطرف الضعيف يف العالقة القان

احلرية النظام العام الاجامتعي تنمتي ٕاىل النظام العام مع خصوصية مبا انه يقيد قواعد ف
  .)94(يسمح بل يشجع خمالفة قواعده بشلك حيقق مصلحة العاملو  )93(جزئيا  التعاقدية

  

  الفرع الثاين
  قواعد النظام العام أالخرىعن متيزي النظام العام الاجامتعي 

جماال واسعا للتطبيق يف قانون العمل، فنجد هذا أالخري الاجامتعي عام لقد عرف النظام ال
نظام عام خاص ينفرد به عىل ابيق فروع القانون، فيختلف عن النظام العام التقليدي أنّه يمتزي ب

 معه يلتقيخيتلف عن النظام العام امحلايئ وٕان اكن اذلي ُطور ليصبح هبذا الشلك املمتزي، ؤايضا 
  يف الهدف.

ثريا مه الكتاب اذلين ال يعتنون ابلتدقيق يف املصطلحات املسـتعمةل لدلالةل عن النظام ك 
لكون الفروق دقيقة بني لك من هذه املصطلحات، ذلا جيب البحث يف هذه  ،العام الاجامتعي

  .)95(اللبس فهيا اليت عادة ما حيصلالفروق مع الرتكزي يف المتيزي عىل املصطلحات املشاهبة 

 النظام العام التقليديالنظام العام الاجامتعي عن  يزيمت  - ٔاوال 

، -النظام العام الاجامتعي–قواعده لابلرمغ من ٔان قانون العمل اسـتفرد بنظام عام خاص 

                                                 
92 - CANUT Florence, op.cit., p. 127. 

نالحظ ٔان لك ما يتعلق ابلنظام العام ابملفهوم التقليدي يعدم احلرية التعاقدية، ٕاذ يقدم عىل ٔانه نقيضها كام يقول  - 93 
  ية التعاقدية، انظر يف ذكل:ٔاما النظام العام الاجامتعي يقيد احلر ، FARJET أالسـتاذ

MEYER Nadège, op.cit., p. 93 et s. 
94 - REVET Thierry, «L’ordre public dans les relations de travail » in l’ordre public à la 

fin du xx siècle, s/dir REVET Thierry, Dalloz, paris, 1996. p. 48. 
لنظام العام الاجامتعي والنظام العام الاقتصادي، ابلرمغ من الفروق بيهنام خاصة مفثال من الكتاب من ال ميزي بني ا -  95 

ينقسم النظام العام الاجامتعي ٔاو من حيث الهدف املراد حتقيقها هبام، فنجد ادلكتور السـيد عيد انيل يقول ((
. حصيح 54ص  جع السابق،املر ))، السـيد عيد انيل، الاقتصادي ٕاىل نوعني: نظام عام توجهيـي ونظام عام حاميئ...

ٔان النظام العام الاقتصادي ينقسم ٕاىل نظام عام توجهيـي ونظام عام حاميئ، لكين سأبني ٔان النظام العام الاجامتعي 
  خيتلف مع النظام العام املوجه وخيتلف ٔايضا مع النظام العام امحلايئ وٕان اكن ينمتي لهذا أالخري.
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  .تقليدي حارضا يف نصوصهلكن يبقى النظام العام ال 

عام يف ن البدهيـي ٔان تلتقي قواعد النظام العام الاجامتعي مع القواعد أالخرى للنظام المف
فالنظام العام ٔاي اكنت صفته هيدف ٕاىل ادلفاع  رضوري النسجام القواعد القانونية.اجملمتع، فهذا 

ابلرمغ من ذكل فيمتزي النظام العام الاجامتعي عن النظام  )96(عن مصاحل سامية مشرتكة يف اجملمتع
ليدي ٔاساسا محلاية مصاحل ، ٕاذ هيدف النظام العام ابملفهوم التق العام التقليدي مبجموعة من الفوارق

  . امجلاعة ٔاما النظام العام الاجامتعي حيقق مصلحة العامل

العام الاجامتعي حل مساةٔل تدافع النصوص القانونية من ٔاي مصدر  النظامكام ينتج عن 
  .)97(اكنت، ٔاما قواعد النظام العام ابملفهوم التقليدي تتعلق إبلغاء قاعدة اتفاقية خمالفة لها

متعلقة ابلنظام ٔاو ٔاهنا قاعدة ٔاهنا من النظام العام الاجامتعي  نقول عنكننا ٔان لكن كيف مي 
العام التقليدي؟ ٕان اجلواب عن مثل هذه إالشاكلية ليس ابليسري، خاصة ٕان علمنا ٔان حتديد 

نظرا الرتباطهام ابحمليط الاجامتعي والاقتصادي  صعبتعريف لالك املفهومني كام وحضنا ٔامر 
حسب تغري  ةكذكل ٔاهنا مفاهمي متغري  السـياسـية السائدة يف ادلوةل،صادية و الاقتوالظروف 

املاكن والزمان، ٔاضف ذلكل ٔان احلدود بني النظام العام الاجامتعي والنظام العام التقليدي ضيقة 
 معرفة مىت تكون القاعدة من النظام العام الاجامتعي ٔاوميكن لك ذكل ال يعين ٔانه ال  وغامضة.

  لعام التقليدي. النظام ا من

 تأيت حباميةٕاعدادها بشلك  الاجامتعي ٕان اكن ابٕالماكنتكون القاعدة من النظام العام ٔاصال 
ٔافضل للعامل، وتعترب القاعدة من النظام العام التقليدي ملا ال ميكن خمالفهتا ولو بشلك ٔافضل 

  للعامل. 

فهذا أالخري يعترب من  ،التقليديٕان النظام العام الاجامتعي يعترب تطور للنظام العام 
ن اكن النظام العام التقليدي ال ميزي بني ٔاطراف العالقة فإ  ،كوانت النظام العام الاجامتعيم

يف النظام  ، غري ٔانّ يه ابطةل وعدمية أالثر التقليدي التعاقدية، بل ٔاي خمالفة لقواعد النظام العام
عامل، ٔاما ٕان ال طرف هو ة ضد مصاحلالعام الاجامتعي يرتتب البطالن فقط عندما تكون اخملالف

ُ فال يعمل ابلبطالن ٔاو أكنه مل ،لعاملامصلحة  اكنت اخملالفة يف  ر أكثر خملالفة هذه القاعدةرّ قَ  ي

                                                 
96 - ROSES Louis, «Remarque sur l’ordre public en droit du travail», Dr. soc, 1977, p. 

319. 
97 - CANUT Florence, op.cit., p. 29. 
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  وطبعا معظم القواعد يف قانون العمل تتصف هبذا الوصف.

ظام ميكن التوصل ٕاىل تفرقة قواعد النظام العام الاجامتعي عن قواعد النترتيبا عىل ذكل، 
  العام التقليدي إبتباع املعايري التالية:

  القواعد االٓمرة يف ترشيع العمل لكها من النظام العام املطلق؟ - ٔا 

النظام العام  منفكرة ٔان لك القواعد القانونية االٓمرة يه عىل تأسيس ال حاول البعض 
واستندوا يف ذكل ٕاىل  ، ابلتايل ال جتوز ٔاي خمالفة لها ولو اكنت اخملالفة لصاحل العامل)98(املطلق

  تيار فقهـي سائد ٔان القواعد االٓمرة من النظام العام فال جيوز خمالفهتا.

ٓ لكن هذا الالكم ليس حصيحا دامئا، فإ  مرة، لكن ليست ن اكنت قواعد النظام العام دوما ا
مل  ٔاو التقليدي. ففكرة النظام العام )100(ابملفهوم املطلق )99(لك القواعد االٓمرة من النظام العام

يمتكن الفقه من حرص مضموهنا فهو مفهوم مرن متغري، ٔاضف ذلكل ٔان مفهوم النظام العام قد 
 تطور. ابلتايل مل يبقى الهدف من النظام العام ٕاعدام لك ترصف خيالف قواعده، بل ٔاصبح هيدف

 ادايـوي اقتصالقمقارنة ابلطرف الثاين  )101(ٕاىل حامية طرف ضعيف يف العالقة التعاقدية ٔايضا
مثل املسـهتكل يف مواجه احملرتف واملؤمن هل يف مواهجة املؤمن وخاصة العامل يف مواجه صاحب 

  العمل.

 عد آمرة حامئيةوقوا املتعلقة ابلنظام العامابلتايل فهناك رضورة المتيزي بني القواعد االٓمرة 
 )102(صاحل خاصةٕاما تكون من النظام العام ابملفهوم التقليدي ٔاو هتدف محلاية مفالقواعد االٓمرة 

                                                 
غالبية فقهاء القانون اخلاص يسايرون فقهاء القانون العام، حيث يعتربون ٔان النظام العام معيار للمتيزي بني القواعد  - 98 

؛ ٔانور 78؛ توفيق حسن فرج، املرجع السابق، ص 48، ص قاملرجع السابعبد الودود حيي،  االٓمرة واملمكةل. مهنم
  .56سلطان، املرجع السابق، ص 

  .69، ص 1960- 1959، الطبعة الثانية، دار املعارف، القاهرة، ٔاصول القانونحسن كرية،  -  99 
ّن قانون ليدي، الٔ وم التق " يف قانون العمل لدلالةل عىل النظام العام ابملفهاملطلقعمل مصطلح النظام العام "اسـتُ  - 100 

ٔاية خمالفة ال تقبل القواعد  ٔان هناك مجموعة من ريعده من النظام العام الاجامتعي غالعمل وٕان اكنت غالبية قوا
  ـي قواعد من النظام العام املطلق.ه (بشلك ٕاجيايب ٔاو سليب) ف 

، القوانني الوضعية والفقه إالساليمفكرة النظام العام يف النظرية والتطبيق: دراسة مقارنة بني عامد طارق البرشي،  -  101 
  .99، ص 2005املكتب الاساليم، بريوت، 

102 - CAPITANT Henri, op.cit., p. 59. 
هذا المتيزي بني القواعد االٓمرة املتعلقة ابلنظام العام مقارنة ابلقواعد االٓمرة اليت تتعلق حبامية مصاحل فردية، جتد 

 Jean-Étienne-Marieاملدين الفرنيس، ملا قارن ٔامام الربملان  ٔاساسا لها يف أالعامل التحضريية للتقنني
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  الفصل أالول: مبدٔا تطبيق أالحاكم االٔكرث نفعا للعامل وعالقته ابلنظام العام الاجامتعي

 

37 
 

  فهـي قواعد آمرة حامئية لطرف يف العالقة القانونية.

فٕان اكنت القواعد االٓمرة يف قانون العمل متعلقة حبامية مصاحل عليا لدلوةل واجملمتع، فهـي 
ولو اكنت  ،ابطال لك اتفاق عىل خالفها عقوي ،هنا من النظام العام املطلققواعد ال جيب خمالفهتا الٔ 

ٔاما ٕان اكنت القواعد االٓمرة يف قانون العمل هتدف ٕاىل تغليب مصلحة  ،العامل اخملالفة يف صاحل
  خاصة للعامل فهـي من النظام العام الاجامتعي.

ام ـالقواعد االٓمرة ليست ابلرضورة من النظام العال جيب ٔان نقيض ٔان  ،ترتيبا عىل ذكل
قواعد االٓمرة املتبقية تتعلق لكها فٕان اكن حصيحا ٔاهنا ال تتعلق لكها ابلنظام العام املطلق، لكن ال

  .)103(الاجامتعيابلنظام العام 

فال  ،لك القواعد املتعلقة ابلتكييف اجلزايئ يف قانون العمل من النظام العام املطلقفذلا 
ذكل يف ولو ٔان  ،االتفاقية امجلاعية مبوجبجيوز ٕازاةل التكييف اجلزايئ ٔالي جرمية يرتكهبا العامل 

ة الترسحي للرقابة إالدارية، فال حيق للخواص يالتفاق عىل ٕاخضاع مرشوع لعامل. ٔاو امصلحة ل
  .)104(حتديد صالحيات ادلوةل

  القواعد اليت تتضمن حامية للعامل يه املتعلقة ابلنظام العام الاجامتعي؟ – ب

ٕان القواعد املتعلقة ابلنظام العام الاجامتعي يه تكل القواعد اليت حتمي العامل، ٔاما القواعد 
تعلقة ابلنظام العام التقليدي يه تكل القواعد اليت تنظم عالقة العمل دون متتعها بصفة حامئية امل 

. فهنا معيار امحلاية هو املطبق فٕان اكن هدف املرشع من سن قواعد قانونية خاصة )105(للعامل
عد بعالقة العمل ٔاساسا محلاية العامل من التعسف احملمتل من قبل صاحب العمل، فلك هذه القوا

برشط ٔان تكون اخملالفة حتقق منفعة ٔاو حامية  م الاجامتعي، ابلتايل ميكن خمالفهتامن النظام العا
                                                                                                                                               

PORTALIS  النظام العام يف القانون العام ٔانه هيم بشلك مبارش ٔاكرث مصلحة اجملمتع عىل مصلحة أالفراد، ٔاما
فة قواعد القانون النظام العام يف القانون اخلاص فهيمت خصوصا ابملصاحل الفردية ٔاكرث مما هيمت مبصاحل اجملمتع. ذلا خمال

  العام يقابل انعدام الترصف اخملالف، غري ٔان خمالفة قواعد القانون اخلاص يقابهل البطالن ٔاو القابلية لٕالبطال.
ٕاذ اكن الفقه التقليدي يرى ٔان القواعد االٓمرة ٕاما ٔاهنا متعلقة ابلنظام العام ٔاو ٔاهنا حامئية، لكن يف ذكل الوقت مل  -  103 

ام العام، خاصة النظام العام امحلايئ. لكن االٓن لك القواعد االٓمرة يه قواعد من النظام العام تظهر بعد فروعا للنظ
  بفروعه.

  .220، ص 2003، دار القصبة، اجلزائر، قانون العمل اجلزائري والتحوالت الاقتصاديةذيب عبد السالم،  -  104 
صاحل املشرتكة لٔالفراد يف اجملمتع، فال نعين ٔاهنا ال ابلرمغ من ٔان قواعد النظام العام التقليدي وضعت محلاية امل - 105 

كام هو احلال لقواعد النظام العام  خاصةتتضمن ٔاي نوع من امحلاية لكن املقصود ٔاهنا مل توجد خصيصا محلاية مصاحل 
  الاجامتعي.
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  ٔافضل للعامل. 

هيدف ٕاىل حامية طرف ضعيف يف العالقة  اذلي النظام العام الاجامتعيعىل عكس 
 العالقة التعاقدية، جند النظام العام التقليدي ال هيدف ٕاىل حامية مصاحل طرف ٔاو الطرفني يف

  التعاقدية، بل هيدف ٔاساسا ٕاىل حامية مصاحل امجلاعة. 

لنظام العام الاجامتعي نظاما عاما؟ القواعد املتعلقة ابكون لكن هبذا الشلك ال ميكن ٔان ت
ٕان المتعن يف الهدف والغاية من جعل قواعد قانون العمل من النظام العام الاجامتعي، هو فعال 

غالبية ٔافراد  منه العالقة التعاقدية، ومثل هذا الطرف تتشلكحامية مصاحل طرف ضعيف يف 
قد ينشأ من قبل ٔاحصاب العمل.  مه العامل، ابلتايل يسـتوجب حاميهتم لكهم من اسـتغاللٍ واجملمتع؛ 

ٔاضف ذلكل ٔان حامية امجلاعة ميكن ٔان تكون بشلك لكي ومبارش؛ ويه وسـيةل للنظام العام 
. فالنظام العام الاجامتعي )106(ةل النظام العام الاجامتعيالتقليدي، ٔاو بشلك فردي؛ ويه وسـي

  .)107(مسـتوىح من اعتبارات ٕانسانية رضورية محلاية فئة واسعة من اجملمتع

لكن إالمعان يف قواعد قانون العمل، جند بعضها وضعت حقا محلاية العامل لكن ال ميكن 
رمغ ٔاهنا جاءت لتحمي  ملطلق،اذلكل فهـي من النظام العام  ،ٕاعدادها بشلك تكون ٔافضل للعامل

ابلرمغ املطبقة عىل ٔاحصاب العمل اخملالفني، القواعد املتضمنة ٔاحاكم جزائية مصاحل العامل. مثال 
تشديدها حبيث تكون ٔاكرث حامية  االتفاق عىل من ٔاهنا جاءت لتحمي العامل لكن ال ميكن

مفتشـية مثل –ية املتعلقة ابلعمل وتنظمي أالهجزة إالدار  بسريكذكل القواعد املتعلقة  .)108(للعامل
ٕاال ٔانه ال ميكن ٕاعدادها بشلك  ،وجودها ٔاصال محلاية مصاحل العاملٔاّن فبالرمغ من  ،-)109(العمل

                                                 
  تصادي كام سوف نرى.الوسـيةل نفسها تسـتعمل من قبل النظام العام الاجامتعي مبا ٔانه جزء من النظام العام الاق  -  106 

107 - ROSES Louis, op.cit., p 311. 
ٔافريل  21، املؤرخ يف 11- 90مكرر من القانون رمق  146فاملرشع اجلزائري مثال مضن عقوابت جزائية يف املادة  -  108 

، املتعلق بعالقات العمل، تطبق عىل لك صاحب معل خيالف ٔاحاكم التشغيل بعقد العمل حمدد املدة، ٔاكيد 1990
ن هذا احلمك خيدم مصاحل العامل حبيث جيعل من ٔاحصاب العمل حيرتمون ٔاحاكم اللجوء ٕاىل التشغيل بعقد العمل أ 

حمدد املدة. فبالرمغ من ٔان هذه اجلزاءات غري فعاةل ٔالهنا تتضمن غرامات فقط، ابلتايل تشديدها ٔاكيد ٔانه سـيكون 
هذه أالحاكم مبوجب اتفاق جامعي للعمل، ٔالن  ٔافضل صوان ملصاحل العمل. لكن هذا مسـتحيل فال ميكن تشديد

  ادلوةل لها لوحدها سلطة التجرمي.
فيفري  07، صادر يف 06، يتعلق مبفتشـية العمل، ج ر عدد 1990فيفري  06، مؤرخ يف 03- 90قانون رمق  -  109 

 12در يف ، الصا34، ج ر عدد 1996يونيو  10، املؤرخ يف 11-96. املعدل واملمتم ابٔالمر رمق 237، ص 1990
  .1996يونيو 
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  تأيت حبامية ٔاكرث للعامل.

  معيار القواعد اليت تتضمن حامية للعامل يه من النظام العام الاجامتعي قارصذلا نرى ٔان 

قها من قواعد قانون العمل ملعرفة قواعد النظام العام معيار الغاية املراد حتقي  -  جـ
  الاجامتعي؟

وتكل املتعلق  ،مت التفرقة بني قواعد قانون العمل املتعلقة ابلنظام العام املطلقاحلقيقة ٔانه ت
ومدى تعلقها ابملصلحة  ،بطرقة اسـتقرائية حسب الغرض من القاعدة ،ابلنظام العام الاجامتعي

من وراء سن تكل القاعدة اليت  ،بالنظر ٕاىل الغاية اليت هيدف املرشع حتقيقهاف . )110(للمجمتع العامة
 الشغل فهـي من ملبصدد البحث عن صفهتا، فٕان اكنت القاعدة هتدف ٕاىل حتقيق مصلحة عامة لعا

نت القاعدة لهدف حتقيق مصلحة فردية للعامل فهـي من النظام ، ٔاما ٕان سُ املطلقالنظام العام 
فاملصلحة املراد حتقيقها من وراء سن القاعدة يه املعيار اليت تتحدد  ،. ابلتايل)111(العام الاجامتعي

  .)112(به صفهتا هل يه من النظام العام التقليدي ٔام من النظام العام الاجامتعي

الغاية معاير مرن يصعب حتديد الفوارق بني ما هو مصلحة فردية وما هو مصلحة  ،لكن
، ٔالن مصلحة العامل ختتلف حسب الظروف والزمان، مفا ميثل مصلحة للعامل ملا تكون عامة

. كذكل )113(مبشالك اقتصادية ةؤسسامل حيامن مترال يبقى كذكل  املؤسسة تعرف انتعاشا اقتصاداي
ٔاضف ٕاىل ٔان ما  ،ب تتغري هذه املصلحة مبجرد زواجهما ميثل مصلحة العامل حني يكون ٔاعز 

  مل يف املؤسسة ليس ابلرضورة مصلحة مجيع زمالءه العامل.يشلك مصلحة لعا

للعامل تعترب حد ٔادىن من امحلاية، فهـي  مزيةن القاعدة اليت تتضمن حقا ٔاو أ  نرى ،ذلكل
تتضمن يف طياهتا ٕاماكنية خمالفهتا بشلك ٔافضل للعامل، طبعا ٕان اكنت حتقق هل مكسب ٔافضل 

                                                 
مفهوم الرشط أالفضل كصورة من صور حماابة العامل يف قانون العمل: دراسة حتليلية مقارنة يف صالح محمد ٔامحد،  - 110 

  . 21، ص 2008، د د ن، د م ن، ٔاحاكم القضاء يف لك من القانون الفرنيس واملرصي والبحريين ءضو 
111 - ROSES Louis, op.cit., p. 322. 

بصعوبة الفصل بني قواعد النظام العام املطلق عن قواعد النظام العام الاجامتعي،  ربعض الفقه يقّ  ،لرمغ من ذكلاب - 112 
  ٕاذ حىت الاجهتاد القضايئ الفرنيس مل يبقى مسـتقرا حول هذه املساةٔل. انظر يف ذكل:

OLIVIER Jean-Michel, «Les conflits de sources en droit du travail interne», in les 
sources du droit du travail, s/dir. TEYSSIE Bernard, PUF, Paris, 1998, p. 219. 

فٕان اكنت املؤسسة يف  ،أكن ترتبط منحة ما (مثال املردودية) يف املؤسسة ابلنتاجئ الاقتصادية اليت حتققها املؤسسة - 113 
رشط يف عقد العامل، لكن عندما متر املؤسسة انتعاش فأكيد ٔان العامل سيسـتفيد ٔاكرث لو يُدَرج مثل هذا ال 

  عن هذه املنحة.بدال بظروف اقتصادية صعبة مفن مصلحة العامل ٔان يتقاىض تعويضا اثبتا 
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  فة.مما يه عليه القاعدة القانونية حمل اخملال

ٔام من النظام  املطلقحني الشك يف طبيعة قاعدة يف قانون العمل ٔاي يه من النظام العام 
ٔان هذه القاعدة تعترب من النظام العام  )ALIPRANTIS)114العام الاجامتعي، يؤكد أالسـتاذ 

 ابلتايل لكام تشكك القايض يف أالمر جيب ٔان يتبين اجتاها متحررا ٔالن غالبية القواعد ،الاجامتعي
  يف قانون العامل حتمي مصاحل العامل فال ميكن العمل ضده.

هذا املوقف تبناه ٔايضا الرئيس السابق للغرفة الاجامتعية ابحملمكة العليا املستشار ذيب عبد 
ذلا فيجب  ،السالم اذلي اعترب ٔان معظم قواعد قانون العمل يه من النظام العام الاجامتعي

  .)115(تفسريه دوما ملصلحة العامل

  النظام العام الاجامتعي عن النظام العام امحلايئ متيزي -نيا اث

النظام العام اجملزٔا ٕاىل ) 116(النظام العام الاقتصادي من قسم يعتربٕان النظام العام امحلايئ 
يف احلقوق والالزتامات اليت مل حتقق يف نظام  التوازن هيدف ٕاىل ٕاعادةاذلي  ؛امحلايئ الاقتصادي

هتدف محلاية اذلي يتضمن ٕاجراءات مفروضة  ؛املوجه والنظام العام الاقتصادي .إالرادة التعاقدية
وهذا التقسـمي ينسب ٕاىل العميد  ،)117(لصاحل العام حتقيقا ٔالحسن تنظمي للنشاط الاقتصاديا

CARBONNIER)118(مث تبناه العديد من الكتاب ولو ٔاهنم اسـتعملوا ٔالفاظ مغايرة ،)119( .  

                                                 
114 - ALIPRANTIS Nikitas, La place de la convention collective dans la hiérarchie des 

normes, LGDJ, Paris, 1980, p. 179.  
  .511سالم، املرجع السابق، ص ذيب عبد ال  -  115 

116 - COUTURIER Gérard, «L’ordre public de protection, heurs et malheurs d’une vieille 
notion neuve », op.cit., p. 95. 

117 - FARJAT Gérard, op.cit., p 118.  
118 - CARBONNIER Jean. Droit civil, t. 4, les obligations, PUF, Thémis, 9 èd., 1976, cité 

par CANUT Florence, op.cit., p. 09. 
119 - HAUSER Jean & LEMOULAND Jean-Jacques, Répertoire Dalloz de droit du travail, 

V° Ordre public et bonnes mœurs, p 09; CUMYN Michelle, «Les sanctions des lois 
d’ordre public touchant à la justice contractuelle: leurs finalités, leur efficacité», RJT, 
n° 41, 2007, p. 18; HERVIEU Merryl, «Ordre public économique de direction, ordre 
public de protection: l'avenir de la distinction», in Mél. en l'honneur de PAYET 
Marie-Stéphane, au-delà des codes, Dalloz, Paris, 2012, p. 318. 
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، فالنظام العام )120(ابجلزء أالول من النظام العام الاقتصاديلق يتعٕان النظام العام امحلايئ 
 )121(فالنظام العام امحلايئ يضيق من جمال احلرية التعاقديةذلا  ،قلنا ٔانه هيدف ٕاىل حامية الطرفني

اية طرف بسبب مركزه الضعيف يف العالقة التعاقدية، مقارنة ابلطرف الثاين اذلي يمتتع مبركز محل
ٔان نذكر بعض القواعد يف القانون اخلاص املتعلقة ابلنظام العام  ناة كبرية. فميكن جيعهل يمتتع بقو 
ٔاو تكل املتعلقة  )123(املؤمن هلامية ٔاو املتعلقة حب )122(قواعد املتعلقة بعدمي المتيزيالامحلايئ، مثل 

  .)125(قواعد قانون العمل ولك )124(املسـهتكلامية حب

                                                 
يعرف النظام العام الاقتصادي بأنه مجموعة من القواعد االٓمرة يف العالقات التعاقدية املتعلقة ابلتنظمي الاقتصادي  - 120 

  للعالقات الاجامتعية والاقتصاد ادلاخيل للعقد. انظر:
FARJAT Gérard, op.cit., p 38. 

121 - COUTURIER Gérard, «L’ordre public de protection, heurs et malheurs d’une vielle 
notion neuve », op.cit., p 95 

تقرير البطالن ابلنسـبة لترصفات القارص الضارة هل، ووقف الترصفات ادلائرة بني النفع والرضر عىل ٕاجازة الويل ٔاو  - 122 
من قانون أالرسة، ج ر ، املتض1984يونيو  09، املؤرخ يف 11- 84من القانون رمق  83الويص، طبقا لنص املادة 

، 2005فيفري  27، املؤرخ يف 02-05. املعدل واملمتم ابٔالمر رمق 910، ص 1984يونيو  12، الصادر يف 24عدد 
  .2005فيفري  27، الصادر يف 15ج ر عدد 

 هتدف ، املتضمن القانون املدين، اليت1975سبمترب  26، املؤرخ يف 85-75من أالمر رمق  622الرجوع ٕاىل املادة  -  123 
من القانون نفسه اليت تقر رصاحة عىل حامية املؤمن هل  625ٕاىل حامية املؤمن هل من البنود التعسفية. كذكل املادة 

يكون ابطال لك اتفاق خيالف النصوص الواردة يف هذا الفصل ٕاال ٔان يكون ذكل ملصلحة املؤمن هل بنصها عىل: ((
حض ٔان ٔاي خمالفة لٔالحاكم القانونية لعقد التامني تكون ابطةل ٔالهنا )). مفن خالل هذا النص وأاو ملصلحة املسـتفيد

متعلقة ابلنظام العام، لكن مع متتع النظام العام هنا خبصوصية ٔانه حيمي طرف عىل حساب طرف آخر هو املؤمن 
من عقد ملسـتفيد هل، فاخملالفة اليت تقع عىل ٕاحدى أالحاكم القانونية ال حيمك ببطالهنا ٕاال ٕان طالب املؤمن هل ٔاو ا

ٕان اكنت ال حتقق مصلحته. ترتيبا عىل ذكل فال حيق للمؤمن ٔان يمتسك ببطالن عقد  ، يف حاةل ماذكلالتأمني 
التامني خملالفته لٔالحاكم الترشيعية ما دام ٔان هذه اخملالفة يف مصلحة املؤمن هل ٔاو املسـتفيد من عقد التامني، لكن 

ي من القواعد بشلك حيقق مصلحة املؤمن هل تعد حصيحة وغري ابطةل، ٕاذ نرى املالحظ من غري املعقول ٔان خمالفة أ 
ٔان ذكل جائز فقط ٕان اكنت القاعدة االٓمرة قررت محلاية مصلحة املؤمن هل ولو اكنت من النظام العام، ٔاما قواعد 

  النظام العام أالخرى فتبطل ٔاية خمالفة بشأهنا ولو اكنت حتقق مصلحة املؤمن هل. 
ال القواعد املتعلقة حبامية املسـهتكل تظهر رمبا جليا مساةٔل النظام العام امحلايئ، ٕاذ جند النص يف حد ذاته جاء يف جم - 124 

، يتعلق 2009فيفري  25، مؤرخ يف 03-09يف عنوانه ٔانه حيمي طرف وحد فقط وهو املسـهتكل. انظر قانون رمق 
  .2009رس ما 08، صادر يف 15حبامية املسـهتكل ومقع الغش، ج ر عدد، 

(لك أالحاكم؛ سواء مبوجب النظام العام املطلق ٔاو النظام العام  لك قواعد قانون العمل يه حامئية للعامل - 125 
الاجامتعي). فتعطي يف الكثري من أالحيان حقوقا للعامل وحده دون ٔاي حق موازي لصاحب العمل، مثال حق 

ال ميكن لصاحب العمل ذكل. انظر يف ذكل، محمد محمد ٔامحد العامل يف ٕاهناء عقد العمل غري حمدد املدة ٕاراداي، و
  .79جعزي، املرجع السابق، ص 
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ام العام الاجامتعي كفرع خاص بتنظمي من ال ميزيون بني النظ )126(من الكتابهناك 
مفهومان ال  عالقات العمل والنظام العام امحلايئ اليت يه نظرية مسـتقةل يف القانون اخلاص، فهام

 ثل هذا اخللط ابلنسـبة للكتاب اذلين. ٕان اكن من املمكن تفهم م )127(جيب اخللط يف اسـتعامهلام
نون العمل قبل بلورة مفهوم النظام العام تناولوا مساةٔل تطبيق النظام العام امحلايئ يف قا

 الاجامتعي، لكن مل يعد من املستساغ يف وقتنا اخللط بني املفهومني.

فهو ذكل احلد أالدىن من امحلاية  ،فٕان اكن النظام العام الاجامتعي مزية قانون العمل احلديث
الف ذكل ابطال بطالان مطلقا قع لك اتفاق عىل خيت ال ميكن ٔالي ٔان َحيّد مهنا، وياملقررة قانوان ال

  فهـي جائزة وحصيحة كام بينا ذكل. ،د من امحلاية القانونيةيلكن االتفاقات اخملالفة بشلك يز 

خاص ابلنظرية العامة لاللزتامات وخاصة بنظرية  مفهومفهو  ،النظام العام امحلايئٔاما 
ٕارجاع التوازن يف  عن طريق ،تعلق بوضع االٓليات الكفيةل حبامية طرف ضعيفت  ،)128(البطالن

  احلقوق والالزتامات ٕاىل العالقة التعاقدية.

بل ينص وحيدد القواعد اليت  ،ال يكتفي ببان احلد أالدىن من امحلاية ،فالنظام العام امحلايئ
وحده انقص  أالحاكم املتعلقة حبامية انقيص أالهلية مثال متكن هذا الطرف الضيف من امحلاية.

  . )129(لب ٕابطال العقدأالهلية من هل احلق يف ط

ٕان القول بأن النظام العام الاجامتعي خيتلف عن النظام العام امحلايئ، ال نقصد ٔابدا ٔان 
ام فقط. النظام العام الاجامتعي متعلق بقانون العمل والنظام العام امحلايئ متعلق بنظرية الالزت 

يئ، ونورد هنا قرص حاالت حفىت قانون العمل اجلزائري جند فيه ٔاحاكما من النظام العام امحلا
من  )130(12واردة يف املادة فقط، الت قانونية امخس ح عىلاللجوء ٕاىل حتديد مدة عقد العمل 

                                                 
 FARJAT ؛285فياليل عيل، املرجع السابق، ص  ؛54نذكر مثال: السـيد عيد انيل، املرجع السابق، ص  -  126 

Gérard, op.cit., p. 34 
127 - GAUDU François, Le contrat du travail, Dalloz, Paris, 1996, p. 60. 
128 - Ibid. 

ابلرمغ من ٔان املرشع اجلزائري طبق نظرية العقد املوقوف بعد صدور تقنني أالرسة اجلزائري ومل يعد يأخذ بقابلية  -  129 
  العقد لٕالبطال.

ميكن ، عىل ما يأيت: ((، املتعلق بعالقات العمل1990أفريل  21مؤرخ يف ، ال11-90من القانون  12تنص املادة  - 130 
  م عقد العمل ملدة حمدودة ابلتوقيت الاكمل ٔاو التوقيت اجلزيئ يف احلاالت املنصوص علهيا رصاحة ٔادانها:ٕابرا

  عندما يوظف العامل لتفنيد معل مرتبط بعقود ٔاشغال ٔاو خدمات غري متجددة -
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حفاظا  تكريس دميومة عالقة العملفرغبة من املرشع يف  ،املتعلق بعالقات العمل 11-90قانون 
هو عقد القانون العام  ٔان عقد العمل غري حمدد املدة )131(11نص يف املادة  عىل مصلحة العامل،

  .)132(ؤان حتديد مدته يكون اسـتثنائيا فقط

لتحديد مدة عقد  ةفمل يسمح املرشع لصاحب العمل ٔان يتفق مع العامل عىل حاالت جديد
السالفة يكون ابطال. فٕان الحظ  12خارج ما وردة يف املادة  حتديد ملدة العقدالعمل، فأي 

للقانون حيق هل املطالبة إبعادة تكييف العقد عىل انه ابرم  العامل ٔان العقد اذلي ارتُبط به خمالف
. فهذه أالحاكم من النظام العام 11- 90من قانون  )133(14ملدة غري حمددة طبقا لنص املادة 

                                                                                                                                               
عندما يتعلق أالمر ابسـتخالف عامل مثبت يف منصب تغيب عنه مؤقتا، وجيب عىل املسـتخدم ٔان حيتفظ  -

  مبنصب العمل لصاحبه
  عندما يتطلب أالمر من الهيئة املسـتخدمة ٕاجراء ٔاشغال دورية ذات طابع متقطع -
  عندما يربر ذكل تزايد العمل ٔاو ٔاسـباب مومسية -
  عندما يتعلق أالمر بنشاطات ٔاو ٔاشغال ذات مّدة حمدودة ٔاو مؤقّتة حبمك طبيعهتا -

  مدة عالقة العمل ؤاسـباب املّدة املقررة)).يف مجيع هده احلاالت،  العمل،ويبني بدقة عقد 
، املتعلق بعالقات العمل، عىل أنه: ((يعترب العقد مربما 1990أفريل  21، املؤرخ يف 11- 90من القانون  11تنص املادة  -  131 

  ملدة غري حمدودة ٕاال ٕاذا نص عىل غري دكل كتابة.
    ). حمدودة)ل قامئة ملدة غري ويف حاةل انعدام عقد معل مكتوب، يفرتض ٔان تكون عالقة العم

مبعىن ٔان املرشع يقر بأن احلاةل العادية عند ٕابرام عقد العمل يكون عقدا غري حمدد املدة، لكنه اعرتف بأنه يف بعض  - 132 
ل ٕاىل اللجوء ٕاىل حتديد مدة عقد العمل كام يف أالعامحق صاحب العمل منح أالحيان الاسـتثنائية ال مفر من 

غري حمدد املدة هو أالصل وعقد العمل حمدد املّدة هو اسـتثناء، هذا ما حاول فعقد العمل  ،ةذات طبيعة مومسي
يبني  11-90من قانون  12دراسة احلاالت الواردة يف املادة  ابلرمغ من ٔانّ  .من الناحية النظرية هاملرشع ٔان يكرس

من أالحيان، وهذا ٔامر ٔاكده الواقع  عقود العمل يف الكثري ةٔاهنا جاءت عامة ما يسمح ٔالحصاب العمل حتديد مد
عقد العمل حمدد املدة يف ظل إالصالحات العميل. للتفصيل يف هذا املوضوع انظر: بلمهيوب عبد النارص، 

، مذكرة لنيل درجة املاجسـتري يف القانون فرع قانون أالعامل، لكية احلقوق، جامعة مولود معمري، تزيي الاقتصادية
  .2004وزو، 

، عىل ما ييل: ((يعترب عقد ، املتعلق بعالقات العمل1990أفريل  21املؤرخ يف  11-90من القانون  14ادة تنص امل -  133 
العمل املربم ملدة حمدودة خالفا ملا تنص عليه ٔاحاكم هدا القانون، عقد معل ملدة غري حمدودة، دون إالخالل 

  ).القانون)ابٔالحاكم أالخرى الواردة يف 
الاجامتعية ابحملمكة العليا يشرتط ٔان يمت طلب ٕاعادة تكييف العقد عىل ٔانه ٔابرم ملدة غري  نالحظ ٔان اجهتاد الغرفة

حمددة املدة حني رساين العقد ال بعد انهتاءه وتنفيذه دون حتفظ، انظر قرار صادر عن الغرفة الاجامتعية ابحملمكة 
.  406- 403، ص 2009، 01ا، عدد ، جمةل احملمكة العلي2009جانفي  06يف  املؤرخ 476502العليا حتت رمق 

ومساةٔل طلب ٕاعادة تكييفه، ٕاذ هذا  مدة تنفيذ عقد العمل حمدد املدة نالحظ ٔانه من غري املعقول ٔان نقرن بني
  احلق ال يسقط ٕاال مبرور مدة التقادم العادية للحقوق.
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  امحلايئ مبا ٔان الهدف من ٕاقراراها هو خدمة مصاحل العامل بتحقيق دميومة معهل.

يرصف أالفراد عن ٕابرام بعض العقود، فيحيط  ٔان ،بقواعد النظام العام امحلايئيريد املرشع 
ٔاما النظام العام  ،ٕابرام بعض العقود بقواعد سلبية متنع بنود ٔاو اجيابية تفرض بنود بشلك آمر

الاجامتعي ال مينع وال يفرض عىل أالطراف، لكنه يلكف أالطراف بأن يؤسسوا عالقاهتم ٕاطار 
  .  )134(قانوين معد سلفا

يبقى ٔاهنا يلتقيان  ،ني النظام العام الاجامتعي والنظام العام امحلايئلكن ابلرمغ من اخلالف ب
   .)135(ويشرتاكن يف كوهنام هيدفان ٕاىل حامية الطرف الضعيف يف العالقة التعاقدية

تتصف بأهنا من النظام العام امحلايئ ويف  يف قانون العملمن يرى ٔان بعض أالحاكم  كذكل
عام الاجامتعي. فاحلد الوطين أالدىن لٔالجر ٔاكيد ٔانه من نفس الوقت بأهنا ٔايضا من النظام ال

يحقق حامية للعامل من اسـتغالل قد ل ٔالنه هيدف ٕاىل حتديد أالجور يف ادلوةل  ،النظام العام امحلايئ
لكنه يشلك ٔايضا حدا ٔادىن من  ، ذلكل فهو من النظام العام امحلايئ.يقع من قبل ٔاحصاب العمل

فته هذا التحديد لٔالجر برشط ٔان تكون اخملالفة تأيت بأجر ٔاحسن ابلتايل جيوز خمال  ،امحلاية
  .)136(للعامل، فهـي من النظام العام الاجامتعي ٔايضا

  

  

  

  

  
                                                                                                                                               

 من قبل العامل) وٕاال ال تقبل كذكل ترشط الغرفة الاجامتعية ابحملمكة العليا ٔان تثار املساةٔل من ذي مصلحة (يعين
، 2011، 02، جمةل احملمكة العليا، عدد 2011جوان  02مؤرخ يف  622703ادلعوى، انظر قرار صادر حتت رمق 

ٔان لك خمالفة  11- 90مكرر من قانون رمق  146. كذكل نالحظ ٔان املرشع جعل حسب املادة 215-213ص 
، ابلتايل جيوز ٔاحاكم من النظام العام ب عليه جزائيا، فذكل يهٔالحاكم ٕابرام عقد العمل حمدد املدة فعال معاق

  للقايض ٔان يثريها من تلقاء نفسه.
134 - MEYER Nadège, op.cit., p. 100. 
135 - JEANSEN Emeric, L’articulation des sources du droit: Essai en droit du travail, 

Économica, Paris, 2008, p. 99, note 06. 
136 - CANUT Florence, op.cit., p. 20. 
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 متيزي النظام العام الاجامتعي عن النظام العام مبفهوم قانون العمل  –اثلثا 

هوم قانون النظام العام الاجامتعي بأنه النظام العام مبف  عادة ما يوصف يف قانون العمل
جاءت به  اممٔاكرث مزااي و حامية لعامل ٔاكرث افالنظام العام الاجامتعي، هو ٕاماكنية منح  .)137(العمل

، عن طريق االتفاقيات واالتفاقات امجلاعية ٔاو عن طريق عقود العمل الرمسية القانونية النصوص
 وامحلاية املمنوحة للعامل واملزاايالفردية، هذا من هجة. وعدم السامح ابلتقليل ٔاو احلد من احلقوق 

  ، من هجة ٔاخرى.مبوجب النصوص الترشيعية والتنظميية

فقواعد النظام العام الاجامتعي يه قواعد من النظام العام رمغ التباين بيهنا وبني قواعد 
النظام العام التقليدي. لكن هل حصيح ٔان النظام العام الاجامتعي هو ما اصطلح عليه ابلنظام 

  م قانون العمل؟العام مبفهو 

لكن فيه بعض القواعد  ،من النظام العام الاجامتعي حصيح ٔان معظم قواعد قانون العمل
للعامل. مفن هذه  ٔاكرث نفعااذلي ال ميكن خمالفته ولو  ،)138(املطلقتتصف بأهنا من النظام العام 

ٔاايم العمل عن مخسة  القواعد تكل املتعلقة ابلراحة القانونية أالسـبوعية، مفثال ال ميكن ٔان تقل عدد
كذكل حق العامل يف اللجوء ٕاىل القضاء لتسوية نزاع فردي يف العمل مل يمت  .)139(أالسـبوعٔاايم يف 

                                                 
  فهناك العديد من كتاب قانون العمل ال يسمونه ابلنظام العام الاجامتعي بل النظام العام مبفهوم قانون العمل: -  137 

LYON-CAEN Gérard, «Négociation collective et législation d’ordre public », Dr. 
soc, n° 02, 1973, p. 89 ; BONNECHERE Michèle, «L’ordre public au sens de droit 
du travail », JCP, CI, 11604 ; BONNECHERE Michèle, «L’ordre public en droit du 
travail ou la légitime résistance du droit du travail à la flexibilité », op.cit., p. 171 ; 
ROZES Louis, op.cit., p. 311 ; REVET Thierry, op.cit., p. 43.  

احلقيقة ٔان هناك من ينفي وجود قواعد من النظام العام املطلق يف قانون العمل، بل يعتربها لكها من النظام العام  - 138 
  من تقنني العمل الفرنيس، انظر يف ذكل: L 132-4الاجامتعي انطالقا من تفسريه لنص املادة 

 LYON-CAEN Gérard, «L’ordre public de protection, heurs et malheurs d’une 
vieille notion neuve », op.cit., p. 99.  

  . 1973مارس  22لكن هذا املوقف مت نفيه لكيا من قبل جملس ادلوةل الفرنيس يف رٔايه الصادر يف 
 صاحل العامل فمل يعد هذا النقاش موجودا ٕاذ هناك فعال قواعد يف قانون العمل ال ميكن خمالفهتا ولو اكنت اخملالفة يف

  ٔالهنا من النظام العام املطلق.
، 03، احملدد للمدة القانونية للعمل، ج ر عدد 1997جانفي  11، مؤرخ يف 03- 97من أالمر رمق  02تنص املادة  - 139 

  حتدد املدة القانونية أالسـبوعية للعمل بأربعني ساعة يف ظروف العمل العادية.، عىل ما يأيت: ((1997الصادر يف 
)) فبالرمغ من ٔان مصلحة العامل تقتيض ٔان جيمع مثال ساعات العمل يف هذه املدة عىل مخسة ٔاايم عىل أالقل توزع

  ثالثة ٔاايم لكنه ال ميكنه ذكل ٔالن النص من النظام العام املطلق.
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تسويته داخليا ٔاو عن طريق التسوية الودية مبعية ماكتب املصاحلة، فٕاجراءات التسوية القضائية 
عن طريق ماكتب ية ودوتسوية  )140(داخلية ودية لزناعات العمل الفردية تسـبقها تسوية

، ٕاذ يعترب حمرض عدم املصاحلة احملرر من قبل ٔاعضاء مكتب املصاحلة رشط شلكي )141(املصاحلة
. فهل ميكن االتفاق عىل )142(قضائية ٔامام القسم الاجامتعي ابحملمكةدعوى جوهري قبل مبارشة ٔاية 

؟ ذكل ٔامر غري يف عدم وجوده ميكن ٔان تكونٕاسقاط هذا الرشط، ابلرمغ من ٔان فائدة العامل 
يه من النظام العام املطلق اذلي ال ميكن  04- 90من القانون رمق  19 وارد لسبب كون املادة

  خمالفته وٕان اكنت اخملالفة يف صاحل العامل.

كذكل يف قانون العمل املرشع يسمح يف بعض أالحيان مبخالفة القواعد الترشيعية لكن 
لعامل وهو ما يسمى ابلنظام العام الاسـتثنايئ. مثل القانون ابلتقليل من امحلاية القانونية املقررة ل

بفرنسا حول حتديد املّدة القانونية للعمل، اذلي يسمح لٔالطراف  1982جانفي  16الصادر يف 
الاجامتعية (العامل وصاحب العمل) مبخالفة هذا املّدة القانونية ابلزايدة. هذا ملسايرة ظروف 

  ون وفق رشوط:لكن ذكل جيب ٔان يك .)143(املؤسسة
  فال يسمح ابختاذ مثل هذا إالجراء ٕاّال ٕاذا نص عليه املرشع رصاحة. -
  .الالزتام ابحلدود اليت يضعها املرشع -
  .كذكل ٔان يمت ابتفاق جامعي وليس يف العقد الفردي -

هذا الاسـتثناء اذلي ٔاىت به القانون الفرنيس يعترب خرقا صارحا للنظام العام الاجامتعي 
للعامل من بني مجيع القواعد املتدافعة، وهو تعدي وتراجع عن  حاكم االٔكرث نفعااالٔ وملبدٔا تطبيق 

  .)144(الطبيعة االٓمرة للنظام العام الاجامتعي

                                                 
اعات ، املتعلق بتسوية الزن 1990فيفري  06، املؤرخ يف 04- 90من القانون رمق  05ٕاىل  03راجع املواد من  -  140 

 28-91عدل واملمتم ابلقانون رمق . امل240، ص 1990فيفري  07، الصادر يف 06الفردية يف العمل، ج ر عدد 
  .1991 ديسمرب 25 ، الصادر يف86، ج ر عدد 1991ديسمرب  21املؤرخ يف 

الزناعات  ، املتعلق بتسوية1990فيفري  06، املؤرخ يف 04- 90من القانون رمق  35ٕاىل  26راجع املواد من  -  141 
  الفردية يف العمل.

جيب ٔان يكون لك خالف فردي خاص ابلعمل موضوع حماوةل من القانون نفسه عىل ما ييل: (( 19تنص املادة  -  142 
  )).للصلح ٔامام ماكتب املصاحلة قبل مبارشة ٔاي دعوى قضائية...

143 - PETIT Franck, «L’ordre public dérogatoire », RJS, n° 05, 2007, p. 391. 
  ذلكل يتساءل بعض الكتاب هل قانون العمل هو فعال قانون تقديم؟ انظر يف ذكل: -  144 

MOULY Jean, Droit du travail, Bréal, Paris, 2008, p. 10. 
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النظام العام مبفهوم النظام العام الاجامتعي مكفهوم مسـتقل عن ابلتايل جيب ٔان منزي بني 
. والنظام العام الاسـتثنايئ عام املطلققانون العمل اذلي يتضمن النظام العام الاجامتعي والنظام ال

النظام العام مبفهوم قانون ابلتايل غري سلمي ٔان خنلط بني مصطلحي النظام العام الاجامتعي و 
  العمل، ٕاذ النظام العام الاجامتعي جزء من النظام العام مبفهوم قانون العمل.

، ويعين ٕاماكنية )145(العمل خنلص ٕاىل ٔان النظام العام الاجامتعي يتعلق بغالبية قواعد قانون
خمالفهتا وٕان اكنت من النظام العام مبوجب قواعد قانونية اتفاقية، لكن برشط ٔان تتضمن اخملالفة 

  ٔافضل للعامل. ومزااي حامية ٔاو حقوق

  

  

                                                 
، ٔاطروحة لنيل درجة دكتوراه يف نظام التحكمي يف تسوية منازعات العمل امجلاعية: دراسة مقارنةواحض رشـيد،  -  145 

  .180، ص 2010قانون، لكية احلقوق والعلوم السـياسـية، جامعة مولود معمري تزيي وزو، العلوم، ختصص ال
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  املبحث الثاين
  للعاملأالحاكم االٔكرث نفعا مبدٔا تطبيق مدلول 

  

حمل جمادةل ٔاو حباجة مل يعد  للعاملأالحاكم االٔكرث نفعا مبدٔا تطبيق وجود  يرى البعض ٔانّ 
ٔاو مفتاح قبة قانون  )146(روح قانون العمل وصف بأنهما دفع ابلبعض ٕاىل ، ٕاىل التأكيد عليه

ضعيف ال  الطرف كونه ،برضورة حامية العاملتتعلق قمي سائدة  مبدٔا يعرب عنمبا ٔانه  .)147(العمل
 يف العالقة التعاقدية من اجلانب الاقتصادي عىل أالقل، فيجب حاميته مبوجب قواعد قانونية آمرة

ليت امن بني ٔامه الراكئز  ،للعاملأالحاكم االٔكرث نفعا مبدٔا تطبيق يبقى  ،ذلكل .من النظام العام
يسمح ابلتقدم الاجامتعي وحتسني الظروف املهنية والاجامتعية  فهو مبدأ  ،لقانون العم علهيا ينب

   .للعامل

بل جيب مراعاة الظروف الاقتصادية  غري مسـتقل بذاته،اجلانب الاجامتعي  ٔانلكن مبا 
لظروف الاقتصادية يطرٔا عىل اللمؤسسة، فالعالقات الاجامتعية تتأثر مبارشة بأي تغيري 

ولعل بعض  ،تثري جدال واسعا يف قانون العملال تزال ني املبادئ اليت ذلا فهو من ب ،للمؤسسة
  .(املطلب أالول) فعال يف ترشيع العمل وجودهرمغ حقيقة  )148(بدٔا ٔاصالمك  الفقه ال يعرتف به

ٕاىل تطبيق قواعد اتفاقية واستبعاد  يؤديمبدٔا تطبيق أالحاكم االٔكرث نفعا للعامل  ٕاعاملٕان 
ُ  ،قواعد رمسية قاعدة  وضعومعلوم ٔانه حني  ،ا ٔاعىل يف هرم تدرج القواعد القانونيةفرتض ٔاهني

قانونية جيب ٔان ختضع للقاعدة أالعىل مهنا، ذلا كيف ٔامكن التعايش بني تطبيق أالحاكم االٔكرث 
  نفعا للعامل من ٔاي مصدر اكن مع مبدٔا التدرج الهريم للقواعد القانونية (املطلب الثاين).

  

                                                 
146 - CHALARON Yves, «L’application de la disposition la plus favorable », op.cit., p. 243. 
147 - SUPIOT Alain, Critique du droit du travail, op.cit., p. 139. 
148 - PELISSIER Jean, «Existe-t-il un principe de faveur en droit du travail ? », in mél, 

DESPAX Michel, PUF, Toulouse, 2002, pp 389-394; LAULOM Sylvaine; MERLEY 
Nathalie, «La fabrication du principe de faveur », RDT, 2009, p. 219, 
http://www.decouvrir.dalloz.fr 
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  املطلب أالول

  للعاملأالحاكم االٔكرث نفعا مبدٔا تطبيق مفهوم 

  

منذ القوانني أالوىل اليت هتم عامل الشغل، فالترشيعات أالوروبية  ترفهذا املبدٔا كفكرة عُ 
اكنت تسمح لصاحب العمل بتحسني القانون ابسـتعامل سلطته، فمل يرغب  )الفرنيس خاصة(

 امجلاعية ات واالتفاقاتاالتفاقي. مث بعد ظهور )149(يف ذكل الوقت املرشع بتقييد ٔاحصاب العمل
، خول املرشع الطرفني املهنية بني العامل وصاحب العملعالقة الكوسـيةل تسمح بتنظمي  للعمل

 .)150(وسـيةلذه الحتسني القانون هب

ملا ٔاصبحت ادلوةل تتدخل لتقيد السلطة املمنوحة للطرفني يف االتفاق عىل تنظمي  بعد ذكل،
ة، بفرضها حًد ٔادىن من امحلاية للعامل اذلي ال جيوز الزنول عنه عند عالقاهتم املهنية والاجامتعي

مث يف سـتينات القرن املايض بدٔا الفقه الفرنيس هيمت بدراسة هذا  ،مت تكريسه يف الترشيع التفاوض
  .)151(املبدٔا خاصة بعد صدور النص اذلي حيدد احلد أالدىن لٔالجر

م االٔكرث نفعا للعامل (الفرع أالول) وٕابراز ذلا وجب علينا حتديد مفهوم مبدٔا تطبيق أالحاك
ٔامهيته (الفرع الثاين) كذكل الرتكزي عىل ٔان مبدٔا تطبيق أالحاكم االٔكرث نفعا للعامل هو ٔاثر للنظام 

  العام الاجامتعي ال مرادف هل (الفرع الثالث).

  

  

  

  

  
                                                 

149 - MEYER Nadège, op.cit., p. 11. 
150 - JEANSEN Emeric, op.cit., p. 97. 
151 - Ibid. 
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 الفرع أالول
  للعاملأالحاكم االٔكرث نفعا مبدٔا تطبيق تعريف 

املصادر عند تعددها وقابليهتا  تدافعحبسم للقايض الوسـيةل اليت تسمح  هذا املبدٔا يعين
 وأالولويةللعامل، فهو مكعيار لرتتيب القواعد عند تطبيقها  نفعااملصدر االٔكرث مجيعا للتطبيق لصاحل 

 .)152(حبسب ٔافضليهتا كونت

 principe )153(اةـمبدأ احملاب من ،نجد الكتاب يسـتعملون عّدة تسميات للتعبري عن املبدأ ف 
de faveur  النظام العام الاجامتعيordre public social  النظام العام يف قانون العمل

ordre public en droit du travail  النظام العام امحلايئordre public de 
protection  النظام العام أالدىنordre public minimum ou plancher  النظام العام

  . )c relatifordre publi)154النسـيب 

 احلقيقة ٔان هذه التسميات ليست حصيحة لكها، مفزيان بني النظام العام الاجامتعي عن
ابلتايل ال ميكن اخللط بيهنام  ،لنظام العام مبفهوم قانون العملمع ا النظام العام امحلايئ، كذكل فعلنا

ٔاكرث  و مصلح سـيايسمصطلح احملاابة ليس مبصطلح قانوين بل هكذكل  ،بل جيب المتيزي بيهنام
 .يعرب عن تفضيل ٔاحد أالشخاص (ليس طرف) دون وجه حقو 

الغرفة و  ،"أالحاكم االٔكرث نفعا"يسـتعمل مصطلح  118املادة يف نص  ،املرشع اجلزائري ٕانّ 
ابلتايل  .]أالرمحدٔا فاسـتعملت مصطلح [الاجامتعية ابحملمكة العليا اكن لها فرصة التطرق ٕاىل املب

ويه التسمية  ]تطبيق أالحاكم االٔكرث نفعا للعامل[ عبارة رشع اذلي يسـتعملاعمتدان مهنج امل 
  .اجلزائري للتعبري عن هذا املبدٔا يف قانون العمل ،الصحيحة يف نظران

  ملبدٔا تطبيق أالحاكم االٔكرث نفعا للعامل التعريف الفقهـي –ٔاوال 

 ُ مكبدٔا مسـتقل بذاته يطبق  لللعامأالحاكم االٔكرث نفعا مبدٔا تطبيق فون عّرِ ٕان الكتاب قلام ي
خاصة مع النظام  ،يف قانون العمل، ٕاذ كثريا ما يتعرضون ٕاىل املبدٔا مع خلطه مبفاهمي ٔاخرى قريبة

                                                 
152 - BOCQUILLON Fabrice, «Que reste-t-il du principe de faveur», Dr. soc, 2001, p. 

255. 

  لكن لكمة احملاابة ليس لها مدلول قانوين واحض. .09، ص املرجع السابقهذه الرتمجة ٔاسـتعملها صالح محمد ٔامحد،  -  153 

؛ 09للتفصيل يف لك التسميات اليت يطلقها الفقه عىل هذا املبدٔا، انظر: صالح محمد ٔامحد، املرجع السابق، ص  - 154 
  .JEANSEN Emeric, op.cit.. p. 99كذكل: 
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ٔادىن ٕان اكنت اتفاقية هو ٕاماكنية خمالفة القواعد القانونية أالمسى بقواعد اذلي [العام الاجامتعي 
هو الوسـيةل اليت متكننا من [ للعاملاالٔكرث نفعا أالحاكم مبدٔا تطبيق ٔاما  ]اخملالفة يف صاحل العامل

حتديد القاعدة القانونية اليت تتضمن ٔافضل حق للعامل من بني القواعد املتدافعة ٔاو املتنازعة (من 
  .)155(فهذا أالخري يعترب أكثر للنظام العام الاجامتعي ] ...)وهمنية مصادر خمتلفة ترشيعية ٔاو اتفاقية

يفرتض ٔاوال ٔان هناك خمالفة للقواعد  للعاملحاكم االٔكرث نفعا االٔ بدٔا تطبيق مف ابلتايل 
مبا ٔان ، ٔاو ٔاي مصدر همين آخر الترشيعية يف اتفاقية جامعية ٔاو مبوجب عقد العمل الفردي

سمح بذكل برشط ٔان تكون هذه اخملالفة ٕاجيابية يُ ف النظام العام الاجامتعي  القاعدة الترشيعية من
  فأهيام جتد طريقا للتطبيق؟ )156(ولكها قابةل للتطبيق ةمتدافعللعامل. فهناك قواعد 

، املصادر تتدافعكوسـيةل حلل مشلكة هنا  للعاملأالحاكم االٔكرث نفعا مبدٔا تطبيق يتدخل 
ويمت تطبيق املصدر اذلي ٔانشأ الوضع القانوين االٔكرث رغدا ٔاو أالقل ٕارهاقا للعامل مقارنة ابٔالوضاع 

  . )157(اليت ٔانشأهتا القواعد أالخرى

فهذا املبدٔا يأخذ مكعيار لرتتيب القواعد عند تطبيقها بتحديد القاعد اليت تكون لها ٔاولوية 
التطبيق، ذكل ليس ابلنظر ٕاىل مسوها ٔاو قوهتا (من حيث منشأها) وٕامنا ابلنظر ٕاىل ٔافضليهتا 

  .)158(للعامل

. ٕاذ )159(نونيةعل العامل ٕالنشاء القواعد القاأالحاكم االٔكرث نفعا مبدٔا تطبيق كذكل يتدخل 

                                                 
  .املطلبمن هذا  الفرع الثالثراجع  -  155 

  .08 ص صالح محمد ٔامحد، املرجع السابق، -  156 

  ؛ كذكل انظر:09، ص املرجع نفسه -  157 

ALIPRANTIS Nikitas, La place de la convention collective dans la hiérarchie des 
normes, op.cit., p. 56. 

  .08 ص املرجع السابق، صالح محمد ٔامحد، -  158 

  الفقه عارض بشدة هذا ادلور ملبدٔا تطبيق أالحاكم االٔكرث نفعا للعامل، ومهنم خاصة:جانب من ابلرمغ من ٔان  -  159 

PRETOT Xavier, «Conventions et accords collectifs: Principes généraux du droit et 
accords dérogatoires», RJS, n° 12, 1994, p. 821; CHALARON Yves: «L’accord 
dérogatoire en matière de temps de travail », op.cit., p. 355. 

 يطبق حني نشأت القواعد القانونيةومه عىل حق يف ذكل، ٕاذ القول بأن مبدٔا تطبيق أالحاكم االٔكرث نفعا للعامل 
مبدٔا به. ٕاذ تكريس  إالقراررد ومه ال ميكن ض حامت الاعرتاف ابلصفة التقدميية لقانون العمل، لكن ذكل يبقى جميفرت 
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كل تيفرتض ٔان لك قاعدة جديدة يتضمهنا ٔاي مصدر من مصادر قانون العمل ال ميكهنا ٔان ختالف 
، ٕاال ٕان اكنت اخملالفة يف صاحل )160(اليت تأسست علهيا يف نشأهتا طبقا لتدرج القواعد القانونية

 .)161(العامل

 فع مجموعة من القواعد القانونيةيعين عند تدا للعاملأالحاكم االٔكرث نفعا بدٔا تطبيق ابلتايل مف 
ٔاحق ابلتطبيق  ٔاي مهنافيجب البحث عن  من مصادر خمتلفة رمسية (دوالتية) واتفاقية همنية،

  للعامل يه الواجبة التطبيق. نفعا ٔاكرث تتضمناليت  ةهنا القاعد

  ملبدٔا تطبيق أالحاكم االٔكرث نفعا للعامل التعريف القضايئ –اثنيا 

تقدمي تعريف لهذا املبدٔا مكتفيا بتقدمي طبيعته يف القضاء الفرنيس، ٔاما  قلام جلأ القضاء ٕاىل
طبيعته مضن  ن اخلوض ال يف تعريفه وال حماوةل حتديددو  )162(القضاء يف اجلزائر طبقوا هذا املبدأ 

  املنظومة القانونية الوطنية.

ه من املبادئ فنجد حممكة النقض الفرنسـية واجمللس ادلسـتوري الفرنيس كيفوا املبدٔا عىل ٔان
  .)163(فه ٔانه من املبادئ العامة للقانونكيّ سـبقهام و  أالساسـية لقانون العمل، وجملس ادلوةل الفرنيس

                                                                                                                                               
تطبيق أالحاكم االٔكرث نفعا للعامل ال حيول دون ٔاي تقهقر للمزااي املمنوحة للعامل، خاصة يف ظل أالوضاع 

  الاقتصادية الصعبة اليت ميكن ٔان تعرفها املؤسسة. انظر يف ذكل:

CANUT Florence, op.cit., p. 158 et s. 

يعية تسـمتد نشأهتا من القواعد ادلسـتورية، والتنظمي يسـمتد من الترشيع واالتفاقيات واالتفاقات فالقواعد الترش  -  160 
  امجلاعية تربم طبقا للقواعد الترشيعية والتنظميية، وهكذا.

161 - JEANSEN Emeric, op.cit., p. 103. 

، اجملةل 1997جانفي  07ملؤرخ يف ، ا141632انظر قرار الغرفة الاجامتعية ابحملمكة العليا الصادر حتت رمق  - 162 
  .63، ص 1997، 01القضائية، العدد 

  املبحث أالول من الفصل الثاين من هذا الباب ٔادانه. انظر -  163 
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  الفرع الثاين

  للعاملأالحاكم االٔكرث نفعا مبدٔا تطبيق ٔامهية 
  

فعا للعامل من عدة نوايح، فيحل مشلكة نتمكن ٔامهية ٕاعامل مبدٔا تطبيق أالحاكم االٔكرث 
ر عند تعددها (ٔاوال)، وحيقق الغاية التارخيية اليت ظهر من ٔاجلها قانون العمل تدافع املصاد

(اثنيا)، ويعمل عىل الارتقاء ابمحلاية املمنوحة للعامل مبوجب النصوص الترشيعية والتنظميية ملا هو 
  للعامل (اثلثا). ٔافضل

  دراملصا تتدافعحيل مشلكة  للعاملأالحاكم االٔكرث نفعا مبدٔا تطبيق  –ٔاوال 

 ال مرير من قبل الطبقات العامليةاكن بسبب نض ظهور قانون العمل ابلشلك املألوف،ٕان 
ركت املبادرة تُ  ذلكلابلتايل اكن دوما يصبو ٕاىل حتقيق ٔافضل حامية ؤاكرث حقوق لهذه الطبقة. 

نتج ، للمؤسسة الاقتصادية لتنظم عالقاهتا املهنية مع عاملها مبختلف عقود العمل الفردية وامجلاعية
مع خمتلف القواعد  السلطات يف ادلوةلن ة عصادر هذا أالمر تدافع بني القواعد القانونية العن 

يف حتديد ٔاي مهنا  ةطرح مشلكما  ،للتطبيقلكها قابةل ، فهـي هميناتفايق و  القانونية ذات مصدر
  لها أالولوية.

ختصاص التنظميي، فهنا ال يتعلق بتنازع الا للعاملأالحاكم االٔكرث نفعا مبدٔا تطبيق  كذكل،
  . املبدٔا ال يطبق ٕان اكن التنازع يتعلق ابالختصاص التنظميي

جيب عىل املسـتخدم يف املؤسسات عىل: ((  11-90من القانون رمق  75مثال تنص املادة 
) عامال فأكرث ٔان تعد نظام داخليا ؤان تعرضه عىل ٔاهجزة املشاركة ٔاو 20اليت تشغل عرشين (

 77))، تضيف املادة حاةل عدم وجود هذه أالخرية، ٕالبداء الرٔاي فيه قبل تطبيقه ممثيل العامل، يف
النظام ادلاخيل هو وثيقة مكتوبة حيدد فهيا املسـتخدم، لزوما، القواعد من القانون نفسه عىل: (( 

  املتعلقة ابلتنظمي التقين للعمل والوقاية الصحية وأالمن والانضباط.
ال التأدييب، طبيعة أالخطاء املهنية ودرجات العقوابت حيدد النظام ادلاخيل، يف اجمل

)). واحض من خالل هذه املادة ٔان املرشع خول صاحب العمل املطابقة وٕاجراءات التنفيذ
اختصاص تنظميي مبوجب النظام ادلاخيل اذلي يتضمن وجواب القواعد املتعلقة ابلتنظمي التقين 
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أالمن وقواعد الانضباط، كذكل يمت تنظمي السلطة للعمل والقواعد املتعلقة ابلوقاية الصحية و 
  التأديبية خاصة.

مع ٔانه  مفجال حتديد أالخطاء املهنية والعقوابت املناسـبة لها تكون يف النظام ادلاخيل،
 )165(73مبوجب املادة  )164(نالحظ ٔان املرشع ٔاعطى لنفسه حق تنظمي أالخطاء املهنية اجلسـمية

   .11- 90من القانون رمق 

ٔان السلطة التأديبية يمت تنظميها من قبل املرشع يف جزء مهنا مبوجب  ذلكل جند
واحض من خالل ما تقدم ٔان تنظمي  ، مع صاحب العمل مبوجب النظام ادلاخيل.)166(الترشيع

  .أالخطاء املهنية اجلسـمية ٔاو البسـيطة يه من اختصاص املرشع والنظام ادلاخيل

خيتص بتنظمي أالخطاء مهنام يُعمل هنا حلل ٔاي  مفبدٔا تطبيق أالحاكم االٔكرث نفعا للعامل ال
فال ميكن ملبدٔا تطبيق أالحاكم االٔكرث نفعا للعامل ٔان  ،ٔام صاحب العملاملرشع ، ٔاهو املهنية

ٔاكرث نفعا  اكنلكن حني تدافعها يطبق النص اذلي يفصل يف مساةٔل الاختصاص التنظميي، 
، فالغرفة الاجامتعية ابحملمكة )167(1997صادر يف لعامل، وهو ما طبقته احملمكة العليا يف قرارها الل

  صاحب العمل.لالعليا مل هتمت ٕان اكن تنظمي القواعد التأديبية صالحية للمرشع ٔاو 

                                                 
ابلتايل ال  ،بشأن هذه املادة اثر جدال كبري بني الكتاب حول ٕان اكن حتديد تكل أالخطاء جاء عىل سبيل احلرص -  164 

ٔاو ٔان ما تضمنته املادة من حتديد لٔالخطاء جاء عىل سبيل املثال فيحق لصاحب  ميكن لصاحب العمل ٔان خيالفها،
  العمل ٔان ينظم أالخطاء املهنية اجلسـمية تنظامي مغايرا. 

احلرص ٔاما القضاء من خالل قرارات الغرفة الاجامتعية ابحملمكة العليا فاكن يفرسها عىل ٔاهنا جاءت عىل سبيل 
رمغ صياغة  )1998فيفري  10املؤرخ يف  149039 ابحملمكة العليا الصادر حتت رمقانظر قرار الغرفة الاجامتعية (

التطبيق تراجعت الغرفة  ءسو لكن بعد ثالثة عرش سـنة من  .النص اليت تفيد ٔاهنا جاءت عىل سبيل املثال
لواردة يف املادة ؤاصبحت تعترب ٔان هذه أالخطاء املهنية اجلسـمية ا 2004ديسمرب  04الاجامتعية ابحملمكة العليا يف 

ديسمرب  15، مؤرخ يف 283600، مبوجب قرارها الصادر حتت رمق جاء عىل سبيل املثال 11-90من قانون  73
2004.  

، املرشع 29-91من القانون رمق  02دة بعد تعديلها مبوجب املا 11-90من قانون رمق  73املادة  ٕاذ مبوجب نص -  165 
  عىل ٔاهنا جسـمية. اجلزائري حيدد مجموعة من أالخطاء كيفها

، وكذكل بعض إالجراءات التأديبية 11- 90من قانون رمق  73فاملرشع ينظم أالخطاء املهنية اجلسـمية مبوجب املادة  - 166 
؛ ويه رضورة سامع العامل املعين مع متكينه من ٕاحضار زميل هل ليساعده يف ادلفاع عن 2مكرر 73مبوجب املادة 

  ار الترسحي التأدييب.نفسه، وكذكل التبليغ الكتايب لقر 

  .املرجع السابق، 1997جانفي  07، املؤرخ يف 141632قرار الغرفة الاجامتعية ابحملمكة العليا الصادر حتت رمق  -  167 
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  قانون العمللحيقق الغاية التارخيية  للعاملأالحاكم االٔكرث نفعا مبدٔا تطبيق  -اثنيا 

عرفهتا ٔاورواب، ٕاذ نتج عهنا يف  اترخييا قانون العمل ظهر حديثا بعد الثورة الصناعية اليت
اجلانب الاجامتعي جتمع عدد كبري من أالشخاص يعملون داخل املصانع الكبرية، فاكنت ظروف 

  .العمل العمل داخلها مزرية فنجد مجيع ٔافراد العائةل يشـتغلون عند رب

 احلرية والعداةل تدعوا ٕاىلجديدة ٕاىل بروز ٔافاكر  عديدة ٔادتثورات ودلت هذه أالوضاع 
مبا ٔان غالبية ٔافرد اجملمتع اكنوا يشـتغلون يف تكل املصانع، ظهر وعي دلهيم برضورة و  ،املساواةو 

الاجامتعية. فأقاموا ٕارضاابت وثورات ومن ٔاجل حتسني ٔاوضاعهم املهنية  للنضالتوحيد اجلهود 
ىل وصول بعض أالحزاب الاشرتاكية إ و  هتديدها ملراكز السلطات احلامكةنتيجة . من ٔاجل ذكل

بدٔات تُصدر مجموعة من القوانني هدفها أالول ليس تنظمي عالقة العمل بل حامية  ٔاورواباحلمك يف 
  .)168(بتحديد املدة القانونية اليومية للعمل السن القانونية للعمل بدٔاتالطبقة العاملية، 

اكنت  عالقات العمل اليت عادة تنظميالٕ صدرت قوانني وأ  )169(تدخلت ادلوةل بعد ذكل
فتدخل ادلول اكن  )عقد ٕاجارة اخلدمة هاذلي سام(منذ نشأهتا مبوجب قواعد التقنني املدين منظمة 

، وٕابراز اخلصوصية اليت ينفرد هبا عقد العمل عن )170(خاصة بتقييد سلطات صاحب العمل
   .)171(العقود اخلاصة أالخرى

                                                 
 15اكنت السن القانونية للعمل احملددة من قبل ٔاحصاب العمل يه مخس سـنوات واملدة القانونية للعمل يه ٕاذ  -  168 

  ساعة معل يوميا.

تدخال ٕانسانيا نظرا لبؤس الطبقات الشغيةل يف اجملمتع  1850و 1840تدخل ادلوةل يف فرنسا مثال بني اكن  -  169 
  للمحافظة عىل الكرامة إالنسانية، ٔانظر يف ذكل:

PELSSIER Jean ; SUPIOT Alain ; JEAMMAUD Antoine, Droit du travail, 22eme éd., 
Dalloz, Paris, 2004, p 11. 

 عىل املبدأ  قيود ٔاخرى وردتطبق مبدٔا سلطان إالرادة ابلشلك اذلي طبق فيه يف التقنني املدين، بل فمل يعد ي  - 170 
حمدد املدة ٔاو غري –خاصة بعقد العمل، فمل تعد للطرفني (صاحب العمل خاصة) حرية يف اختيار طبيعة العقد 

 ؤاحضى القانون يسمح)، 11-90نون رمق من قا 12املادة مثل ما هو وارد يف الترشيع اجلزائري مبوجب (-حمدد املدة
) دون متكني صاحب العمل 11-90من قانون رمق  68للعامل إبهناء عقد العمل إبرادة منفردة (طبقا لنص املادة 

  هبذا احلق.

يمتزي عقد العمل خبصائص جتعهل ينفرد هبا مقارنة ابلعقود اخلاصة أالخرى، خاصة مساةٔل تبعية العامل لصاحب  -  171 
ف ٔانه يّ كذكل متكني صاحب العمل من ممارسة السلطة التأديبية عىل العامل يف حاةل ارتاكبه فعل كُ  هجة،ن العمل م

عنرص التبعية يف عالقة القانون ٔاو النظام ادلاخيل للمؤسسة. انظر يف ذكل: بوضياف عامر،  مبوجبخطأ همين 
  .1992عة اجلزائر، ، رساةل لنيل درجة املاجسـتري يف القانون، لكية احلقوق، جامالعمل
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 ةايامحلدوما تضمنت مظهر من مظاهر لك جوانب يف عالقة العمل  يفتدخل ادلوةل 
، هذا ما ٔادى ابلفقه اىل )172(ذلا توجد دوما غاية اترخيية يف قانون العمل هو حامية العامل ،للعامل

  .وصف قانون العمل بأنه ذات طابع حاميئ

واحرتاما ملبادئ الليربالية اليت تقتيض عدم تدخل ادلوةل يف  ،يف منتصف القرن املايض
فقط ٔاصبح تدخل ادلوةل  بل ،العمل رف يف عالقةطهـي غري معنية كف  ،النشاط الاقتصادي

مث عىل الرشاكء الاجامتعيني ٔان يتفقوا لينظموا عالقاهتم املهنية  ،لفرض حد ٔادىن من امحلاية
ٔاو االتفاق حسب حاجاهتم ووضعية مؤسسـهتم، فميكهنم ٔان يبقوا عىل احلد أالدىن املكرس قانوان 

  أالدىن املكرس من قبل ادلوةل. احلد هذا ، لكن دون ٕاماكنية الزنول عن عىل حامية ٔافضل

 أالحاكمتطبيق هذه الوسـيةل اجلديدة يف تنظمي عالقة العمل تتضمن حامية ٔايضا للعامل، ف 
. ٕان الاعرتاف مباكنة )173(مل يف قانون العملالعامل هو تعبري واحض لتفضيل العاالٔكرث نفعا ل

دون ٔاي تراجع، وهو ما سـيجعل قانون العمل يتطور بشلك ٕاجيايب اكن دسـتورية لهذا املبدٔا 
نالحظه يف حقيقة أالمر مفثال ابلنسـبة لٔالجر الوطين أالدىن املضمون منذ ظهوره يف لك أالنظمة 

الفردية  واملزاايالقانونية املقارنة يعرف تنايم فقط، فال ميكن تصور الرتاجع عىل لك هذه احلقوق 
  .)174(وامجلاعية اليت يكتسـهبا العامل يف ٔاي تنظمي قانوين

 قواعد قانون العملآلية تسمح بتحسني  للعاملأالحاكم االٔكرث نفعا مبدٔا تطبيق  –لثا اث

مقارنة بفروع القانون  ،يعترب ظهور قانون العمل كفرع من فروع القانون حديث نسبيا
ادلمع املسـمتر من قبل العامل  ،تطوره الرسيع يفأالخرى، ومن بني ٔامه العوامل اليت سامهت 

  اليت يسعون هبا حتقيق ٔاكرث حقوق ؤافضل حامية اجامتعية. ،عيةابملطالب الاجامت
                                                 

172 - BOCQUILLON Fabrice, « que reste-t-il du principe de faveur », op.cit., p. 262. 
173 - ALIPRANTIS Nikitas, la place de la convention collective dans la hiérarchie des 

normes, op.cit., p. 52. 

لٔالنظمة ل من ٔازمات اقتصادية نتيجة التطبيق املتوحش يبقى هذا الالكم نسـيب ٔالن ما عرفته بعض ادلو  - 174 
، ٔادت تقريبا ٕاىل ٕافالس بعض ادلول، مثال ما حدث لليوانن وبعض ادلول أالوروبية نتيجة أالزمة الاقتصادية
ال اآثر اجامتعية وخمية عىل العامل، وطبعا  ودلتابلتايل  فمل يعد اقتصاد هذه ادلول حيمتل أالزمة، ،املالية العاملية

  .، ٔاو تكل اليت اكنوا يسـتفيدون مهنااليت اكتسـهبا العامل واملزاايميكن لدلوةل ٔان تظل ملزتمة ابحرتام لك احلقوق 

كذكل أالمر نفسه عاشـته اجلزائر يف تسعينات القرن املايض، فنتيجة لٔالزمة املتعددة أالوجه اليت عرفهتا ٔادت ٕاىل 
ع اجامتعية صعبة نتيجة ترسحي العامل وغلق املؤسسات إالنتاجية اهنيار نسـيجها الاقتصادي فأدى ذكل ٕاىل ٔاوضا

  نظرا لعجزها.
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ذلا جند قانون العمل مل يعرف تقهقرا منذ ظهور ٔاوىل تقنينات العمل يف بداية القرن 
، فدامئا قانون العمل يتطور وفق منحى تصاعدي. ٕان مردُّ هذا التطور اذلي يعرفه )175(املايض

  اعده جبعلها من النظام العام الاجامتعي.قانون العمل يه اخلصوصية اليت متزي قو 

مفهوم النظام العام الاجامتعي يتضمن يف طياته ٔان القواعد املكونة لقانون العمل ابلعودة ٕاىل 
من النظام العام الاجامتعي ابلتايل  بشلك سليب، لكوهنايه من النظام العام فال جتوز خمالفهتا 

ملا يسـتقر تنظمي العالقة املهنية بني الرشاكء فدوما . للعامل ٕاجيايببشلك جيوز خمالفهتا 
الاجامتعيني، يتدخل املرشع ليعدل القانون ابجتاه حتسني احلد أالدىن من امحلاية القانونية اليت 

  يرغب ٔان يسـتفيد مهنا مجيع العامل.

السـياسة الاجامتعية اليت تتبناها ادلوةل مع الواقع  رتباط الوثيق بنيبسبب الا غري ٔانه
ادي يفرض التضحية ببعض امحلاية الاجامتعية حتقيقا للفعالية والنجاعة الاقتصادية الاقتص

  .)176(تنهتجها ادلوةل اليت امةمر مساةل خيارات يف السـياسة العللمؤسسة، فيبقى هذا االٔ 

  

  الفرع الثالث
  أكثر للنظام العام الاجامتعي للعاملأالحاكم االٔكرث نفعا مبدٔا تطبيق 

أالحاكم مبدٔا تطبيق لنظام العام الاجامتعي مكفهوم لدلالةل عىل بعض الكتاب ا يسـتعمل
 بني ترابط وثيق اكن هناك فعال ٔالنه، لكن هذا اخللط ليس حصيحا. )177(للعاملاالٔكرث نفعا 

  .فاملفهومني مرتابطني لكن ليس مرتادفني )178(اماملفهومني لكن جيب المتيزي بيهن
                                                 

  ، مث تبعته تقنينات العمل أالوروبية أالخرى.1910ديسمرب  28ظهر تقنني العمل الفرنيس يف  -  175 

ب أالول من الفصل الثاين، املبحث الثاين، املطلسـمت تفصيل مساةٔل الصفة التقدمية لقانون العمل الحقا، ٔانظر  -  176 
  .الباب الثاين

  كن للك جمال خاص به، ٔانظر مثال:ا يف خلط بني مفهومني مرتابطني لعدد من الكتاب وقعو  -  177 

MORIN Marie-Laure, Le droit des salariés à la négociation collective. Principe 
général du droit, LGDJ, Paris, 1994, p. 37 ; MOREAU Marc, J.-Cl. Travail, V° 
Sources, fasc. 1-10, 2000, p. 13 ; CHEVILLARD Alain, «La notion de la disposition 
plus favorable », Dr. soc, n° 04, 1993, p. 363. 

أالحاكم االٔكرث نفعا  ام العامل الاجامتعي ومبدٔا تطبيقالنظ مفهومهناك عدد كبري من الفقهاء من ميزي حصيحا بني  -  178 
  ، ٔانظر مثال:لعاملل
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عد القوا متكنيهو و  ،)179(ايئامحلعام نظام المن ال  هو النظام العام الاجامتعيرٔاينا ٔان 
الرشاكء الاجامتعيني خمالفة القواعد املكرسة مبوجب النصوص الترشيعية  املعدة من قبلتفاقية اال

من مصدر اتفايق ٔاو همين لقاعدة ٔاخرى من ، كذكل ٕاماكنية خمالفة قاعدة بشلك ٕاجيايبوالتنظميية 
  للعامل. ٔاكرث نفعااخملالفة  ، برشط ٔان تكونمصدر اتفايق ٔاو همين آخر

 أالقل قاعدتني قابلتني ، يفرتض دامئا وجود عىلللعاملأالحاكم االٔكرث نفعا مبدٔا تطبيق ٔاما 
ة ـا بني القواعد املكرسة مبوجب النصوص الترشيعية واالتفاقي، ٕامّ من مصدرين خمتلفني للتطبيق

ٔالن الك املصدرين  تدافع بني القواعدي ٕاىل ٔاو بني القواعد االتفاقية فامي بيهنا. هذا الازدواج يؤد
يتدخل حلسم ٔاي من القاعدتني  للعاملأالحاكم االٔكرث نفعا مبدٔا تطبيق و  قابلني للتطبيق،

  سـتطبق. 

لن وتنظميية  فلوال ٕاماكنية خمالفة القواعد االتفاقية للقواعد املكرسة مبوجب نصوص ترشيعية
  .للعاملا أالحاكم االٔكرث نفعمبدٔا تطبيق يكون هناك 

 للفصلالمتيزي بني النظام العام الاجامتعي ومبدٔا تطبيق أالحاكم االٔكرث نفعا للعامل  يقتيض
  بني جمال تدخل ومصدر الك املفهومني.

  جمال تدخل خمتلف للمفهومني –ٔاوال 

القواعد املكرسة مبوجب  ختالفبصالحية القواعد االتفاقية بأن  النظام العام الاجامتعي يقرّ 
 موازية جديدة اتفاقية ية، ابلتايل هناك ٕاماكنية لظهور قواعد قانون رشيعية ٔاو تنظمييةنصوص ت 

ٕاذن املرشع  .)180(. مفجال تدخل النظام العام الاجامتعي هو ٕانشاء قواعد قانونيةالرمسيةلقواعد ل
 ينشـئوهنايسمح للرشاكء الاجامتعيني إبنشاء قواعد قانونية، لكن برشط ٔان تكون القواعد اليت 

. ترتيبا عىل )181(تأيت حبقوق ٔافضل للعامل مما هو مكرس مبوجب النصوص الترشيعية والتنظميية

                                                                                                                                               
CHALARON Yves, «L’accord dérogatoire en matière de temps de travail», op.cit., p. 
357-358 ; JEAMMAUD Antoine, «Le principe de faveur. Enquête sur une règle 
émergente», Dr. soc, n° 2, 1999, p. 115 ; BUGADA Alexis, L’avantage acquis en 
droit du travail, PUAM, Marseille, 1999, p. 60. 

ٔاو يف قانون املالحظ ٔان النظام العام امحلايئ يوجد ٔايضا يف فروع القانون أالخرى خاصة قانون الاسـهتالك،  -  179 
  التأمني.

180 - CANUT Florence, op.cit., p. 197. 
181 - Ibid. 
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  ذكل لو يمت االتفاق بني الرشاكء عىل الزنول عن امحلاية املكرس قانوان، فهذا االتفاق أكنه مل يوجد. 

ها صاحلة ة ٔاي من القواعد للتطبيق، لكن يظهر ٔاهنا لك يٕاىل هذا احلد مل نفصل يف مساةٔل قابل 
، سواء القواعد املكرسة مبوجب نصوص ترشيعية ٔاو تنظميية، ٔاو القواعد االتفاقية )182(للتطبيق
بحث عن وسـيةل متكننا من ٕاجياد ٔاي من القواعد القانونية سـتجد طريقا ال  ذلا جيب. واملهنية

تدافع ال بع عند ، ٕاذ ميثل احلل املت للعاملأالحاكم االٔكرث نفعا مبدٔا تطبيق جمال  نلجللتطبيق، هنا 
  للعامل سـتطبق.نفعا  اكنت ٔاحاكهما ٔاكرثاليت  ةالقاعد، و واعد قانونية لكها صاحلة للتطبيقبني ق

النظام العام الاجامتعي يتعلق بسامح املرشع للرشاكء الاجامتعيني مبخالفة احلد ف ،ابلتايل
العمل الفردية اليت تربط بني أالدىن املكرس قانوان مبوجب االتفاقات واالتفاقيات امجلاعية ٔاو بعقود 

العامل مع صاحب العمل، لكن ملا خيالف الطرفني مبوجب عقد معل فردي ٔاحاكم االتفاقية 
ٔالن القواعد  ،امجلاعية بشلك يوفر للعامل حامية ٔافضل، هذا ال يتعلق ابلنظام العام الاجامتعي

ٔاما  عام خاصية للقواعد الرمسية،ظام الاالتفاقية وٕان اكنت آمرة لكهنا ليست من النظام العام فالن
  ن نظاما عاما.القواعد االتفاقية فال ميكن ٔابدا ٔان تكوّ 

يطبق حني تدافع قاعدة رمسية مع قاعدة اتفاقية  للعاملأالحاكم االٔكرث نفعا مبدٔا تطبيق ٔاما 
نفعا فدوما تطبق القاعدة اليت تضمنت  ،قاعدة اتفاقية مع بند تعاقدي تدافعويطبق ٔايضا حني 

  للعامل. كرثأ 

  مصدر خمتلف لالك املفهومني –اثنيا 

كذكل خيتلف مبدٔا تطبيق أالحاكم االٔكرث نفعا للعامل عن قواعد النظام العام الاجامتعي 
يف قانون العمل اجلزائري مل يكن املرشع رصحيا يف ٕاشارته ٕاىل . )183(من حيث مصدر تكل القواعد

ال ٕاىل مساةٔل تطبيق القواعد االتفاقية ٕان اكنت ٔان معظم قواعده من النظام العام الاجامتعي، و
  ٔاكرث نفعا للعامل من القواعد الرمسية. 

حقيقة ٔان مبدٔا تطبيق أالحاكم االٔكرث نفعا للعامل هو ٔاثر للنظام العام الاجامتعي فيطبق 
ية ٕاذ ابٔالول حني تطبيق القواعد القانونية حمل التدافع، ٔاما الثاين فيعمل حني ٕانشاء القواعد القانون 

  تنقص من امحلاية املكرسة قانوان. ال جيب ٔان

                                                 
هنا هتدف ٕاىل تنظمي عالقة واحدة قامئة بني العامل مع كذكل الٔ لتطبيق ٔاوال تسـمتدها من املرشع، هذه الصالحية ل  -  182 

  صاحب العمل.
183 - CANUT Florence, op.cit., p. 208. 
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خمالفة القواعد  ٕاماكننالحظ ٔان املرشع نص عىل  ،11-90ملا نعود ٕاىل نصوص قانون رمق 
 )184(137املادة  ، مبوجب نصالعامل ٔاحاكهما ٔاكرث نفعابرشط ٔان تكون  ،الرمسية بقواعد اتفاقية

محلاية القانونية املكرسة يف الترشيع والتنظمي ي يستنقص من االن عقد العمل اذلعىل بط تنصٕاذ 
من قانون رمق  137واالتفاقيات امجلاعية، لكن مل مينع االتفاق عىل حامية ٔافضل. ابلتايل نص املادة 

  هو مصدر النظام العام الاجامتعي. 11- 90

 137وٕان اكن متضمن يف نص املادة  ،ٔاما مصدر مبدٔا تطبيق أالحاكم االٔكرث نفعا للعامل
غرض تطبيقها ودخولها حزي ٔاكيد ب ،لسابقة، ٕاذ ملا يُسمح بتحسني امحلاية القانونية املكرسة قانوانا

املرشع معد ٕاىل النص عىل تطبيق أالحاكم االٔكرث نفعا حني تتدافع القواعد  ، غري ٔانّ التنفيذ
ع ٔاحاكم ، ٕاذ حني تداف11-90من قانون رمق  )185(118مبوجب املادة اتفاقية القانونية من مصادر 

االتفاقيات امجلاعية السارية تطبق ٔاكرثها نفعا للعامل ٕاال ٕان اكنت ٔاحاكم ٔانفع تضمهنا عقد العمل 
  الفردي املربم مع العامل.

االٔكرث نفعا نالحظ ٔان املرشع خص لك من النظام العام الاجامتعي ومبدٔا تطبيق أالحاكم 
  اكان مرتابطني.املفهومني مسـتقلني وٕان ، هذا ميكن اعتباره كدليل عىل ٔان ةللعامل بنصوص خمتلف

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
يكون ، عىل: ((يتعلق بعالقات العمل، 1990ٔافريل  21، مؤرخ يف 11-90من قانون رمق  137تنص املادة  -  184 

 ]والتنظميالترشيع [مبوجب نحت للعامل ابطال وعدمي أالثر لك بند يف عقد العمل خيالف ابستنقاصه حقوق م 
  )).ٔاو االتفاقات امجلاعية واالتفاقيات

تفرض عىل ، عىل: ((يتعلق بعالقات العمل، 1990ٔافريل  21، مؤرخ يف 11-90من قانون رمق  118تنص املادة  -  185 
تبت هبا هذه الهيئة ٔاو املؤسسة املسـتخدمة أالحاكم االٔكرث نفعا الواردة يف خمتلف االتفاقيات امجلاعية اليت اكت 

  ))انضمت ٕالهيا وتطبق عىل عاملها، ٕاال ٕاذا اكنت هناكل ٔاحاكم ٔانفع مضمنة يف عقود العمل املربمة مع املسـتخدم
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  املطلب الثاين
مببدٔا التدرج الهريم للقواعد  للعاملأالحاكم االٔكرث نفعا مبدٔا تطبيق عالقة 

  القانونية
يقتيض ترتيب القواعد القانونية بطريقة هرمية تنازلية  ،مبدٔا التدرج الهريم للقواعد القانونية

 تليه القواعد القانونية حبسب درجة قوهتا ٕاىل ٔان نصل ٕاىل قاعدة مث )186(يعلو مقة الهرم ادلسـتور
  الهرم ٔاين جند قواعد التنفيذ املادي.

تسـمتد رشعيهتا من مدى احرتاهما ٕالجراءات نشأهتا املكرسة من قبل  ،فالقواعد القانونية
هو ذا ه لقواعد لكها،أالساسـية أالمسى عىل مجيع ا ةقاعدة ٔامسى، هكذا حىت نصل ٕاىل القاعد

ابلتايل  ،يؤدي ٕاىل تنظمي معلية ٕانتاج القواعد القانونية . ٕاعامهل)187(النظام اذلي وضعه لكسن
 بلمبا ٔان القاعدة املوجودة يف مقة الهرم ال ميكهنا ٔان تتضمن لك يشء  ،التنظمي يكون متدرجا

صل ٕاىل القاعدة القاعدة أالدىن مهنا، كذكل أالمر نفسه للك القواعد ادلنيا ٕاىل ٔان ن تمكهلالنقص 
ذات طبيعة فردية ٔالهنا حتدد سلوك أالفراد دون ٔان تكون قواعد ٔاخرى ٔادىن مهنا فهـي ترصفات 

  . )188(التنفيذ املادي للنصوص 

هو هذا ، )189(ترتيب القواعد القانونية تمت هكذا بشلك تنازيل من مقة ٕاىل قاعدة الهرم
  عىل مسو ادلوةل وقانوهنا. التنظمي املطبق يف التنظمي القانوين اجلزائري ويؤكد 

تقتيض نظرية التدرج الهريم للقواعد القانونية كام تصورها لكسن، البنية الهرمية للتنظمي 

                                                 
، 2006، إالسكندرية، دار اجلامعة اجلديدة، املدخل ٕاىل القانون: النظرية العامة للقانونهامم محمد محمود زهران،  - 186 

  .305ص 
187 - Voir KELSEN Hans, Théorie pure du droit, traduction Ch. Eisenmann, Bruylant, 

LGDJ, 1999. 
188 - AMSELEK Paul, «Une fausse idée claire: La hiérarchie des normes 

juridiques», in Renouveau du droit constitutionnel, mélanges en l’honneur 
de FAVOREU Louis, Dalloz, Paris, 2007, p. 986,  

http://www.paul-amselek.com/textes/fausse_idee_claire.pdf 
189 - PUIG Pascal, «Hiérarchie des normes: Du système au principe », RTD Civ. 2001, p. 

749, http://www.decouvrir.dalloz.fr 
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بل هيلك فيه عدة طوابق الواحدة  ،يف صف واحد ةالقانوين ليست مجموعة من القواعد متواجد
  .)190(واعد القانونيةفوق أالخرى، فهرم التدرج يتكون من مجموعة من طوابق ٔاو طبقات من الق

فالقواعد ليست  ،)191(ٕاذن يوجد يف لك تنظمي قانوين تدرج هريم خملتلف القواعد القانونية
معوما يه عىل ٔانواع ثالثة الترشيع أالسايس والترشيع العادي و صنفا واحدا وال تمتتع بقوة واحدة، 

الترشيع العادي ويتبعه يف مقة هرم التدرج الترشيع أالسايس مث يليه  يرتبعوالترشيع الفرعي. 
  .)192(الترشيع الفرعي

تعترب القاعدة قانونية صاحلة لكوهنا قد مت وضعها  ،ابلتوافق مع فعالية وحدة التنظمي القانوين
ابلشلك املعني اذلي تنص عليه قاعدة ٔاخرى اليت تعترب نتيجة مبارشة للقاعدة أالوىل، املقصود ٔان 

ينتج عالقة التبعية املنطقية بني لك القواعد  لك قاعدة يه رشط لوجود قاعدة ٔاخرى، ما
د القاعدة أالدىن . يرتتب عىل التدرج الهريم للقواعد القانونية نتيجة هامة يه تقيّ )193(القانونية

تسـمتد لك قاعدة قوهتا وحصهتا من املطابقة شالك وموضوعا للقواعد اليت ٕاذ ابلقاعد أالعىل، 
فالقايض طبقا ملبدٔا التدرج الهريم للقواعد ملزم  زعهاتناحني تعارض القواعد ٔاو ٔاما تعلوها. 
بتطابقها مع ذكل  ،القواعداحرتاما لرضورة رشعية  )194(القاعدة أالعىل وأالمسىمضمون بتطبيق 

، وٕاال وجب الامتناع عن ن ٔايضا دسـتورية بتطابقها لدلسـتورالقواعد اليت تعلوها، ؤان تكو
 شلكية.تطبيقها سواء اكنت اخملالفة موضوعية ٔام 

مفن حيث املوضوع، جيب ٔان تكون القاعدة ادلنيا متفقة مع اليت تعلوها فهو تنظمي ملوضوع 
واحد مع فرق كون القاعدة أالعىل جاءت عامة بصيغة العموم، مث تتكفل القاعدة أالدىن بتفصيل 

تبعادها ابلتايل جيب اس  ،ابلتايل ال جيب ٔان خترج عهنا موضوعا وٕاال عدة خمالفة ،هذه العموميات

                                                 
190 - KELSEN Hans, op.cit., p. 113.  
191 - DEPUSSAY Laurent, «Hiérarchie des normes et hiérarchie des pouvoirs », RDP, n° 

02, 01 mars 2007, p. 421, http://www.lextenso.com  

  .130، ص 2004، دار وائل، عامن، املدخل ٕاىل عمل القانونغالب عىل ادلاودي،  -  192 
193 - KELSEN Hans, op.cit., p. 224. 

نظرية القانون: مفهوم وفلسفة وجوهر القانون وطبيعة وخصائص القاعدة القانونية مصادر محمد حسني منصور،  - 194 
  . 262 ص ،2009سكندرية، ، دار اجلامعة اجلديدة، االٕ القانون وتطبيقه
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جاءت لتنظم مدة فرتة  )195(11-90من قانون  18والامتناع عن تطبيقها. مثال نص املادة 
التجربة لعقد العمل الفردي، لكن تنظميها جاء عاما مبا ٔان املرشع مل ينظم مدة التجربة للك 
منصب، بل معد ٕاىل حتديد املدة القصوى ملناصب العمل العادية بسـتة ٔاشهر ومناصب العمل 

مث عىل االتفاقات ٔاو االتفاقيات امجلاعية يف العمل ٔان تنظم  ،التأهيل العايل ابثين عرش شهراذات 
مدة التجربة للك منصب معل داخل املؤسسة الاقتصادية، لكن هذا التنظمي ال جيب ٔان خيرج 

  السالفة اذلكر.  18عن املدة القصوى احملددة يف املادة 

ٕاىل ٔان  ،رته قاعدة ٔامسى مهنان وضعت وفق ما قرّ ٔاما من حيث الشلك، فالقاعدة صاحلة إ 
نصل ٕاىل القاعدة املوجودة يف مقة هرم التدرج، هذه أالخرية املفروض ٔاهنا مؤهةل بسلطة ٕانشاء 

مثال املرشع اجلزائري نص عىل  من كييفات وضع القواعد القانونية.مبعىن ٔاهنا تتض ،)196(القواعد
ُ طرق وٕاجراءات وضع النظام ادلاخيل للمؤس  ل ٔاكرث من عرشين عامال حسب شغِّ سات اليت ت

يعرضه عىل ٔاهجزة املشاركة ٔاو  يعده صاحب العمل مث، 11-90من قانون  )197(75نص املادة 
عىل صاحب العمل ٔان  نفسهقانون المن  )198(78ممثيل العامل ٕالبداء الرٔاي فيه. وطبقا لنص املادة 

قبة مدى مالمئته للترشيع والتنظمي يودع مرشوع النظام ادلاخيل دلى مفتش العمل قصد مرا
فأي خمالفة  ،املتعلقني ابلعمل، مث يودعه دلى كتابة ضبط احملمكة اخملتصة ليرسي فورا بعد ذكل

املرشع لوضع النظام ادلاخيل جتعهل غري مرشوع ويستبعد  الهذه إالجراءات القانونية اليت حدده
  تطبيقه.

ٕان اكنت متفقة موضوعيا  ،د القانونية املنشأةمن حيث رشعية القواع ،ابلتايل جيب المتيزي
ٕان اكنت متفقة شلكيا مع القواعد أالعىل يف هرم تدرج القواعد و مع القواعد أالعىل ٔاو أالمسى، 

                                                 
ميكن ، يتعلق بعالقات العمل، عىل ما ييل: ((1990ٔافريل  21، مؤرخ يف 11-90من قانون رمق  18تنص املادة  - 195 

) ٔاشهر، كام ميكن ٔان ترفع هده املدة ٕاىل اثين  06ٔان خيضع العامل اجلديد توظيفه ملدة جتريبية ال تتعدى سـتة ( 
  مل ذات التأهيل العايل.) شهرا ملناصب الع 12عرش ( 

  ))حتدد املدة التجريبية للك فئة من فئات العامل ٔاو جملموع العامل عن طريق التفاوض امجلاعي
196 - KELSEN Hans, op.cit.. p 196. 

جيب عىل عىل: ((يتعلق بعالقات العمل، ، 1990ٔافريل  21، مؤرخ يف 11-90من قانون رمق  75تنص املادة  -  197 
) عامال فأكرث ٔان تعد نظام داخليا ؤان تعرضه عىل ٔاهجزة  20ؤسسات اليت تشغل عرشين ( املسـتخدم يف امل

  )).املشاركة ٔاو ممثيل العامل, يف حاةل عدم وجود هذه أالخرية, ٕالبداء الرٔاي فيه قبل تطبيقه
تعد الرشوط (، عىل: (يتعلق بعالقات العمل، 1990ٔافريل  21، مؤرخ يف 11- 90من قانون رمق  78تنص املادة  -  198 

الواردة يف النظام ادلاخيل، اليت قد تلغي حقوق العامل ٔاو حتد مهنا، كام تنص علهيا القوانني واالتفاقيات امجلاعية 
  )).املعمول هبا، الغية وعدمية املفعول
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فيجب ٔان تكون القاعدة أالدىن متفقة موضوعيا وشلكيا مع القواعد أالعىل مهنا  ،)199(القانونية
  درجة وٕاّال عدت غري رشعية.

العمل مع تعدد مصادره اليت تتنوع من رمسية واتفاقية وهمنية جيعل من ترتيهبا لكن يف قانون 
ية الصعوبة نظرا للغاية اليت يريد املرشع حتقيقها من تنويعه لهده املصادر ترتيبا هرميا ٔامر يف غا

فهناك تشويش عىل مبدٔا التدرج الهريم للقواعد القانونية (الفرع أالول)، لكن ابلرمغ من ذكل 
  ك ترتيب للقواعد القانونية يف قانون العمل وٕان اكن لهذا الرتتيب خصوصية (الفرع الثاين).فهنا

  الفرع أالول
يشوش عىل مبدٔا تدرج الهريم للقواعد  للعاملأالحاكم االٔكرث نفعا مبدٔا تطبيق 

   القانونية
 مردها كرثة وتعدد وختصص مصادر )200(مبدٔا التدرج الهريم للقواعد القانونية يف ٔازمة

 -العمويم–القانون، فبعد التحول يف طريقة وضع القواعد القانونية من الضبط اذلي متارسه ادلوةل 
ٔاصبح  )202(-اخلاص–ٕاىل قبول الضبط اذلي ميارسه الرشاكء الاجامتعيني  )201(بشلك فردي

انون فمل تعد ادلوةل احملتكر الوحيد لصناعة الق نشاء قواعد قانونية يسريون علهيا،احلق يف إ  ؤالءله
حتول  تبعه ، اذليبعد الانتقال اذلي حدث يف امليدان الاقتصادي يف هناية مثانينات القرن املايض

حبق التشاور  ،ويعرتف للرشاكء الاجامتعينييقّر ٕاذ ٔاصبح املرشع اجلزائري  ،من جانب التنظمي
  . )203(اقيات واالتفاقات امجلاعية للعملوالتفاوض من ٔاجل ٕابرام االتف

                                                 
199 - PUIG Pascal, op.cit., p. 749. 
200 - Ibid.  
201 - KORICHE Mohamed Nasr-Eddine, «D'un droit des travailleurs au droit du travail», 

in Algérie cinquante ans après, T II, s/dir LAGGOUNE Walid, éd AJED, Alger, 
2013, p. 453. 

حول ماكنة االتفاقيـات امجلاعيـة مضن قواعد قانون  اخلاص:من ضبط ادلوةل ٕاىل الضبط «عيساوي عز ادلين،  - 202 
اجلزائري، لكية احلقوق والعلوم  يف الترشيعالطابع التعاقدي لعالقات العمل ، امللتقى الوطين حول تكريس »العمل

  .02، ص 2009ٔافريل  22و 21السـياسـية، جامعة محمد الصديق بن حيي، جيجل، 
203 - LAZIB ALLOUCHE Anissa, «Nouveau droit du travail et émergence des acteurs 

sociaux en Algérie», (communication non publiée) présentée à l'atelier travail-société 
et mouvements sociaux, ENA, Alger, 26-28 septembre 1992. 
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رمسية (دوالتية) من صنع السلطة  ،ٔاصبحت مصادر قانون العمل متنوعة ذكل،ترتيبا عىل 
 قانونأالخري هو الغالب يف  هذا النوع ،من صنع الرشاكء الاجامتعينيهمنية السـياسـية، واتفاقية 

ٕاذ ادلوةل ال تتدخل ٕاال لتفرض حدا ٔادىن من امحلاية اذلي يسمح ابحملافظة  ،)204(اجلزائري العمل
صناعة ل ( )205(فالعقد ٔاصبح وسـيةل للضبط ،ت عىل التوازن ٔاو السمل الاجامتعيولو بشلك مؤق

 اليت تربط العامل بصاحب العمل. ،القانون) وللمحافظة عىل الاسـتقرار يف العالقة القانونية

مشلك التناسق بني  دوما يثار ،حني ٕابرام ٔاو تطبيق اتفاقية جامعية يف املؤسسة ،ذلكل
هل  ،)206(لف املصادر أالخرى لقانون العمل خاصة مع عقد العمل الفردياالتفاقية امجلاعية وخمت

مثل هذا احلل  ؟طبقا ملبدٔا التدرج الهريم للقواعد القانونيةن احلل يف تطبيق القاعدة أالمسى يمك
ذلاك جيب البحث عن ماكنة لك من هذه  .مجيع القواعد مرتبة ترتيبا هرميايقتيض ٔان تكون 

بحث يف ترتيب املصادر االتفاقية معوما مع املصادر وال لقواعد القانونية.  املصادر يف هرم تدرج ا
  الرمسية (ٔاوال) مث يف لنحاول ترتيب املصادر االتفاقية فامي بيهنا (اثنيا).

  ترتيب املصادر االتفاقية مع الترشيع -  ٔاوال

العادي (أالسايس و فقط اكن ينظر لرتتيب القواعد ترتيبا هرميا من حيث قواعد الترشيع 
 ت، ٔاصبح)207(والفرعي) لكن بعد ٔان مسحت ٔاو تنازلت ادلوةل عن دورها يف الضبط ٔاساسا

                                                 
القواعد املنظمة لعالقات العمل الفردية وامجلاعية، ٔالن التنظمي اذلي وضعه املرشع اجلزائري يعترب احلد  ٔاكرثيه  - 204 

عقود العمل امجلاعية ٔاو عقد العمل  ،ي للعالقة فيمت ابملصادر غري الرمسيةأالدىن من امحلاية فقط، ٔاما التنظمي احلقيق
بالرمغ من ٔان مصدرها اتفايق ٕاال ٔاهنا ملزمة مجليع من ف الفردي والنظام ادلاخيل مع التعلاميت اليت يضعها املسـتخدم. 

، مؤرخ 11- 90من قانون رمق  127شارك يف ٕابراهما ٔاو لك من انظم ٕالهيا، وهو ما ٔاكده املرشع اجلزائري يف املادة 
تلزم االتفاقيات امجلاعية لك من وقع علهيا ٔاو جاء نصها اكلتايل: ((ٕاذ ، يتعلق بعالقات العمل، 1990ٔافريل  21يف 

  ))انضم ٕالهيا فور اسـتكامل إالجراءات املنصوص علهيا يف املادة السابقة
205 - CHEVALLIER Jacques, L’Etat post-moderne, 2ème éd, LGDJ, collection Droit et 

Société, Paris, 2004, p. 112. 
206 - PELISSIER Jean, «Droit des conventions collectives », mél. Jean-Maurice VERDIER, 

Droit syndical et droits de l'homme à l'aube du XXIe siècle, Dalloz, Paris, 2001, p. 
95.  

ال تتدخل لتنظم عالقات العمل، بل ال تزال خمتصة بتحديد القواعد العامة املتعلقة بقانون هذا ال يعين ٔان ادلوةل  - 207 
 امجلهورية اجلزائرية لسـنة من دسـتور 18/ 122العمل والضامن الاجامتعي وممارسة احلق النقايب. طبقا للامدة 

يتعلق  ،1996ديسمرب  07مؤرخ يف  ،438- 96، املنشور يف اجلريدة الرمسية مبوجب مرسوم رئايس رمق 1996
ديسمرب  08يف  صادر، 76ج ر عدد  ،1996نومفرب  28إبصدار نص تعديل ادلسـتور، املصادق عليه يف اسـتفتاء 

  ، معدل وممتم.1996
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دمج فهل ممكن  طرح مساةٔل ترتيب القواعد ذات منشأ اتفايق مع القواعد الرمسية (ادلوالتية)تُ 
  ب القواعد االتفاقية يف هرم تدرج القوانني؟ يرت وت

االتفاقية امجلاعية مضن هرم تدرج القواعد  فكرة ٕاماكن دمج ٔاحاكم ، عارض)208(بعض الفقه
ٕاذ يعتربون ٔاّن ٔاحاكم االتفاقيات واالتفاقات امجلاعية يه قواعد  ،القانونية يف النظام القانوين لدلوةل

ول ٕادماهجا مضن ال ميكن قبابلتايل  ،قانونية مسـتقةل عن القواعد القانونية اليت توضع من قبل ادلوةل
فكرة تعدد النظم القانونية يف ، متاشـيا مع من اندوا بتص ادلوةل بوضعهاذلي خت  التنظمي القانوين

َّ ال ميكن لالتفاقية امجلاعية ٔان تُ  حسـهبم ، ابلتايل)209(ادلوةل مع القواعد الترشيعية يف هرم  بَ رت
  تدرج القواعد القانونية.

 اذلي تضعه وفق النظام القانوين ،تدرج القواعد القانونية ميكن وضعها يف هرم ابلتأكيدلكن 
، ٔالنه ال ميكن ٕاسقاط صفة القواعد القانونية وٕان اكنت ذات منشأ اتفايق، واملنطق )210(ادلوةل

فاالتفاقيات واالتفاقات امجلاعية  ،)211(يف الرمسية فقطالقانونية يقيض ٔاننا ال ميكننا حرص القواعد 
                                                 

  اذلي تضعه ادلوةل، انظر: اعية للعمل مضن النظام القانوينمن بني معاريض فكرة ٕادماج االتفاقيات امجل -  208 

MORIN Marie-Laure, «La loi et la négociation collective: Concurrence ou 
complémentarité», Dr. soc, 1998, p. 419. 

  طرحت من قبل بعض الفقه فكرة تعدد النظم القانونية يف ادلوةل، رمغ ٔاهنا فكرة منتقدة كثريا، راجع: -  209 

DURAND Paul, «Le dualisme de la convention collective de travail », RTD Civ., 
1939, p. 353. 

210  - ALIPRANTIS Nikitas, La place de la convention collective dans la hiérarchie des 
normes, op.cit., p. 107 et s. 

ضامان لتحقيق السمل (خاصة يف قانون العمل هناك احلديث عن قانون متفاوض عليه، فقد لوحظ  يف وقتنا، - 211 
ع العمل ٔاصبحت السلطة التنفيذية تكرس ما مت التوصل ٕاليه من اتفاق بني الرشاكء ٔان ترشي )الاجامتعي

 انظر يف ذكل: الاجامتعيني من خالل التفاوض امجلاعي.

TEYSSIE Bernard, «Verbo loi (sociale) », in le droit privé français a la fin du XXe 
siècle, étude offerte à CATALA Pierre, LITEC, 2001, p. 117 et s; SUPIOT Alain, 
«Un faux dilemme: La loi ou le contrat ?», Dr. soc, n° 01, 2003, p. 65; DE 
TERSSAC Gilbert  THOEMMES Jens  et FLAUTRE Anne, op.cit., CLAUDE 
Nadège, La variabilité du droit du travail, thèse de doctorat en droit, université 
d'Angers, 2010, p. 140; p. 99 et s.; EMERAS Marion, La démocratie sociale dans 
l'entreprise après 2008, thèse de doctorat en droit, université de Toulouse 1 
Capitole, 2013. 
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ُ  )212(تشلك قانوان اتفاقيا املبارش لتنظمي االتفاقيات عترب الترشيع املصدر بأمت معىن اللكمة ٕاذ ي
تمتتع بدور تمكييل  ٔاهنا كام. )214(تعترب ٔاداة لتطبيق وتنفيذ النصوص الترشيعية ذلكل، )213(امجلاعية

يف هذا اجملال  ،مل دون ٔان يتدخل املرشع لتنظميهإاذ تنظم املواضيع اليت هتم تنظمي عالقة الع
ترشيعية املتعلقة ابلنظام العام املطلق يف تتقيد فقط بعدم خمالفة املبادئ ادلسـتورية والقواعد ال 

  قانون العمل. 

فال جيب النظر ٕاىل االتفاقيات واالتفاقات امجلاعية للعمل عىل ٔاساس ٔاهنا عقد معل، ٕاذ ال 
يتودل عهنا ٔاي الزتام بعمل، فهـي اتفاق يتكفل ٔاساسا بوضع تنظمي معني يتضمن قواعد ورشوط 

ذلكل  ابق حيدد مضمون عقد العمل الفردي،ايل فهـي تنظمي سٔاكرث نفعا مما يتضمنه القانون، ابلت
فاالتفاق  ث املصدر وتنظميي من حيث املضمون،فاالتفاقية واالتفاق امجلاعي تعاقدي من حي

املدين وال تنظمي  فقهاء القانونليست ال بعقد كسائر العقود كام يري جانب من  واالتفاقية امجلاعية
الفقيه  ٕاليهبل الصحيح هو ما توصل  .)215(هاء القانون العامالحئي كام يري ذكل جانب من فق 

                                                                                                                                               
مبوجب املادة  يبواملغرمن تقنني العمل الفرنيس   L. 2261-17مبوجب املادة الترشيعات اكلفرنيس  كام ٔان بعض

يفرضها عىل  نصاالتفاقيات امجلاعية مبوجب جمال تطبيق بعض  يسمح بتوسـيع من مدونة الشغل املغربية، 133
  . انظر يف ذكل: أالخرى مجيع املؤسسات

FOURCADE Cécile, L'autonomie collective des partenaires sociaux: essai sur les 
rapports entre démocratie politique et démocratie sociale, LGDJ, Paris, 2006, p. 79 
et s. 

مجلاعية ن عالقة االتفاقيات اعاحلقيقة ٔان الفقه مل يعد هيمت كثريا ابلطبيعة القانونية لالتفاقيات امجلاعية بل هيمت ابلبحث  -  212 
لعمل ٕاكطار لتنظمي عالقات العمل يف الترشيع أمحية سلامين، االتفاقية امجلاعية ل . انظر يف ذكل:ابلنظم القانونية أالخرى

  .80، ص ، املرجع السابقاجلزائري

، يتعلق بعالقات العمل، املعنون 1990ٔافريل  21، مؤرخ يف 11- 90انظر الباب السادس من قانون رمق  -  213 
  ."امجلاعي التفاوض"

ات امجلاعية لتنظمي وسد الفراغ. انظر مثال يف العديد من النصوص القانونية ٕاىل االتفاقيبشلك رصحي املرشع  ٔاحال - 214 
ٔافريل  21، مؤرخ يف 11-90من قانون  120و 2/ 74و 2/ 71و 3/ 68و 42و 3/ 31و 2/ 27و 2/ 18 املواد

، مؤرخ يف 02- 90من قانون رمق  1/ 39و 3/ 32و 2/ 30و 3/ 04 املواد. كذكل ، يتعلق بعالقات العمل1990
، 06ن الزناعات امجلاعية يف العمل وتسويهتا وممارسة حق إالرضاب، ج ر عدد ، يتعلق ابلوقاية م1990فيفري  06

ديسمرب  21، مؤرخ يف 27-91، معدل وممتم مبوجب قانون 237، ص 1990فيفري  07يف  صادريف  صادر
  . مع نصوص قانونية ٔاخرى.2652، ص 1991 ديسمرب، 25يف  صادر، 68، ج ر عدد 1991

 01، جمةل احلقوق للبحوث القانونية الاقتصادية، عدد »وتنازع القواننياتفاقات العمل امجلاعية «عبد اجمليد منري،  -  215 
  .326-325، ص 1993، 02و
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DURAND)216(  ٕاذ رٔاي ٔان االتفاقية امجلاعية تنظمي للعمل نشأ بعقد، ابلتايل تلتقي فيه فكرة
  العقد مع القانون ٕاذ ينشأ يف آن واحد الزتامات تعاقدية وتضع تنظمي قانوين لعالقة العمل. 

ابلترشيع جند ٔان االتفاقيات مع  قارنة، ابملمضن هرم التدرجماكنة  لالتفاقية امجلاعية ،ذلكل
قاعدة ٔامسى من  يُعترب، فالترشيع )217(واالتفاقات امجلاعية ٔادىن مرتبة منه ٔالنه ٔاساس حصهتا

القواعد املتعلقة ابلنظام العام املطلق الواردة  االتفاقيات واالتفاقات امجلاعية وال ميكهنا ٔان تعارض
  . )218(هفي

ٔان ٔاغلب قواعده من النظام جند  ،قانون العمل احلديثيف مزية  جوع ٕاىل ٔامهابلر  ،لكن
فالترشيعات ٔاصبحت تسمح مبخالفة القواعد الترشيعية املنظمة لعالقة العمل ٕان  ،العام الاجامتعي

ٔابرز مثال ميكن ٔان نورده  ،للعامل مقارنة ابلنص القانوين بنفع ٔاكرث  تأيتٔاي  ،اكنت اخملالفة ٕاجيابية
تنظمي املرشع لٔالجر فهو ال حيدد ٕاال احلد أالدىن لٔالجر اذلي ال جيوز الزنول عنه همام اكن  هو

لكن ملا نص املرشع عىل ٔانه يعترب حد ٔادىن لٔالجر معناه ٔانه يسمح  ،وهذا النص من النظام العام
ر للك للرشاكء الاجامتعيني مبوجب عقود العمل امجلاعية ٔاو الفردية ٔان يتفقون عىل تنظمي أالج

برشط ٔان ال  )ٔالنه يسـتحيل ٔان يتقاىض لك العامل يف املؤسسة أالجر أالدىن فقط(منصب معل 
ابلتايل  ،يقل ٔادىن ٔاجر ٔالقل منصب من حيث التأهيل عن أالجر الوطين أالدىن املضمون

مساةٔل أالجور املطبقة عىل العامل يف املؤسسة يف تنظمي ما نظمه املرشع تعيد فلعقود العمل ٔان 
  ن املرشع مل يتكفل بتنظميها ٕاال يف حدها أالدىن.الٔ 

فهـي حتمي  عام الاجامتعيىن يه من النظام الالقواعد احملددة لٔالجر الوطين أالدف ،ٕاذن
العامل، ابلتايل ميكن تقرير حقوق ٔافضل عن طريق االتفاقية امجلاعية، وقواعد هذه أالخرية ٔايضا 

                                                 
216 - DURAND Paul, «Le dualisme de la convention collective de travail», RTD Civ, 

1939, n° 13, p. 353. 
تضع  ، يتعلق بعالقات العمل،1990ٔافريل  21، مؤرخ يف 11-90من قانون  153املالحظة هنا ٔان املادة  رجتد -  217 

االتفاقيات ٔاو تعترب لك خمالفة ملا نصت عليه االتفاقات واالتفاقيات امجلاعية يف مرتبة الترشيع ملا نصت عىل: ((
)). ينتج عن ذكل ٔاّن االتفاقية االتفاقات امجلاعية من خمالفات ترشيع العمل ويعاقب علهيا طبقا ٔالحاكم هذا القانون

من القانون نفسه ال تسمح  134امجلاعية مثال ٔاعىل مرتبة من التنظمي اذلي تضعه السلطة التنفيذية. لكن املادة 
ص التنظميية وٕاال ُعرضت للقايض من ٔاجل ٕالغاء أالحاكم اليت ختالف التنظمي. لالتفاقية امجلاعية خمالفة النصو 

  فاملرشع يناقض نفسه، واكن عليه ٔان ال جيرم خمالفة االتفاقيات واالتفاقات امجلاعية جزائيا.
218 - ALIPRANTIS Nikitas, La place de la convention collective dans la hiérarchie des 

normes, op.cit., p. 44. 
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  .)219(يف عقد العمل الفردي فضل للعاملآمرة فال جيوز خمالفهتا ٕاال بتقرير حقوق أ 

يكون ابطال وعدمي أالثر لك تنص عىل: (( 11- 90من قانون رمق  137ابلرجوع ٕاىل املادة 
خيالف ابستنقاصه حقوق منحت للعامل مبوجب الترشيع واالتفاقيات ٔاو  بند يف عقد العمل
أن يتفقوا عىل زايدة يف احلقوق ب للطرفني))، مبفهوم اخملالفة ٔاّن املرشع يسمح االتفاقات امجلاعية

، ٔالن املرشع مينع فقط استنقاص واالتفاقيات امجلاعية للعامل من تكل املمنوحة مبوجب الترشيع
  احلقوق املمنوحة للعامل.

ة يف هرم تدرج القواعد ٕاجيايب الترشيع ولو ٔانه ٔاعىل مرتب ة بشلكالفخمالعمل  لعقدابلتايل 
ال يسمح للقاعدة  اذليعىل مبدٔا التدرج الهريم للقواعد القانونية،  ابلتايل فهناك تشويش القانونية،

أالدىن ٔان ختالف القاعدة أالعىل همام اكن نوع اخملالفة سلبية ٔاو ٕاجيابه وٕاال عدت القاعدة أالدىن غري 
  مرشوعة.

من قانون  134لكن دون ٔان تتعدى هذه اخملالفة قواعد النظام العام املطلق، فتنص املادة 
 ٔاو اتفاقا جامعيا خمالف (ة) مفتش العمل ٔان اتفاقية جامعية الحظٕاذا عىل: (( 11- 90رمق 

)) طبعا املرشع )220(تلقائيا عىل اجلهة القضائية اخملتصة(يعرضه) للترشيع والتنظمي املعمول يعرضها 
  االٓمرة من النظام العام املطلق. ال يقصد ٔاي خمالفة للترشيع ٔاو التنظمي، بل خمالفة القواعد

ٕاذن ظهر اسـتثناء عىل مبدٔا تدرج القواعد القانونية. مفن هجة، ال يرتكز عىل ٔامهية النص 
وال عىل اجلهة امللكفة بسـنه، بل يرتكز عىل امحلاية اليت توفرها هذه النصوص للعامل، فتتفوق 

  . للعامل ٔاقل نفعا عىل النصوص اليت تتضمنٔاكرث نفعا  حتققأالحاكم اليت 

 فامي بيهنا  واملهنية در االتفاقيةترتيب املصا -اثنيا 

تفاقيات واالتفاقات امجلاعية للعمل وعقد العمل الفردي اال( واملهنية االتفاقيةاملصادر  ٕان

                                                 
  .582، ص املرجع السابقالسـيد عيد انيل،  -  219 

يف  صادر، 43، ج ر عدد 1996يوليو  09، مؤرخ يف 21-96من ٔامر رمق  19مت تعديل هذا النص مبوجب املادة  - 220 
يتعلق بعالقات العمل. حيث اكنت ، 1990ٔافريل  21مؤرخ يف ، 11- 90، يعدل ويمتم قانون رمق 1996 يوليو 10

ٕاذا رٔاي مفتش العمل ٔان اتفاقية من االتفاقيات امجلاعية خمالفة للترشيع والتنظمي املعمول هبام، ٔاو لتايل: ((مصاغة اك
  )).تلحق رضرا جسـامي مبصاحل الغري يعرضها تلقائيا عىل اجلهة القضائية اخملتصة

اكم االٔكرث نفعا للعامل، ٔالنه نالحظ ٔان املرشع لو ٔابقى عىل النص كام هو عليه يعترب قيد من قيود مبدٔا تطبيق أالح
وحسب نص املادة القدمي ميكن للقايض ٔان يرفض تطبيق حمك ٔاكرث نفعا للعامل ٕان اكن يلحق رضرا جسـامي مبصاحل 

  الغري.
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ال تسـمتد قوهتا فامي بيهنا بل تسـمتد قوهتا مبارشة من الترشيع، فاالتفاقية امجلاعية  والنظام ادلاخيل)
، والنظام ادلاخيل ينشأ حسب 11- 90س من قانون توضع وفق أالشاكل احملددة يف الباب الساد

ٔايضا عقد العمل الفردي ٔاحاكمه منظمة  11-90من قانون  79ٕاىل  75مقتضيات املواد من 
  مبوجب الترشيع. فهل ميكن احلديث عىل ترتيب هذه املصادر ترتيبا هرميا؟ 

يات امجلاعية فامي ٕان اكن الرتتيب الهريم للمصادر االتفاقية يف قانون العمل يصلح لالتفاق 
نتساءل ٕان اكن ممكن التطبيق بني لك من و ، )221(بيهنا عىل مسـتوايهتا رمغ صعوبة الفصل فيه

  االتفاقية امجلاعية مقارنة بعقد العمل الفردي ٔاو النظام ادلاخيل مثال.

  ترتيب مسـتوايت االتفاقيات امجلاعية بيهنا  - ٔا 

اقيات جامعية عىل عدة مسـتوايت فميكن ٔان برام اتفابٕ يعرتف املرشع للرشاكء الاجامتعيني 
؛ يف هذه احلاةل تسمى )222(تكون بني املنظامت النقابية المتثيلية ٔاو ممثلو العامل وصاحب العمل

االتفاقية امجلاعية للمؤسسة فيخضع لها لك العامل املنمتني لتكل املؤسسة. لكن ميكن ٔان جيمتع من 
ٔالحصاب  المتثيلية ومن هجة ٔاخرى املنظامت النقابية ،للعامل المتثيلية هجة املنظامت النقابية

 ها يكون ٕاما تنظمي همنة معينة ٔاوص بغرض ٕابرام اتفاقية جامعية؛ يف هذه احلاةل اختصا )223(العمل

                                                 
221 - CHALARON Yves, «Négociation et accords collectifs de branche et d’entreprise 

problème d’articulation », in le droit privé français a la fin du XXe siècle, étude 
offerte a CATALA Pierre, LITEC, 2001, p. 884. 

تربم ، يتعلق بعالقات العمل، عىل: ((1990ٔافريل  21، مؤرخ يف 11- 90من قانون رمق  3/ 114تنص املادة  -  222 
)). ابلرمغ من ٔان خدم واملمثّلني النّقابّيني للعّمالاالتّفاقيات واالتّفاقات امجلاعية مضن نفس الهيئة املسـتخدمة بني املسـت

املرشع اسـتعمل مصطلح املمثلني النقابيني لكن ال يعين ٔانه يف حاةل عدم وجود ٔاي تنظمي نقايب أو عدم كون التنظاميت 
، 14- 90من قانون رمق  42املادة  فٕانالنقابية املوجودة غري متثيلية معناه ٔانه ال ميكن ٕابرام اتفاقية جامعية يف هذه احلاةل، 

، ص 1990 يونيو 06يف  صادر، 23، يتعلق بكيفيات ممارسة احلق النقايب، ج ر عدد 1990يونيو  02مؤرخ يف 
ديسمرب  25يف  صادر، 68، ج ر عدد 1991ديسمرب  21، مؤرخ يف 30- 91، معدل وممتم مبوجب قانون 764

 .1996يونيو  12يف  صادر، 36، ج ر عدد 1996يونيو  10، مؤرخ يف 12- 96وبأمر رمق  ،2656، ص 1991
  .التفاوض امجلاعي تسمح بأن ينتخب ممثلني عن العامل لغرض

كام تربم ، يتعلق بعالقات العمل، عىل: ((1990ٔافريل  21، مؤرخ يف 11- 90من قانون رمق  4/ 114تنص املادة  - 223 
لمسـتخدمني، من هجة، ٔاو منظمة ٔاو عّدة منظامت بني مجموعة مسـتخدمني ٔاو منّظمة ٔاو عّدة منظامت نقابية متثيلية ل 

  .))نقابية متثيلية للعّمال، من هجة ٔاخرى
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  الفصل أالول: مبدٔا تطبيق أالحاكم االٔكرث نفعا للعامل وعالقته ابلنظام العام الاجامتعي

  

71 
 

 فهل يطبق مبدٔا التدرج الهريم ،)224(حميل ٔاو هجوي ٔاو وطين قطاع نشاط معني او ذات طابع
امجلاعية؟ بعبارة ٔاخرى هل االتفاقية امجلاعية  اتتفاقيبني خمتلف مسـتوايت اال للقواعد القانونية

  الوطنية مثال ٔامسى ؤاقوى من االتفاقية امجلاعية للمؤسسة؟

املساةٔل املطروحة يه هل ميكن ٔان نعترب االتفاقية امجلاعية اليت تربم مبجال همين ٔاو جغرايف 
يقّر ٔاضيق، مبا ٔاّن املرشع  ٔاوسع ٔامسى من االتفاقية امجلاعية املربم وفق جمال همين ٔاو جغرايف

بأن االتفاقيات اليت تربم يف جمال ٔاوسع  11- 90من قانون رمق  )225(122و 121رصاحة يف املادة 
  من جمال املؤسسة تعلو عىل االتفاقية امجلاعية للمؤسسة. 

)) ٔان االتفاقية امجلاعية ذات جمال درجة ٔاعىل من((بعبارة ٔاخرى هل يفهم من تعبري املرشع 
  موسع ٔامسى من االتفاقية امجلاعية ذات جمال تطبيق ٔاضيق؟ تطبيق 

مبجرد ما تتفاوض يف " ابلنظر ٕاىل أالطراف ((العلواحلقيقة ٔارى ٔاّن املرشع ربط هذا "
كام ٔان  ،))شأهنا وتربهما التنظاميت النقابية للعامل واملسـتخدمني املعرتف بمتثيلها يف جمال التطبيق

 حيددها املرشع بل ترك ذكل لٔالطراف حفني ٕابرام اتفاقية جامعية مسـتوايت االتفاقية امجلاعية ال
  علهيم ٔان يبينوا جمال تطبقها.

جيب ٔان تسـتأثر االتفاقيات امجلاعية  ،احلديث عن تدرج بني االتفاقيات امجلاعية ٕالماكن
، دون ٕاماكن ٕاعادة تنظميها )226(ذات جمال تطبيق موسع بتنظمي جماالت هتم تنظمي عالقات العمل

                                                 
حتدد االتفاقية ، يتعلق بعالقات العمل، عىل: ((1990ٔافريل  21، مؤرخ يف 11- 90من قانون رمق  115تنص املادة  - 224 

فئات اجامتعية همنية ٔاو عدة هيئات مسـتخدمة،  امجلاعية جمال تطبيقها املهين وإالقلميي وميكن ٔان ختص فئة واحدة ٔاو عدة
  .))كام ميكن ٔان تكتيس طابعا حمليا ٔاو هجواي ٔاو وطنيا

ميكن لك هيئة (( عىل:، يتعلق بعالقات العمل، 1990ٔافريل  21، مؤرخ يف 11- 90من قانون رمق  121تنص املادة  - 225 
 122)). تضيف املادة  اتفاقية جامعية تعلوها درجةمسـتخدمة ٔان تتوفر عىل اتفاقية جامعية للمؤسسة ٔاو تكون طرفا يف

تعترب االتفاقيات امجلاعية اليت تتجاوز ٕاطار الهيئة املسـتخدمة من درجة ٔاعىل مبجرد ما تتفاوض ((من القانون نفسه عىل: 
ٔاو املهين ٔاو إالقلميي يف شأهنا وتربهما التنظاميت النقابية للعامل واملسـتخدمني املعرتف بمتثيلها يف جمال التطبيق القطاعي 

  )). لتكل االتفاقيات

  ٕان االتفاقيات واالتفاقات امجلاعية ٔاي اكن مسـتواها يعرتف لها بنفس احلرية التعاقدية. ٔانظر يف ذكل: -  226 

CHALARON Yves, «Négociation et accords collectifs de branche et d’entreprise 
problème d’articulation », op.cit., p. 884. 



  مبدٔا تطبيق أالحاكم االٔكرث نفعا للعامل مضمونالباب أالول: 
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ال جنده يف الترشيع  أالمر . هذا)227(من قبل االتفاقيات امجلاعية ذات جمال تطبيق ٔاضيق
ٔان تنظم االتفاقية امجلاعية الوطنية ٔاي موضوع من املواضيع اليت  ما مينع قانواناجلزائري، فال يوجد 

ن التنظمي وٕان اك ،امجلاعية للمؤسسة هتم عالقات العمل، مث يعاد تنظميه بشلك مغاير يف االتفاقية
اجلديد بشلك ينقص من امحلاية القانونية املقررة يف االتفاقية امجلاعية من مسـتوى ٔاعىل ال ميكن 

  .)228(دون تقرير بطالهنا قابةل للتطبيقو ٔان يؤدي ذكل ٕاىل بطالن تكل أالحاكم، بل تبقى سارية 

ن كذكل جيب ٔان تكون قواعد وضع االتفاقيات امجلاعية ختتلف من مسـتوى الٓخر، لك
دون ٔاي متيزي بني  11- 90املرشع اجلزائري نص عىل قواعد وضع االتفاقيات امجلاعية يف قانون رمق 

 مسـتوايهتا.

فأّي مسـتوى من مسـتوايت االتفاقيات امجلاعية ال يسـمتد رشعيته من  ،ترتيبا عىل ذكل
جد فامي املسـتوايت أالخرى فنشأت االتفاقيات ٔاو االتفاقات امجلاعية ليست مرتبطة بقواعد تو 

  بيهنا، بل لك مسـتوى مسـتقل عن املسـتوايت أالخرى.

بني  )كام تصوره لكسن(ابلشلك املعروف ابلتايل ال ميكن تطبيق مبدٔا التدرج الهريم 
ٕاجراءات وضعها تسـمتدها من مسـتوايت االتفاقيات امجلاعية، ٔالن موضوعها تسـمتده من الترشيع و 

رج االتفاقيات امجلاعية حسب مسـتوايت التفاوض املرشع معد ٕاىل النص عىل تد ، ٔايضاالترشيع
عىل ٔاي قوة ٕالزامية لالتفاقية  رصاحة لكن مل ينص 11- 90من قانون  122طبقا لنص املادة 

   االتفاقيات أالخرى.عىل امجلاعية اليت تعلو يف ادلرجة 

مر يف تدرج هريم بني االتفاقيات امجلاعية مبختلف مسـتوايهتا أ وجود بقرار االٕ ٕان ف ،ابلتايل
ترتيب هريم لالتفاقيات  ابلرمغ من ٔانه من الرضوري حتقيق ذكل .)229(غاية الصعوبة لتحقيقه

  .)231(ٔالن ذكل حيقق فائدة يه ٔان التفاوض امجلاعي يكون بشلك ٔاكرث تقديم )230(امجلاعية

                                                 
فاملرشع مل خيص لك مسـتوى من مسـتوايت التفاوض بتنظمي مواضيع معينة ٔاو حمددة، كام ٔانه ال جند يف الترشيع  -  227 

ٔاي تضييق حلرية أالطراف يف التفاوض همام اكن جمال تطبيق االتفاقية امجلاعية ضيقا. ابلتايل فاالتفاقية امجلاعية ذات 
  يسمح لها بأن تضع قيودا للتفاوض امجلاعي عىل مسـتوى ٔادىن.جمال تطبيق موسع ال يوجد نص قانوين 

  للعامل املعين.ٔاكرث نفعا برشط ٔان تكون  مرتبطنقول ٔاهنا قابةل للتطبيق؛ ٔاما تطبيقها  -  228 
229 - ALIPRANTIS Nikitas, «Conflits entre conventions collectives de niveaux différents : 

étude comparative », RIDC, vol. 39, n° 01, 1987, p. 09. 

ٕاذ يرى جانب كبري من الفقه الفرنيس رضورة ٔان يكون تدرج بني مسـتوايت االتفاقيات امجلاعية، ابلرمغ ٔاهنم ال  - 230 
  يتفقون عىل مداه ورشوط تفعيهل، انظر يف ذكل:
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جانب من الفقه ، كحل لصعوبة وضع االتفاقيات امجلاعية مضن هرم تدرج القواعد القانونية
. )232(هريم خاص ابالتفاقيات امجلاعية خيتلف عن تدرج القواعد القانونية املعروف ٔاسس لتدرج

جانب آخر من الفقه حاول ٔان يؤسس لوجود ٔاكرث من تدرج هريم للقواعد القانونية، فٕان اكنت 
االتفاقيات امجلاعية ال ميكن ترتيهبا حسب معيار جتهزي القواعد القانونية لكنه ميكن ترتيهبا حسب 

  .)233(القوة القانونية للقواعد القانونيةمعيار 

بعيدا عن لك هذه املواقف نالحظ ٔان العالقة القامئة بني االتفاقيات واالتفاقيات امجلاعية 
  حيمكها مبدٔاين: 

هناك تعايش بني خمتلف مسـتوايهتا، مبعىن ٔان وجود اتفاقية جامعية قطاعية مطبق  أالول:
  تطبيق االتفاقية امجلاعية للمؤسسة. يف املؤسسة ال ميكن يف ٔاي حال ٔان تقيص 

ٔان االتفاقيات واالتفاقات امجلاعية مسـتقةل بعضها البعض، مؤدى ذكل ٔان املرشع  الثاين:
هذا التعدد لن نمتكن من حتقيقه ٕاّال ابسـتقالل هذه  در قانون العمل متعددة،ٔاراد ٔان تكون مصا

  املصادر االتفاقية بعضها البعض. 

ائدة املرجوة، فٕاّن ترتيب االتفاقيات امجلاعية ترتيبا هرميا يضعنا ٔامام لكن ابلرمغ من هذه الف
مشلك آخر يصعب حهل؛ فهل جنعل من االتفاقية امجلاعية للمؤسسة يف القمة ٔام االتفاقية امجلاعية 

  ذات جمال تطبيق ٔاوسع يه اليت ترتبع عىل القمة؟

                                                                                                                                               
GAUDU François, «L’exécution des conventions d’entreprise », Dr. Soc., 1990, p. 
613 ; CHALARON Yves, «Négociation et accords collectifs de branche et 
d’entreprise problème d’articulation», op.cit., p. 884 ; ROTSCHILD-SOURIAC 
Marie-Armelle, Les accords collectifs au niveau de l’entreprise, thèse de doctorat, 
Paris I, 1986, p. 1411. 

بل ختطى هذه املرحةل لالرتباط املوجود بني  ،مل يعد قانون العمل هيمت فقط حبامية العامل ،احلاصل بعد التطور -  231 
يعد حامية العامل وتنظمي عالقات العمل يف املؤسسة، حفني حنمي املؤسسة من أالخطار الاقتصادية اليت هتددها 

الوطين ٔاو املهين ٔاو القطاعي للتفاوض ٔامهية ابلغة ٔالنه ميكن فللمسـتوى  ،حامية ملناصب العمل وللعامل ٔانفسهم ذكل
  .عىل مسـتوى الاقتصاد اللكي، ٔاما االتفاقية امجلاعية للمؤسسة فهتمت ابالقتصاد اجلزيئ للمؤسسة حلول ٕاجياد

232   - RIVERO Jean et SAVATIER Jean, op.cit., p. 72. 
233 - ALIPRANTIS Nikitas, La place de la convention collective dans la hiérarchie des 

normes, op.cit., p. 39 s. 
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ة لكام اكن جمال تطبيقها ٔاوسع مينح لها فاالتفاقية امجلاعي ،أالوىل تبدو إالجابة بدهييةللوهةل 
، لكن هذه البداهة تصطدم مع ٔان االتفاقية امجلاعية لكام اكن جمال تطبيقها ٔاوسع ابتعدت )234(قّوة

ليكون التنظمي  ،الهدف من تكريس التفاوض امجلاعي عن واقع املؤسسة املعنية، وهو ما خيالف
  املطبق عىل املؤسسة مالمئ ٔاكرث لواقعها.

ة لالتفاقية املربمة داخل املؤسسة عىل حساب املسـتوايت لفقه ٔايد فكرة منح القوّ بعض ا
 يقيض هنائيالكن أالخذ هبذه الفكرة  ،)235(أالخرى، لكوهنا أالقرب ٕاىل الواقع العميل للمؤسسة

 )لها جمال تطبيق حمدد(التدرج مفن غري املعقول ٔان تكون االتفاقية امجلاعية للمؤسسة فكرة عىل 
  وق عىل االتفاقية امجلاعية القطاعية مثال من حيث ادلرجة.ٔان تتف

يعين  جمال تطبيقها ٔاوسع،كون يلكن غالب الفقه متفق عىل منح ٔاكرب قوة لالتفاقية اليت 
فيجب ٔان تكون  ،ذكل ٔايضا يفرضالواقع . )236(اليت تطبق يف ٔاكرب عدد من املؤسسات

ذكل ٔان االتفاقية امجلاعية الوطنية ٔاعىل من  . ينتج عن)237(النصوص االتفاقية متناسقة فامي بيهنا
هذه أالخرية  كام ٔانّ االتفاقية امجلاعية القطاعية ويه أالخرى ٔامسى من االتفاقية امجلاعية املهنية، 

  ٔاعىل من االتفاقية امجلاعية للمؤسسة.

لغياب   مسـتوايهتا مرتبة ترتيب ٔافقي ال ترتيب معودينياالتفاقيات امجلاعية فامي بٕان ابلتايل 

                                                 
234 - ALIPRANTIS Nikitas, «Conflits entre conventions collectives de niveaux différents : 

étude comparative», op.cit., p. 26. 
235 - C’est un principe de proximité, voir RADE Christophe, «Droit du travail et conventions 

collectives », RDC, 2004, p. 1003.    

وهو ما قضت به يف ٕايطاليا حممكة النقض الايطالية ملا قضت بأولوية تطبيق االتفاقية امجلاعية للمؤسسة عىل االتفاقيات 
  امجلاعية اليت تعلوها، ابلرمغ من ٔان حلها هذا مل يعرف اسـتقرارا، ذكر احلمك:

ALIPRANTIS Nikitas, «Conflits entre conventions collectives de niveaux différents: 
Étude comparative », op.cit., p.  28, note 54. 

236 - CHALARON Yves, «Négociation et accords collectifs de branche et d’entreprise problème 
d’articulation», op.cit.. p 884 ; ALIPRANTIS Nikitas, «Conflits entre conventions collectives 
de niveaux différents: Étude comparative », op.cit., p. 26. 

237 - JEANSEN Emeric, op.cit., p. 82. 
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سبب ٔان املرشع مينح ذكل ل . )238(سواء نص ترشيعي ٔاو اتفايق ٔاي نص رصحي يقيض بأهنا كذكل
. )239(نفس الطبيعة ويفرض نفس أالحاكم املطبقة عىل ٕابرام االتفاقيات امجلاعية مبختلف مسـتوايهتا

ذ يف القانون الفرنيس من كام هو مبني )240(فدوما يفضل الرتتيب أالفقي عن الرتتيب العمودي
 .)242(1950فيفري  11 ما اكن مطبقا فيه منذ صدور قانونعكس  .)241(1971

ٕاىل خلق وضعية يه؛ ٔانه حني ٕانشاء القواعد القانونية هذا أالمر يؤدي ترتيبا عىل ذكل 
ة امجلاعية ذات جمال املربمة من قبل ٔان تكون مصدرا لالتفاقي امجلاعيةاالتفاقية ال ميكن لالتفاقية 

فاقية امجلاعية القطاعية وٕان تضمنت ٔاحاكما معينة مث بعدها ٔابرمت االتفاقية فاالت تطبيق خمتلف
أالخرية ال يفرتض فهيا ٔان تتقيد مبا جاء يف االتفاقية امجلاعية القطاعية  ذهامجلاعية للمؤسسة فه

  . )243(فميكن ٔان ختالفها ولو خمالفة سلبية دون ٔان يؤدي ذكل ٕاىل احلمك ببطالهنا

                                                 
ية اكٔن ينص املرشع رصاحة عىل ترتيب االتفاقيات امجلاعية فامي بني مسـتوايهتا، أو عىل املسـتوى االٔعىل لالتفاقية امجلاع  -  238 

تنص عىل مسوها مقارنة مبختلف االتفاقيات امجلاعية املربمة وأدىن مهنا درجة. ومن بني الترشيعات اليت تنص رصاحة عىل 
  ترتيب االتفاقيات امجلاعية بشلك رصحي جند القانون اليوانين، انظر يف ذكل:

ALIPRANTIS Nikitas, «Conflits entre conventions collectives de niveaux différents: 
Étude comparative», op.cit.,  p 15 

239 - CHALARON Yves, «Négociation et accords collectifs de branche et d’entreprise 
problème d’articulation», op.cit., p. 883 

240 - DESPAX Michel, «La place de la convention collective dans le système 
conventionnel», Dr. Soc. 1988, p. 09. 

241 - loi n° 71-561, du 13 juillet 1971, Relative aux conventions collectives de travail, 
JORF du 14 juillet 1971, http://www.legifrance.gouv.fr   

242 - loi n° 50-205, du 11 février 1950, Relative aux conventions collectives et aux 
procédures de règlement des conflits de travail, JORF du 12 février 1950. 
http://www.legifrance.gouv.fr  

جمال تطبيق موسع ٔان تضع قيودا تفرض عىل  لكن نالحظ ٔان بعض القوانني املقارنة تسمح لالتفاقية امجلاعية ذات - 243 
التفاوض عىل االتفاقيات امجلاعية ذات جمال تطبيق ٔاضيق، كام هو احلال يف القانون أالملاين ٔاو الايطايل ٔاو 

  الاسـباين. انظر يف ذكل:

MORIN Marie-Laure, «L’articulation des niveaux de négociation dans l’accord 
interprofessionnel sur la politique contractuelle du 31 octobre 1995», Dr. soc. 1996, 
p. 13. 
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يف اتفاقية جامعية ذات جمال تطبيق ٔاوسع هتدف ٕاىل تقييد حق  ردةالواأالحاكم  تعترب
، ٔالنه ذكل ال ٔاساس قانوين هل بل )244(ابطةل أالطراف يف التفاوض امجلاعي عىل مسـتوى ٔادىن

املرشع سوى بني لك مسـتوايت التفاوض من حيث رشوط التفاوض ومقتضيات التفاوض كام 
  ٔاسلفت.

فاوض وٕان اكن أالطراف من هلم سلطة حتديدها لكن املالحظ معليا ٔان مسـتوايت الت
االتفاقية امجلاعية لها جمال تطبيق موسع تأيت ٔاحاكهما بشلك عام، وحتيلنا ٕاىل  تلكن لكام اكن

االتفاقيات امجلاعية اليت تربم مبجال تطبيق ٔاضيق لتحديد كيفيات تطبيق أالحاكم العامة الواردة يف 
عترب الفقه ٔان يف ذكل دليل عىل مسو ، ذلكل ا)245(موسعاالتفاقية امجلاعية ذات جمال تطبيق 

  . )246(االتفاقية امجلاعية الوطنية مثال عن االتفاقية امجلاعية للمؤسسة

اخلاص  الاقتصادي للقطاع إالطاريةهذا ٔامر ميكن مالحظته معليا يف االتفاقية امجلاعية 
هنا عىل االتفاقية واالتفاقات م )247(ٕاذ حتيل عدة مواد، 2006الوطنية للقطاع اخلاص املربمة يف 

ا. كام جند نص املادة هتامجلاعية للمؤسسة لضبط وحتديد كيفيات تطبيق أالحاكم اليت تضمن
  مهنا تلزم االتفاقية امجلاعية للمؤسسة عىل احرتام ٔاحاكم االتفاقية امجلاعية إالطارية. )248(92

                                                 
  املوقف نفسه تبناه الفقه الفرنيس فامي يتعلق بتقنني العمل الفرنيس. انظر يف ذكل: -  244 

DESPAX Michel, «La place de la convention collective dans le système 
conventionnel», op.cit., p. 15 ; FROSSARD Serge, «L’encadrement des conventions 
collectives d’entreprise par les conventions de champ d’application plus large», Dr. 
Soc. 2000, p. 619 ; CHALARON Yves, «Négociations et accords collectifs 
d’entreprise», s/dir TEYSSIE Bernard, LITEC, Paris, 1990, p. 348. 

خاصة املفاوضة عىل املسـتوى  ىأالخر يرى البعض ٔان املفاوضة من مسـتوى ٔاعىل تسمو عىل املسـتوايت  -  245 
فهـي بذكل ٔاقرب ٕاىل القواعد الترشيعية. انظر يف ذكل:  ض للقضااي واملوضوعات بصورة عامة،الوطين، فهـي تتعر 

، ص 2002، دار الهنضة العربية، القاهرة، يف قانون العمل املفاوضة امجلاعيةسالمة عبد التواب عبد احللمي، 
247 -248.  

246 - CHALARON Yves, «Négociation et accords collectifs de branche et d’entreprise 
problème d’articulation», op.cit., p. 886. 

 50و 49تعلقة بتعويض عن البطاةل التقنية؛ واملادة امل  37مهنا اليت تتعلق مبدة فرتة التجربة؛ واملادة  21مثال املادة  -  247 
  املتعلقة ابلغياابت اخلاصة، وغريها.

248 - Art. 92 de la CCCSEP, stipule : ((La rémunération du travail est fixée par les 
conventions et/ou accords collectifs d’entreprise sur la base d’une nomenclature et 
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  مل الفرديترتيب االتفاقيات امجلاعية مع النظام ادلاخيل وعقد الع - ب 

من قانون رمق  114عّرف املرشع اجلزائري االتفاقيات واالتفاقات امجلاعية للعمل يف املادة 
، من خالهل يظهر ٔان دورها هو تنظمي عالقة العمل يف لك جوانهبا. فاملرشع ٔازال )249(11- 90

ىل ادلوةل التنظمي نتيجة التحول اذلي عرفته ادلوةل اجلزائرية يف هماهما من ادلوةل التدخلية إ 
  .)250(الضابطة

البحث عن اجملال  جيب ،فامي بيهنا واملهنية قبل البحث يف ترتيب املصادر االتفاقيةذلكل 
لك مصدر من املصادر االتفاقية اكن لن ، وإ اذلي خصه املرشع للكل من هذه املصادر

يف املصادر ، ٔاو ٔان لك مصدر ميكنه ٔان يعيد تنظمي اجملاالت اليت مت تنظميها مسـتقةلاختصاصات 
  .االتفاقية أالخرى

  االتفاقية امجلاعية مع نصوص النظام ادلاخيلترتيب  - 1

مل حيرص املرشع جمال االتفاقات واالتفاقيات امجلاعية بل تركه مفتوحا، مفثّل بعض العنارص 
، لكن )251(11- 90من قانون  120اليت ميكن تنظميها يف االتفاقات واالتفاقيات امجلاعية يف املادة 

                                                                                                                                               
d’une classification des postes de travail, en conformité avec les dispositions de la 
présente convention)). 

االتفاقية امجلاعية ، مرجع سابق، عىل: ((1990ٔافريل  21، مؤرخ يف 11- 90من قانون رمق  114تنص املادة  -  249 
  فئة ٔاو عّدة فئات همنية. اتّفاق مّدون يتضمن مجموع رشوط التشغيل والعمل فامي خيّص 

االتّفاق امجلاعي اتّفاق مّدون يعاجل عنرصا معّينا ٔاو عّدة عنارص حمّددة من مجموع رشوط التّشغيل والعمل ابلنسـبة 
  ))لفئة ٔاو عّدة فئات اجامتعية وهمنية. وميكن ٔان يشّلك ملحقا لالتّفاقية امجلاعية...

250 - ZOUAÏMIA Rachid, «Note introductive: Le processus de déréglementation de la 
relation de travail », séminaire national sur la consolidation de l’aspect contractuel 
dans les relations de travail en droit Algérien, Faculté de droit et sciences politiques, 
Université Mohamed Essedik BEN YAHIA, Jijel, 21-22 avril 2009, p. 02. 

تعاجل ، عىل: ((يتعلق بعالقات العمل، 1990ٔافريل  21، مؤرخ يف 11-90من قانون رمق  120تنص املادة  - 251 
االتفاقيات امجلاعية اليت تربم حسب الرشوط اليت حيددها هذا القانون، رشوط التشغيل والعمل وميكهنا ٔان تعاجل 

  خصوصا العنارص التالية:
  التصنيف املهين. ـ 1
  مبا فهيا ساعات العمل وتوزيعها. ،ـ مقاييس العمل 2
  ـ أالجور أالساسـية ادلنيا املطابقة. 3
  ـ التعويضات املرتبطة ابٔالقدمية والساعات إالضافية وظروف العمل، مبا فهيا تعويض املنطقة. 4
  ـ املاكفآت املرتبطة ابٕالنتاجية ونتاجئ العمل. 5
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بقى اجملال مفتوحا للرشاكء الاجامتعيني لتنظمي ٔامور عالقاهتم املهنية والاجامتعية ابلشلك اذلي ي 
، ٕاذ ورود لكمة "خصوصا" يف املادة السابقة تفيد ٔاهنا حددت تكل حيقق رغباهتم املرشوعة

  .العنارص عىل سبيل املثال ال احلرص

ة إالجبارية اليت عىل صاحب العمل ٔاما النظام ادلاخيل فاملرشع خصه ابملقتضيات القانوني
، فالنظام ادلاخيل ٕان مل يتضمن )252(11- 90من القانون رمق  77ٔان يضمهنا فيه مبوجب املادة 

ٕاحدى املقتضيات القانونية إالجبارية ال يصادق عليه مفتش العمل ٔالنه خمالف للقانون، ٔاكرث من 
وعيته وٕان وجد ٔانه خمالف ذكل ٔانه حني الاحتجاج ٔامام القايض بنظام داخيل يتفحص مرش 

   .)253(للقانون فيستبعد تطبيقه، ابلتايل تعترب املؤسسة أكهنا مل تعد نظاهما ادلاخيل

                                                                                                                                               
  فئات العامل املعنيني عىل املردود.ـ كيفيات ماكفأة  6
  ـ حتديد النفقات املرصفية. 7
  ـ فرتة التجريب وإالشعار املسـبق. 8
  ـ مدة العمل الفعيل اليت تتضمن مناصب العمل ذات التبعات الصعبة ٔاو اليت تتضمن فرتات توقف عن النشاط. 9

  ـ التغيبات اخلاصة. 10
  جامعي يف العمل. ـ ٕاجراءات املصاحلة يف حاةل وقوع نزاع 11
  ـ احلد أالدىن من اخلدمة يف حاةل إالرضاب. 12
  ـ ممارسة احلق النقايب. 13
  ))ـ مدة االتفاقية وكيفيات متديدها ٔاو مراجعهتا ٔاو نقضها 14

، يتعلق بعالقات 1990ٔافريل 21مؤرخ يف ، 1990ٔافريل  21، مؤرخ يف 11- 90من قانون رمق  77تنص املادة  - 252 
النظام ادلاخيل هو وثيقة مكتوبة حيدد فهيا املسـتخدم، لزوما، القواعد املتعلقة ابلتنظمي التقين للعمل عىل: ((العمل، 

  والوقاية الصحية وأالمن والانضباط.

  ))حيدد النظام ادلاخيل، يف اجملال التأدييب، طبيعة أالخطاء املهنية ودرجات العقوابت املطابقة وٕاجراءات التنفيذ

جعلت يف لك مؤسسة تشغل ٔاكرث من عرشين  75صاحب العمل يف هذه احلاةل ٔالن املادة  يطبق جزاء عىل -  253 
عامال مساةٔل ٕاعداد نظام داخيل واجبة عىل صاحب العمل، وٕاال فال ميكنه ٔان حيتج مبا جيب ٔان يتضمنه، فلك 

رشين عامل يعترب غياب النظام ادلاخيل ٔاو عدم مرشوعيته يف املؤسسة اليت تشغل ٔاكرث من ع  حنيترسحي تأدييب 
، مؤرخ يف 126057ترسحي تأدييب تعسفي. انظر مثال قرار صادر عن الغرفة الاجامتعية ابحملمكة العليا حتت رمق 

لكن حيث ٔان احلمك املطعون فيه ٔاسس قضاءه عىل خمالفة الطرد اذلي ، حيث قضت مبا ييل: ((1995نومفرب  21
اليت تنص عىل ٔان الطرد يف حاةل ارتاكب العامل خلطأ  11- 90نون من القا 73تعرضه هل املطعون ضده طبقا للامدة 

جسـمي يقع حسب الرشوط احملددة يف النظام ادلاخيل ؤانه يتبني من دراسة امللف ٔان الطاعن مل يكن يضع بعد 
د وقت حدوث الوقائع اليت طرد من ٔاجلها املطعون ضده نظامه ادلاخيل كام يتطلبه القانون، وعليه فٕانه اكن ال ب

عىل احملمكة ٔان تعترب هذا الترسحي اذلي اختذ يف غياب نظام داخيل للمؤسسة كتعسفي، وهذا بغض النظر ٕاىل 
؛ كذكل قرار صادر 117، ص 1995، 02))، اجملةل القضائية، عدد خطورة اخلطأ ذلا فٕان هذا الوجه غري مؤسس
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ون ـــمن قان 77املالحظ ٔان لك املقتضيات القانونية إالجبارية املنصوص علهيا يف املادة 
الاجامتعيني  ال ميكن للرشاكءأكصل ابلتايل من صالحيات صاحب العمل جعلها املرشع  11- 90

  ٔان ينظموها يف اتفاق جامعي. 

 ميكن للرشاكء الاجامتعيني حني التفاوض امجلاعي ٔان يضغطوا عىل صاحبابلرمغ من ذكل 
 تنظميهايمت ل ، العمل من ٔاجل االتفاق عىل بعض املقتضيات القانونية اليت يتضمهنا النظام ادلاخيل

العقوابت التأديبية يكون يف االتفاقية  ٔانواع ودرجات ، مثال حتديديف االتفاقية امجلاعية
ٔاو ٔان يتفق الرشاكء الاجامتعيني مبوجب اتفاق جامعي ٔاو مضن نصوص االتفاقية  ،)254(امجلاعية

  .)255(امجلاعية عىل منح ضامانت ٔاكرث للعامل يف جمال املسائةل التأديبية

 ٔاموريضيف  ميكن لصاحب العمل ٔان ،إالجباريةاملقتضيات القانونية هذه ضافة ٕاىل ابالٕ 
، أكن مينع عىل املنظامت النقابية املمثةل يف )256(تتعلق مبامرسة احلق النقايب يف تعلمية داخلية

ابملقابل ميكن لالتفاق امجلاعي ٔان يسمح  ،النقابية يف ٔاوقات العملاملؤسسة من مجع الاشرتااكت 

                                                                                                                                               
 03، اجملةل القضائية، عدد 1994 ديسمرب 20، مؤرخ يف 111984عن الغرفة الاجامتعية ابحملمكة العليا حتت رمق 

  .122ص  ،1994

من االتفاقية امجلاعية ملؤسسة سونطراك، املودعة دلى مصاحل مفتشـية العمل ابجلزائر  367انظر مثال املادة  -  254 
  .1994نومفرب  22العامصة، يف 

255 - COHEN-DONSIMONI Véronique, «Règlement intérieur et autres normes 
patronales d'entreprise», J.-Cl. Travail, Fasc. 1-40, p. 27. 

نظمها املرشع اجلزائري فمل حيدد كيفية اختاذها وال مضموهنا، لكن الفقه يعتربها ملحقات ٕان التعلاميت ادلاخلية مل ي  -  256 
 للنظام ادلاخيل. انظر يف ذكل: 

CHALARON Yves, «Règlement intérieur et notes de service», répertoire Dalloz 
droit du travail, V° contrat de travail, 2003, p. 22. 

حيث جاء نصها  من تقنني العمل الفرنيس L. 1321-5 عتربها املرشع الفرنيس يف الفقرة أالوىل من املادة كذكل ا
  اكلتايل:

((Les notes de service ou tout autre document comportant des obligations générales 
et permanentes dans les matières mentionnées aux articles L. 1321-1 et L. 1321-2 
sont, lorsqu'il existe un règlement intérieur, considérées comme des adjonctions à 
celui-ci. Ils sont, en toute hypothèse, soumis aux dispositions du présent titre)). 

 اءات تسجيلها مثل النظام ادلاخيلٕاجر  إبتباعمن الناحية العملية بعض االتفاقيات امجلاعية تلزم صاحب العمل 
  .2006سبمترب  30للقطاع الاقتصادي اخلاص، املوقعة يف  إالطارية من االتفاقية امجلاعية 77انظر نص املادة 
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  ط عدم عرقةل معلية إالنتاج. جبمع الاشرتااكت النقابية برش 

لالتفاقية امجلاعية ٔان تلزم صاحب العمل قبل توقيع العقوابت التأديبية عىل كذكل ميكن 
ٔاخذ رٔاي جملس معني متكون خاصة من ممثلني عن العامل، فهنا النظام ادلاخيل ٕان خول صاحب 

 رٔاي اجمللس ٔاخذ دونالعمل مبارشة توقيع العقوابت التأديبية، فال ميكن النطق هبذه العقوابت 
  االتفاقية امجلاعية. املنصوص عليه يف 

بق بشلك جامعي لكهنا وضعت ط يعترب ٔاحاكم النظام ادلاخيل ٔاهنا ٔاحاكم ت  )257(ٕان الفقه
بشلك فردي، ذلا فاالتفاقية امجلاعية اليت ٔابرمت بتفاوض جامعي حقيقي تسمو عىل املصادر 

قتضيات خاصة الانفرادية مهنا النظام ادلاخيل فميكن لالتفاقية امجلاعية ٔان تتناول ابلتنظمي م 
  . )258(، ويف هذه احلاةل جيب احرتاهماابلنظام ادلاخيل

النظام ادلاخيل بعد التوقيع عىل االتفاقية امجلاعية ويه ال تزال  ٔاو وضع وٕان مت تعديل
سارية، فيجب عىل صاحب العمل عند وضعه للنظام ادلاخيل ٔان حيرتم املقتضيات اليت تضمنهتا 

 تكون ابطةل وتلغى، وابلتايل )259(11-90من قانون رمق  78املادة االتفاقية امجلاعية، طبقا لنص 
  لك أالحاكم الواردة يف النظام ادلاخيل اليت ختالف االتفاقية امجلاعية.

السابقة يتضح جليا ٔان املرشع اجلزائري جيعل من النظام ادلاخيل  78من خالل نص املادة 
مبا ٔان املرشع يلزم صاحب العمل عىل احرتام  ،)260(ٔادىن مرتبة من االتفاقيات واالتفاقات امجلاعية

                                                 
257 - CHALARON Yves, Négociations et accords collectifs d’entreprise, LITEC, Paris, 

1990, p. 233. 
258 - BOSSU Bernard, «Le règlement intérieur doit respecter les stipulations des 

conventions et accords collectifs de travail», JCP S, n° 7, du 13 Février 2007, p.1102. 
http://www.lextenso.com   

تعد الرشوط ، يتعلق بعالقات العمل، عىل: ((1990ٔافريل  21، مؤرخ يف 11- 90من قانون رمق  78تنص املادة  - 259 
الواردة يف النظام ادلاخيل، اليت قد تلغي حقوق العامل ٔاو حتد مهنا، كام تنص علهيا القوانني واالتفاقيات امجلاعية 

  )).ة املفعولاملعمول هبا، الغية وعدمي

طبقا احب العمل مبوجب النظام ادلاخيل ٔان املرشع خول سلطة التنظمي يف املؤسسة لص ،جتدر املالحظة هنا - 260 
قانوان بوضع لك ما يتعلق ابملقتضيات  اخملولالوحيد ايل صاحب العمل ، ابلت11- 90من قانون رمق  75املادة لنص 

من القانون نفسه ٔان حيرتم االتفاقيات واالتفاقات  78لزمه مبوجب املادة القانونية للنظام ادلاخيل. غري ٔان املرشع ي
. معىن ذكل ٔان املرشع خول الرشاكء مضنيا التفاوض حول لك ما يتعلق حني وضع النظام ادلاخيل امجلاعية للعمل

سلطاته ويه  غ صاحب العمل من ٔامهافر ا ذكل يؤدي ٕاىل ابملقتضيات الاجبارية للنظام ادلاخيل وذكل منتقد، كون
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   .للمؤسسة امجلاعية حني وضع النظام ادلاخيل ات واالتفاقاتمضمون االتفاقي

  ترتيب االتفاقيات امجلاعية مع عقد العمل الفردي - 2

جمال االتفاقية امجلاعية غري حمدد يف الترشيع اجلزائري، بل يتعلق بتنظمي رشوط ٔان رٔاينا 
يف  عقد العمل الفردي فاملرشع مل هيمت كثريا ابجملال اذلي يبقى خاصا هل كذكللعمل. التشغيل وا

وتقوم  فينشأ بعقد كتايب ٔاو غري كتايب )261(خيضع ٔاساسا للقواعد العامة يف ٕانشاءه ترشيع العمل، ٕاذ
قة يعتين كثري بنشأة عالمل عالقة العمل مبجرد العمل حلساب مسـتخِدم ما، يف هذه احلاةل املرشع 

 وأ  اكنت ترشيعية اكنت ٔاو تنظمييةوحتمكها النصوص القانونية  )املهم ٔان تنشأ (العمل الفردية 
  .)262(واملهنية االتفاقية

فعقد العمل الفردي هو من عقد العمل الفردي واالتفاقية امجلاعية نفسه،  مفجال تنظمي لكٌ 
ية امجلاعية هتدف ٕاىل تنظمي عالقة االتفاق إالطار القانوين لتنظمي عالقة العمل الفردية. كذكل جند 

ابلتايل ما الفائدة من تدخل االتفاقية امجلاعية لتنظمي عالقة  ،)263(بشلك جامعيولو  العمل الفردية
  العمل الفردية؟ 

 عان والعامل يكون دوما طرفا مذعناحلقيقة ٔان عقد العمل كثريا ما يكيف ٔانه عقد ٕاذ
 يكون قيقياحل التفاوض  ، غري ٔانّ والعمل لتشغيلابلتايل ال يوجد تفاوض حقيقي عىل رشوط ا

                                                                                                                                               
ٔابدا، حىت نضمن الانضباط العام داخل  اتفاقيةسلطة الارشاف عىل العمل والتأديب اليت ال جيب ٔان تكون 

  املؤسسة. 
فهو خيضع ملبدٔا سلطان إالرادة، فللطرفني احلق يف االتفاق عىل ما شاءوا من بنود املهم احرتام احلد أالدىن من  -  261 

  التنظمي املتعلقني ابلعمل.امحلاية املكرس مبوجب الترشيع و 

تنشأ عالقة ، يتعلق بعالقات العمل، عىل: ((1990ٔافريل  21، مؤرخ يف 11-90من قانون رمق  08تنص املادة  -  262 
  العمل بعقد كتايب ٔاو غري كتايب.

  وتقوم هده العالقة، عىل ٔاية حال، مبجرد العمل حلساب مسـتخدم ما.
ق ما حيدده الترشيع والتنظمي واالتفاقيات ٔاو االتفاقات امجلاعية وعقد وتنشأ عهنا حقوق املعنيني وواجباهتم وف

  .))العمل

، مؤرخ 11-90من قانون رمق  114الهدف من توقيع االتفاقيات واالتفاقات امجلاعية للعمل حسب نص املادة ٕاذ  - 263 
املؤسسة. فهـي هتدف ، يتعلق بعالقات العمل، هو تنظمي مجموع رشوط التشغيل والعمل يف 1990ٔافريل  21يف 

ٕاىل تنظمي رشوط العمل بني العامل من هجة وصاحب العمل من هجة ٔاخرى. انظر يف ذكل مصطفى ٔامحد ٔابو 
عالقات العمل امجلاعية: املفاوضة امجلاعية، النقاابت العاملية، اتفاقية العمل امجلاعية، منازعات العمل معرو، 

لسـنة  12املفاوضة) يف ضوء قانون العمل اجلديد رمق  –ساطة الو  –التحكمي  –الغلق  –امجلاعية، (إالرضاب 
  وما بعدها. 215، ص 2005، دار اجلامعة اجلديدة للنرش، إالسكندرية، 2003
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جامعي، ابلتايل مت منح االتفاقية امجلاعية ٕاماكنية تنظمي عالقة العمل  بشلك تفاوضال  حيامن يمت
  الفردية.

اتفاقية جامعية عىل  نتيجة ذلكل، هل عقد العمل الفردي يبقى قامئا حني ٕابرام وتطبيق
م، ٔالنه يتعلق مبساةٔل حلول ٔاحاكم االتفاقية امجلاعية ماكن هذا املوضوع يسـتحق الاهامت املؤسسة؟

 عقد العمل الفردي، وكذكل يتعلق مبدى مسو ٔاحاكم االتفاقية امجلاعية عىل عقد العمل الفردي.

   املساةٔل أالوىل: حلول ٔاحاكم االتفاقية امجلاعية حمل عقود العمل الفردية يف املؤسسة: -

تذوب فهيا  ،تطبيق اتفاقية جامعية عىل عامل املؤسسةٔانه مبجرد ٕابرام ٔاو  ،يرى البعض
عقود العمل الفردية املربمة بني العامل مع صاحب العمل، فلن يبقى قامئا ٕاكطار لتنظمي العالقة 

فاالتفاقية امجلاعية بعد تطبيقها تصبح إالطار الوحيد احملدد اللزتامات وحقوق  ،التعاقدية
  .)265(ة جامعية سارية انتقلنا من عقد العمل ٕاىل نظام العملفريون ٔانه بوجود اتفاقي ،)264(العامل

االتفاقية امجلاعية  ه عند تنفيذٔان يرى )266(من الفقه الفرنيسآخر جانب  ،عىل العكس
فلك ٔاحاكم االتفاقية امجلاعية تصبح ٔاحاكما يف عقد  ،تندمج ٔاحاكهما يف عقود العمل الفردية

وٕان اكنت االتفاقية امجلاعية انهتت. بعبارة ٔاخرى فعقود حىت  ،العمل الفردي وال ميكن الزنول عهنا
ال تنهتـي ٕاال ابنهتاء عالقة  التصبح رشوطا رصحية فهي ،العمل تسـتقبل هذه أالحاكم االتفاقية

   .)267(العمل الفردية

دون بل يرفضون فكرة دمج ٔاحاكم االتفاقية يال يؤ  ،وكذا القضاء الفرنيس ،غالبية الفقه لكن
  .)268(الفردي العملعقد و امجلاعية 

د العمل الفردي يودل ٔاثر مزدوج؛ فيحّدد النظام املطبق قع، فابلرجوع ٕاىل نظرية العقدٕاذ 
                                                 

264 - GAGNON Jean Denis, «Le contrat individuel de travail et la convention collective : 
séparation ou divorce ?», RJT, n° 41, 2007, p. 599. 

265 - VERGE Pierre, «Le contrat de travail selon le code civil du Québec», cité par 
GAGNON Jean Denis, op.cit., 602. 

266  - LANGLOIS Philippe, «Contrat individuel de travail et convention collective : un 
nouveau cas de représentation», Dr. Soc, 1975, p. 295 et s. 

، املرجع السابق، ص االتفاقية امجلاعية للعمل ٕاكطار لتنظمي عالقات العمل يف الترشيع اجلزائرئامحية سلامين،  -  267 
204.  

  .ن الباب الثاين من هذه أالطروحةانظر الفرع الثاين من املطلب الثاين من املبحث الثاين من الفصل أالول م -  268 
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من هجة. وينشأ رابطة قانونية جتعل من طرف مسـتخَدم والطرف هذا عىل عالقة الطرفني، 
ٕاّال ابٔالثر من هجة ٔاخرى. ٔاّما ابلنسـبة التفاقية العمل امجلاعية ال تتعلق هذا أالخر مسـتخِدم، 

كام ٔاهنا تربم بني  ،)269(أالول؛ حتّدد مجموعة من القواعد املطبقة عىل لك العامل يف املؤسسة
  صاحب العمل مع النقاابت المتثيلية يف املؤسسة فقط ال مع لك العامل يف املؤسسة.

يبقي عقد العمل الفردي أكساس جيب ٔان  ،سارية اتفاقية جامعية ٔارى ٔانّه ابلرمغ من وجود
االتفاقية امجلاعية ٔاما  ،بقاء الرابطة التعاقدية بني الطرفني، ٔالهنام يرتبطان برابط قانوين هو العقدل 

ٔالهنا تأيت بعد نشأة عقود العمل الفردية، وهناك  ن ٔاساسا لقيام العالقة التعاقديةال تصلح ليك تكو
  عامل آخرين يمت تشغيلهم بعد التوقيع عىل االتفاقية امجلاعية. 

ٕاذ جند ٔانه بعد  ،عن االتفاقية امجلاعية ب إالبقاء عىل عقد العمل الفردي مسـتقالذلا جي
 قيقي لعالقة القامئة بني الطرفنيالتوقيع عىل االتفاقية امجلاعية للعمل وٕان ٔاحضت متثل التنظمي احل 

د جن ٕاذ. فيه االتفاقية امجلاعية ٔاحاكمتحلل ت لكن يبقى عقد العمل الفردي مسـتقال ال يضمحل وال 
، خاصة )270(عقد العمل الفردي يتضمن الزتامات مل يتطرق ٕالهيا الطرفني مبوجب االتفاقية امجلاعية

ما تعلق ابلزتامه بأداء العمل املتفق عليه مبوجب عقد العمل ال االتفاقية امجلاعية، كام ٔانه ميكن ٔان 
  التطبيق. ةيتضمن ٔاحاكما ٔاكرث نفعا للعامل فهـي الواجب

توجب أالمر ٔان مننح درجة ٔاعىل لالتفاقية امجلاعية مقارنة بعقد العمل حتقيقا ذلكل هل يسـ 
  الفردي، يعين هل االتفاقية امجلاعية ٔامسى من عقد العمل الفردي؟

  مسو االتفاقية امجلاعية مقارنة بعقد العمل الفردي: :املساةٔل الثانية -

الالزتامات خاصة نص ٕان عقد العمل الفردي يف ٔاساسه ينبين عىل القواعد العامة لنظرية 
يهل وال نقضه ٕاال من التقنني املدين اجلزائري، فالعقد رشيعة املتعاقدين فال جيوز تعد 106املادة 

فٕان ٔاردان التطرق ٕاىل مساةٔل التدرج بني عقود العمل الفردية املربمة بني العامل  ابتفاق الطرفني،

                                                 
269 - RIVERO Jean et SAVATIER Jean, op.cit., p. 306. 

ٔادةل كثرية يف ترشيع العمل اجلزائري تؤكد ٔان عقد العمل الفردي يبقى قامئا ولو اكنت هناك اتفاقيات ٔاو اتفاقات  - 270 
، يتعلق 1990فريل أ  21، مؤرخ يف 11-90من قانون رمق  03/ 08جامعية سارية يف املؤسسة. مثال نص املادة 

حقوق املعنيني وواجباهتم وفق ما حيدده الترشيع والتنظمي واالتفاقيات واالتفاقات  وتنشأ عهنا: ((بعالقات العمل
تفرض عىل املؤسسة املسـتخدمة من القانون نفسه، اليت تنص عىل: (( 118)). كذكل املادة امجلاعية وعقد العمل

هيئة ٔاو انضمت ٕالهيا وتطبق عىل أالحاكم االٔكرث نفعا الواردة يف خمتلف االتفاقيات امجلاعية اليت اكتتبت هبا هذه ال 
  )).عاملها، ٕاال ٕاذا اكنت هناكل ٔاحاكم ٔانفع مضمنة يف عقود العمل املربمة مع املسـتخدم
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، جيب ٔان ع نصوص االتفاقية امجلاعيةم وصاحب العمل يف املؤسسة قبل رساين االتفاقية امجلاعية
  المتيزي بني حالتني:

بسبب ميها مسـبقا يف عقد العمل الفردي: االتفاقية امجلاعية لبنود مت تنظ  تنظميعند 
اسـتقالل املصادر االتفاقية بعضها البعض، ولتعزيز آليات متكني العامل من الاسـتفادة من تطبيق 
أالحاكم االٔكرث نفعا الواردة يف خمتلف مصادر قانون العمل، مت السامح لطريف عقد العمل االتفاق 

يقيد يف الوقت نفسه ذكل ال  بشلك فردي يف عقد العمل، لامعىل ٕادراج بنود خاصة ابلع
فلهم تنظمي وٕاعادة تنظمي لك أالمور اليت هتم العالقات املهنية  ،الرشاكء حني التفاوض امجلاعي

  والاجامتعية بشلك جامعي.

ٔان ٔاحاكم االتفاقية امجلاعية تنصب عىل املواضيع نفسها اليت مت تنظميها  ،ينتج عن ذكل
ون رمق ــمن قان 62يف املادة مبوجب عقد العمل الفردي، يف هذه احلاةل املرشع اجلزائري نص 

يعدل عقد العمل ٕاذا اكن القانون ٔاو التنظمي ٔاو االتفاقيات ٔاو االتفاقات امجلاعية عىل: (( 11- 90
فيعدل عقد العمل بقوة القانون ٕان  )).متيل قواعد ٔاكرث نفعا للعامل من تكل اليت نص عليه العمل

  رية يف املؤسسة اكنت ٔاكرث نفعا للعامل. اكنت ٔاحاكم االتفاقيات ٔاو االتفاقات امجلاعية السا

ٔان أالصل يف تعديل عقد العمل ال يكون ٕاال ابتفاق الطرفني طبقا لنص من ابلرمغ هذا 
، وهذا النص ما هو ٕاال جتسـيدا للقواعد العامة الواردة يف )271(11- 90من قانون رمق  63املادة 

ابعتباره عقد من العقود امللزمة  ،ة للعقدفيخضع عقد العمل ملبدٔا القوة امللزم ،)272(التقنني املدين
  .)273(جلانبني، فيلزتم الطرفني تنفيذ ما جاء يف بنود العقد حسب ما مت االتفاق عليه

                                                 
ميكن تعديل ، يتضمن بعالقات العمل، عىل: ((1990ٔافريل  21، مؤرخ يف 11- 90من قانون رمق  63تنص املادة  - 271 

  )).رتكة للعامل واملسـتخدم، مع مراعاة ٔاحاكم هذا القانونرشوط عقد العمل وطبيعته بناء عىل إالرادة املش

: عىل يــ، يتضمن القانون املدن1975مترب سب  26، مؤرخ يف 58-75من ٔامر رمق  106خاصة ما ورد يف نص املادة  - 272 
  )).قانونالعقد رشيعة املتعاقدين، فال جيوز نقضه، وال تعديهل ٕاّال ابتفاق الطرفني، ٔاو لٔالسـباب اليت يقررها ال((

وال حيق للعامل ٕاال  ،وٕان اكن من الناحية العملية كثريا ما يكون عقد العمل من صنع ٕارادة منفردة لصاحب العمل -  273 
قبول الرشوط اليت وضعها، بسبب الظروف الاقتصادية والاجامتعية والقوة اليت يمتتع هبا املسـتخدم خاصة من 

  انظر يف ذكل: .حميط اقتصادي تنافيسويه يف تزايد مسـمتر يف  الناحية الاقتصادية

DOCKÈS Emmanuel, «Le pouvoir dans les rapports de travail: Essor juridique 
d'une nuisance économique», Dr. soc, n° 06, 2004, p. 620. 



  مبدٔا تطبيق أالحاكم االٔكرث نفعا للعامل مضمونالباب أالول: 
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لكن عقد العمل الفردي هل خصوصيات جتعل العامل يف تبعية قانونية جتاه صاحب العمل 
ة سلطة إالرشاف عىل ترتيبا عىل ذكل، فصاحب العمل يمتتع بسلطات يف مواجه العامل، خاص

  العمل.

ذلكل ممارسة سلطة إالرشاف عىل العمل حق لصاحب العمل، تأسيسا عىل ذكل فميكنه 
ٔان يغري من البنود وأالحاكم اليت ارتبط فهيا الطرفني يف حدود ما يتعلق بسلطته يف إالرشاف 

نود عقد العمل ويه ما يصطلح علهيا بأحقية املسـتخدم يف التعديل غري اجلوهري لب  ،عىل العمل
قبول  )276(والقضاء )275(. ٔاّما البنود وأالحاكم املتعلقة ابلتعديل اجلوهري فيشرتط الفقه)274(انفراداي

  العامل للتعديل لميكن ٔان يكون ساراي.

املرشع مسو ٔاحاكم االتفاقيات  يؤكد ،11-90من قانون رمق  62نص املادة من خالل 
بل ؤاكرث من ذكل قّرر بطالن ٔاحاكم عقد العمل  ،واالتفاقات امجلاعية عىل عقد العمل الفردي

اخملالفة لالتفاقيات ٔاو االتفاقات امجلاعية ٕان اكنت تستنقص من احلقوق املمنوحة للعامل مبوجب 
مفساةٔل مسو ٔاحاكم االتفاقيات ٔاو االتفاقات امجلاعية عىل  ،)277(االتفاقيات ٔاو االتفاقات امجلاعية

  . 11- 90رمق  عقود العمل ٔامر مكرس مبوجب قانون

ٕان مساةٔل مسو ٔاحاكم االتفاقية امجلاعية عىل عقود العمل الفردية ٔامر نراه ٔايضا ابلرمغ من ٔانه 
وابلشلك اذلي تبناه املرشع منتقد، فغري مقبول من هجة تعديل عقد العمل بقوة القانون ٕان اكنت 

ذكل يؤدي ٕاىل دمج ٔاحاكم  ٔاقل نفعا للعامل، وال حيق ٕالغاهئا ابحلمك ببطالهنا من هجة اثنية. ٔالن

                                                 
، امللتقى الوطين »مدى ٔاحقية املسـتخدم يف تعديل عقد العمل إبرادته املنفردة«انظر يف ذكل: بقة عبد احلفيظ،  -  274 

حول تكريس الطابع التعاقدي لعالقات العمل يف الترشيع اجلزائري، ، لكية احلقوق والعلوم السـياسـية، جامعة 
  .2009ٔافريل  22و 21جيجل، يوما 

275 - BLANC-JOUVAN Guillaume, «A propos de l’articulation du contrat de travail et de 
la convention collective, note sous cass. soc. 07 novembre 2007, n° 06-40.117», JCP S, 
n°16, du 15 avril 2008, p. 1231. 

حمك حممكة النقض الفرنسـية اذلي ميزي بني ٕاماكن ٕاجراء التعديل غري اجلوهري دون موافقة العامل، واذلي  انظر - 276 
  العمل. يشرتط يف املقابل موافقة العامل عىل التعديل اجلوهري لعقد

Soc. 10 juillet 1996, n° 1996-003256, RJS, 1996, n° 900.  

، يتعلق بعالقات العمل، ٕاذ 1990ٔافريل  21، مؤرخ يف 11- 90من قانون رمق  137هذا ما تضمنته نص املادة  - 277 
لعامل يكون ابطال وعدمي أالثر لك بند يف عقد العمل خيالف ابستنقاصه حقوق منحت لجاء نصها اكلتايل: ((

  .))االتفاقيات ٔاو االتفاقات امجلاعيةمبوجب ... و
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 االتفاقيات ٔاو االتفاقات امجلاعية يف عقد العمل وهو ٔامر ال خيدم ال العامل وال صاحب العمل.
فيجب لبنود عقد العمل الفردي اليت اكنت ٔاقل نفعا للعامل ٔان تلج حاةل سـبات طيةل رساين 

مبا ٔاهنا ٔاقل نفعا للعامل ال  ٔاحاكم االتفاقية امجلاعية، خالل تكل الفرتة ال ميكن الاحتجاج هبا
  .)278(ٕالغاهئا

فسمو االتفاقيات واالتفاقات امجلاعية عىل عقود العمل الفردية جندها يف الطبيعة الالحئية 
 11-90من قانون رمق  118وهو ما يؤكده املرشع يف املادة  ،لالتفاقات واالتفاقيات امجلاعية للعمل

  ٔايضا.

ون عقد العمل الفردي قد هيم عالقة العمل دون ٔان يكعند تنظمي االتفاقية امجلاعية ملا 
ٔانه مبجرد نشأة عالقة العمل الفردية ترسي  11- 90من قانون  08/03تنص املادة تطرق لها: 

علهيا مجيع أالحاكم سواء تكل املنصوص علهيا يف الترشيع والتنظمي ٔاو ما تضمنته االتفاقات 
لتنظمي  فاقية امجلاعية السارية يف املؤسسة تعترب مصدرواالتفاقيات امجلاعية للعمل. ابلتايل فاالت

  . )279(من عقد العمل الفردي عالقة العمل الفردية ٔاعىل

  اينالفرع الث
يتعايش مع مبدٔا التدرج الهريم للقواعد  للعاملأالحاكم االٔكرث نفعا مبدٔا تطبيق 

  القانونية

ساوي لكسن عند طرحه نظرية املدرسة الواقعية بزعامة المن  إان نظرية التدرج اليت تتبناه
، وكذا الفقه وهجة )280(مل تؤخذ معليا جبدية يف خمتلف القوانني ،تدرج القوانني تدرجا هرميا

                                                 
  اب الثاين من هذه أالطروحة.سوف يمت تفصيل ذكل يف الفرع أالخري من املبحث الثاين من الفصل أالول من الب -  278 

ساب هذا ابلرمغ ٔان القضاء الفرنيس يف بداية القرن العرشين اكن مينح هذا السمو لعقد العمل الفردي عىل ح  -  279 
االتفاقية امجلاعية، فميكن مبوجب عقد العمل الفردي استبعاد لك نصوص االتفاقية امجلاعية مبا ٔان نصوصها ليست 

  ، ذكره:1909ديسمرب  16لها طبيعة آمرة. انظر مثال يف ذكل قرار حممكة النقض الفرنسـية الصادر يف 
JEANSEN Emeric, op.cit., p. 84 

التنظميية اليت يمتتع هبا الوزير أالول (رئيس احلكومة سابقا) يف ادلسـتور اجلزائري لسـنة مثال جند ٔان الصالحية  - 280 
مسـمتدة من قاعدة دسـتورية مبارشة، غري ٔان املراسـمي التنفيذية اليت يوقعها الوزير أالول (رئيس احلكومة  1996

اسـية طة التنفيذية) يوقع مراسـمي رئسابقا) تتخذ تطبيقا لنص ترشيعي. كذكل لرئيس امجلهورية (رمغ انه ميثل السل
  طبقا لدلسـتور ال للترشيع، مثال ٕاصدار قانون الصفقات العمومية. )السلطة التنظميية املسـتقةل(
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  .)281(انتقادات عديدة لها

ال هيدف  PUIGٔاو النظام التدريج كام يسميه أالسـتاذ  ،كام ٔان التدرج الهريم للقواعد
وسـيةل من بني وسائل حل تنازع القواعد مث قواعد القانون، لكن يشلك ببساطة  فقط ٕاىل رّص 

 ً   . )282(صار مبدٔا

هو ٕاماكنية خمالفة و  ،ٔان معظم قواعد قانون العمل من النظام العام الاجامتعي مبا ،ذلكل
القواعد الترشيعية املوضوعة من قبل السلطة الترشيعية بقواعد اتفاقية من وضع الرشاكء 

ابلتايل ميكن ٔان حيدث تدافع بني قاعدة  ،احل العاملالاجامتعيني رشيطة ٔان تكون اخملالفة يف ص
  ترشيعية وقاعدة ذات مصدر اتفايق، فأي من هذه القواعد قابةل للتطبيق؟ 

ٔاكيد ٔاننا نفصل لصاحل القاعدة  ،تطبيقا ملبدٔا التدرج الهريم للقواعد القانونية ،نظراي
فالقاعدة الترشيعية يه اليت حتدد  ،مسي يف تدرج القواعد القانونيةالترشيعية ٔالهنا أالعىل والا

شلك ومضمون املصادر االتفاقية، فأي خمالفة للقاعدة الترشيعية املفروض ٔان القاعدة ذات منشأ 
  اتفايق تكون غري مرشوعة.

لو ندقق يف عالقة القواعد االتفاقية والقواعد الترشيعية يف قانون العمل اجلزائري  ،لكن
  نالحظ ما ييل:

حلد أالدىن من امحلاية، فدوما يسمح للرشاكء االتفاق عىل تنظمي عالقهتم ٔان املرشع ينظم ا
ال ينظم لك جوانب  ،مث املرشع ملا يتدخل مبوجب القواعد الترشيعية للعامل، حتقيقا محلاية ٔافضل
  .بل تبقى بعض اجلوانب دون ٔاي تنظمي مبوجب قواعد ترشيعية ،العالقة التعاقدية

فمل يعد يتدخل  ،جلزائري ٔان املرشع اجلزائري ٔازال التنظميكذكل من سامت قانون العمل ا
مجموعة من القواعد الواردة  ابٕالبقاء عىلذكل  ،ٕاال لرضورة احملافظة عىل السمل والتوازن الاجامتعي

يف خمتلف النصوص الترشيعية املنظمة لعالقة العمل الفردية وامجلاعية من النظام العام املطلق 
   .لفة ترد علهيا ولو اكنت خمالفة اجيابيةاذلي ال يسمح بأي خما

ّ  ،ابلنسـبة للمصادر االتفاقية بيهناو من جانب آخر، نا ٔاهنا ال تشلك لكها طبقات لنسمح بي

                                                 
281 - AMSELEK Paul, «Le rôle de la volonté dans l’édiction des normes juridiques selon 

Kelsen», RJT, vol. 33, n° 2, 1999, p. 185,  
http://www.editionsthemis.com/uploaded/revue/article/rjtvol33num2/amselek.pdf  

282 - PUIG Pascal, op.cit., p. 759. 
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املرشع هو من يقرر قواعد ، بتدرهجا فامي بيهنا، فرٔاينا ٔان االتفاقيات امجلاعية همام اكن مسـتواها
. وٕان اكن هناك تدرج بني )283(رج القواعد القانونيةٕانشاهئا. فاكٔهنا تشلك طبقة واحدة يف هرم تد

عقد العمل الفردي مقارنة ابالتفاقيات امجلاعية فتطبق ٔاحاكم االتفاقية امجلاعية عىل عقد العمل 
  .)284(الفردي بصفة آمرة

، بل الهرم القواعد القانونيةال هيدم هرم تدرج  للعاملأالحاكم االٔكرث نفعا بدٔا تطبيق ذلكل مف 
ومبدٔا التدرج الهريم  ،للعاملأالحاكم االٔكرث نفعا مبدٔا تطبيق فهناك تعايش بني  ،)285(امئاال يزال ق

القواعد القانونية يف قانون حني مراعاة خصوصية قانون العمل، فهناك تدرج  )286(للقواعد القانونية
 حبسب مضموهنا، مبا ٔان االٔكرث نفعا ا تتدرجال تتدرج حبسب طبيعهتا لكهن العمل، وٕان اكنت

مفبدٔا تطبيق أالحاكم االٔكرث نفعا للعامل يشلك حال لتدافع . )287(للعامل يه الواجبة التطبيق
  .)PUIG)288القواعد فهو مضن النظام التدرجيي اذلي حتدث عنه أالسـتاذ 

اليت يسمح فهيا املرشع  ،هناك ختفيف من رصامة التدرج نظرا خلصوصية عالقات العملف 
عد قانونية بأنفسهم ٔالهنم أالدرى بتنظمي شؤون عالقهتم، نظرا للرشاكء الاجامتعيني إبنشاء قوا

                                                 
283 - ALIPRANTIS Nikitas, «Conflits entre conventions collectives de niveaux différents : 

étude comparative», op.cit.. p 09. 

  .583السـيد عيد انيل، املرجع السابق، ص  -  284 
 عىل حد تعبري أالسـتاذ: -  285

TROPER Michel, «La pyramide est toujours debout! Réponse a Paul AMSELEK», 
RDP, n° 06, 1978, p. 1523. 

 من الفقه من يعترب ٔان هذا التعايش ييسء ملبدٔا التدرج الهريم للقواعد القانونية، انظر يف ذكل: هناك ٔان من ابلرمغ  -  286 

CHALARON Yves, «Négociation et accords collectifs de branche et d’entreprise 
problème d’articulation», op.cit., p. 883. 

لعامل ومبدٔا التدرج الهريم للقواعد ل أالحاكم االٔكرث نفعاتطبيق  وآخرون ال يعرتفون بوجود ٔاي تعايش اكن بني
  القانونية، انظر:

LANGLOIS Philippe, «Approche critique des principales dispositions du projet de 
loi (II)», Semaine Sociale Lamy, n°1153 du 26/01/2004, p. 09.  

287 - BONNCHERE Michèle, «La loi, la négociation collective et l'ordre public en droit 
du travail: quelques repères», Dr. ouvr., octobre 2001, p. 419. 

288 - PUIG Pascal, op.cit., p. 759. 
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القواعد القانونية أالخرى  فمل يعد قانون العمل مثل ،قتصاديالرتباطها الوثيق ابحمليط الا
ابملؤسسة، فال ميكن  ةالتقليدية، فقانون العمل كفرع وليد البيئة الاجامتعية والاقتصادية احمليط

ٔاضف ذلكل ٔان القواعد املنظمة لقانون العمل ال تزال  ية بقواعد جامدة.ٔان تنظم العالقات املهن 
ممزوجة بني الترشيعية واالتفاقية، فهرم التدرج ال يزال قامئا يف عالقة القواعد الرمسية فامي بيهنا 
وكذكل مقارنة ابلقواعد االتفاقية اليت يه ٔادىن مرتبة من القواعد الرمسية، مع رضورة مراعاة 

  عامل. مصلحة ال

د مصدر حقوق ملّا عدّ  ،فٕاّن املرشع يقّر بوجود تدرج يف مصادر قانون العمل كذكل،
، ٕاذ نص عىل ٔان حقوق وواجبات 11- 90من قانون رمق  08/03وواجبات العامل يف املادة 

العامل حيددها الترشيع والتنظمي واالتفاقيات واالتفاقات امجلاعية وعقد العمل، فهذا ٕاقرار منه 
  .)289(ترتيب هريم ملصادر قانون العملبوجود 

فرتتب املصادر االتفاقية اكلتايل: االتفاقيات امجلاعية ذات جمال تطبيق ٔاوسع مث االتفاقيات 
ٕاىل ٔان نصل ٕاىل االتفاقية امجلاعية للمؤسسة، مث ييل النظام ادلاخيل  ٔاضيقامجلاعية ذات تطبيق 

لكن ترتيهبا ليس بغرض حتديد القاعدة اليت  للمؤسسة ويف ٔادىن الهرم جند عقود العمل الفردية.
تسـتلهم القواعد أالخرى رشعيهتا بل ترتيهبا حسب معيار جديد هو ترتيب القواعد القانون 

  .من مزااي حسب ٔافضليهتا وما متنحه للعامل

                                                 
289 - BENHENNI Abdelkader, «Les conventions collectives et le management 

participatif», IDARA, Vol. 02, n° 02, 1992, p. 67. 
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  الفصل الثاين
وضوابط  للعاملأالحاكم االٔكرث نفعا مبدٔا تطبيق تكريس 

  حتديده
  

بتطبيق  املقارنة تقيض الترشيعات ،املتنوعة عىل نزاع قامئ قانون العمل نصوص تدافعحني 
، هذا احلل يعمل به ٔاي اكنت املصادر املتدافعة )290(بدأ من حيث امل أالحاكم االٔكرث نفعا للعامل 

مع اتفاقية جامعية ٔاو مع تعهد فردي لصاحب العمل، كذاكل حني تدافع  اء نص ترشيعيو س
  ٔاحاكم االتفاقيات امجلاعية فامي بيهنا ٔاو مع عقد العمل ٔاو النظام ادلاخيل. 

مجيع احلاالت احملمتةل، بل ٔان الترشيعات مل تنص بشلك رصحي عىل هذا احلل يف  ،املالحظ
ملا تكون قاعدة قانونية منبثقة من نص من القانون  يسـتنبط املبدأ طبق من قبل القضاء مكبدٔا. 

(املبحث  )291(وخصصت لتطبق عىل وقائع متنوعة وتفرض بسلطةعامة  اقانوين جاءت عباراهت
  أالول).

ٔاول ما  ٔاكرث نفعا للعامل، ت ٔاحاكمهليتوصل القايض ٕاىل حتديد النص اذلي تضمنلكن، 
ٕاذ  ،فعال قواعد قانونية قابةل للتطبيقيه  القواعد حمل التدافعجيب فعهل هو البحث ٕان اكنت 
يف مث عىل القايض ٔان يبحث  ،ىل لك الرشوط املطلوبة لتطبيقهاجيب ٔان تكون القاعدة تتوفر ع

تشابه ال ابط ٔاو الرت ٕاذن  .املصادر حمل التدافعتضمنهتا لك ُحيمتل تطبيقها واليت القواعد اليت 
ٕاىل  عة، لكن الصعوبة تمكن يف تصنيف هذه القواعداملوجود بني هذه القواعد هو ما جيعلها متداف

ا تتضمن ٔاحاكما ٔاكرث نفعا للعامل ليطبقها (املبحث مهن لتحديد ٔاي مجموعات متشاهبة ٔاو مرتابطة،
  الثاين).

  

                                                 
290 - MORVAN Patrick, Le principe de droit privé, thèse de doctorat, université Paris II, 1997, 

p. 77. 
291 - CORNU Gérard, association Henri CAPITANT, Vocabulaire juridique, 8eme éd., 

Quadrige PUF, Paris, 2009, V° Principe, p. 720 
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  املبحث أالول
  للعاملأالحاكم االٔكرث نفعا بدٔا تطبيق مل  القمية القانونية

  

ؤاعىل  ،مت تكريسه من قبل الترشيعاتلو مل ي ،)292(ال ميكن احلديث عن هذا املبدأ 
أالحاكم مبدٔا تطبيق القانون والقضاء الفرنيس همد  حيث جند .يف دول عديدة الهيئات القضائية

أالوروبية مهنا خاصة والعربية، كنتيجة لتأثران  ،، مث تبعته عدة ترشيعات مقارنةللعاملاالٔكرث نفعا 
  ابلقانون الفرنيس.

دسـتورية هل نة ادلسـتورية لهذا املبدٔا، فهل مت الاعرتاف بقمية فيجب ٔاوال البحث عن املاك
 يف خمتلف قوانني العمل قميتهلرنى  ،الترشيعات املقارنة نبحث يفمث  يف ادلساتري املقارنة،

أالحاكم االٔكرث بدٔا تطبيق اسـتقبال القضاء خاصة اجلزائري مل يف  كذكل نبحث (املطلب أالول).
  .(املطلب الثاين) وكيفية تكييفه للعاملنفعا 

  

  
  
  
  

                                                 
  :حول اسـتعامل مصطلح "مبدٔا" يف القانون بشلك عام انظر يف ذكل -  292 

JEAMMAUD Antoine, «De la polysémie du terme principe dans les langages du droit et 
des juristes», in Les principes en droit, s/dir, CAUDAL Sylvie, Economica, Paris, 2008, p. 
49; ZENATI-CASTAING Frédéric, «Les principes généraux en droit prive», in Les 
principes en droit, s/dir, CAUDAL Sylvie, Economica, Paris, 2008, p. 257; BRUNET 
Pierre, «A quoi sert la "théorie" des principes généraux du droit ?», in Les principes en 
droit, s/dir, CAUDAL Sylvie, Economica, Paris, 2008, p. 175. 
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  املطلب أالول
  للعاملأالحاكم االٔكرث نفعا بدٔا تطبيق مل  التكريس القانوين

  

، فال جند ٔاي للعاملأالحاكم االٔكرث نفعا مبدٔا تطبيق ختتلف نظرة الترشيعات املقارنة ٕاىل 
 بذكل يف ادلسـتور الفرنيس واجلزائري)، والسب سنبحثترشيع ٔاسايس منح هل ماكنة دسـتورية (

(الفرع  ٕاىل تقييد السلطة الترشيعية ،املؤسس ادلسـتوريعدم رغبة يعود ل ،يف ذكل أالسايس
  .أالول)

يف مداه، فنجد  توتعرتف مباكنة ترشيعية للمبدٔا وٕان اختلف لكن، الترشيعات العادية تقرّ 
ٔاخرى دول توسع منه فيطبق حني تدافع القواعد القانونية الرمسية مع االتفاقية عىل حد سواء، و 

  بني املصادر االتفاقية فقط (الفرع الثاين).

  

  الفرع أالول
   للعاملأالحاكم االٔكرث نفعا بدٔا تطبيق مل  القمية ادلسـتورية

  

نتيجة وأالسس العامة اليت يسري علهيا اجملمتع، بتحديد املبادئ  ،هتمت القواعد ادلسـتورية
جند لقانون العمل  ذلكل ،يلهاتقيد املرشع ٕاذ يعمل عىل وضع النصوص القادر عىل تفع  ذلكل

 العمل احلق يفاجلزائري ٔاسس دسـتورية عديدة تتعلق ببعض املبادئ اليت يسري علهيا، مثل 
. لكن )295(وممارسة إالرضاب )294(وحرية ممارسة احلق النقايب )293(واحلق يف امحلاية الاجامتعية

                                                 
 438-96، املنشور يف اجلريدة الرمسية مبوجب املرسوم الرئايس 1996ر اجلزائري لسـنة ادلسـتو  55تنص املادة  -  293 

 1996نومفرب  28عليه يف اسـتفتاء  ، يتعلق إبصدار نص تعديل ادلسـتور، املصادق1996ديسمرب  07مؤرخ يف 
ر عدد ، ج 2002ٔافريل  10، مؤرخ يف 03-02، ممتم بقانون رمق 1996ديسمرب  08يف  مؤرخ، 76ج ر عدد 

، ج ر عدد 2008نومفرب  15، مؤرخ يف 19- 08، ومعدل وممتم مبوجب قانون رمق 2002ٔافريل  14يف مؤرخ ، 25
  .للك املواطنني احلق يف العملعىل: (( .2008نومفرب  16يف مؤرخ ، 63

  ))يضمن القانون يف ٔاثناء العمل احلق يف امحلاية، وأالمن، والنظافة
  ))احلق النقايب ُمعَرتف به مجليع املواطننيعىل: (( 1996جلزائري لسـنة ادلسـتور ا 56تنص املادة  -  294 
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ني االتفايق ٔالوضاعهم غيب فيه ٔاي ٔاشارة ٕاىل حق العامل يف التفاوض امجلاعي من ٔاجل التحست 
املهنية والاجامتعية، ومن مث ال يوجد تكريس يف ادلسـتور ملبدٔا تطبيق أالحاكم االٔكرث نفعا 

  للعامل. 

   للعاملأالحاكم االٔكرث نفعا مبدٔا تطبيق  دسرتة عدم –ٔاوال 

ٕاذ ، للعاملأالحاكم االٔكرث نفعا بدٔا تطبيق جنب ادلساتري الاعرتاف مباكنة دسـتورية مل ت ت 
هيمت  دسـتوراي، وملا املبدٔا فمل يمت تكريسه مل تأيت عىل ٔاي ٕاشارة لهذ ادلساتري اجلزائرية غالبية جند

العامل يف  بأن مينح ٔاية ٔامهية ملساةٔل حقيف ادلسـتور احلايل املؤسس ادلسـتوري اجلزائري 
  .)296(املشاركة يف حتديد رشوط العمل داخل املؤسسات

أالحاكم االٔكرث نفعا مبدٔا تطبيق يكرس مل  ٕاذ ،كذكل فعل املؤسس ادلسـتوري الفرنيس
ي أنه ادلسـتور اذلبف رّ ابلرمغ من ٔانه عُ و ،1958الفرنيس لسـنة سـتور حيث جند ادل، للعامل

   من ادلساتري السابقة. هتضمن ٔاكرث حقوق من غري 

لكن ادلسـتور الفرنيس كرس حق العامل يف املشاركة يف حتديد رشوط العمل واملشاركة يف 
 )297(الفرنيس 1946ؤسسة، وهو املبدٔا اذلي جنده يف الفقرة الثامنة من ديباجة دسـتور تسـيري امل

يشارك لك عامل بواسطة  ممثليه يف التحديد امجلاعي لرشوط العمل ويف : ((ٕاذ جاءت كام ييل
  )). )298(تسـيري املؤسسات

                                                                                                                                               
  احلق يف إالرضاب معرتف به، ويُامَرس يف ٕاطار القانون.عىل: (( 1996ادلسـتور اجلزائري لسـنة  57تنص املادة  - 295 

وأالمن، ٔاو يف مجيع  ميكن ٔان مينع القانون ممارسة هذا احلق، ٔاو جيعل حدودا ملامرسـته يف ميادين ادلفاع الوطين
  ))اخلدمات ٔاو أالعامل العمومية ذات املنفعة احليوية للمجمتع

 . حيث جاء888، ص 1963سبمترب  10يف مؤرخ ، 64، ج ر عدد 1963عكس ادلسـتور اجلزائري لسـنة  عىل - 296 
معرتف هبا  تومشاركة العامل يف تدبري املؤسسا، وحق إالرضاباحلق النقايب، : ((منه اكلتايل 20نص املادة 

 1963)). من خالل النص يتضح ٔان املؤسس ادلسـتوري يف دسـتور احلقوق يف نطاق القانون ومتارس هذهمجيعا، 
ٔالن املشاركة يف تدبري  ، فأسس دسـتوراي للحق يف التفاوض امجلاعين ينص عىل حق العامل يف املشاركةاك

  .املؤسسات يكون ٔاساسا عن طريق التفاوض امجلاعي

ٕاذ أُحلقت به ديباجة دسـتور  ،صدر خاليا من ادليباجة 1958لتنويه هنا ٔان ادلسـتور الفرنيس لسـنة جيب ا - 297 
1946 ّ ، ٔاما عند إالشارة ٕاىل ادليباجة فاملقصود 1958نشري يف فرنسا ٕاىل مواد ادلسـتور نقصد دسـتور  ا، ابلتايل مل

  .1946يه ديباجة دسـتور 
298 - L’alinéa 08 du préambule de la constitution Française de 1946 stipule : ((8. Tout 

travailleur participe, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective 
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ٔاقّر لتايل فهذا ٕاقرار عىل ٔان للعامل حقا دسـتوراي يف املشاركة يف تنظمي عالقة العمل، اب
ديد القواعد املنظمة لعالقهتم ، وذكل قصد حتالفرنيس حبق العامل يف التفاوض امجلاعي ادلسـتور

  . )299(التعاقدية مع ٔاحصاب العمل

من ادلسـتور اليت تكرس احلق  56عىل املادة  )300(عندان يف اجلزائر هناك من تأسس
مضن املادة نفسها، ٕاذ ادلسـتور ملا ، حفاولوا ٔان يبحثوا عن تأسيس احلق يف التفاوض )301(النقايب

فالتنظاميت النقابية العاملية  ،يعرتف حبق تأسيس نقاابت مفهمهتا الوحيدة تقريبا يه التفاوض
تتفاوض مع صاحب العمل من ٔاجل وضع اتفاقية جامعية للمؤسسة، مث التفاوض لوضع االتفاقات 

ض حني وضع اخملطط الاجامتعي امجلاعية اليت هتم حتسني ظروف العمل داخل املؤسسة، تتفاو 
  قبل الترسحي ٔالسـباب اقتصادية.

ا ـلكن يبقى ٔان املنظامت النقابية هتمت ٔايضا ابدلفاع عن احلقوق املادية واملعنوية ٔالعضاهئ
  .)302(ٕاذن فهـي ٔاساسا تتدافع وحتمي مصاحل العامل

اة لدلفاع عن من ادلسـتور، ٕاذ االتفاقية امجلاعية ٔاد )303(33كذكل من يتأسس عىل املادة 
من ادلسـتور ابعتبار االتفاقية امجلاعية شلك من ٔاشاكل  41 وق الفردية وامجلاعية، ٔاو املادةاحلق

  .)304(ادلميقراطية الاجامتعية

من ادلسـتور اجلزائري، تؤسس للحق يف ادلفاع بشلك  33لكن املالحظ ٔان نص املادة 
احلقوق املكرسة يف ادلسـتور، واحلق فردي ٔاو يف ٕاطار مجعية، عن احلقوق أالساسـية، مبعىن عن 

 ٕادخاهليف التفاوض امجلاعي غري مكرس يف ادلسـتور. ٔايضا احلق يف التفاوض امجلاعي ال ميكن 

                                                                                                                                               
des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises)), http://www.conseil-
constitutionnel.fr  

299 - ODOUL-ASOREY Isabel, «Principe de participation des travailleurs et droit du 
travail», Dr. soc, n° 04, 2014, p. 356. 

 
 .36، املرجع السابق، ص االتفاقية امجلاعية للعمل ٕاكطار لتنظمي عالقات العمل يف الترشيع اجلزائرئامحية سلامين،  -  300

  )).احلّق الّنقايب معرتف به مجليع املواطننيعىل: (( 1996من دسـتور  56تنص املادة  -  301 

  .علق بكيفيات ممارسة احلق النقايب، يت1990جويلية  02، مؤرخ يف 14- 90قانون رمق من  38و 16ة انظر املاد -  302 

ادلفاع الفردي ٔاو عن طريق امجلعية عن احلقوق أالساسـية لٕالنسان عىل: (( 1996من دسـتور  33تنص املادة  - 303 
  )).وعن احلرايت الفردية وامجلاعية، مضمون

  .35، املرجع السابق، ص امجلاعية للعمل ٕاكطار لتنظمي عالقات العمل يف الترشيع اجلزائري االتفاقيةٔامحية سلامين،  -  304 
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  حرية التعبري.مضن 

حتديد ما تتضمنه العالقات املهنية يف املؤسسة ليس صالحية  ،ادلسـتور الفرنيس ٕاذن يف
ٔان ترشك ممثيل العامل يف ذكل وملمثيل العامل ٔايضا بل علهيا  ،تسـتفرد هبا السلطة الترشيعية فقط

  .)305(تسـيري املؤسسةدور يف 

عد املنظمة لعالقات العمل سـتجد مل يبني ٔاي من هذه القواحىت ادلسـتور الفرنيس لكن 
تكل القواعد  ٔامطريقا ٔاو ٔاولوية التطبيق، ٔايه القواعد اليت وضعت من قبل السلطة الترشيعية 

مبدٔا فادلسـتور الفرنيس كرس احلق يف التفاوض ومل يكرس  ،ادهال يف ٕاعداليت شارك ممثيل العام
  ، فمل تُمنح هل ٔاية قمية دسـتورية.للعاملأالحاكم االٔكرث نفعا تطبيق 

االٔكرث كذكل فعلت خمتلف ادلساتري اجلزائرية، فمل تتضمن ٔاي ٕاشارة ٕاىل ٕاماكنية تطبيق 
  املنظمة لعالقة العمل. الوارد يف خمتلف القواعد القانونية نفعا للعامل

  مبدٔا تطبيق أالحاكم االٔكرث نفعا للعامل دسرتة  دواعي رفض –اثنيا 

بدٔا العرتاف بقمية دسـتورية مل لعىل اجمللس ادلسـتوري  ٔاحلتهناك ٔاطراف  ا،يف فرنس
ويف  1996يف  ؛ةملرات عدّ ذلكل اكنت هناك عّدة دعوات  ٕاذ، للعاملأالحاكم االٔكرث نفعا تطبيق 
ن يهترب بتالعبه عىل لكن اجمللس ادلسـتوري الفرنيس يف لك مّرة اك ،2003 ويف 1998
  .للعاملأالحاكم االٔكرث نفعا بدٔا تطبيق من الرّد عىل مساةٔل القمية ادلسـتورية مل  )306(اللكامت

ٔاو  ،عرتاف بقمية دسـتورية ملبدٔا تطبيق أالحاكم االٔكرث نفعا للعاملالا يف رتددال سبب
  باب التالية:ٔالسـ لميكن رّده  تهدسرت 

وفق التدرج الهريم للقواعد القانونية يف ٔاي تنظمي ٕاذ : ليك ال نقيد السلطة الترشيعية -ٔا 
ب عىل السلطة الترشيعية ٔان ختضع فيج ،ادلسـتور حيتل مرتبة ٔاعىل من الترشيع ، نعمل ٔانّ قانوين

الاعرتاف مباكنة  ابلتايل لو يمت ٔان ختالفها وٕاال عدت غري دسـتورية،ٔالحاكم ادلسـتور، فال جيب 

                                                 
رمغ ٔاّن منح للعامل حق املشاركة يف تسـيري املؤسسات منتقد كثريا، ٕاذ مشاركة العامل يف تسـيري املؤسسة معناه  -  305 

ٔان يكون عائق ٔامام تطور وتنايم املؤسسة  ٔان يشاركوا يف اختاذ القرارات الاقتصادية للمؤسسة، ابلتايل هذا ميكن
من اجلانب الاقتصادي. ٔايضا مثل هذا أالمر خيلط ذاكل المتيزي بني صاحب العمل (وهو دوما خشص ميتكل 

  ٔاموال) مع العامل اذلي ميتكل هجده البدين ٔاو الفكري.
306 - OGIER-BERNAUD Valérie, «Le conseil constitutionnel et l’embarrassant –principe 

de faveur-», RFDC, n° 55, 2003/3, p. 568. 
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يؤدي ٕاىل تقييد السلطة الترشيعية يف جمال  ،للعاملأالحاكم االٔكرث نفعا بدٔا تطبيق دسـتورية مل 
اكن  ٕاذإاّال  ،هبذا الشلك ال ميكن تصور ترشيع جديد انفذ هيمت بتنظمي عالقات العملالترشيع، 

ال ميكن الرتاجع  يعين ٔانهذا ابلتايل ه ،ٔافضل من الترشيع السابق مزااي، ٕاذ جيب ٔان يتضمن اتقدمي
  .الترشيعات السابقةاملمنوحة للعامل مبوجب  املزاايعن 

 سـنة، لكن بعد تغري أالوضاع خاصة 60مفثال يف فرنسا اكن املرشع حيدد سن التقاعد بـ 
احتاجت ادلوةل ٔان تعيد النظر يف سن التقاعد  ،دلى الشعب الفرنيس العمريعدل امل ابرتفاع

 . )307(مثال نةسـ  62برفعه ٕاىل 

سـنة  55للرجال ٔاو  سـنة 60اسـتحقاق التقاعد يكون ٕاما ببلوغ  ،يف اجلزائرأالمر كذكل 
من القانون رمق  06قا لنص املادة بمعل عىل أالقل ط  فرتةسـنة  15مع قضاء  ،ابلنسـبة للنساء

ن ملا هذا ملا اكنت نسـبة البطاةل مرتفعة، لك ،)309( سـنة) 32ٔاو ابلعمل ملدة معينة ( ،)308(12- 83
حسب ذكل  ،التقاعد دون رشط السن مثال تغريت أالوضاع االٓن هناك حديث عن ٕالغاء

الثاليث أالول هناية  اتفق ٔانه قبل ٕاذ ،2009 شهر ديسمرب توصيات الثالثية اليت انعقدت يف
  .)310(سـيصدر نص ترشيعي جديد يلغي التقاعد دون رشط السن 1020لسـنة 

أالحاكم بدٔا تطبيق لو مت الاعرتاف مباكنة دسـتورية مل  لك هذه التعديالت ال ميكن ٔاجراؤها
، بسبب ٔان هذه التعديالت ال ختدم مصاحل العامل مبا ٔاهنا تقلل من امحلاية للعاملاالٔكرث نفعا 
  .اكنت ساريةقررة مبوجب نصوص ترشيعية القانونية امل

عىل  مبوجب قوانني نصت ،جند ترشيعات نصت عىل تقييد نفسها ،لكن ابلرمغ من ذكل
                                                 

307 - Voir loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, Portant réforme des retraites, JORF n° 
261, du 10 novembre 2010, p. 20034. http://www.legifrance.gouv.fr 

املعدل  ،1983يوليو  05يف مؤرخ  ،28، يتعلق ابلتقاعد، ج ر عدد 1983يوليو  02، مؤرخ يف 12-83ن قانو -  308 
  واملمتم.

، مؤرخ يف 12- 83، يعدل ويمتم قانون 1997ماي  31، مؤرخ يف 13-97 ٔامر رمقمن  1مكرر / 06راجع املادة  -  309 
اش التقاعد مع المتتع الفوري قبل السن ميكن منح مع، يتعلق ابلتقاعد. اليت تنص عىل: ((1983يوليو  02

  ٔاعاله وفق الكيفيات التالية: 06املنصوص علهيا يف املادة 

دون ٔاي رشط ابلنسـبة للسن ٕاذا اكن العامل أالجري قد ٔامت مدة معل فعيل نتج عهنا دفع اشرتااكت تعادل  - 1
  ))) سـنة عىل أالقل32اثنتني وثالثني (

ٔان احلكومة اكنت متحمسة ٕاىل مثل هذا ، ابلرمغ مبرور هذا التارخييعي مل يصدر املالحظ ٔان هذا التعديل الترش  - 310
  التعديل.
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مكتسـبة  إاذ جعلهتا حقوق ،ٔاهنا ال ميكهنا ٔان متس ابحلقوق املمنوحة للعامل مبوجب القانون السابق
 2003ال ميكن الرتاجع عهنا، كام فعل املرشع املرصي حني ٕاصداره لقانون العمل اجلديد سـنة 

امحلاية ابلنسـبة ٔان ٔاحاكم القانون القدمي يعترب حدا ٔادىن من  ،)311(املادة الثانية منهحني قىض يف 
لعامل، وعلهيم التفاوض من جديد لتحسني هذا احلد أالدىن اذلي ال ميكن الرتاجع عليه. ٔاما مجليع ا

فنص عىل ٔان حقوق العامل اليت اكتسـبوها يف ظل ٔاحاكم قانون العمل  ،)312(املادة الرابعة منهيف 
يبني الصفة التقدمية لقانون ون ٕان هذا القان ،ال ميكن إالخالل هبا مبوجب القانون اجلديد ،القدمي
  .)313(العمل

يف املؤسسة الاقتصادية : حىت ال نكبح التطور الاقتصادي جبعهل يتحمل أالزمات -ب 
مصلحتني متناقضتني، فأالوىل يه مصلحة العامل اذلين يسعون دوما لتحقيق ٔاكرب  دوماتوجد 

م دوما مع أالوىل يه مصلحة قدر ممكن من احلقوق وامحلاية الاجامتعية، ٔاما الثانية فتتصاد
وحتقيق الفعالية والنجاعة صاحب العمل اذلي يسعى دوما ٕاىل حتقيق ٔاكرب قدر من أالرابح والمنو 

  ملؤسسـته.الاقتصادية 

لصفة ل ايعين تكريس ،مبدٔا تطبيق أالحاكم االٔكرث نفعا للعاملفلو نكرس دسـتوراي 
للتطور نب الاجامتعي يُنظر ٕاليه ٔانه كبح هذا الوضع جيعل من اجلا ،لقانون العمل )314(التقدمية

                                                 
تظل أالحاكم الواردة ((يتضمن قانون العمل املرصي املوحد، عىل:  ،2003لسـنة  12تنص املادة الثانية من قانون رمق  - 311 

ونفاذ االتفاقيات امجلاعية بشأهنا وفقًا ٔالحاكم القانون  ابلترشيعات اخلاصة ببعض فئات العامل سارية وذكل ايل ٔان يمت ٕابرام
 املرافق.

  ))ٔاساسه عىلوتعترب املزااي الواردة بتكل الترشيعات احلد أالدىن اذلي يمت التفاوض 
ال ختل ٔاحاكم القانون ، يتضمن قانون العمل املرصي املوحد، عىل: ((2003لسـنة  12تنص املادة الرابعة من قانون رمق  - 312 

ملرافق حبقوق العامل السابق هلم احلصول علهيا من ٔاجور ومزااي مسـمتدة من ٔاحاكم القوانني واللواحئ والنظم واالتفاقيات ا
  ))العمل بأحاكمه عىلوالقرارات ادلاخلية السابقة 

را لٔالوضاع الاقتصادية اليت ابلقول ٔانه ال ميكننا العمل هبا نظ ،ٔاكيد ٔانه ميكن الرّد بسهوةل عىل الصفة التقدمية لقانون العمل -  313
للعامل لتفادي أالزمات الاقتصادية.  املزااي املمنوحةٔاو تعديل تعرفها املؤسسات وادلول معوما، ابلتايل يقتيض أالمر الرتاجع 

للوصول ٕاىل تفادي أالزمات  ،ٔان الاقتصاد ما هو ٕاال تنظمي وميكن ٔان نتبع تنظمي آخر غريهٔايضا لكن ميكن الرّد 
وذكل دون املساس ابحلقوق املمنوحة للعامل، لكن املشلك ٔان  ،والصعوابت الاقتصادية للمؤسسات ،ية لدلولالاقتصاد

ٔاسهل يشء ميكن ممارسـته يه الضغط عىل العامل لنقول هلم ٔان ما تمتتعون به من حقوق هو ما يثقل اكهل املؤسسة وال 
فيجب التخيل عن هذه أالفاكر حىت نمتكن من تفادي  ت ٕاال بتخليمك عن بعض هذه احلقوق،سبيل لتجاوز هذه الصعواب

  تقهقر املزااي اليت يمتتع هبا العامل.

الصفة التقدمية مبعىن ٔان احلقوق الاجامتعية املمنوحة للعامل ال ميكن الرتاجع عهنا همام اكنت الظروف اليت يعرفها الاقتصاد  - 314 
  معوما ٔاو املؤسسة الاقتصادية.
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ٕاذ ٔانه حقيقة ٔان من بني ٔامه الوسائل اليت تتاح لصاحب العمل  ،والريق الاقتصادي للمؤسسة
عي مرن ال يقيد صاحب لتجاوز ٔاو ختطي ٔاي وضع اقتصادي صعب، يه ٕاقرار ترشيع اجامت

ٔاو اليت تريد ٔان تسـتقطب  ،المنوالسائرة يف طريق  البدلانمجيع  تتبناههذا الوضع  العمل كثريا،
  .، وحىت البدلان الرٔاساملية اليت ٔاحضت هتزها ٔازمات اقتصادية كثريةأالجنبيةالاستامثرات 

جند ٕالغاء دميومة عالقة العمل ٔاو التخفيف مهنا، كام  ،مفن بني االٓليات القانونية املسـتعمةل
ء ٕاىل حتديد مدة عقد العمل؛ وٕان ع حاالت اللجو سّ ملا و  11-90فعل املرشع اجلزائري يف قانون 

، كام مل يعد حيدد املدة القصوى لعقد العمل )315( لكن جاء مفهوهما واسعاايا حرصهاكن حتديد
  .)316(كام اكن عليه الوضع يف ظل القانون السابق ،حمدد املدة وال عد مرات التجديد املسموح هبا

تربم يف حاةل تنايم املؤسسة جبعل عالقة العمل  ،ذلا ظهر اجتاه ينادي مبرونة التشغيل
دون ٔاي ٔااثر يتحملها صاحب العمل، لكن برشط تفعيل وسائل وآليات  ،وتهنـي يف حاةل ٔازمة

محلاية العامل حني فقداهنم ملناصب معلهم بسبب أالوضاع الاقتصادية الصعبة اليت قد متر هبا 
  .)317(املؤسسات الاقتصادية

  

  
                                                 

عىل سبيل  تجاء 11- 90من قانون رمق  12الواردة يف املادة  ،ٕالبرام عقد العمل حمدد املدة يةالت القانون مغ من ٔان احلارابل - 315
ابلتايل ال حيق ٔالي طرف يف عقد العمل الفردي ٔاو امجلاعي ٕاضافة حاالت ٔاخرى تمكةل للامدة السابقة،  ،احلرص ال املثال

فدوما  د مدة عقد العمل تقريبا ٔالي نشاطمن حتدي لعملصاحب ان كِّ حظ ٔان املرشع توسع كثريا بشلك ميلكن نال
السابقة. انظر يف ذكل: بلمهيوب عبد  12جيدون سهوةل يف ٕادراهجا مضن ٕاحدى احلاالت امخلسة الواردة حرصا يف املادة 

  خصوصا. 25ص ، املرجع السابقالنارص، 
 02 صادر، 09 العمل الفردية، ج ر عدد ، يتعلق بعالقات1982فيفري  27، مؤرخ يف 06- 82ففي ظل قانون رمق  -  316

 03يف غالب احلاالت ال ميكن ٔان تتجاوز مدة حتديد عقد العمل  ،منه 27حسب املادة ، و 457، ص 1982مارس 
من القانون  28مل يرش ٕاىل ٔاي مدة قصوى لعقد العمل حمدد املدة. كذكل حسب املادة  11-90رمق  لكن قانونٔاشهر، 

 06عقد يتجدد مرة واحدة فقط؛ فالعمل املؤقت يف ظل هذا القانون ال ميكن ٔان يتجاوز نصت عىل ٔان ال 06-82رمق 
فاملرشع وضع مبدٔا من خالهل جيب ٔان تكون املدة املقّررة لعقد العمل حمدد املدة مالمئة  11-90ٔاشهر. ٔاما قانون رمق 

  . مكرر منه 12طبقا لنص املادة  وموافقة للنشاط اذلي من ٔاجهل مت حتديد مدة عقد العمل
ظهرت بعض الكتاابت اليت تتبىن اخليار املوجود يف أالنظمة القانونية ٔالورواب الشاملية، اليت تعمتد عىل مرونة شديدة  -  317

  هذا النظام فيه املرونة وامحلاية، انظر يف ذكل:مع نظام فعال للحامية الاجامتعية، ف  ،لعالقات العمل

LOKIEC Pascal, ROBIN-OLIVIER Sophie, «Le discours sur la flexibilité, le droit du 
travail et l'emploi », RDT, n° 01, du 01/06/2006, p. 48. 
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  الثاين الفرع
   للعاملأالحاكم االٔكرث نفعا طبيق بدٔا ت الترشيعي مل تكريس ال 

  

ليس واحض كام هو يف الترشيع  ،لعامل يف القانون اجلزائريل أالحاكم االٔكرث نفعاتطبيق 
الفرنيس ٔاو ترشيعات عربية ٔاخرى مقارنة، فاملرشع اجلزائري مل ينص رصاحة عىل هذا املبدٔا يف 

تضمنت ٕاماكنية تطبيق  11- 90 واد يف قانونمجموعة من املٕاذ جند  ،قانون العملنص عام يف 
  بني خمتلف املصادر املشلكة لقانون العمل اجلزائري. وص ٕان اكنت ٔاحاكهما ٔاكرث نفعا للعامل،النص

   ترشيع العمل اجلزائرييف  للعاملأالحاكم االٔكرث نفعا مبدٔا تطبيق  –ٔاوال 

وال هل جيب البحث أ  للعامل ،أالحاكم أالكرث نفعامبدٔا تطبيق تكريس يف قبل البحث 
 اتاملرشع اجلزائري يقر بتكل االٓلية اليت تسمح بتحسني أالحاكم الترشيعية املتعلقة بتنظمي عالق

  العمل، يعين هل النظام العام الاجامتعي مكرس يف القانون اجلزائري؟ 

يكون ابطال وعدمي أالثر لك بند يف عقد عىل: (( 11-90من قانون رمق  136تنص املادة 
اكم الترشيعية والتنظميية املعمول هبام وحتل حمةل ٔاحاكم هذا القانون بقوة العمل خمالف لٔالح

بشلك خمالف لٔالحاكم الترشيعية  ،)) يتضح ٔان عقد العمل الفردي ٕان انعقد بني الطرفنيالقانون
يف هذه احلاةل حتل حمل أالحاكم الباطةل  ،ه البطالنري مص ،والتنظميية املتعلقة بترشيع العمل

  ٔادىن من امحلاية. ان ٔالنه تشلك حدٔاحاكم القانو

يكون ابطال وعدمي أالثر لك بند يف عقد عىل: (( 11- 90من قانون رمق  137تضيف املادة 
العمل خيالف ابستنقاصه حقوق منحت للعامل مبوجب الترشيع واالتفاقيات ٔاو االتفاقات 

حلقوق املمنوحة للعامل االتفاق القايض ابستنقاص االبند يف )) نالحظ ٔان املرشع ٔابطل امجلاعية
  االتفاقات امجلاعية. وأ مبوجب القانون واالتفاقيات 

ويف العالقة بيهنام نالحظ ما  11- 90من قانون رمق  137و 136ٕان ٕامعان النظر يف املواد 
  ييل:

، فُتأكد ٔان البطالن يلحق فقط العقود املربمة 136لتخصص املادة  137جاءت املادة  -
  املمنوحة للعامل مبوجب القانون واالتفاقيات واالتفاقات امجلاعية.بشلك ينقص من امحلاية 

املرشع يعرتف ابدلور التنظميي لالتفاقيات واالتفاقات امجلاعية ملا وضعها يف نفس مرتبة  -
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القانون من حيث اجلزاء املطبق عىل خمالفهتا، فاالتفاق عىل الاستنقاص من امحلاية املقررة للعامل 
هو البطالن، اجلزاء نفسه عند الاستنقاص من امحلاية املقررة للعامل  هري مبوجب القانون مص
  االتفاقات امجلاعية للعمل. وأ مبوجب االتفاقيات 

زيد من امحلاية املمنوحة  تبنود عقد العمل اليت ،السابقة 137مبفهوم خمالفة نص املادة  -
ولها ٔاولوية التطبيق مقارنة مبا  ،جائزةاالتفاقات امجلاعية يه  وأ للعامل مبوجب القانون واالتفاقيات 

   يرد يف املصادر أالخرى.

ٔان املرشع اجلزائري يقر ويسمح بتطبيق ما ورد يف عقد العمل الفردي ولو ٕاذن نالحظ 
ٔاحاكم ٔانفع ومتثل  تضمنت بنوده ٔانّ ما دام  ،االتفاقات امجلاعية وأ اكن خمالفا للقانون واالتفاقيات 

  مصلحة العامل.

مع النصوص الترشيعية  ،االتفاقات امجلاعية وأ م ذكل عىل العالقة بني االتفاقيات مث هل يعم
والتنظميية، مبعىن هل ميكن لالتفاقيات امجلاعية ٔان حتسن من امحلاية املنصوص علهيا قانوان؟ 

لكن يسـتفاد ذكل من نص املادة  ،11-90ابلرمغ من ٔان املرشع مل ينص عليه رصاحة يف قانون 
منه مرتبة  ٔاعىلاملرشع لعقد العمل خمالفة القانون واالتفاقيات امجلاعية ويه  حمسحني  ،137

، لكن اخملالفة ال تكون ابستنقاص الترشيع والتنظميفأالوىل ٔان يسمح لالتفاقية امجلاعية خمالفة 
   .بل ابلزايدة يف امحلاية )318(امحلاية اليت توفرها املصادر أالعىل للعامل

ميكن االتفاق عىل حتسيهنا مبا ٔاهنا من  ،عد قانون العمل اجلزائريمبا ٔان معظم قوا االٓن،
لعامل عند ل أالحاكم االٔكرث نفعاتطبيق مبدٔا هل املرشع اجلزائري يكرس النظام العام الاجامتعي، 
   ؟قابةل للتطبيقلكها و  همنية) رمسية واتفاقية( متدافعة وجود عدة نصوص قانونية

كثريا مبساةٔل املفاضةل بني النصوص الرمسية مع يعتين  ملاملرشع اجلزائري احلقيقة ٔان 
ٕاىل لكن تطرق بشلك رصحي  ،النصوص االتفاقية، فنجده تطرق ٕاىل هذا املساةٔل بشلك غامض

 )319(11-90من قانون رمق  118 نص املادة ، مبوجببيهنافامي املصادر االتفاقية واملفاضةل  ترتيب
سسة املسـتخدمة أالحاكم االٔكرث نفعا الواردة يف خمتلف تفرض عىل املؤ اكلتايل: (( اليت جاء نصها

                                                 
اليت  ، يتعلق بعالقات العمل1990ٔافريل  21مؤرخ يف ، 11-90من قانون رمق  134هذا ابلرمغ من وجود نص املادة  -  318 

لكن جيب فهم  نظمي عىل اجلهة القضائية اخملتصةالف للترشيع والت ختول مفتش العمل عرض ٔاية اتفاقية ٔاو اتفق جامعي خم
النص يف إالطار العام ملبدٔا تطبيق أالحاكم االٔكرث نفعا للعامل، ٕاذ املقصود يه االتفاقيات اليت تنقص من امحلاية املقررة 

  للعامل مبوجب نصوص ترشيعية ٔاو تنظميية. وال جيب فهم النص بغري هذا املعىن.
  ، يتعلق بعالقات العمل.1990ٔافريل  21، مؤرخ يف 11-90ون رمق قان -  319 
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االتفاقيات امجلاعية اليت اكتتبت هبا هذه الهيئة ٔاو انضمت ٕالهيا وتطبق عىل عاملها، ٕاال ٕاذا اكنت 
ُ كثريا ما  هذه املادة)). هناكل ٔاحاكم ٔانفع مضمنة يف عقود العمل املربمة مع املسـتخدم ستند علهيا ي

  لعامل.أالحاكم االٔكرث نفعا لتطبيق بدٔا لتكريس القانوين مل ا لالسـتدالل عىل )320(

تطبيق ل اكنت تكرس اذلكر، وٕان السالفة  11-90من قانون رمق  118احلقيقة ٔان نص املادة 
 ةأالحاكم االٔكرث نفعا للعامل الواردة يف خمتلف االتفاقيات امجلاعية السارية يف املؤسسة ٔاو الوارد

كن السؤال املطروح هل للعامل املعين مع املؤسسة املسـتخِدمة. بني ا ،يف عقد العمل الفردي
ٔاي نص  ،بعبارة ٔاخرى ؟مع املصادر االتفاقية املرشع اجلزائري نظم مساةل ترتيب املصادر الرمسية

اليت هتم تنظمي عالقة العمل مبوجب نص ترشيعي ونص  ،مت تنظمي موضوع من املواضيعييطبق ملا 
   الوقت نفسه؟ يفيف االتفاقية امجلاعية 

عىل  11- 90ب الكتاب عىل هذه املساةٔل، ابلتايل جيب البحث يف نصوص قانون يجيُ ال 
مبدٔا النص اذلي يسمح بتطبيق نص اتفايق عىل حساب نص ترشيعي وٕاال ال ميكن احلديث عن 

  يف القانون اجلزائري. )321(لعاملتطبيق أالحاكم االٔكرث نفعا ل

مع  الرمسيةي مل يتطرق ٕاىل مساةٔل املفاضةل بني النصوص ٔان املرشع اجلزائر  ،قد يقول قائل
يه من  ٕاّما ،عىل اعتبار ٔان النصوص الترشيعية املنظمة يف قانون العمل اجلزائري ،االتفاقية

هـي احلد أالدىن ف  ،ٔاو ٔاهنا من النظام العام الاجامتعي ، ابلتايل ٔاي خمالفة ابطةل.النظام العام املطلق
 هذه أالخريةتطبق  ٔاكرث نفعاوجود نصوص اتفاقية  عند لكن ،اعد الترشيعيةفتطبق القو  من امحلاية

   .الرمسيةعىل حساب النصوص 

مبا ٔان املرشع منح  ،من هذه القواعد تطبق أالمر ال حيتاج ٕاىل نص قانوين يبني ٔايّ  ،ابلتايل
هل قمية القانون  ، فهو مبدأ امجلاعية لتعيد تنظميه الرخصة تقريبا يف لك نص لالتفاقيات واالتفاقات

  . يطبق يف مجيع حاالت تدافع مصادر قانون العمل همام اكنت صفهتا وموقعها مضن تدرج القوانني

                                                 
املرجع  ،االتفاقية امجلاعية للعمل ٕاكطار لتنظمي عالقات العمل يف الترشيع اجلزائريانظر يف ذكل لك من: ٔامحية سلامين،  -  320 

  كذكل ؛87ص  السابق،

SAMAR Nasreddine, «Ordre public social et principe de faveur », revue des sciences 
juridiques et administratives, Faculté de droit, université de Telemcen, n° 04, 2006, p. 17.  

لعامل ال يمتتع بأية قمية دسـتورية يف ادلسـتور اجلزائري، وٕان قلنا ٔان أالحاكم االٔكرث نفعا لتطبيق مبدٔا ٔالنين ٔاسلفت ٔان  - 321 
  دة يف البحث عنه مكبدٔا يف قانون العمل.املرشع ال يكرسه فال فائ
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 ّ  40بـ  )322(03- 97من ٔامر رمق  02ة القانونية للعمل مبوجب املادة د املدّ ا حيدّ مثال املرشع مل
ساعات  تنظميء للرشاك )323(من أالمر نفسه 03ساعة من العمل ٔاسـبوعيا مسح مبوجب املادة 

، فميكن هلم االتفاق عىل العمل العمل وتوزيعها عن طريق االتفاقيات واالتفاقات امجلاعية للعمل
  .ملدة ٔاقل من ٔاربعني ساعة ٔاسـبوعيا

  ّ فبعدما جعلها اتفاقية وحدد مدهتا القصوى بـ  ،م املرشع اجلزائري فرتة التجربةا نضّ كذكل مل
شهر ابلنسـبة ملناصب العمل ذات التأهيل  12عادة وبـ ٔاشهر ابلنسـبة ملناصب العمل ال 06
، ٔاضاف املرشع يف الفقرة الثانية من 11- 90من قانون رمق  )324(1/ 18مبوجب املادة  ،العايل

ٔان الرشاكء يتولون حتديد املدة التجريبية للك منصب معل عن طريق االتفاقيات  )325(املادة نفسها
  واالتفاقات امجلاعية للعمل.

بأن النصوص الترشيعية تطبق يف حاةل غياب  ،حي يف لك هذه النصوصاملرشع رصف
  . )326(تأيت بأفضل حامية للعاملاليت نصوص اتفاقية 

يبني ٔانه احلد أالدىن من  دون ٔان ،عالقة العمل مهيجمال ما املرشع ينظم  ، ملّاأالمر نفسه
يف املرشع  )327(11-90ن قانون م 73لام نظم املرشع أالخطاء املهنية اجلسـمية يف املادة فامحلاية، 

                                                 
، صادر يف 03ج ر عدد  ، حيدد املدة القانونية للعمل،1997يناير  11، مؤرخ يف 03-97من ٔامر رمق  02تنص املادة  -  322 

  )).) ساعة يف ظروف العمل العادية40حتدد املدة القانونية أالسـبوعية للعمل بأربعني (عىل ما ييل: (( ،1997يناير  12

 تنظميحيدد عىل ما ييل: ((، حيدد املدة القانونية للعمل، 1997يناير  11مؤرخ يف ، 03-97من ٔامر رمق  03تنص املادة  -  323 
  )).طريق االتفاقيات ٔاو االتفاقيات امجلاعية وتوزيعها عنساعات العمل أالسـبوعية 

عىل: ، يتعلق بعالقات العمل، 1900فريل أ  21، مؤرخ يف 11-90من قانون رمق  18تنص الفقرة أالوىل من املادة  -  324 
ٔاشهر، كام ميكن ٔان ترفع هده املدة ٕاىل اثين عرش  06ميكن ٔان خيضع العامل اجلديد توظيفه ملدة جتريبية ال تتعدى سـتة ((
  )).شهرا ملناصب العمل ذات التأهيل العايل 12

عىل:  ، يتعلق بعالقات العمل1900ٔافريل  21، مؤرخ يف 11- 90من قانون رمق  18تنص الفقرة الثانية من املادة  - 325 
  )).املدة التجريبية للك فئة من فئات العامل ٔاو جملموع العامل عن طريق التفاوض امجلاعي حتدد((

هل النصوص الترشيعية املنظمة لعالقات العمل يه ٕاذن قواعد قانونية ممكةل؟ ال ٔالن القواعد القانونية املمكةل تستبعد يف  -  326 
د قواعد قانونية ٔاخرى وجدت من خالل اتفاق أالطراف ٔاو من مصدر عريف مثال، واملرشع ال حيدد مضمون حاةل وجو 

القاعدة القانونية اليت حتل حمل القاعدة القانونية املمكةل. ٔاما القواعد االتفاقية اليت حتل حمل القواعد القانونية الترشيعية يف 
ا؛ هو ٔان تأيت بتنظمي ٔافضل للعامل. فقواعد قانون العمل يه من النظام العام قانون العمل املرشع حيدد لنا مضموهنا مسـبق

  الاجامتعي ابلتايل فهـي آمرة وال ميكن ٔان تكون ممكةل.

 1991ر ـديسمب 21، مؤرخ يف 29-91 من قانون رمق 02مبوجب املادة  11-90من قانون رمق  73لقد مت تعديل املادة  - 327 
  .1991مرب ديس 25يف  صادر، 68ج ر عدد 
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خاصة ؤان الغرفة  ماكنية ٕاعادة تنظميها من قبل أالطراف يف عقود العمل.ٕاىل إ  مل يرشهذا النص 
اكنت تعطي تفسريا للامدة ٔاهنا جاءت لتحدد أالخطاء املهنية اجلسـمية  ،الاجامتعية ابحملمكة العليا

  .)328(ة جسـمية ٔاخرى يف النظام ادلاخيلابلتايل مل يكن يسمح ٕاضافة ٔاخطاء همني ،حتديدا حرصي

                                                 
ٕاذ ٔاصبحت تتضمن قامئة ابٔالخطاء املهنية  1991يف  11- 90من قانون  73ابلرمغ من ٔانه اكن واحضا منذ تعديل املادة  -  328 

اجلسـمية اليت ميكن ٔان ينجر عهنا الترسحي، ٔاهنا جاءت عىل سبيل املثال ال احلرص مبا ٔان املرشع اسـتعمل يف النص لفظ 
عىل ٔان صاحب  1991، لكن قضاة الغرفة الاجامتعية ابحملمكة العليا اسـتقروا منذ - تفيد دون ٔاي شك املثال-  خصوصا

انظر مثال قرار صدر  عن  73غري تكل الواردة يف املادة  ،العمل ال حيق هل ٔان يضيف قامئة ٔاخرى من أالخطاء اجلسـمية
حيث حتليال للوقائع اء فيه ما ييل: ((ج 1998فيفري  10املؤرخ يف  157838الغرفة الاجامتعية ابحملمكة العليا حتت رمق 

مما جيعل هذا  11- 90من قانون  73عاينت احملمكة عن صواب أهنا ال تدخل مضن أالخطاء اجلسـمية املذكورة حرصا يف املادة 
كذكل القرار الصادر عن الغرفة الاجامتعية ابحملمكة العليا الصادر حتت رمق  )).الترسحي مبين عىل ٔاساس غري قانوين...

ابعد من جمال  29- 91من قانون  02وحيث ٔان التعديل مبوجب املادة جاء فيه: (( 1996جوان  04، املؤرخ يف 135452
النظام ادلاخيل أالخطاء املؤدية ٕاىل الطرد ؤان فهم التعديل املذكور خبالف ذكل يفرغه من لك معىن، ٕاذ ٔاّن املرشع ال يعدل 

 ...)). اجملةل القضائية، عدد خاص ابلغرفة الاجامتعية: ملنازعات العملصودةنص قانوين من ٔاجل التعديل وٕامنا لغاية مق
  . 199- 198، 1997 وأالمراض املهنية، اجلزء الثاين

 73ؤاصبحت تعطي التفسري الصحيح للامدة  ،2004لكن الغرفة الاجامتعية ابحملمكة العليا تراجعت عن هذا املوقف منذ 
جاءت عىل سبيل املثال فيحق لصاحب العمل ٔان  ،امئة أالخطاء الواردة فهياحني جعلت من ق 11-90من قانون رمق 

الصادر يضيف ٔاخطاء جسـمية ٔاخرى يف النظام ادلاخيل للمؤسسة. انظر يف ذكل قرار الغرفة الاجامتعية ابحملمكة العليا 
قد ذكرت عىل سبيل  73وحيث لنئ اكنت املادة جاء فيه ما ييل: (( ،2004ديسمرب  15مؤرخ يف  ،283600حتت رمق  

اخلصوص أالخطاء اجلسـمية املردية ٕاىل الترسحي دون همةل العطةل وبدون عالوات وحرصهتا يف احلاالت السـبع املتعارف 
علهيا، فٕان املادة نفسها ذكرت كذكل أالخطاء اجلسـمية اليت يعاقب علهيا الترشيع اجلزايئ وعبارة عىل اخلصوص املذكورة يف 

من نفس  2/ 77للنظام ادلاخيل املنصوص عليه يف املادة   ود ٔاخطاء جسـمية ٔاخرى ترك حتديدهاهذه املادة تؤكد وج
القانون واليت حتدد يف نظاهما ادلاخيل إالطار التأدييب وطبيعة أالخطاء املهنية، وتصنيف درجات العقوابت املناسـبة لها 

 اينـةل احملمكة العليا، العدد الث. قرار منشور مبج))مل تأت ابٔالخطاء اجلسـمية عىل سبيل احلرص 73وعليه فٕان املادة 
  .197-196، ص 2004

املتعلق بعالقات  11- 90من القانون  73تطورات املادة «للتفصيل ٔاكرث يف هذا املوضوع انظر: بومحيدة عطاء هللا، 
 ؛143، ص 2007، 02عدد  ،السـياسـيةوالاقتصادية و ، اجملةل اجلزائرية للعلوم القانونية »العمل وبعض ٕاشاكليات تطبيقها

، اجملةل القضائية »11- 90من قانون  4-73القضائية للمشالك املرتتبة عن تطبيق نص املادة  احللول« ذيب عبد السالم،
  ؛ 21، ص 2001، 02عدد 

KORICHE Mohamed Nasser-Eddine, «La détermination des fautes graves dans le droit 
du licenciement disciplinaire », revue cour suprême, n° 01, 2005, p. 55; AKKACHA 
Mohieddine, «La faute grave dans le licenciement disciplinaire en droit Algérien actuel », 
revue IDARA, n° 21, p. 213 ; BELLOULA Tayeb, «Il y a précipitation dans les 
licencient », quotidien El-Watan, supplément économique, n° 69, du 19 au 25 mars 2007, 
p. 05. 
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بأن صاحب العمل ملا نظم يف النظام  1997يف  قضت ،اجلهة القضائية نفسهاجند لكن 
، بأن 11-90من قانون رمق  73بشلك مغاير للتنظمي الوارد يف املادة  ،ادلاخيل ملؤسسة اقتصادية

بني  وافاضلحفني  ،ال جسـميط يف املادة كخطأ همين بسـي الواردةٔاحد أالخطاء املهنية جعل من 
من النظام ادلاخيل ملؤسسة سونلغاز)  95، ونص املادة 11-90من قانون  73(نص املادة  نيالنص
  .)329(الغرفة الاجامتعية ابحملمكة العلياقضاة أالرمح تأديبيا عىل حد تعبري  واطبق

قانون العمل  هذا دليل عىل ٔان القايض دوما ينظر ٔاوال يف طبيعة القاعدة الترشيعية يف
يعود ٕاىل مساةٔل املفاضةل بيهنا وبني  ،ٔايه من النظام العام الاجامتعي ٔاو ال، مث ٕان تأكد من ذكل

  ٕان وجدت.حمل التدافع النصوص االتفاقية أالخرى 

بعد  صادرمبا ٔان املرشع اجلزائري يف القوانني املنظمة لعالقات العمل ال ،ابلتايل
ظميي لالتفاقيات واالتفاقات امجلاعية للعمل، فاكن عليه التطرق ٔاصبح يقّر ابدلور التن  ،)330(1990

ٕاىل املاكنة اليت حتتلها هذه أالخرية مضن الرتتيب الهريم للقواعد القانونية يف قانون  ،بشلك رصحي
العمل، كام فعلت ذكل القوانني املقارنة اليت تتبع نفس طريقة تنظمي عالقات العمل الفردية 

  .اقيات واالتفاقات امجلاعية للعمليت تقر ابدلور التنظميي لالتفيعين ال، وامجلاعية

  يف الترشيعات املقارنة للعاملأالحاكم االٔكرث نفعا مبدٔا تطبيق  -اثنيا 

 ،اكنة اليت تولهيا الترشيعات املقارنة ملبدٔا تطبيق أالحاكم االٔكرث نفعا للعاملاملالبحث عن 
ّور فيه، وكذا ٔافضل ترشيع طُ  كذكل ابعتباره ،د املبدأ يف الترشيع الفرنيس ابعتباره همٔاوال يكون 

  الترشيع املرصي مكثال ملن تأثر ابلترشيع الفرنيس كترشيعنا اجلزائري.يف 

املرشع الفرنيس اكن ٔاكرث وضوحا إبدراجه نص يف قانون العمل  ٕانّ  يف الترشيع الفرنيس: -ٔا 

                                                 
، جاء فيه ما يأيت: 1997جانفي  07، مؤرخ يف 141632قرار صدر عن الغرفة الاجامتعية ابحملمكة العليا حتت رمق  - 329 

للعامل يف اجملال  دأالرمح وأالفئان قضاة املوضوع بتطبيقهم مقتضيات النظام ادلاخيل  - يف قضية احلال–وملا ثبت ((
))، قرار منشور ابجملةل القضائية، التأدييب، عىل ما جاء به القانون يف نفس اجملال يكونون قد طبقوا حصيح القانون

   .63، ص 1997، 01عدد 

، يتعلق ابلوقاية من الزناعات امجلاعية يف العمل وتسويهتا وممارسة 1990فيفري  06، مؤرخ يف 02-90قانون رمق  - 330 
، يتعلق بعالقات العمل، 1990ٔافريل  21، مؤرخ يف 11- 90منه؛ قانون رمق  04إالرضاب، خصوصا املادة  حق

  منه. 134ٕاىل  114خصوصا املواد من 
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ؤاخري  )332(L. 132-4يف املادة  9821، مث ٔاعاده يف منه) 331( 31املادة  مبوجب 1936منذ سـنة 
 ادةـــــــاملنص مبوجب  2007 سـنة يف، مت ٕاعادة صياغة النص السابق دون ٔاي تغيري يف حفواه

1-L. 2251 )333(.  ٔان االتفاقية  املرشع الفرنيس يؤكد ،وجب هذا النص أالخري الساريمبٕاذ
نصوص  اليت تضمنهتا أالحاكمتكل للعامل من  ٔاكرث نفعا ٔاحاكماواالتفاق امجلاعي ميكن ٔان يتضمن 

 .املطلق ٔاحاكم النظام العام خيالفوالتنظمي الساري، دون ٔان  الترشيع

أالحاكم االٔكرث مبدٔا تطبيق ٔانه غري حصيح ٔان نؤسس  ،نرى مع كثري من الفقهاء ،احلقيقة
ع االتفاقيات لوحدها، ٔالن أالخرية ال تتضمن ٕاالّ عالقة القانون م L. 132-4عىل املادة  للعاملنفعا 

أالحاكم االٔكرث نفعا بدٔا تطبيق واالتفاقات امجلاعية للعمل، فال ميكن جعلها أالساس الوحيد مل 

                                                 
331 - Art. 31 stipule, «Les conventions collectives ne doivent pas contenir de dispositions 

contraires aux lois et règlements en vigueur, mais peuvent stipuler des dispositions 
plus favorables », loi 24 juin 1936. 

، اذلي انهتـي بصدور قانون 1936الكبري اذلي عرفته فرنسا يف شهري ماي وجوان  إالرضابجاء هذا القانون بعد 
 للترشيع والتنظميخمالفة ٔاحاكما  ، جاء فيه خصوصا "ٔان االتفاقيات امجلاعية ال ميكن ٔان تتضمن1936جوان  24

أالحاكم بدٔا تطبيق للعامل". يعد هذا التارخي انطالقة حقيقية مل  ٔاكرث نفعأاحاكما  تضمنلكن ميكن ٔان ت  الساري،
  . انظر يف ذكل:للعاملاالٔكرث نفعا 

DARDALHON Laurence, «La réforme du droit des conventions collectives devant 
le Conseil constitutionnel», RFDA, 2005, p. 409.  

332 - Art. L. 132-4 du code du travail stipule, «La convention et l'accord collectif de travail 
peuvent comporter des dispositions plus favorables aux salariés que celles des lois et 
règlements en vigueur. Ils ne peuvent déroger aux dispositions d'ordre public de ces 
lois et règlements », loi n° 82-957, du 13 novembre 1982, relative à la négociation 
collective et au règlement des conflits collectifs du travail, JORF, du 14 novembre 
1982, p. 3414 

333 - Art. L. 2251-1 du nouveau code du travail stipule, «Une convention ou un accord 
peut comporter des stipulations plus favorables aux salariés que les dispositions 
légales en vigueur. Ils ne peuvent déroger aux dispositions qui revêtent un caractère 
d'ordre public », Ord. n° 2007-329, du 12 mars 2007, relative au code du travail 
(partie législative), JORF n° n°61, du 13 mars 2007, p. 4740. Entrée en vigueur en 
même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard 
le 1er mars 2008. 
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  .)334(يف ترشيع العمل الفرنيس للعامل

 يةلحل عند تدافع قواعد قانون لابلتايل يف تقنني العمل الفرنيس هناك مواد ٔاخرى تؤسس 
يهنام كتدافع اتفاقية جامعية للمؤسسة مع اتفاقية جامعية امجلاعية فامي ب  اتبني االتفاقي مثال ،ٔاخرى

. )336(، ٔاو بني االتفاقيات واالتفاقات امجلاعية مع عقد العمل الفردي)335(ٕاقلميه ٔاو همنية موسعة
، ٕاذ ةتدافع قواعد قانونية من مصادر متعدد حنيفاملرشع الفرنيس حرص عىل حماوةل تقدمي احللول 

  يه الواجبة التطبيق.و ،للعاملت ٔاحاكمه ٔاكرث نفعا تطبيق النص اذلي اكننص عىل 

يف أالخري ابلنسـبة للحل عند تتدافع قواعد قانونية مل يرد بشأهنا نص رصحي سرنى ٔان حممكة 
لتكيف مبدٔا تطبيق  L. 132-4مل تستند ٕاىل نص املادة  1996ابتداء من النقض الفرنسـية 

، وهو ستند ٕاىل ٔاي مادة يف تقنني العمل الفرنيسأالحاكم االٔكرث نفعا للعامل، بل كيفته دون ٔان ت 
  . )337(ما جيعل منه مبدٔا من مبادئ قانون العمل

أالحاكم مبدٔا تطبيق كرس  حني ،كذكل فعل املرشع املرصييف الترشيع املرصي:  –ب 

                                                 
  ميكن ٔان نذكر مهنم مثال: -  334 

JEANSEN Emeric, op.cit.. p 107 ; JEAMMAUD Antoine, «Le principe de faveur. 
Enquête sur une règle émergente», op.cit., p. 119. 

335 - Art. L. 2253-1 du nouveau code travail stipule, «Une convention ou un accord 
d'entreprise ou d'établissement peut adapter les stipulations des conventions de 
branche ou des accords professionnels ou interprofessionnels applicables dans 
l'entreprise aux conditions particulières de celle-ci ou des établissements considérés.  

Une convention ou un accord peut également comporter des stipulations nouvelles 
et des stipulations plus favorables aux salariés ». Ancien art. Art. L. 132-23. 

336 - Art. L. 2254-1 du nouveau code travail stipule, «Lorsqu'un employeur est lié par les 
clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de 
travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables ». Ancien art. Art. L. 135-2. 

تطرق ٕاىل مجيع احلاالت املمكن حدوث تتدافع القواعد ال  فاتهلكن ابلرمغ من هذا احلرص ٕاّال ٔان املرشع الفرنيس  -  337 
يعية مع النظام اخلاص للمسـتخدمني املعد من قبل هيئة ٕادارية، ٔاو حاةل القانونية فهيا، مثال حاةل تتدافع نصوص ترش 

قضت بأن  1996تتدافع بني نصوص ترشيعية مع عرف همين مثال. ذلكل جند حممكة النقض الفرنسـية بعد سـنة 
ستند هناك مبدٔا يف تقنني العمل الفرنيس يقيض بتطبيق احلق أالفضل عىل العامل ابلرمغ من ٔاهنا يف قضاءها مل ت 

ٕاىل ٔاي نص يف تقنني العمل الفرنيس. راجع تكييف حممكة النقض الفرنسـية ملبدٔا تطبيق أالحاكم االٔكرث نفعا للعامل 
  يف الفرع أالول من املطلب الثاين من هذا املبحث. ٔادانه
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 يفيف خمتلف النصوص القانونية اليت تنظم عالقات العمل، وهو ما جنده  ،للعاملاالٔكرث نفعا 
يقع منه عىل: (( 05املادة الفقرتني أالوىل والثانية من ، ٕاذ نصت 2003لسـنة  12مق القانون ر

ابطال لك رشط ٔاو اتفاق خيالف ٔاحاكم هذا القانون ولو اكن سابقا عىل العمل به، ٕاذ اكن 
  يتضمن انتقاصا من حقوق العامل املقررة فيه.

يف عقود العمل الفردية  ويسـمتر العمل بأية مزااي ٔاو رشوط ٔافضل تكون مقررة ٔاو تتقرر
))، احلقيقة ٔان نص وامجلاعية ٔاو أالنظمة أالساسـية ٔاو غريها من لواحئ املنشأة ٔاو مبقتىض العرف

  املادة السابقة يبني بدقة ٔامرين ٔاساسـيني:

حىت وٕان اكن  امحلاية القانونية املقررة ابطل، ٔان خمالفة ٔاحاكم القانون إبنقاصه منأالول؛ 
ابلتايل بعد صدور القانون جيب ٔان تتالءم مجيع  ،ٔابرم قبل ٕاصدار القانون االتفاق اخملالف قد

  االتفاقات مع نصوصه، ؤاي نص يتضح ٔانه ٔاقل حامية مما جاء به القانون يلحقه البطالن.

القانون تكون ابملقارنة مع نصوص هو ٔان نص املادة السابقة ذكرت ٔان املفاضةل بني الثاين؛ 
من هذه  فأي ،أالخرى اتفاقية اكنت ٔاو همنية ٔاو ذات مصدر عريفمجيع مصادر قانون العمل 

للتطبيق برشط ٔان تكون اخملالفة  ،ابلرمغ من ذكل جتد طريقاو ،املصادر ميكهنا ٔان ختالف القانون
  للعامل. ٔاكرث نفعا

بشلك  املطلق لنظام العاماب القواعد املتعلقة دعٔانه مل يستب ،خذ عىل النص السابقالكن يؤ 
املتضمنة يف النصوص الترشيعية املنظمة لعالقات العمل  القواعدذ ابلرمغ من كون ٔاغلب إ رصحي، 

اليت ال جيوز  ،من النظام العام املطلق القواعدتبقى مجموعة من لكن من النظام العام الاجامتعي، 
. )338(هذا أالمر غائب متاما يف نص املادة السابقة ،خمالفهتا ولو بشلك يضمن حامية ٔافضل للعامل
ٕاذ  2003من قانون العمل املرصي لسـنة  154املادة لكن املرشع املرصي تدارك املساةٔل يف نص 

يقع ابطال لك حمك يرد يف االتفاقية امجلاعية يكون خمالفا ٔالحاكم هذا القانون ٔاو : ((جاءت اكلتايل
  النظام العام ٔاو االٓداب العامة.

                                                 
لك االتفاقات هذا أالمر غائب ٔايضا يف قانون العمل اجلزائري، واحلقيقة ٔانه ال يوجد ٔاي نص عام يقيض ببطالن  - 338 

طبقا اخملالفة للنظام العام يف القانون اجلزائري، بل جند املرشع مثال يبطل العقود ٕان اكن حملها خمالفا للنظام العام 
سبمترب  26، مؤرخ يف 58-75من ٔامر رمق  97املادة  طبقا لنصٔاو سبهبا خمالفا للنظام العام  ،93املادة  لنص

  اليت تنص عىل: 06يف التقنني املدين الفرنيس جند نص املادة ، يتضمن القانون املدين، لكن 1975

«On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent 
l'ordre public et les bonnes mœurs ». 



  مبدٔا تطبيق أالحاكم االٔكرث نفعا للعامل مضمونالباب أالول: 
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مقابل يف االتفاقية امجلاعية يرسي  ويف حاةل تعارض حمك يف عقد العمل الفردي مع حمك
  )).احلمك اذلي حيقق فائدة ٔاكرث للعامل دون غريه

سـتعراض مجموعة من الترشيعات جبانب الترشيع اجلزائري نتوصل ٕاىل ٔان هذه الترشيعات اب
بدٔا ، والسبب يف عدم الاعرتاف مب )339(مل تسمي املبدٔا ابمسه بل معلت عىل النص عىل تطبيقاته

. )340(بشلك واحض ورصحي هو عدم معرفة مداه احلقيقي بعد للعاملاالٔكرث نفعا  أالحاكمتطبيق 
  .فهناك خوف من اآثره غري املنتظرة ٕان مت تبين تسمية للمبدٔا بشلك رصحي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
ول ٔانه وسـيةل حلل تنازع القواعد كام تطبيقني تبناهام املرشع اجلزائري، االٔ  للعاملأالحاكم االٔكرث نفعا بدٔا تطبيق مل  - 339 

وسـيةل لصحة ٕانشاء الثاين و ، يتعلق بعالقات العمل، 1990ٔافريل  21مؤرخ يف ، 11-90من قانون رمق  118يف 
  .القانون نفسهمن  137القواعد القانونية فتبطل لك القواعد اليت تنقص من امحلاية القانونية للعامل طبقا للامدة 

340 - JEAMMAUD Antoine, «Le principe de faveur. Enquête sur une règle émergente », 
op.cit., p. 115. 



  مبدٔا تطبيق أالحاكم االٔكرث نفعا للعامل مضمونالباب أالول: 
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  الثايناملطلب 
   تطبيق أالحاكم االٔكرث نفعا للعاملاسـتقبال القضاء ملبدٔا 

  

ٔالحاكم االٔكرث نفعا للعامل مبدٔا يف القانون، وٕان معوما، جعل القضاء الفرنيس من تطبيق ا
اختلفت اجلهات القضائية يف تكييفه، كذكل جعهل اجمللس ادلسـتوري الفرنيس. لكن ابلرمغ من 

، ما ٔادى ٕاىل الفرنيسرشع امل قبل املسـمترة من  اتهذا الاعرتاف مل حيميه من الاعتداء ذكل،
  ون العمل (الفرع أالول).يف حقيقته مكبدٔا عام يف قان تضييقه والتشكيك

مساةٔل  مت ٕااثرة ،يف بعض قرارات الغرفة الاجامتعية للمحمكة العليا ،ٔاما القضاء يف اجلزائر
هذا  ،القابةل للتطبيق يف قانون العملو  املتدافعة املفاضةل بني خمتلف القواعد القانونية واالتفاقية

فٕان اكن القضاء  ،"لعاملاكم االٔكرث نفعا لأالحتطبيق " ،جعلها تستنجد هبذا املفهوم اجلديدأالمر 
حسب اجهتاد حممكة النقض  ،هذا املفهوم وجعهل مبدٔا عاما يف قانون العمل كيفالفرنيس 
عن الغرفة  صادربه بعض أالحاكم ال تزال تأسس نظريهتا احملمكة العليا ما. لكن الفرنسـية

ري وضوابط تطبيقه من قبل اجلهات وال حتديد معاي ،الاجامتعية دون تبيان ال قميته القانونية
  القضائية (الفرع الثاين).

  

  الفرع أالول
 واجمللس ادلسـتوري القضاء من قبللعامل مبدٔا تطبيق أالحاكم االٔكرث نفعا ل تكييف

  الفرنيس
  

اجمللس مع  ) الفرنيس وحممكة النقض الفرنسـيةجملس ادلوةل(ٕان القضاء الفرنيس معوما 
  لعامل.أالحاكم االٔكرث نفعا لملساةٔل تطبيق  ةنظرة واحدة وموحد امليس هل ادلسـتوري الفرنيس،

من ادلسـتور  34فهوم املادة مب اجمللس ادلسـتوري الفرنيس مبدٔا عاما للقانون ٕاذ يعتربه 
 )(اثنيالقانون العمل الفرنيس أالساسـيةحممكة النقض تقر بأنه مبدٔا من املبادئ و )، اثلثاالفرنيس(
  ).ٔاوال(عتربه مبدٔا عام يف قانون العمل ا ملا سـبقهم جملس ادلوةل الفرنيس كذكل
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  لعامل من قبل جملس ادلوةل الفرنيسل مبدٔا تطبيق أالحاكم االٔكرث نفعاتكييف  -  ٔاوال

أالحاكم االٔكرث نفعا ادلوةل الفرنيس ٔاول هجة قضائية تتطرق ٕاىل مساةل تطبيق  يعترب جملس
القاعدة اليت  ٕاذ جعل من، )341(1973 ارسم 22يف رٔايه الشهري املؤرخ يف ذكل اكن ، للعامل

مما تضمنته القوانني  ،للعامل ٔاكرث نفعاتقيض بأن االتفاقية امجلاعية ميكهنا ٔان تتضمن ٔاحاكما 
  . )343(فهل قمية ترشيعية وٕان مل يوجد نص ،عاما للقانون )342(مبدأ تتضمن  يه ،والتنظاميت السارية

ٕالطار القانوين يف اجملمتع ويه نظام جتمع ومعلوم ٔان املبادئ العامة للقانون تعبري عن ا
العالقة بني املساواة واحلرية القامئة يف مرحةل حضارية معينة، واملبادئ العامة للقانون تتضمن معىن 
مزدوج، فهـي طائفة من أالفاكر القانونية اليت تتضمن مشلكة واقعية يتعني عىل اجملمتع الوصول ٕاىل 

  .)345(صيغة مالمئةب واقعي للعالقة القانونية خالل مرحةل معينة ، كام ٔاهنا ٕاعطاء ملظهر )344(حلها

ٔاو يضع قيود لهذا املبدٔا  ٔان للمبدٔا قمية ترشيعية فللمرشع وحده ٔان حيدّ  ،ينتج عن ذكل
  صاحب العمل.لٔاو الرشاكء الاجامتعيني ٔاو  ،التنفيذيةميتد هذا احلق ٕاىل السلطة ٔان دون 

طبقا للمبادئ العامة لقانون العمل فأالحاكم الترشيعية  بأنه يف الرٔاي نفسه،  اجمللسحيث وّحض 
ما دام ٔاهنا  ،تتصف خباصية ٔاهنا من النظام العام ،والتنظميية املتخذة يف ميدان قانون العمل

كل لن حيول بأن هذا ذلكن  ،تضمن مزااي دنيا اليت ال ميكن يف ٔاي حال ٕالغاؤها ٔاو استنقاصهات 
ٔاو ٕانشاء ضامانت ٔاو مزااي جديدة مل يمت التطرق ٕالهيا مبوجب  ،االضامانت ٔاو املزااي يمت حتسيهن

                                                 
341 - CE. avis n° 310.108, du 22 mars 1973, in les arrêts fondamentaux du droit du travail, 

s/dir. BOSSU Bernard, PUA, p. 09-11. 

  ن اخلاص، انظر يف ذكل:للتفصيل ٔاكرث يف كيفية ٕانشاء املبادئ يف القانو -  342 

MORVAN Patrick, Le principe en droit privé, op.cit., 
343 - GRIDEL Jean-Pierre, «La cour de cassation française et les principes généraux du 

droit privé », D, 2002, p. 228,  

يعرفها  DE LAUBADEREانون، جند الفقيه من بني التعاريف اليت قدمت من قبل الفقه للمبدٔا العام يف الق -  344 
عدد من املبادئ اليت ال تظهر مصاغة يف نصوص مكتوبة ولكن يعرتف هبا القضاء ابعتبارها واجبة بأهنا: ((
، دراسات علوم »املبادئ العامة للقانون وتطبيقاهتا يف فرنسا وأالردن«سلامين سلمي بطارسة، ))، ذكره االتباع

  .117، ص 2006، 1، عدد 33 الرشيعة والقانون، جمدل
 رةـ، جمةل مرص املعاص»دراسة فلسفيه الاشرتاكية:ٕاىل  وقضية التحولحول املبادئ العامة للقانون «امني فؤاد،  - 345 

 .199، ص 1969، 335 ، عدد60جمدل 
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  .)346(النصوص الترشيعية والتنظميية املتعلقة ابلعمل

ٕاّن اجمللس يف قراره هذا، ملا اسـتنبط وطبق مبدٔا عام يف قانون العمل يستند مبارشة ٕاىل 
السابقة ٔانه مل  تأسيسه عىل املادةبب يف س يرى البعض  ،من قانون العمل L. 132-4املادة 

قانون العمل عن  ابلتايل يبعد، )347(يف تطبيق تقنني العمل عىل عامل املؤسسات العموميةيرغب 
  .)348(جمال تطبيقه

مبدٔا تطبيق لكن يف قرارات الحقة تبىن جملس ادلوةل الفرنيس موقفا ٔاكرث وضوحا، ملا كيف 
عىن ٔانه مبدٔا عام يف القانون لكن يُعمل مب ،ٔانه مبدٔا عام يف قانون العمل للعاملأالحاكم االٔكرث نفعا 

، فهو مبدٔا خمصص لتنظمي ٔاخرى ٕاماكنية ٕااثرته يف فروع قانونية به فقط يف قانون العمل دون
  عالقات العمل. 

هناك مبدٔا عام يف  قىض ٔان )349(1994سـنة صدر عن جملس ادلوةل الفرنيس ففي قرار 
ُ  ،قانون العمل ال  السلطة التنفيذيةف ،L.132-4املادة  سـتوىح منه النصوص الترشيعية خاصةت

عية تتضمن رشوط ع اتفاقيات جامسد نص ترشيعي رصحي جيزي لها ٔان تو عند عدم وجو  حيق لها
قمية ترشيعية تسمو  للعاملأالحاكم االٔكرث نفعا بدٔا تطبيق فاجمللس هنا ٔاعطى مل  ،ٔاقل فائدة للعامل

   .)350(عىل التنظمي

                                                 
346 - CE. avis n° 310.108, du 22 mars 1973, op.cit. 
347 - PRETOT Xavier, «Conventions et accords collectifs: Principes généraux du droit et 

accords dérogatoires», op.cit., p. 821. 
348 - JEANSEN Emeric, op.cit., p. 106. 
349 - CE. arrêt n° 105471, du 8 juillet 1994.  

 ,PRETOT Xavierلقد حدث جال فقهـي حول قمية هذا املبدٔا هل هل مرتبة الترشيع كام يرى  - 350 
«Conventions et accords collectifs: Principes généraux du droit et accords 

dérogatoires », op.cit., p. 821النصوص التنظميية مك  . ٔاو ٔان للمبدٔا مرتبة ٔاقل من الترشيع ؤاعىل من
ٔاو . BUGADA Alexis, L’avantage acquis en droit du travail, op.cit., p 81توصل ٕاىل ذكل 

للمبدٔا مرتبة ٔاعىل من الترشيع ؤاقل من املبادئ ادلسـتورية بعدما كيفته حممكة النقض الفرنسـية بأن تطبيق احلق  ٔان
  يف قانون العمل، انظر يف مناقشة ذكل: fondamentalأالفضل عىل العامل يعترب مبدٔا ٔاسايس 

   BOUGADA Alexis, L’avantage acquis en droit du travail, op.cit., p. 82  
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، فاجمللس وضع )351(2001يف قرار آخر صدر يف الفرنيس  جملس ادلوةلٔاعاده  ،أالمر نفسه
مكبدٔا عام يف القانون  ،مضن هرم تدرج القواعد القانونية للعاملأالحاكم االٔكرث نفعا مبدٔا تطبيق 

  بني الترشيع والتنظمي، فالترشيع الوحيد اخملول لتعديهل ٔاو ٕاقرار ترشيعات حتّد منه.

، بل فصل فقط للعاملأالحاكم االٔكرث نفعا تطبيق مبدٔا اجمللس مل يوسع هذه، يف قراراته 
احلقيقة  اقيات واالتفاقات امجلاعية للعمل،ابالتف املتعلقني ابلعمل والتنظمي الترشيعيف مساةٔل عالقة 

من االتفاقيات واالتفاقات امجلاعية للعمل من  L.132-4ٔان جملس ادلوةل كيف ما تضمنته املادة 
للعامل من الترشيع والتنظمي، ومل يتطرق ٕاىل مساةٔل ٔاي من  نفعأاكرث ٕاماكنية ٔان تتضمن ٔاحاكم 

مبدٔا هذه القواعد املتدافعة قابةل للتطبيق، فاجمللس وقع يف خلط بني النظام العام الاجامتعي و 
  .)352(للعاملأالحاكم االٔكرث نفعا تطبيق 

  الفرنسـيةحممكة النقض  من قبلمبدٔا تطبيق أالحاكم االٔكرث نفعا للعامل تكييف  -ا نياث

ٔاكدت ٔانه "طبقا للامدة  ٔاين حملمكة النقض الفرنسـيةقرار صدر ٔاول  ،1992سـنة ابتداًء من 
L.132-4  من  616من تقنني العمل الفرنيس ميكن خمالفة عن طريق اتفاقية جامعية ٔاحاكم املادة

 قانون العمل سايس يفاالٔ مبدٔا ، لكن اخملالفة ال ترسي عىل العامل طبقا لل )353(التقنني املدين احمليل
  ".)354(لعاملل اخملالفة ٔاكرث نفعإاّال اكنت  L.132-4 املبني يف املادة 

أالحاكم االٔكرث نفعا بدٔا تطبيق مل  "أالسايس"هذا القرار هو ٔاول قرار كشف عن الطابع 
من تقنني العمل الفرنيس، مث تهل مجموعة من القرارات اليت  L.132-4عىل املادة  ابالستناد ،للعامل

  .)355(جعت هذا التكييفاسرت 

" ٔاسايسالبعض رٔاى يف هذا التكييف اذلي اسـتعملته حممكة النقض الفرنسـية بأنه مبدٔا "
) 356(1967تأثر ابلتكييف اذلي سـبق اجمللس ادلسـتوري ؤان قدمه يف قراراته سـنة 

                                                 
351 - CE. 27 juillet 2001, Fédération nationale des transports Force ouvrière, RJS, 2002, 

n° 107. 
352 - JEANSEN Emeric, op.cit., p 106. 
353 - Code civil local d'Alsace-Moselle. 
354 - Soc. 25 novembre 1992, n° 89-45. 131. 
355 - LAULOM Sylvaine; MERLEY Nathalie, op.cit., p. 219.  
356 - Cons. const. décision n° 67-46 L, du 12 juillet 1967, sur la nature juridique de 

certaines dispositions des articles 25 et 26 de la loi du 13 décembre 1926 portant 
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. لكن ذكل مردود ٕاذ ٔانه يف قرار حممكة النقض مل يكن هناك ٔاي حبث عن القمية )357(1989و
  .)358(ية للمبدٔا وال عن البحث يف اختصاصات املرشع يف هذا اجملالادلسـتور

أالحاكم االٔكرث نفعا مبدٔا تطبيق مث من جديد بينت حممكة النقض الفرنسـية موقفها من 
، هذه القرارات اكنت تتعلق بتدافع نصوص ترشيعية )359(1996يف سـنة  قرارات شهريةيف  للعامل

، ٔاما يف قرار ٔاكتوبر SNCF et EDF-GDFة مع نظام خاص ابملسـتخدمني للك من مؤسس
ليي للتأمني عن وَّ ي يف صندوق أَ فيتعلق بتدافع نص االتفاقية امجلاعية مع عرف سار  1996
قواعد الاذلي مبوجبه عند تنازع  ،مبدٔا ٔاسايس يف قانون العمل هناك ٔان"ٕاذ قضت  املرض،
حملمكة مل تسـتنبط هذا املبدٔا من املادة . املالحظ هنا ٔان ا"مل يه الواجبة التطبيقاللع نفعااالٔكرث 

L132-4 بل جعلته مبدٔا  ويف قرارات الحقة 1992كام فعلت يف  من تقنني العمل الفرنيس
، فهو كذكل دون احلاجة ٕاىل الاستناد ٕاىل ٔاي نص معني يف تقنني العمل ٔاسايس يف قانون العمل

   .)360(الفرنيس

وضعت قاعدة لتطبيق البنود مل الفرنيس من تقنني الع L.132-4ابلرجوع ٕاىل املادة ٕاذ 
ٔامسى، لكن املادة السابقة  ةمن ٔاحاكم قاعد نفعا للعاملكرث االٔ التعاقدية ٔاو أالحاكم االتفاقية 

                                                                                                                                               
Code du travail maritime, telles qu'elles résultent de l'ordonnance n° 58-1358 du 27 
décembre 1958. 

357 - Cons. const. décision n° 89-257 DC, du 25 juillet 1989, sur la loi modifiant le code 
du travail et relative à la prévention du licenciement économique et au droit à la 
conversion. 

358 - LAULOM Sylvaine; MERLEY Nathalie, op.cit., p. 219. 
359 - Soc. 17 juillet 1996, n° 95-41.614; soc. 17 juillet 1996, n° 95-41.831 et soc. 08 octobre 

1996, n° 92-44.037 92-44.809. 

خاصة ابستناده ٕاىل  JEAMMAUD Antoineٔان موقف حممكة النقض هذا منتقد من قبل أالسـتاذ  املالحظ -  360 
  ، انظر يف ذكل:1997مارس  20رفض اجمللس ادلسـتوري الفرنيس لتكييف املبدٔا يف قراره الصادر يف 

JEAMMAUD Antoine, «Le principe de faveur. Enquête sur une règle émergente », 
op.cit., p. 119. 

غري موجود مكبدٔا بل هو  للعاملأالحاكم االٔكرث نفعا مبدٔا تطبيق فكثريا ما يمت إالشارة ٕاىل هذه ادلراسة للقول بأن 
قاعدة فقط هتم تتدافع القواعد القانونية يف قانون العمل. لكن جيب التنويه ٔان اجمللس ادلسـتوري الفرنيس عاد بعد 

ٕاذ كيفه ٔانه مبدٔا ٔاسايس لقانون العمل  للعامل أالحاكم االٔكرث نفعأا تطبيق بدليفصل يف القمية القانونية مل  2003
  انظر العنوان أالخري من هذا الفرع. من ادلسـتور الفرنيس. 34حسب املادة 
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صامتة جتاه التدافع بني قواعد ترشيعية ٔاو تنظميية مع النظام اخلاص للمسـتخدمني املعد من قبل 
ملا مل تستند ٕاىل املادة السابقة اكنت  1996يف  ، ذلكل حممكة النقض الفرنسـية)361( هيئة ٕادارية

   من قانون العمل.قامت ابسـتنباط احلل عىل حق، ٕاذ 

مل يعد دوره يقترص عىل التدافع بني  ،للعاملأالحاكم االٔكرث نفعا بدٔا تطبيق ع مل يهبذا التوسـ 
ي تدافع الٔ  همع االتفاقيات واالتفاقات امجلاعية، بل ميتد تطبيق النصوص الترشيعية والتنظميية

اكنت بني النصوص الترشيعية والتنظميية مع االتفاقيات واالتفاقات ، سواء للقواعد يف قانون العمل
امجلاعية، ٔاو االتفاقيات واالتفاقات امجلاعية فامي بيهنا ٔاو مع عقد العمل الفردي ٔاو مع ٔاي قاعدة 

   .)362(ٔاخرى هتم تنظمي عالقة العمل

، ملا للعاملأالحاكم االٔكرث نفعا مبدٔا تطبيق تكيف يف  حممكة النقض الفرنسـيةٕاذ وسعت 
من ٔاي مصدر  ،حلسم ٔاي تتدافع للقواعد القانونية وطبقتهمبدٔا ٔاسايس يف قانون العمل،  اعتربته
  .)364(، ولو مل ينص املرشع عليه)363(ترشيعية ٔاو اتفاقية ٔاو تعهد من قبل صاحب العمل اكنت

" مبدٔا ٔاسايسنقض الفرنسـية هذا التكييف "، عندما اسـتعملت حممكة ال )365(البعض رٔاي
ليقر ابلقمية ادلسـتورية للمبدٔا، ففي تكييف حممكة  ،دعوة رصحية للمجلس ادلسـتوري الفرنيسفيه 

النقض الفرنسـية للمبدٔا بأنه "مبدٔا ٔاسايس يف قانون العمل" هناك ٕاشارة واحضة للقانون 
supra-اف مباكنة ٔاعىل من الترشيع . فهـي تريد ٔان جتر اجمللس ادلسـتوري لالعرت )366(ادلسـتوري

                                                 
361 - SAVATIER Jean, note sous soc. 17 juillet 1996, Dr. soc., n° 12, 1996, p. 1055. 

  هنية ٔاو ٔاي الزتام فردي من قبل صاحب العمل. انظر يف ذكل:العادات امل مثل ٔاي قاعدة ٔاخرى  -  362 

PRETOT Xavier, «Le conseil constitutionnel et les sources du droit du travail: 
L’articulation de la loi et de la négociation collective », Dr. soc., n° 03, 2003, p. 261. 

363 - MORVAN Patrick, Le principe de droit privé, op.cit., p. 157. 
364 - JEAMMAUD Antoine, «Le principe de faveur. Enquête sur une règle émergente», 

op.cit., p. 119. 
365 - BUGADA Alexis, L’avantage acquis en droit du travail, op.cit., p. 82. 
366 - BUGADA Alexis, «Droit constitutionnel appliqué aperçu sélectif de la jurisprudence 

de la chambre sociale de la cour de cassation (année 2000)», RFDC, n° 48, 2001/4, 
p. 789. 
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légale  ٔ368(. ليك تتأكد قوته ويتوسع مداه)367(للمبدا(.  

مع تكييف جملس "ٔانه مبدٔا ٔاسايس" لكن ما الفرق بني تكييف حممكة النقض الفرنسـية 
  يف قانون العمل؟ "مبدٔا عام"ادلوةل الفرنيس ٔانه 

ٔان يبحث يف الفرق بمي  حاول منفهناك  املساةل،لقد انقسم الفقه الفرنيس حول هذه 
ملا  PRETOT Xavierعىل ٔاهنام ضدان، حفسب أالسـتاذ  ،"ٔاسايسو"" عاماملصطلحني "

ِنه ٔاو وضعه، غري ٔانه ملا معناه ٔان املرشع هل وحده صالحية  "ٔاسايس" هنكيف مبدٔا بوصف سـَ
نكيف مبدٔا بوصف "عام" يطبق دون ٔاي تدخل من قبل املرشع، بل للمرشع تبقى فقط 

فأالول جيعل من املرشع من ينشأ املبدٔا ٔاما الثاين فقط  ،تضييق مداه ٔاو خمالفة تطبيقهصالحية 
  . )369(صالحيته تعديل جمال تطبيقه

 LYON-CAENحسب أالسـتاذ بل ،ٔاي فرق بني املصطلحني فندوا غري ٔانه من
Gérard و ٔان تكييف جملس ادلوةل أ  . لكن جيب التأكيد عىل)370(الفرق الوحيد هو لفظي ال غري

أالسـتاذ  يرى. يف حني )371(تكييف حممكة النقض الفرنسـية ينصب عىل املبدٔا نفسه
SAVATIER Jean  واسرتجع  املصطلحنئانه ال رضورة لٕالطاةل يف البحث عن الفرق بني

 . )372(اذلي يؤكد ٔان الفرق لفظي ال غري érardCAEN G-LYONموقف أالسـتاذ 

                                                 
367 - TISSANDIER Hélène, «L’articulation des niveaux de négociation : à la recherche de 

nouveaux principes », Dr. soc., 1997, p. 1045 ; BUGADA Alexis, l’avantage acquis 
en droit du travail, op.cit., p. 82. 

دلعوة حممكة النقض الفرنسـية هذه فرفض الحقا الاعرتاف  يسـتجيبلكن كام سرنى اجمللس ادلسـتوري الفرنيس مل 
  ابلقمية ادلسـتورية للمبدٔا مكتفيا جبعهل مبدٔا ذو قمية ترشيعية.

368 - BUGADA Alexis, L’avantage acquis en droit du travail, op.cit., p. 82. 
369 - PRETOT Xavier, «Conventions et accords collectifs : principes généraux du droit et 

accords dérogatoires », op.cit., p. 819-820. 
370 - LYON-CAEN Gérard, «Les principes généraux du droit du travail », tendances du 

droit du travail français contemporain: études offertes CAMERLYNCK, Dalloz, 
paris, 1978, p. 36. 

371 - JEAMMAUD Antoine, «Le principe de faveur. Enquête sur une règle émergente », 
op.cit., p. 120. 

372 - SAVATIER Jean, note sous soc. 17 juillet 1996, op.cit. p. 1055. 
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منعدم تقريبا ية القانونية بني اللفظني جنده احلقيقة ٔان البحث يف الفرق املوجود من الناح 
  يعربان عىل صالحية املرشع يف وضع املبدٔا ٔاو حتديد مداه. فالك اللفظني

  من قبل اجمللس ادلسـتوري الفرنيسمبدٔا تطبيق أالحاكم االٔكرث نفعا للعامل تكييف  -اثلثا 

جلره ٕاىل  ،يسمت ٕاخطار اجمللس ادلسـتوري الفرن ،)373(هناك ٔاربعة حماوالت عىل أالقل
معرتف به من قبل قوانني  ،وجعهل مبدٔا ٔاسايس حماابة العاملبدٔا إالقرار ابلقمية ادلسـتورية مل 

حني اسرتجاع  ، وذكلاجمللس يف قراراته يذكر املبدٔا ابالمس بني مزدوجتنيلكن  ،)374(امجلهورية
  . )375(اتإالخطار  اهتالالامتسات اليت تضمن

خطر ليفصل يف مساةٔل القمية جمللس ادلسـتوري الفرنيس أُ ا ،)376(1996املّرة أالوىل يف سـنة 
، فالنواب ٔاحصاب إالخطار )377(وحقيقة وجوده حماابة العاملمبدٔا ادلسـتورية اليت يمتتع هبا 

ٔاسسوا عىل قرار حممكة النقض الفرنسـية اليت تكيف املبدٔا بأنه مبدٔا ٔاسايس يف قانون العمل 
ليطلبوا جعل املبدٔا  ي كيفه ٔانه مبدٔا عاما يف القانون،قرارات جملس ادلوةل الفرنيس اذلعىل كذكل 

  من املبادئ أالساسـية املعرتف هبا من قبل قوانني امجلهورية حسب ديباجة ادلسـتور الفرنيس.

ٔان هناك خلط بني املبدٔا املنصوص عليه يف املادة  ،فامي ركزوا عليه من حيثيات اتضح 

                                                 
اكن للمجلس ادلسـتوري الفرنيس فرص سابقة تعرض فهيا ٕاىل مبدٔا تطبيق أالحاكم االٔكرث نفعا للعامل، لكن  - 373 

  .بشلك مبارش ون أالخطار مل يتعلق هبذا املبدأ مضم
  للتفصيل ٔاكرث يف مفهوم املبادئ أالساسـية املعرتف هبا من قبل قوانني امجلهورية، انظر خصوصا: -  374 

VERPEAUX Michel, «Les Principes fondamentaux reconnus par les lois de la 
République ont-ils encore un avenir ? », D, 2004, p. 1537; GENEVOIS Bruno, 
répertoire Dalloz de contentieux administratif, V° Principes généraux du droit, 
octobre 2004, p. 12-14 ; KAPPOPOULOS Ioannis, Un nouveau droit de la 
négociation collective: Essai sur la négociation organisationnelle, thèse de Doctorat 
université de Lille 2, p. 328-329. 

375 - CANUT Florence, op.cit., p. 235. 
376 - Cons. const. décision n° 96-383 DC, du 06 novembre 1996, loi relative à 

l’information et à la consultation des salariés dans les entreprises et les groupes 
d’entreprise de dimension communautaire, ainsi qu’au développement de la 
négociation collective.  

377 - LAULOM Sylvaine & MERLEY Nathalie, op.cit., p. 219.  
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L.134-2 ح للرشاكء الاجامتعيني بأن يأتوا بتنظمي ٔاحسن اليت تسم ،من تقنني العمل الفرنيس
بدٔا مل اللعامل مما هو عليه الترشيع والتنظمي املتعلقني بتنظمي عالقات العمل، والنتيجة املنطقية لهذا 

 L. 135-2 املادةنص املتضمنة يف املادة نفسها وكذكل  ،للعاملأالحاكم االٔكرث نفعا تطبيق ويه 
  من تقنني العمل الفرنيس.

أالحاكم بدٔا تطبيق قمية ادلسـتورية مل مل يتطرق ٕاىل ال  الفرنيس، فاجمللس ادلسـتوري ،تايلابل 
بدٔا رصح يف قراره عىل ٔان إالخطار ال يتعلق مب  ٕاذ، )378(بل جتاههل ،ٔاصال للعاملاالٔكرث نفعا 

   .)379(للعاملأالحاكم االٔكرث نفعا تطبيق 

ذكّر البعض مبا يمتزي  املذكور، بدأ هترب اجمللس عن الفصل يف القمية ادلسـتورية للم لتربير 
ذلا رفض  ،)380(مبدٔا اكنٕازاء إالقرار بقمية دسـتورية ٔالي  به اجمللس ادلسـتوري من حيطة وحذر

  .إالخطارمبوجب هذا  )381(للعاملأالحاكم االٔكرث نفعا بدٔا تطبيق الفصل يف القمية ادلسـتورية مل 

ٕاذ  تور الفرنيس من جديد،ادلسـ  مت ٕاخطار اجمللس ،)382(1997بعد ٔاشهر قليةل يف لكن 
مبدٔا تطبيق ليفصل يف مساةٔل القمية ادلسـتورية اليت يمتتع هبا طلب منه عن طريق ٕاخطار 

اذلي  ،خيالف مبدٔا يف قانون العمل ،. فنص القانون حمل إالخطارللعاملأالحاكم االٔكرث نفعا 
 يقا للتطبيق.اليت سـتجد طر  للعامل يه االٔكرث نفعا ،مبوجبه عند تنازع قواعد قانونية قابةل للتطبيق

بدٔا ٔاسايس للقانون معرتف به من قبل قوانني خرقا مل ذكل يشلك  ،حفسب ٔاحصاب إالخطار
                                                 

378 - LAULOM Sylvaine & MERLEY Nathalie, op.cit., p. 219.  
379 - GALAND Mélanie, La jurisprudence du conseil constitutionnel et le droit du 

travail : bilan d’une décennie de jurisprudence, mémoire DEA en droit social, 
université de droit et de sciences politique D’aix-Marseille, 2000, p. 105. 

380 - MATHIEU Bertrand, «Précisions relatives au droit constitutionnel de la négociation 
collective », D, n° 20, du 05/06/1997, p. 152.  

ار ٔان القانون حمل تعرض هذا املوقف السليب للمجلس ادلسـتوري الفرنيس للنقد من قبل الفقه الفرنيس عىل اعتب - 381 
إالخطار ٔانشأ قواعد جديدة للتفاوض امجلاعي اليت تسمح إببرام اتفاقات جامعية ٔاقل حامية لعامل املؤسسة من 

  االتفاقيات امجلاعية القطاعية. انظر يف ذكل عىل اخلصوص:
LYON-CAEN Gérard, «La constitution française et la négociation collective », Dr. 
ouvr., n° 12, 1996, p. 479 ; ROUSSOU Dominique, «Chronique de la jurisprudence 
constitutionnelle 1995-1996 », RDP, n° 01 & 2, 1997, p. 24. 

382 - Cons. const. décision n° 97-388 DC du 20 mars 1997, loi créant les plans d’épargne 
retraite, 
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إالخطار هنا ٔاكرث وضوحا يف حيثياته مبا ٔانه  ،)383(1936جوان  24يُسـمتد من قانون  ،امجلهورية
  لعامل.أالحاكم االٔكرث نفعا ليتعلق بتطبيق 

مبا انه حتجج ٔان احلمك الوحيد اذلي  ،ادلسـتورية قميتهفصل يف اجمللس مل ي ،لكن مّرة ٔاخرى
من تقنني العمل، هو ٕاماكنية االتفاقيات امجلاعية ٔان  31يف املادة  1936جوان  24ٔادرجه قانون 

مما ورد يف القانون، ابلتايل النص السابق يتعلق ابلعالقة بني القانون  ٔاكرث نفعاتتضمن ٔاحاكما 
، ابلتايل رفض ٔايضا الفصل )384(، وال يتعلق ٔابدا ابالتفاقيات امجلاعية فامي بيهناواالتفاقيات امجلاعية
  .تطبيق أالحاكم االٔكرث نفعا للعامليف مساةٔل دسـتورية 

بأن اجمللس مل يرد الفصل يف املساةٔل ٔالنه ٔاراد  ،دلى البعضجديدا هذا الرفض ترك انطباعا 
 قرار اجمللس ٔانه رفض لالعرتاف ابلقمية آخرون رٔاوا يف غري ٔانّ  ،)385(ٔان يبقى طرهحا مفتوحا

  . )386(للعاملأالحاكم االٔكرث نفعا بدٔا تطبيق ادلسـتورية مل 

نالحظ ٔانه مل يرغب غلق النقاش  الفرنيس، لكن القراءة املتأنية لقرار اجمللس ادلسـتوري
ٔان يفصل ، خاصة ٔانه ملّا ٔاراد )387(للعاملأالحاكم االٔكرث نفعا بدٔا تطبيق عن القمية ادلسـتورية مل 

  فعل ذكل. للعاملأالحاكم االٔكرث نفعا بدٔا تطبيق بشلك رصحي يف القمية ادلسـتورية مل 

                                                 
يعترب النص اذلي مبوجبه مسح املرشع الفرنيس لالتفاقيات امجلاعية ٔان ختالف النصوص  1936جوان  24قانون  -  383 

احلالية يف تقنني العمل  L.2251-1منه يه ٔاصل املادة  31ونص املادة  الترشيعية ٕان اكنت اخملالفة ٔاكرث نفعا للعامل.
  .2007الفرنيس بعد تعديل 

384 - MERLEY Nathalie, «La non-consécration par le Conseil constitutionnel de principes 
fondamentaux reconnus par les lois de la République », RFDA, n° 03, du 
13/05/2005, p. 621. http:// decouvrir.dalloz.fr ; OGIER-BERNAUD Valérie, «La liberté 
contractuelle et le principe de faveur face au juge constitutionnel», D, n° 18, du 
29/04/2004, p 1280, http:// decouvrir.dalloz.fr 

385 - MATHIEU Bertrand et VERPEAUX Michel, «Chronique de jurisprudence 
constitutionnel», LPA, n° 125, 17 octobre 1997, p. 13. 

386 - FAVOREU Louis, «Chronique de jurisprudence », RFDC, 1997, p. 332 ; PRETOT 
Xavier, « conventions et accords collectifs : principes généraux du droit et accords 
dérogatoires », op.cit., p. 819. 

نف قرارات اجمللس ادلسـتوري الفرنيس ٕاىل ذكل الوقت غذى جدال فقهـي كبري عن احلقيقة ٔان الغموض اذلي يكت  - 387 
، مث عن رهاانت ٕاماكنية الاعرتاف بقمية للعاملأالحاكم االٔكرث نفعا بدٔا تطبيق القمية القانونية اليت ميكن ٔان نقرها مل 

  دسـتورية للمبدٔا. 
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نظرة اجمللس ادلسـتوري الفرنيس ٕاىل  ، حيث حتولت2003ابتداء من سـنة وهو ما اكن 
. للعاملأالحاكم االٔكرث نفعا بدٔا تطبيق قمية دسـتورية مل أية اجلدال القامئ حول ٕاماكنية الاعرتاف ب

أالحاكم االٔكرث نفعا بدٔا تطبيق يف القمية ادلسـتورية مل  وفصلاجمللس ادلسـتوري  جترأ ول مّرة فالٔ 
بل رصح ٔاّن "املبدٔا اذلي  ،، وٕان مل يسـتعمل نفس الصياغة اليت جاءت يف إالخطارللعامل

  مبوجبه القانون ال ميكن ٔان يسمح لالتفاقيات امجلاعية للعمل ٔان ختالف القوانني ٔاو التنظاميت ٔاو
ٕاىل  هاالتفاقيات امجلاعية ذات مدى واسع ٕاال ٕان اكن حفواها ٔاكرث حامية لٔالجراء ال ميكن ٕارجاع

، ذلكل فاملبدٔا 1936جوان  24وال ٔالحاكم قانون  1946ٔاي حمك ترشيعي سابق عىل دسـتور 
حسب ديباجة  ،املطروح ال ميكن النظر ٕاليه ٔانه مبدٔا ٔاسايس معرتف به من قبل قوانني امجلهورية

". ففي هذا القرار فصل اجمللس ادلسـتوري )388(، ابلتايل فإالخطار غري مؤسس1946دسـتور 
  ليس هل ٔاية قمية دسـتورية. للعاملأالحاكم االٔكرث نفعا مبدٔا تطبيق الفرنيس بشلك رصحي بأن 

أن وفصل بحني ٔاكّد  )389(2004كذكل يف قرار ٔاخري للمجلس ادلسـتوري الفرنيس سـنة 
ال ميكن النظر ٕاليه ٔانه  ،للعاملأالحاكم االٔكرث نفعا بدٔا تطبيق تورية، مف املبدٔا ليس هل قمية دسـ 

، لكن )390(1946حسب ديباجة دسـتور  ،مبدٔا ٔاسايس معرتف به من قبل قوانني امجلهورية
لقانون العمل مبفهوم املادة  ةساسـياالٔ  ئدابامل مضن ٕاذ جعهل  ،كيف املبدأ  نفسه اجمللس يف القرار

 املرشع حتديد مضمونه ومداه. وعىل )391(من ادلسـتور 34

الاعرتاف  إبماكنه لكن اكن الفرنيس، من قبل اجمللس ادلسـتوري الرصحي هذا الرفضرمغ 
الترشيعية الرمسية مع للعامل يف التدافع بني القواعد  االٔكرث نفعاة ملبدٔا تطبيق اكنة دسـتوريمب

                                                 
388 - Cons. const. décision n° 2002-465 DC du 13 janvier 2003, loi relative aux salaires au 

temps de travail et au développement de l’emploi. 
389 - Cons. const. décision n° 2004-494, du 29 avril 2004, loi relative à la formation 

professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social. 

  ادئ املعرتف هبا من قبل قوانني امجلهورية انظر:فكرة املبللتفصيل حول  -  390 
BRAMI Cyril, La hiérarchie des normes en droit constitutionnel français, thèse de 
doctorat en droit public, université Cergy Pontoise, 2008, p. 51. 

391 - Art. 34 de la constituions française de 04 octobre 1958, stipule «…La loi détermine 
les principes fondamentaux : 

…du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale » 
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ني العمل الفرنيس ٔادرج مضموهنا من تقن )L. 2251)392-1دة ا، ٔالن املعىل أالقل اعيةاالتفاقية امجل
 1946دسـتور ديباجة رمغ التطور اذلي حلق الصياغة، فهذا النص اكن قبل صدور  1936منذ 

ابلتايل يفرتض ٔان اجمللس ادلسـتوري يقر ابلقمية ادلسـتورية للمبدٔا حني تدافع نص ترشيعي مع 
  .)393(نصوص االتفاقيات امجلاعية عىل أالقل

بأنه مبدٔا  ،للعاملأالحاكم االٔكرث نفعا بدٔا تطبيق سـتوري مل نالحظ ٔان تكيف اجمللس ادل
من ادلسـتور الفرنيس، هو التكييف نفسه جنده يف  34ٔاسايس لقانون العمل حسب نص املادة 

من قانون  31ؤاعطى تكييفا قانونيا للامدة   ، ملا تطرق)395(1989ويف ) 394(1967قرارات يف 
  .1989يف قراره لسـنة  L.132-4قرره للامدة  ، والتكييف نفسه1967العمل يف قراره لسـنة 

ٕاذ  1989و 1967لكن جيب المتيزي بني التكييف املتضمن يف قرارات اجمللس يف سـنة 
، غري ٔانه يف قراره قانوناللتوايل ٔاهنا مبدٔا ٔاسايس يف ا عىل L.132-4و  31اجمللس كيف املادة 

 ٔانه مبدٔا ٔاسايس يف قانون العمل ،للعاملأالحاكم االٔكرث نفعا مبدٔا تطبيق كيف  2004لسـنة 
ٔاّما التكييف الثاين فيتعلق  ،فالتكييف أالول يتعلق فقط بعالقة القانون مع االتفاقيات امجلاعية
  .)396(بعالقة القانون مع االتفاقيات امجلاعية واالتفاقيات امجلاعية فامي بيهنا

بدٔا تطبيق ة مل اجمللس ادلسـتوري الفرنيس ٕاضفاء قمية دسـتوريرفض  ترتيبا عىل ذكل،
لكن يبقى مبدٔا  ،كبرية يف قانون العملال  تهابلرمغ من ٔامهي ، )397(للعاملأالحاكم االٔكرث نفعا 

                                                 
مث عوضت ابملادة ، 1936جوان  24من قانون  31مبوجب املادة  1936النص أالصيل لهذه املادة ٔادرج يف  -  392 

L.132-4  املادة مبوجب مبوجب تعديل تقنني العمل الفرنيس  2007يف  استبدلت، مث 1982يفL.2251-1.  
393 - KAPPOPOULOS Ioannis, op.cit., p. 328-329. 
394 - Cons. const. décision n° 67-46 L du 12 juillet 1967, portant sur la nature juridique 

de certaines dispositions des articles 25 et 26 de la loi du 13 décembre 1926 portant 
code du travail maritimes, telles qu’elles résultent de l’ordonnance n° 58-1358 du 27 
décembre 1958. 

395 - Cons. const. décision n° 89-257 DC du 25 juillet 1989, loi modifiant le code du 
travail et relative à la prévention du licenciement économique et au droit à la 
conversion. 

396 - LAULOM Sylvaine; MERLEY Nathalie, op.cit.. p. 219. 

  للتفصيل ٔاكرث انظر خاصة: -  397 
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. هذا التكيف للمجلس ادلسـتوري يعطي جماال واسعا للمرشع يف حتديد )398(ترشيعي ال دسـتوري
ظروف ابلسامح يف  ،للعاملأالحاكم االٔكرث نفعا مبدٔا تطبيق مضمونه، خاصة بتحديد نطاق 

تنقص من امحلاية القانونية اليت يمتتع  ،ورشوط معينة للرشاكء الاجامتعيني ٕابرام اتفاقات جامعية
 .)400(1982، وهو ما حيدث يف القانون الفرنيس منذ )399(هبا العامل

بدٔا حني مل يقّر بأي قمية دسـتورية مل  ،قرار اجمللس ادلسـتوري الفرنيس ،يؤيد بعض الفقه
ً دسـتوراًي من شأن  تأكيدا للحرية التعاقدية، ٔالن جبعهل للعاملنفعا  أالحاكم االٔكرثتطبيق  مبدٔا

شل احلرية التعاقدية. كذكل خيل مببدٔا املشاركة املكرس دسـتوراي يف الفقرة الثامنة من ديباجة 
لعامل يف احلقيقة تشلك مصاحل ل ٔاكرثيق حامية ق ٔان نؤكد ٔان حت  غري ٔانه جيب .)401(1946دسـتور

  ذلكل جيب تكريس املبدٔا. عليا يف اجملمتع

أالحاكم االٔكرث نفعا مبدٔا تطبيق مل يكيف  ،يف أالخري نالحظ قضاء جملس ادلوةل الفرنيس
بل كيف النظام العام الاجامتعي ٔانه مبدٔا عام يف قانون العمل، ٔاما حممكة النقض الفرنسـية  ،للعامل

وجعلته  ،سايس يف قانون العملعىل ٔانه مبدٔا أ  ،للعاملأالحاكم االٔكرث نفعا مبدٔا تطبيق فكيفت 
  والقابةل لكها للتطبيق. من مصادر خمتلفة  ،حلسم ٔاي تتدافع بني القواعد القانونية ةكقاعد

، حني 2004اجمللس ادلسـتوري الفرنيس ٔاكرث وضوحا خاصة يف قراره لسـنة اكن ٔاخري 
رمغ ٔانه مل –انونية وفصل يف قميته الق ،بشلك رصحي للعاملأالحاكم االٔكرث نفعا مبدٔا تطبيق كيف 

من ادلسـتور  34املادة  طبقا لنص ،ٕاذ جعهل مبدٔا ٔاسايس يف قانون العمل -يسميه ابالمس

                                                                                                                                               
MERLEY Nathalie, op.cit., p. 621 ; JOLIVET Gilles, «Les relations de travail à 
l'épreuve de la question prioritaire de constitutionnalité », JCP S, n° 37, du 14 
Septembre 2010, p. 1353. 

398 - SCHOETTL Jean-Éric, «Le partage entre la loi et l'accord collectif de travail devant 
le Conseil constitutionnel», LPA n° 97, du 14 mai 2004, p 3. http://www.lextenso.com; 
DUTHEILLET DE LAMOTHE Olivier, «Existe-t-il un droit constitutionnel du 
travail ?», JCP S, n° 06, 07 février 2102, 1050, www.lexisnexis.com  

399 - BERNARD Teyssié, «Loi et contrat collectif de travail: Variations à la lumière de la 
jurisprudence du Conseil constitutionnel», CCC, n° 17, 2004, p. 175. 

  .الثاين الفصل أالول املبحث أالولالباب يف ٔادانه سيمت تفصيل هذه النقطة  -  400
401 - MATHIEU Bertrand, «La promotion constitutionnelle de la liberté contractuelle en 

matière de droit du travail», D, 2003 p. 638. http://decouvrir.dalloz.fr 
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  فصل رصاحة ٔانه مبدٔا ذو قمية ترشيعية.و  الفرنيس

  
  الفرع الثاين

  لعامل من قبل احملمكة العليامبدٔا تطبيق أالحاكم االٔكرث نفعا لتكييف 
  

أالحاكم مبدٔا تطبيق ٔالول مّرة ٕاىل  -عت عليهحسب ما اطل- القضاء اجلزائريتطرق 
قرار صدر مبناسـبة املفاضةل بني نص وارد يف النظام  مبوجب، 1997يف سـنة  ،للعاملاالٔكرث نفعا 

  .11-90من قانون  73مع نص املادة  ،للكهرابء والغاز الوطنية للرشكةادلاخيل 

 للعاملأالحاكم االٔكرث نفعا طبيق مبدٔا ت استندت عىل  ،ٕان الغرفة الاجامتعية ابحملمكة العليا
يف مجموعة قليةل من قراراهتا، فاسـتعملت املبدٔا للفصل يف تدافع قواعد قانونية قابةل للتطبيق يف 

ة امجلاعية مع نص تدافع نص يف االتفاقي حني وأ تتدافع بني نظام داخيل  حنيالوقت نفسه، 
تبني  كذكل ملهذا املبدٔا ل  دون تكييٍف  من ، هذا اكناحملمكة العليا قضاء لكن القانون (ٔاوال)،

  أالساس اذلي اعمتدت عليه يف قضاءها(اثنيا).

من قبل الغرفة الاجامتعية ابحملمكة  للعاملأالحاكم االٔكرث نفعا مبدٔا تطبيق تطبيقات  -ٔاوال 
  العليا

وىل للمرة االٔ فطبقت املبدٔا  ،)402(طبقت املبدٔا مرتني ،ابحملمكة العلياالغرفة الاجامتعية جند 
من قانون رمق  73مع نص املادة  للرشكة الوطنية للكهرابء والغاز  حني تدافع ٔاحاكم نظام داخيل

بني ٔاحاكم اتفاق جامعي مع نص املادة حدث تتدافع كذكل فعلت مّرة اثنية مبناسـبة ، مث 11- 90
  . )403(09- 94من املرسوم الترشيعي  22

ٔالول مّرة : للعامل ٔاكرث نفعا ٔاحاكمهاكنت ٕان  للترشيعٕاماكنية خمالفة النظام ادلاخيل  – أ 
حلسم تنازع قواعد أالحاكم االٔكرث نفعا مبدٔا تطبيق ٕاىل  ،استندت الغرفة الاجامتعية ابحملمكة العليا

                                                 
عىل أالحاكم االٔكرث نفعا مبدٔا طبعا مت حساب عدد املرات اليت رجعت الغرفة الاجامتعية ابحملمكة العليا ٕاىل تطبيق  -  402 

  ٕاىل يومنا. 1986اجملةل القضائية وجمةل احملمكة العليا مع نرشة القضاة منذ العامل، وفق ما مت نرشه يف 

، يتضمن احلفاظ عىل الشغل وحامية أالجراء اذلين قد يفقدون 1994ماي  26، مؤرخ يف 09-94مرسوم ترشيعي رمق  - 403 
  .1994يف  مؤرخ، 34منصب معلهم بصفة ال ٕارادية، ج ر عدد 
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لرشكة الوطنية للكهرابء يف قضية ا 1997جانفي  07قانونية من مصادر خمتلفة، اكن يف اترخي 
 77لامدة ل طبقانظاهما ادلاخيل وفقا ملا يقرره القانون  ، حيث ٔان هذه أالخرية ملا ٔاعدت)404(والغاز

  95ٕاذ تضمنت املادة  ،خصوصا ما تعلق مهنا بتحديد أالخطاء املهنية، )405(11-90من قانون رمق 
من هذه  )تؤدي ٕاىل العزل ميكن ٔان اليت ال(تكييف لٔالخطاء املهنية من ادلرجة الثانية منه 

  ة ابلعمل". أالخطاء "رفض تنفيذ تعلاميت متعلق

بعد تعديلها مبوجب  ،11- 90من قانون  73املادة نص وابلرجوع ٕاىل  ،لكن يف الوقت نفسه
ٕاذا رفض العامل، بدون عذر مقبول، تنفيذ عىل: (( أالوىل املطةتنص يف  29-91القانون 

طة من السل صادراملهنية ٔاو اليت قد تلحق ٔارضارا ابملؤسسة، وال التعلاميت املرتبطة ابلزتاماته
فُكيَِّف يف املادة رفض تنفيذ ٔاوامر  ))يعيهنا املسـتخدم ٔاثناء املامرسة العادية لسلطاته السلمية اليت

   .)406(صاحب العمل بأنه خطأ همين جسـمي

الوطنية  للرشكة من النظام ادلاخيل 95يظهر ٔان خمالفة نص املادة  ،من خالل الوقائع
ميكن  73خمالفة نص املادة حني رجة الثانية، ٔاما يؤدي ٕاىل تطبيق عقوبة من ادل للكهرابء والغاز،

  الك النصني قابلني للتطبيق فهناك تتدافع بيهنام جيب حسمه.ف ،ٔان يؤدي ٕاىل تطبيق عقوبة العزل

لكن حيث ما نص عليه القانون ...لتايل: ((اك ،الغرفة الاجامتعية ابحملمكة العليا اءقضذلا اكن 
هو بطالن مقتضيات النظام ادلاخيل اليت تبعد ٔاو تنقص من حقوق العامل حسب ما تقرها 
القوانني وأالنظمة السارية املفعول مما ليس هو احلال ابلنسـبة ملقتضيات النظام ادلاخيل اليت تكون 

                                                 
 01، اجملةل القضائية عدد 141632 ، الصادر حتت رمق1997جانفي  07ابحملمكة العليا املؤرخ يف  قرار الغرفة الاجامتعية -  404 

  .63، ص 1997سـنة 

النظام ادلاخيل هو عىل: ((، يتعلق بعالقات العمل 1990فريل أ  21، مؤرخ يف 11-90من قانون رمق  77تنص املادة  - 405 
  عد املتعلقة ابلتنظمي التقين للعمل والوقاية الصحية وأالمن والانضباط.وثيقة مكتوبة حيدد فهيا املسـتخدم، لزوما، القوا

  )).حيدد النظام ادلاخيل، يف اجملال التأدييب، طبيعة أالخطاء املهنية ودرجات العقوابت املطابقة وٕاجراءات التنفيذ

، ال تتضمن 29-91عديلها مبوجب القانون بعد ت 11-90من قانون رمق  73جتدر إالشارة ٕاىل ٔان القراءة املتأنية لنص املادة  - 406 
ابخلصوص ٔان يف  ة اليت ميكن ٔان ينجر عهنا العزل،ٔاي ترصحي للرشاكء الاجامتعيني ٕالعادة تنظمي أالخطاء املهنية اجلسـمي

ظام سـمية ابلتنظمي يف الناكنت احملمكة العليا متنع عىل صاحب العمل تنظمي تناول أالخطاء املهنية اجل  - 1997- الفرتة  تكل
فعال من النظام العام الاجامتعي ابلتايل ميكن خمالفهتا بشلك ٔافضل للعامل، يف ظل اجهتاد  73فهل نص املادة  ادلاخيل،

ابلتايل تراجعت  ،الغرفة الاجامتعية ابحملمكة العليا يف ذكل الوقت نقول ال، لكن احملمكة العليا مل تكن عىل صواب حينذاك
ٔاصبح الاجهتاد القضايئ يعتربها وردت عىل سبيل  2004ة اجلسـمية صالحية املرشع، مفنذ عىل اعتبار ٔان أالخطاء املهني

  .11- 90من القانون رمق  77ابلتايل تنظمي أالخطاء املهنية اجلسـمية صالحية صاحب العمل وفق املادة  ،املثال
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  جملال.ٔارمح للعامل يف اجملال التأدييب مما جاء به القانون يف نفس ا
وحيث ٔان تصنيف فعل تأدييب يف ادلرجة تؤدي ٕاىل عقوبة الطرد من التصنيف اذلي جاء 
به القانون ال جيعل النظام ادلاخيل متناقضا مع القانون بل مامتشـيا معه روحا ونصا ويؤخذ مبا هو 

تنص عىل  نظام داخيل للمسـتخدم اليت 95ٔافيد للعامل مما جيعل قضاة احملمكة ابالعامتد عىل املادة 
اليت تنص عىل الطرد  29- 91من قانون  04/ 73عقوبة ٔاقل من الطرد وعدم اعامتدها عىل املادة 

  )). 11- 90من قانون رمق  73لنفس الفعل هو قضاء صائب ومتطابق ملا نصت عليه املادة 

وٕان مل تذكرها  11-90من قانون رمق  137ٕاىل املادة  تستندهذا ا ٕان احملمكة يف قرارها
بعد ٔاو ينقص من حقوق ست ، لكهنا اسرتجعت مضموهنا، لتبني ٔان املمنوع فقط ما ي )407(ةرصاح
 مبزااي ٔاكرث نفعاحسب ما تقرها القوانني وأالنظمة السارية املفعول، ابلتايل ميكن إالتيان  ،العامل
  رها القوانني وأالنظمة السارية املفعول.رّ ا تقمم ،للعامل

ون ـمن قان 73ام ادلاخيل واستبعدت نص املادة ابلتايل حسمت لصاحل مقتضيات النظ
ٔارمح  اكنتمن التطبيق يف قضية احلال، ؤاساس هذا احلسم اكنت بتطبيق القاعدة اليت  11- 90

  للعامل يف اجملال التأدييب.

ٕاماكنية تضمني االتفاقية امجلاعية بأكرث مما ينص عليه القانون برشط ٔان يكون يف  -ب 
أالحاكم أالكرث مبدٔا تطبيق ٕاىل  ،استندت الغرفة الاجامتعية ابحملمكة العليامرة اثنية : صاحل العامل

 يف قضية 2007نومفرب  07يف اترخي  ذكل حلسم تنازع قواعد قانونية من مصادر خمتلفة، اكننفعا 
، حيث ٔان هذا أالخري ٔابرم اتفاقية جامعية مع العامل )408(منطقة الوسط ادليوان اجلهوي للحوم

 23و 22ٔاكرث من التعويض املكرس يف املادة  ،ضات الترسحي ٔالسـباب اقتصاديةقصد دفع تعوي
  .09-94من املرسوم الترشيعي 

                                                 
 137إالشارة بشلك واحض ورصحي ٕاىل املادة مل يمت  ،ن قضاة الغرفة الاجامتعية ابحملمكة العليا يف هذا القرارفإ  ،لٔالسف - 407 

النص بصياغته  ابلرمغ من ٔانكام فعلنا.  للعاملأالحاكم االٔكرث نفعا بدٔا تطبيق ، لتأسس ترشيعيا مل 11-90من قانون 
مبا ٔان املرشع مل ينص بشلك رصحي عىل تطبيق النصوص االتفاقية بدال من النصوص الرمسية عندما  ،احلالية غري واحض

  ا خمالفة اجيابية. ختالفه

، جمةل احملمكة العليا عدد 386871، الصادر حتت رمق 2007نومفرب  07قرار الغرفة الاجامتعية ابحملمكة العليا املؤرخ يف  - 408 
  .395، ص 2008، سـنة 01
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العامل املعين ابلتقليص من  ،09- 94من املرسوم الترشيعي  )409( 22نص املادة  ٕاذ مبوجب
ويض من تعيسـتفيد  ،)410(يقبل اداءات الصندوق الوطين للتأمني عىل البطاةلاذلي و  ،عدد العامل

لحوم عية املربمة بني ادليوان اجلهوي لابملقابل االتفاقية امجلا .عن الترسحي قدره ٔاجر ثالثة ٔاشهر
 مساواي ٔالجر اتعويض ،العامل املعين ابلتقليص من عدد العامل متنح ،لمنطقة الوسط مع العام

، ابلنسـبة انوناحملدد يف الق اكن ٔاكرث من ثالثة ٔاشهر ٔاجرشهرين عن لك سـنة من العمل، ابلتايل 
  .ذلكل العامل املعين يف القضية املعروضة

ما هو التعويض اذلي يسـتحقه العامل، ٔاهو املنصوص عليه يف  ،فاملشلك القانوين املطروح
  م التعويض احملدد يف االتفاقية امجلاعية؟أ  09-94الترشيعي سوم املر –القانون 

. لكن حيث ٔان القرار املطعون فيه ملا ..((تبنت الغرفة الاجامتعية يف قرارها احلل التايل: 
ٔاسس قضاءه عىل ٔان الطاعن ملزم بتنفيذ ما جاء يف االتفاقية اليت ٔابرهما مكسـتخدم مع ممثيل 
العامل واليت متنح هلم راتب شهرين عن لك سـنة معل طبقا لقاعدة العقد رشيعة املتعاقدين فٕانه 

  اكن عىل صواب ومل خيالف القانون.
تتضمن االتفاقية ما ال يوجد يف القانون ٔاو ٔاكرث ما يسمح به رشيطة ٔان ذكل ٔانه ميكن ٔان 

  )).يكون ذكل لصاحل العامل. وعليه فٕان الوجه غري مؤسس

ميكن ٔان تتضمن االتفاقية امجلاعية ما  ،ابلتايل حسب قضاء الغرفة الاجامتعية ابحملمكة العليا
كن ذكل مقرتن برشط لتطبيق هذه ، ل)411(ال يوجد يف القانون ٔاو ٔاكرث ما يسمح به القانون

                                                 
لتقليص خيول أالجري اذلي هو حمل ترسحي، يف ٕاطار ا: ((، اكلتايل09-94من مرسوم ترشيعي  1/ 22جاء نص املادة  - 409 

من عدد العامل واذلي يقبل لالسـتفادة من نظام التأمني عىل البطاةل، احلق يف تعويض يساوي ثالثة ٔاشهر يتحمل دفعها 
  )).املسـتخدم

 26، مؤرخ يف 11-94، مبوجب مرسوم ترشيعي رمق 1994ٔاحدث نظام التأمني عن البطاةل ٔالول مرة يف اجلزائر سـنة  -  410 
البطاةل لفائدة أالجراء اذلين قد يفقدون معلهم بصفة ال ٕارادية ٔالسـباب اقتصادية، ج ر  ، حيدث التأمني عن1994ماي 
 05يف  مؤرخ، 57ج ر عدد  .1998ٔاوت  02 ، املؤرخ يف07-98. معدل وممتم، بقانون رمق 1994يف  مؤرخ 34عدد 
  .1998ٔاوت 

، يتعلق 1990ٔافريل  21مؤرخ يف  ،11-90من قانون رمق  120ٔاساس ذكل يف القانون اجلزائري هو نص املادة  -  411 
تعاجل االتفاقيات امجلاعية اليت تربم حسب الرشوط اليت حيددها اليت تنص عىل: (( بعالقات العمل، مرجع سالف اذلكر،

  التالية:هذا القانون، رشوط التشغيل والعمل وميكهنا ٔان تعاجل خصوصا العنارص 
  ـ التصنيف املهين 1
  ا ساعات العمل وتوزيعهاـ مقاييس العمل، مبا فهي 2
  ـ أالجور أالساسـية ادلنيا املطابقة 3
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  للعامل. نفعا ٔاكرثاالتفاقية امجلاعية هو ٔان تتضمن 

حفسم هذا التدافع بني نص يف اتفاقية جامعية مع نص ترشيعي اكن لصاحل النص االتفايق 
  ٔاكرث للعامل. نفعابسبب ٔانه يضمن 

أالحاكم االٔكرث ٔا تطبيق مبدالغرفة الاجامتعية ابحملمكة العليا، طبقت فاكنت املرة الثانية ٔاين 
  .للعاملنفعا 

تطبيقات الغرفة الاجامتعية ابحملمكة العليا هذه ال تتعلق بتدافع االتفاقيات  نّ يالحظ أ 
، ابلتايل جيب ٕاقصاء نص املادة بيهنا من هجة وعقد العمل الفردي ٔاو ،واالتفاقات امجلاعية فامي بيهنا

فاكن عىل احملمكة العليا ٔان تبني  تطبيق،، اليت ال جتد ٔاي ٔاساس لل 11- 90من قانون  118
  .)412(وتوحض لنا يف قراراهتا ما أالساس القانوين اذلي اعمتدت عليه يف قضاءها كام فعلت

  

  

                                                                                                                                               
  مبا فهيا تعويض املنطقة ،والساعات إالضافية وظروف العمل ابٔالقدميةـ التعويضات املرتبطة  4
  ـ املاكفآت املرتبطة ابٕالنتاجية ونتاجئ العمل 5
  ـ كيفيات ماكفأة فئات العامل املعنيني عىل املردود 6
  نفقات املرصفيةـ حتديد ال  7
  ـ فرتة التجريب وإالشعار املسـبق 8
  ـ مدة العمل الفعيل اليت تضمن مناصب العمل ذات التبعات الصعبة ٔاو اليت تتضمن فرتات توقف عن النشاط 9

  ـ التغيبات اخلاصة 10
  ـ ٕاجراءات املصاحلة يف حاةل وقوع نزاع جامعي يف العمل 11
  إالرضابـ احلد أالدىن من اخلدمة يف حاةل  12
  ـ ممارسة احلق النقايب 13
  ))ـ مّدة االتفاقية وكيفيات متديدها ٔاو مراجعهتا ٔاو نقضها 14

يف  1996خشصيا ٔارى ٔان قضاة احملمكة العليا تأثروا بقرارات حممكة النقض الفرنسـية، اليت قلنا ٔان وسعت ابتداء من  - 412 
 تستند ٕاىل ٔاي نص ترشيعي معني يف تقنني العمل الفرنيس عىل العامل، فهـي ٔايضا ملأالحاكم االٔكرث نفعا مبدٔا تطبيق 

مل يه اليت اابلنسـبة للع فاالٔكرث نفعاهمام اكن مصدرها  أالحاكموضعت مبدٔا يقيض بأنه يف قانون العمل عند تتدافع ف
مل سـتجد طريقا للتطبيق. لكن حممكة النقض الفرنسـية وٕان مل ترغب يف اسرتجاع ٔاي نص معني من نصوص تقنني الع

 وادــــالتدافع بني ٔاحاكمه يف نص لك من املتقنني العمل الفرنيس نص عىل طريقة حسم يف قرارها، جند  الفرنيس
)L.132-13, L.132-23, L.135-2 et L.122-35  لكن املرشع اجلزائري نص فقط عىل كيفية حسم تتدافع نصوص (

ٔاو بيهنا من هجة وعقد العمل الفردي من هجة ٔاخرى يف املادة  االتفاقيات واالتفاقات امجلاعية فامي بني خمتلف مسـتوايهتا
  .11- 90من قانون رمق  118
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الغرفة  من قبلملبدٔا تطبيق أالحاكم االٔكرث نفعا للعامل تكييف قانوين  غياب - اثنيا 
  حملمكة العليااب الاجامتعية

كام فعلت استبعدت تطبيق مبدٔا التدرج الهريم ة العليا، الغرفة الاجامتعية ابحملمكٕان 
  للقواعد القانونية، ابلتايل ٕاقرار مهنا ٔان مصادر قانون العمل اجلزائري متنوعة رمسية واتفاقية وهمنية. 

الحظنا ٔان املرشع اجلزائري مل هيمت مبوضوع تتدافع القواعد القانونية يف قانون العمل بدوران 
مرحب به كثريا مبا ٔانه سـيوحض رمبا ما نقص  ،حملمكة العليا يف هذا اجملالامتعية ابالغرفة الاجفقضاء 

  يف الترشيع اجلزائري.

مل  ،حملمكة العليا يف قضاءهاالغرفة الاجامتعية ابلكن لٔالسف مل يكن االٔمر كام اكن منتظرا، ف
يتعلق بتدافع  1997الصادر يف القرار عىل أي مادة قانونية يف ترشيع العمل يف قراراهتا، فٕان اكن  تستند

يتعلق بتدافع قاعدة ترشيعية مع  2007النظام ادلاخيل، والقرار الصادر يف  نصوص قاعدة ترشيعية مع
  االتفاقية امجلاعية، فٕان املرشع مل ينص عىل أي قاعدة واجبة التطبيق.نصوص 

 حني اعامتدهاون العمل، فلام مل تستند الغرفة الاجامتعية ابحملمكة العليا عىل ٔاي مادة يف قان
حياء مهنا ٔان املبدٔا يعترب من املبادئ العامة يف الٕ  ،مبدٔا تطبيق أالحاكم االٔكرث نفعا للعاملعىل 

  القانون، اليت ال حتتاج لوجودها ٕاىل ٔاي نص يف القانون.

ٔالنه  للعاملأالحاكم االٔكرث نفعا مبدٔا تطبيق طبقت  ، ملاالغرفة الاجامتعية ابحملمكة العليا كام أن
حسم أي تتدافع بني مت ره مبدٔا مبوجبه يااعتبميكن قانون العمل اجلزائري، ابلتايل  )413(روحيامتىش مع 

  للعامل. اكنت ٔاحاكهما أكرث نفعالقاعدة اليت صاحل ال ،قواعد قانونية لكها صاحلة للتطبيق

ة لكن يبقى للعامل وٕان اكن خيلو من ٔاية قمية دسـتوريأالحاكم االٔكرث نفعا مبدٔا تطبيق ٕان 
ٔانه يمتتع بقمية املبدٔا العام يف القانون، اذلي يمتتع بنفس القوة مع القواعد القانونية الترشيعية، لكن 

  املرشع ميكن ٔان حيّد من مداه ٔاو يلغيه متاما.

والاقتصادية  أالفاكر السـياسـيةمن موعة وانعاكس جملفاملبادئ العامة يف القانون يه تعبري 

                                                 
ٔانه روح قانون العمل، انظر يف  للعاملأالحاكم االٔكرث نفعا مبدٔا تطبيق ٕان الفقه الفرنيس هو السـباق ٕاىل وصف  - 413 

  ذكل:

CHALARON Yves, «L’application de la disposition la plus favorable », op.cit., p. 
243 ; TISSANDIER Hélène, op.cit., p. 1045. 

  .بنت هذا الوصف ٔايضا يف قراراهتاونالحظ ٔان الغرفة الاجامتعية ابحملمكة العليا ت 
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وال ميكن جعلها مضن القواعد املوضوعية ٕاال ٕان  ،ة يف حميط ويف زمن معنيالسائدوالاجامتعية 
تطبيق بدٔا ذلكل مف  .)414(ٔاو بتطبيقه جلعل الاكفة حيرتموهناتدخلت السلطة اخملتصة بسن القانون 

  العامة للقانون امللزمة للاكفة. املبادئ من ،للعاملأالحاكم االٔكرث نفعا 

                                                 
414 - MAHIOU Ahmed, «Les principes généraux du droit et la constitution Algérienne», 

RASJEP, n° spécial pour le 20ème anniversaire de l'Indépendance, 1982, p 71. 
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  املبحث الثاين
  للعاملكرث نفعا أالحاكم االٔ املفاضةل بني املزااي لتحديد 

ٔان املرشع مسح مبوجب قواعد النظام العام الاجامتعي خمالفة القواعد الترشيعية  تطرقنا ٕاىل
سمح ٔايضا مبخالفهتا ت ٔاو التنظميية مبوجب االتفاقيات واالتفاقات امجلاعية للعمل، هذه أالخرية 

ٔاكرث ؤافضل للعامل.  ومزاايتتضمن حقوق  الفةبرشط ٔان تكون احملعمل الفردية، مبوجب عقود ال
مطلق مبدٔا التدرج الهريم للقواعد القانونية يف لك القواعد القانونية اليت تلج بشلك ق طبال ي ذلا 

  .نطاق النظام العام الاجامتعي

ومينح مزااي  يةحاميأيت ليضيف فيه ابعتبار الصفة التقدمية لقانون العمل، فلك مصدر 
ٔاو حتسني  ،ٔاو حقوق اجامتعية جديدة ،ٕاضافية للعامل، تكون ٕاما يف شلك دفعات نقدية ٔاو عينية

ظروف العمل داخل املؤسسة، مبعىن ٔان لك نص جديد ال ميكن ٔان يكون ٕاّال ٔاحسن من النص 
  .)415(اذلي سـبقه

ن طريق املقارنة ع بيهنا ةلاملفاضتكون و د يف مصادر تنظم املواضيع نفسها، تعدّ  هناكابلتايل 
ة يه مركز قانوين ٔانشأته قاعدة يبني املزااي اليت تتضمهنا لك قاعدة من القواعد حمل التدافع، واملز 

.  ابلتايل فالقاعدة اليت )416(ٔاو ٔاقل ٕارهاق للعامل مما ٔانشأته قاعدة ٔاخرى بأكرث رغدقانونية تأيت 
  يه اليت سـتجد طريقا للتطبيق.وللعامل،  نفعأانشأت مثل هذا املركز القانوين يه االٔكرث 

وٕان اكنت قابةل للتطبيق معا يف آن  املتدافعة جيب التأكيد عىل ٔان هذه القواعد ،لكن
ٕاذ  مجلع بني املزااي (املطلب أالول)،طبقا ملبدٔا عدم ا ال ميكن الاسـتفادة مهنا مجيعا، غري ٔانهواحد، 

جيب البحث عن الطرق ذلا  ،نفعا للعاملوهو اذلي اكنت ٔاحاكمه ٔاكرث يطبق نص واحد فقط 
  (املطلب الثاين). ليطبقه نصهذا ال اسـتنباط  يفعني القايض والسـبل اليت تُ 

                                                 
غري ٔان ذكل مل يعد قامئا  يف النصف الثاين من القرن املايض،قانون العمل رمبا هذا هو الوضع اذلي اكن عليه  -  415 

قتصادية الكثرية واآثرها الواسعة النامجة عن الانفتاح الاقتصادي املفروض بعد العوملة. ٕاذ وٕان بسبب أالزمات الا
ٔامكن بقاء الطابع التقديم لهذا القانون، غري ٔان ذكل لن مينع تراجع احلقوق واملزااي املكتسـبة ملواهجة الصعوابت 

  الاقتصادية، خاصة ٕان اكن لغرض احملافظة عىل مناصب العمل.
416 - ALIPRANTIS Nikitas, La place de la convention collective dans la hiérarchie des 

normes, op.cit., p. 58. 
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  املطلب أالول
 للعاملأالحاكم االٔكرث نفعا ضوابط املفاضةل بني القواعد لتحديد 

  

ٔان حيرتم عىل القايض حني املفاضةل بيهنا  ،ة ٔاحاكم قانونية من مصادر خمتلفةحني تدافع عدّ 
  اليت تسهل عليه هممة الوصول ٕاىل حتديد ٔاي مهنا ٔاكرث نفعا للعامل ليطبقها. ،مجموعة من الضوابط

مل يتضمهنا الترشيع بنصوص رصحية يف قانون العمل، بل يه ضوابط  ،هذه الضوابط
 فيجب للقايض ٔان يتوصل ببحثه ٕاىل ،اةل التعاقدية ويه من خلق القضاءمفروغ مهنا حتقيقا للعد

 حمل التدافعوال جيب عليه ٔان يفيد العامل بلك أالحاكم  ،تطبيق ٔاي من أالحاكم أالكرث نفعا فقط
ويعمل ابلتقدير امجلاعي  ،ذكل يكون بشلك فردي لكام اكنت املزااي املتدافعة فردية (الفرع أالول)

هذه أالحاكم وفق ضل بني اكام جيب عليه ٔان يف ٕان اكنت املزااي املتدافعة جامعية (الفرع الثاين)،
  .معيار موضوعي (الفرع الثالث)

  

  الفرع أالول
   عدم امجلع بني املزااي مبدأ 

  

ٔاكرث من تطبيق ٔان الشخص ال ميكنه ٔان يسـتفيد لنفس السبب من  ،أالصل يف القانون
ض واحد ٔاكرث تعويمن التعويض، ال ميكن للفرد ٔان يسـتفيد يف حاةل واحدة، مفثال  قانونية قاعدة

ميكن للمرضور ٔان  ،فالتعويض النامج عن املسؤولية املدنية مثال نفسه للسبب نفسه، يف الوقت
فميكنه ٔان تأمني يعود عىل الطرف املسبب للرضر ليتحصل عىل التعويض وٕان اكن لهذا الطرف 

ٔان يعود عىل لكهيام كن يف لك أالحوال ال ميكن للمرضور ليقبض مبلغ التعويض من املؤمن، 
  .)417(ضنيللحصول عىل تعوي

                                                 
 صادر، 13، متعلق ابلتأمينات، ج ر عدد 1995يناير  25، مؤرخ يف 07-95من ٔامر  38انظر مثال نص املادة  - 417 

 12يف  صادر، 15، ج ر عدد 2006فرباير  20يف ، مؤرخ 04-06. معدل وممتم بقانون رمق 1995مارس  08يف 
. اليت متنع املؤمن هل اذلي اسـتوىف مبلغ التأمني من الرجوع عىل الغري املسؤول عن الرضر، ذكل حىت 2006مارس 
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أالمر نفسه يف املزااي الفردية وامجلاعية اليت يسـتفيد مهنا العامل، فال ميكنه ٔان يسـتفيد ٔاكرث 
، هذا برشط ٔان الوقت نفسهقابةل للتطبيق يف لكها و  متدافعةمقررة يف نصوص  مزيةمن مّرة من 

  .هانفس  تكون تكل املزااي من الطبيعة

  واملتحدة يف السبب هنفساملوضوع عىل  نصبةامل ة مزااي الاسـتفادة من عدّ  حظر –ٔاوال 

أالحاكم تلقى  ،لكها ساريةعند تدافع قواعد قانونية من مصادر متعددة  ،يف قانون العمل
نفعا  أالقلأالحاكم لتطبيق، مفن هذا املبدٔا يسـتخلص ٔان السبيل ل للعامل وحدها االٔكرث نفعا 

  .)418(تستبعد من التطبيقللعامل 

كفيل لوحده مبنع تطبيق القاعدتني  ،للعاملأالحاكم أالكرث نفعا بيق ابلتايل ٕاعامل مبدٔا تط 
تكل اليت يتوصل  ،فقط حمل التدافع معا، ٕاذ العامل ميكنه ٔان يسـتفيد من تطبيق قاعدة واحدة

 .املتدافعة املزااي والاسـتفادة من لكع امجلع نمي هل، ذلكل ف  نفعاالقايض ٕاىل ٔاهنا ٔاكرث 

من قانون  118ا يف املادة يامجلع بني املزااي مضن عدم س مبدٔا قد كر  ،ٕان املرشع اجلزائري
لكن هذا التكريس فقط يف التدافع بني قواعد تضمنهتا االتفاقات واالتفاقيات  ،)419(11- 90

حني نص ٔاو بيهنا وبني أالحاكم املضمنة يف عقود العمل الفردية،  ،املطبقة يف املؤسسةامجلاعية 
تخدمة أالحاكم االٔكرث نفعا الواردة يف خمتلف االتفاقيات امجلاعية عىل: ((تفرض عىل املؤسسة املسـ 

ٕاال ٕاذا اكنت هناكل ٔاحاكم ٔانفع  ،وتطبق عىل عاملها ٕالهيااليت اكتتبت هبا هذه الهيئة ٔاو انضمت 
  )).مضمنة يف عقود العمل املربمة مع املسـتخدم

بل  ،د حمل التدافعالقواع ، ٔان املرشع ال يسمح بتطبيق لكواحض من خالل النص السابق
دة أالقل نفعا ابلتايل ال ميكن ٔان جتد القاع ،االٔكرث نفعا للعاملق القاعدة يطب بت يلزتم صاحب العمل 

                                                                                                                                               

منه اليت متنع  33. كذكل املادة عن احلادث ال يسـتفيد من تعويض من املؤمن وتعويض آخر من الغري املسؤول
تتاب ٔاكرث من تأمني حىت ال يسـتفيد من عدة تعويضات، وٕان فعل ذكل وثبت سؤ نيته ٔابطلت املؤمن هل من اك 

 وضعه املايلذكل منعا لرثاء املرضور من جراء احلادث اذلي ٔاصابه، فال ميكن ٔان يكون  مجيع العقود اليت ٔابرهما.
  الرضر. احلادث اذلي سبب هل ٔاحسن مما اكن عليه قبل حصول 

418 - BLANC-JOUVAN Guillaume, «Les stipulations d'une convention collective et d'un 
contrat de travail peuvent-elles se cumuler?», JCP S, n° 31, du 31 Juillet 2007, p. 
1612. 

  ، يتعلق بعالقات العمل.1990ٔافريل  21، مؤرخ يف 11-90قانون رمق  -  419 
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  القواعد حمل التدافع ال جتمع.ٔاي طريق للتطبيق، ٕاذ 

، ٔالن ذكل يؤدي )420(املزااي اليت تتحد يف املوضوع ٔاو السبب ال ميكن امجلع بيهنا ،مكبدٔا عام
وهو ٔامر ال ميكن تربيره ال من  ،معا يف الوقت نفسه نفعاواالٔكرث  نفعابني القاعدة أالقل  ٕاىل امجلع

  الناحية القانونية وال من الناحية الاقتصادية. 

ما يريد نطاقا مل يكن  نفعاللنص أالقل  مينح ،معا نيامجلع بني النص ،القانونية مفن الناحية
القانوين أالقل نفعا اكن يرغب يف تطبيقه بصفة . ٕاذ حني وضع النص حتقيقهالنص  منشئ هذا

مع ٕاجياد نصوص ٔاخرى وحني تدفعها مت تطبيق النص االٔكرث نفعا للعامل  ه، غري ٔان)421(ملزمة
  .)422(للعامل أالقل نفعا يرتاجع النصابلتايل جيب ٔان 

 سـيحملهافامجلع بني النصني سـيلحق ٔارضار ابملؤسسة، ٕاذ  ،ٔاما من الناحية الاقتصادية
سبب واحد، وٕان مل يكن ذكل قصدها حني االتفاق اذلي  عن موضوع ٔاو ،اء مالية كثريةٔاعب

  وضعت به تكل القواعد القانونية.

القضاء الفرنيس يف قرار شهري  تبناه ،مبدٔا عدم امجلع بني املزااي املتحدة املوضوع ٔاو السبب
لترسحي املمنوح ذكل خبصوص حساب التعويض اخلاص ل  ،1988حملمكة النقض الفرنسـية سـنة 
حيث  مع مزااي ٕاضافية منحت مبوجب اتفاقية وطنية للموثقني. ،مبوجب اتفاقية هجوية للموثقني

وعند غياب  ،فاملزااي اليت تتحد يف املوضوع ٔاو السبب ،قضت بأنه عند تتدافع االتفاقيات امجلاعية
  .)423(للعامل ايفاد هببيهنا فقط اليت  نفعااتفاق خمالف ال ميكن ٔان جتمع، بل االٔكرث 

                                                 
420 - BEAL Stéphane & FERREIRA Anna, «La comparaison entre deux conventions ou 

accords collectifs applicables dans l'entreprise», JCP S, n° 26, 20 décembre 2005, p. 
1436. 

  .34صالح محمد ٔامحد، املرجع السابق،  -  421 
422 - Soc. 21 février 1995, cité par BUGADA Alexis, L’avantage acquis en droit du travail, 

op.cit., p. 87. 
423 - A. plé. 18 mars 1988 n° 84-40.083, «Attendu qu'en cas de concours de conventions 

collectives, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf 
stipulations contraires, se cumuler, le plus favorable d'entre eux pouvant seul être 
accordé », CD-Rom jurisprudence social, groupe revue fiduciaire, juillet 2009. 
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ٔاو بني  ،بني قواعد ترشيعية مع قواعد اتفاقية ، سواءمينع امجلع بني املزااي يف لك تدافعكذكل 
ٔاو بني قواعد االتفاقيات امجلاعية مبختلف  ،قواعد يف االتفاقية امجلاعية مع عقد العمل الفردي

، فالقاعدة اليت )424(اراهتاذكل يف العديد من قر  عىلحممكة النقض الفرنسـية كام ٔاكدت مسـتوايهتا. 
تطبيق القواعد املتدافعة اليت جتد طريقا للتطبيق، وال جمال ل  دوما للعامل يه نفعاتتضمن ٔاكرث 

  لكها.

ا اتفاقية جامعية مع ملحق ابالتفاقية نفسها هنا ال جمال هتٕان حدث تدافع بني قاعدة تضمنٔاما 
 .)425(للعامل نفعاكرث اليت متنح أ ٔايضا لتطبيق القاعدتني بل تطبق القاعدة 

عىل عدم امجلع بني املزااي الواردة  الفرنيس ينص رصاحة يف بعض أالحياناملرشع  جندكذكل 
من تقنني العمل  L.1237-9عىل املوضوع ٔاو السبب نفسه، كام فعل املرشع الفرنيس يف املادة 

  الفرنيس.

  املقررة للعامل ايةمن امحل زايدةً امجلع بني املزااي االتفاق عىل  يةٕاماكن  -اثنيا 

 بيهنا عهناك ٕاماكنية امجل ،ببابلرمغ من كون بعض املزااي املتدافعة تتحد يف املوضوع ٔاو الس 
 مزيةلل ٕاضافهتاابلتايل ميكن  ،نتيجة تفاوض ٔاو تعهد فردي من قبل صاحب العمل ٕان اكن ذكل

هناك تمكةل للنص وليس ، فهنا ال تتدافع يف احلقيقة بل )426(االٓخر حمل التدافعالقامئة يف النص 
  .ٕاعادة تنظمي للموضوع

ٔالحاكم ٔاكرث نفعا للعامل، فامجلع اتطبيق ، ٕاكعامل بذكل ميكن االتفاق عىل امجلع بني املزااي
اتفاقية جامعية للمؤسسة االتفاق  مبوجبٕاذ ميكن  ،لحة العاملبني املزااي يف حد ذاته تفضيل ملص

وتنصب عىل املوضوع والسبب  ،يات امجلاعية أالعىلعىل ٕادراج مزااي موجودة ٔاصال يف االتفاق 

                                                 
424 - Voir, soc. 4 juin 1986, Dr. soc., 1986, p. 770, obs. M. Danti-Juan ; A. plé., 18 mars 

1988, Dr. ouvrier 1988, p. 518, note S. Ballet ; Soc., 23 juin 1999, RJS 1999, n° 
1045 ; Soc. 6 juin 2007, JCP S, n° 31, du 31 Juillet 2007, p. 1612; A. plé. du 24 
octobre 2008, n° 570, http://www.courdecassation.fr/article11878.html 

425 - BUGADA Alexis, L’avantage acquis en droit du travail, op.cit., p. 87. 
426 - BLANC-JOUVAN Guillaume, «Les stipulations d'une convention collective et d'un 

contrat de travail peuvent-elles se cumuler?», op.cit., p. 1612. 
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 .)427(نفسه، ويمت االتفاق عىل اسـتفادة العامل هبام معا

وهو  1988كام عربت عنه حممكة النقض الفرنسـية يف قضاهئا سـنة يبقى قامئا، لكن أالصل 
قض وهو ما اسـتقرت عليه حممكة الن عدم امجلع بني املزااي، ويقبل مجعها فقط ابتفاق خمالف

  .)428(الفرنسـية

 الفرع الثاين
  التقدير الفردي ٔاو امجلاعي للمزااي

  

فنستند عىل  هل نراعي املصاحل الفردية للعامل املعين ،ابلتقدير الفردي ٔاو امجلاعي املقصود
ابلتايل جيب  ،مصاحل مجيع العامل حني تقدير املزاايعىل ٔام  املصلحة الشخصية احملضة للعامل،

 للقول ٔانّ  ،اليت تضمنهتا القواعد القانونية املتدافعة ةيالعامل املعنيني ابملز مراعاة مصلحة مجموع 
هو تطبيق  ،الهدف من هذه ادلراسةٕاّن  .من القواعد أالخرى حدى هذه القواعد ٔاكرث مالمئةإ 

للتقدير الفردي للمزااي حىت حنقق املبدٔا  أالولوية، ابلتايل وليس للعامل للعامل نفعااالٔكرث  أالحاكم
  ل ادلراسة.حم

عىل اكتساب املزااي، ٔالن فاختالف التقدير (الفردي ٔاو امجلاعي) سـيؤثر حامت  ،ابلتايل
، هذا يعين ٔان العامل املعين مجلاعة العاملأالحاكم االٔكرث نفعا التقدير امجلاعي يؤدي ٕاىل تفضيل 

  .)429(قد ترضه

                                                 
427 - BUGADA Alexis, L’avantage acquis en droit du travail, op.cit., p. 92. 
428 - Soc. 6 juin 2007, n° 05-43.054, F-D, cité par BLANC-JOUVAN Guillaume, «Les 

stipulations d'une convention collective et d'un contrat de travail peuvent-elles se 
cumuler?», op.cit., p. 1612.  

ٕان اكنت عرشة ٔاشهر ملنصب معل ذات تأهيل عايل يف املؤسسة نورد املثال أاليت: ما يتعلق مبدة فرتة التجربة  -  429 
طبقا لالتفاقية امجلاعية للمؤسسة، لكن حمددة للمنصب نفسه بامثنية ٔاشهر يف االتفاقية امجلاعية املهنية اليت انضمت 

رتة التجربة حتدد فاليت (ٕالهيا املؤسسة. ٕان التقدير امجلاعي يؤدي حامت ٕاىل الفصل لصاحل االتفاقية امجلاعية املهنية 
لكن للعامل املعين ميكن ٔان يرغب يف ٕاطاةل فرتة التجربة ٕان اكنت مصلحته تقيض ٔان يبقى  )للمنصب بامثنية ٔاشهر

ٔالنه  ،من ٕاهناء عالقة العمل ابلفسخ دون ٔاي ٕاخطار مسـبق يف المتكنٔالنه يرغب  ،يف فرتة التجربة ملدة ٔاطول
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الفردي عىل لتقدير ل  ويةيقتيض منح أالول ،قتضيات النظام العام الاجامتعيمل  اتنفيذكذكل 
هيدف ٕاىل حامية الطرف الضعيف من الناحية  ،ٕاذ قانون العمل حساب التقدير امجلاعي.

هذه  ٔالن ،حامية مجموع العاملٔايضا هو العامل، ومن خالل ذكل يمت و الاقتصادية يف عقد العمل 
العمل عقود  ا، ٔام)430(ويه منظمة مبوجب عقد معل فردي العالقة يه يف أالساس فردية،

  لعالقات الاجامتعية واملهنية.ل يتنظمي فهـي ٕاطارامجلاعية 

جيب عىل القايض ٔان يلجأ ٕاىل التقدير  ،للعامل االٔكرث نفعا أالحاكمملبدٔا تطبيق فتحقيقا 
  ويمت ذكل وفق الفروض االٓتية: ذكل ممكنا، ومراعاة مصلحة العامل الشخصية لكام اكن ،الفردي

   يف عقد العمل الفردي دعد املتدافعة بنٕان اكنت من بني القوا - ٔاوال 

العمل الفردي، فهنا  دالتحقق ٕان اكنت من بني القواعد حمل التدافع بند يف عق عىل القايض
، ابلنظر ٕاىل ٔاي قاعدة من بني لك )431(التقدير الفرديٕاىل ٕاعامل مبارشة  ٔان يلجأ  عىل القايض

  حته الشخصية احملضة.للعامل وفق مصل  نفعاتكون ٔاكرث  ،القواعد حمل التدافع

ٔاراد حتقيق مصلحة  هبند خاص يف عقد العمل الفردي، معناه ٔان ٔالن اتفاق العامل عىل
مع ما يتلقاه البند متناقض  بأن نفاجئهوصاحب العمل قبل بذكل، فال ميكن ٔان  حمضة خشصية

هنا ال ميكن ف  .لبند ال خيدم مصلحة العامل مجيعااملزية نفسها، عىل ٔاساس ٔان ا يفمجموع العامل 
مبا انه ٔاكرث نفعا من مجيع أالحاكم  ،املهم هو العامل ٕان اكن حيقق مصلحتهٕاذ  المتسك بذكل

  .لهذه أالسـباب ابلبند االتفايق فيجب العمل، الفردي الواردة يف مصادر ٔاخرى غري عقد العمل

                                                                                                                                               

ٔان يفوت عىل نفسه  ال يريد ،صب معل آخر، لكن يف الوقت نفسهينتظر رد من قبل مؤسسة ٔاخرى ليلتحق مبن
   بيده.يتفرصة العمل ال

تنشأ عىل: (( ،، يتعلق بعالقات العمل1990ٔافريل  21مؤرخ يف ، 11- 90من قانون رمق  08ٕاذ تنص املادة  - 430 
  عالقة العمل بعقد كتايب ٔاو غري كتايب.

  حلساب مسـتخدم ما. وتقوم هده العالقة، عىل ٔاية حال، مبجرد العمل
وتنشأ عهنا حقوق املعنيني وواجباهتم وفق ما حيدده الترشيع والتنظمي واالتفاقيات ٔاو االتفاقات امجلاعية وعقد 

  )).العمل
431 - DURAND Paul et VITU André, Traité de droit du travail, t. III, Dalloz, Paris, 1947, 

p. 588 ; DESPAX Michel, «Négociations, conventions et accords collectifs », D, 
1989, n° 62. 
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وردت  فعانٕاالّ يف حاةل وجود ٔاحاكم ٔاكرث  ،فرديالعمل الفال ميكن استبعاد ما تضمنه عقد 
عقد العمل الفردي ، ٔالن يف الترشيع ٔاو االتفاقيات امجلاعية حسب التقدير الفردي للعامل املعىن

ٔاكرث مبعىن ٕان اكنت هذه أالحاكم الواردة يف الترشيع مثال  ،)432(مركزا قانونيا فرداي للعامل ٔانشأ 
  العمل الفردي. مجيع العامل ما عدا العامل املعىن، هنا يطبق البند الوارد يف عقد نفعا

عقد العمل الفردي  تضّمنه مع بند ،ٔاما ٕان اكن التدافع بني حمك وارد يف اتفاقية جامعية
للعامل، ٔالن العامل قد ٔانشأ أالحاكم االٔكرث نفعا جيب تفضيل التقدير الفردي للوصول ٕاىل كذكل 
 نفعإاالّ بورود مزااي ٔاكرث  د البند الوارد يف عقد العمل الفرديعقانونيا فرداي، ابلتايل ال يستبمركزا 

ارد يف االتفاقية ٕان اكن احلمك الو ٕاّال ر الفردي، مبعىن سب التقديمما تضمنه عقد العمل الفردي ح  هل
  امجلاعية حيقق املصلحة الشخصية للعامل ٔاكرث مما حيققها البند الوارد يف عقد العمل الفردي.

للوصول ٕاىل اسـتخالص  ،ير الفرديذلا ٔارى ٔانه من الرضوري ٔان يعمل القايض وفق التقد
دون  ،لكام اكنت بنود عقد العمل الفردي مضن القواعد حمل التدافع ،للعاملأالحاكم االٔكرث نفعا 

للعامل  نفعااالٔكرث  أالحاكمهبذا نكون قد حققنا مبدٔا تطبيق  ،العامل مجيعمصلحة النظر ٕاىل 
  بشلك مطلقا من هذا اجلانب.

  انونية ٔاخرى غري بنود عقد العمل الفرديعند تدافع قواعد ق -اثنيا 

بني نصوص ٔاخرى غري بنود عقد العمل الفردي، يعين قواعد قانونية بني تدافع  اكن ٕان
غري عقد العمل فامي بيهنا نصوص االتفاقية أالخرى ال ٔاو بني  ،الترشيع مع نصوص اتفاقية ٔاخرى

أالحاكم أالكرث نفعا اعي لتحديد حنتاج هنا للبحث عن تفضيل التقدير الفردي ٔاو امجل، الفردي
  .الواجبة التطبيق للعامل

 كذكللكن  ،ٔانه جيب ٔان تكون قاعدتني متدافعتني قابلتني للتطبيقيف هذه احلاةل،  املؤكد
مفثل هذه ااي ورضر يف الوقت نفسه. جيب ٔان تتضمن ٕاحدى القاعدتني حمل التدافع عىل أالقل مز 

  عض العامل وسلبية عىل عامل آخرين. ىل بالقواعد لها اآثر مزدوجة؛ ٕاجيابية ع

مثال املرشع ينص عىل ٔان العامل يسـتفيد من عطةل سـنوية مدفوعة أالجر مبعدل يومني 

                                                 
  .479املرجع السابق، ص ، »مراعاة مصلحة العامل يف قانون العمل«ٕاهاب حسن ٕاسامعيل،  -  432 
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مع السامح بمتديدها ابلنسـبة ، )433(ونصف اليوم عن لك شهر من العمل يف حدود ثالثني يوم
متاعب بدنية ٔاو تتسبب يف  شاقة ٔاو خطرية ٔاو ٔاشغال ٔاشغالللعامل اذلين يشـتغلون يف 

 لهذه الفئةاملهنية اليت انضمت ٕالهيا املؤسسة متنح فلنفرتض ٔان االتفاقية امجلاعية  .)434(عصبية
 ثالثة ٔاايماالتفاقية امجلاعية للمؤسسة متنح هلم عن لك شهر معل، ٔاما  ٕاضافية عطةل سـنوية يومني

 بسبب املرض ابفرتات الغيدون احتساب  من ،عن لك شهر معل فعيلعطةل سـنوية ٕاضافية 
  كفرتة معل فعيل.

ابلنسـبة ٔالحد العامل اذلي يشـتغل يف  ،املدفوعة أالجر السـنويةاالٓن حلساب مدة العطةل 
سة ظاهراي االتفاقية امجلاعية للمؤس و  ،)435(عدة قواعدمعل خطري يف املؤسسة، هناك تدافع بني 

 إالضافيةته من هذه العطةل لكن هذا ليس دامئا مبا ٔان اسـتفاد .يه املالمئة ٔاكرث لهذا العامل
فالقاعدة لها ٔاثر مزدوج فميكن ٔان تفيد  خالل تكل الفرتة،بسبب املرض مرهونة بأنه مل يتغيب 

  . رضربه تلحق  وأ  املعين عاملال

حلل هذه املساةٔل قدم الفقه  نأخذ ابلتقدير الفردي ٔام ابلتقدير امجلاعي؟، هل نا املشلكه ف 
  نتناولها يف يأيت: حلول عديدة

أالحاكم االٔكرث نفعا ٕاعامل مبدٔا تطبيق  هذا احلل يقيض :التقدير الفرديتفضيل  - ٔا 
الوضع الشخيص للك عامل، ابلتايل قاعدة ٔاكرث مالمئة للعامل حسب  ٔايللعامل، فيمت تقدير 

  للعامل.أالحاكم االٔكرث نفعا ٕاحقاقا ملبدٔا تطبيق  لتقدير الفردياب العمل هناك رضورة

                                                 
حتسب العطةل عىل: (( ،، يتعلق بعالقات العمل1990فريل أ  21مؤرخ يف ، 11-90من قانون رمق  41طبقا لنص املادة  - 433 

) يوما تقومييا 30جر عىل ٔاساس يومني ونصف يوم يف لك شهر معل, دون ٔان تتعدى املدة إالجاملية ثالثني (املدفوعة االٔ 
  )).عن سـنة العمل الواحدة

جيوز متديد عىل: (( ،، يتعلق بعالقات العمل1990فريل أ  21مؤرخ يف ، 11- 90من قانون رمق  45طبقا لنص املادة  - 434 
اذلين يؤدون خصوصا، ٔاشغاال شاقة ٔاو خطرية ٔاو ٔاشغاال تتسبب يف متاعب بدنية ٔاو  العطةل الرئيسـية لفائدة العامل

  عصبية.

  )).وحتدد االتفاقيات ٔاو االتفاقات امجلاعية كيفيات تطبيق هده املادة

عطةل قاعدة ترشيعية تقتيض ٔان العطةل السـنوية تساوي ثالثني يوم، وقاعد يف االتفاقية امجلاعية املهنية حتدد مدة ال - 435 
يوم، ٔاما القاعدة اليت تضمنهتا االتفاقية امجلاعية للمؤسسة جفعلت مدة العطةل السـنوية تساوي  بأربع ومخسونالسـنوية 

  .يوم سـتة وسـتون
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فيسـتفيد من  يف فرتات غياب بسبب املرض حسب املثال السابق، فالعامل ٕان مل يكن
العامل اذلي اكن يف فرتة غياب العطةل السـنوية إالضافية طبقا لالتفاقية امجلاعية للمؤسسة، ٔاما 

بسبب املرض، فيجب البحث عن االتفاقية امجلاعية اليت تكون ٔاحاكهما ٔاكرث نفعا هل ويسـتفيد من 
 .ٔاحاكهما

ل هناك رضورة يف توحيد النظام القانوين املطبق عىل جامعة العامر، من جانب آخلكن 
هذا من ٔاجل تفادي التباين وعدم املساواة بني العامل، من هجة ٔاخرى  املنمتون ملؤسسة واحدة،

   .)436(مح الرضوري لسري املؤسسةالامتسك والتالنضمن 

، مبوجبه يمت ل الثايناحلهو هذا  املؤسسة: اخلاص بعاملالوضع الغالب الرجوع ٕاىل  – ب
الاعامتد عىل  من النص حسب االتفاقية امجلاعية (يعين سيسـتفيدونن ٕاجراء ٕاحصاء للعامل مم

من  لن يمتكنوا، وعدد العامل اذلين العامل معوما ال يغيبون املؤسسة) ٕان اكن ٕاحصائيات سابقة
جدان عىل العموم الاسـتفادة من العطةل السـنوية حسب االتفاقية امجلاعية للمؤسسة، فٕان و 

، ابلتايل لتقدير امجلاعياب فنأخذيسـتفيد العامل من املدة املقررة يف االتفاقية امجلاعية للمؤسسة، س 
 إالضافيةفهنا مجيع العامل يسـتفيدون من العطةل السـنوية . تطبق االتفاقية امجلاعية للمؤسسة
يف عطةل  اب بسبب وجودهغ حىت وٕان اكن ٔاحدمه فعال قد ،حسب االتفاقية امجلاعية للمؤسسة

  .، ٔالن العربة بوضع الغالب دلى عامل املؤسسةمرضية

هنا نلجأ ٕاىل التقدير الفردي  بسبب املرض، با يتغيبونٕاىل ٔان العامل غال  ،ٔاما ٕان توصلنا
ولن يسـتفيد مهنا بسبب املرض العامل اذلي مل يكن غائبا  ،فيسـتفيد من العطةل السـنوية إالضافية

  يف عطةل مرضية خالل السـنة. العامل اذلي اكن

وكبري، يؤدي ٕاىل  ٔاعظم بشلكحتقيق مصاحل العامل ٕاعامل هذا احلل يؤدي ٕاىل ابلرمغ من 
  . )437(املؤسسة يف عاملالاملصادر املطبقة عىل تنوع يف 

قدم هذا احلل عىل ٔاساس التفرقة بني  :وامجلاعية الفردية املزااي بني المتيزي رضورة -  جـ
فقالوا برضورة تطبيق التقدير  ،دافع ٕان اكنت تتضمن مزااي فردية ٔام مزااي جامعيةالقواعد حمل الت

                                                 
436 - CHEVILLARD Alain, op.cit., p. 365. 
437 - DOCKÈS Emmanuel, L’application dans le temps des règles de droit du travail, 

thèse université de Lyon, 1992, p 500. 
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مزااي فردية، والعمل ابلتقدير امجلاعي لكام  تتضمن ٔاحاكهماالفردي لكام اكنت القواعد حمل التدافع 
 كام انتقدوا لك التقسـاميت السابقة خاصة ما .)438(جامعيةالقواعد حمل التدافع تكرس مزااي اكنت 

يرون ٔان  حيثمع بند يف عقد العمل،  ترشيعيةتعلق ابلعمل ابلتقدير الفردي عند تدافع قاعدة 
الحظ ٔان بنود عقد العمل ال يلكن  ،)439(عند املقارنة ؤامهية اعتبارمصدر القاعدة ليس هل ٔاي 

فالنتيجة واحدة فعقد  ،ابلتايل .بل مسـتحيل ٔان يتضمن مزااي جامعية ،تضمن ٕاال مزااي فرديةت 
  العمل الفردي ٕان اكنت بنوده مضن القواعد حمل التدافع فيجب العمل ابلتقدير الفردي.

يف قانون  زيةٕاذ جيب ٔاوال ٔان حندد مفهوم امل ،ليس سهل يزيالمت هذا ٕان الاعامتد عىل 
  للتقسـمي بني املزااي الفردية واملزااي امجلاعية. اريالعمل مث ٔان نضع مع 

ئهيه وضع تُ  زيةاملٕاّن  هـي لك حتسني اتفايق حلقوق العامل مسـمتدة من ف  ،عد قانونيةقوا نشـِ
 مزيةفالقاعدة القانونية ميكن ٔان تتضمن  .)440(االتفاقيات واالتفاقات امجلاعية ٔاو عقد العمل الفردي

ذلكل فالترشيع ال يتضمن ٔاتت بأحسن مما هو عليه احلال يف القاعدة القدمية،  ٕاذايف حاةل  ،ٔاو مزااي
تكون مبقارنة القواعد أالخرى هبذا احلد أالدىن  زيةتضمن حد ٔادىن من امحلاية، بل املمزااي مبا ٔانه ي 

مقارنة لشخص ما هو العامل، ٔالن  مزيةونقول ٔاهنا تضمنت  ال، ٔاو مزيةلنقول ٕان اكنت تتضمن 
ابلنسـبة لشخص آخر هو  حاةل رضرنفسه  الوقتيسـتفيد مهنا العامل تكون يف  مزية للك

  .)441(صاحب العمل

مفضمون ، ٕاال مبقارنهتا مع قاعدة ٔاخرى سابقة ،ال ميكن القول ٔان قاعدة تضمنت مزاايف
ّ ل القاعدة اجلديدة تتضمن مزااي. ذلكل هل اليت جتع ،القاعدة السابقة ٔادىن  ارر ادلوةل حدً تقا مل

بلغ ر االتفاقية امجلاعية حد ٔادىن لٔالجر ٔاعىل من امل قرِّ ، لكن ملا تُ مزيةلٔالجر ليس يف حد ذاته 

                                                 
438 - ALIPRANTIS Nikitas, La place de la convention collective dans la hiérarchie des 

normes, op.cit., p 62. 

، مث ٔايده أالسـتاذ ٔامحية سلامين،  ,pop.cit.ALIPRANTIS Nikitas ,. 60هذا هو موقف أالسـتاذ:  - 439 
  .194ص املرجع السابق، ، ٕاكطار لتنظمي عالقات العمل يف الترشيع اجلزائرياالتفاقية امجلاعية للعمل 

440 - CHAUCHARD Jean-Pierre, répertoire Dalloz droit du travail, V° Conventions et 
accords collectifs de travail (régime juridique: conclusion, application, sanctions), 
avril 1997, p 25. http://decouvrir.dalloz.fr 

441 - DOCKÈS Emmanuel, L’application dans le temps des règles de droit du travail, 
op.cit., p. 470.  
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 للعامل. نفعاوهو ما جيعلها ٔاكرث  مزية للعاملهنا نقول ٔان هذا القاعدة تضمنت  ،اذلي حتدده ادلوةل
  .)442(تحسني للحد أالدىن املقرر قانوانال  هذايه  زيةفامل

قدم الفقه معيار ٔاول  لكن يبقى مشلك آخر يف كيفية المتيزي بني املزااي الفردية وامجلاعية.
 مىتتكون فردية  زيةامل ٔان DESPAXحني ذكر أالسـتاذ  ،لفردية وامجلاعيةا زيةللمتيزي بني امل

جامعية ٕان اكتسبت عن  زيةفردي ببند رصحي يف عقد العمل الفردي، وتكون املبشلك اكتسبت 
امجلاعية و الفردية  زيةالمتيزي بني امل فعىل هذا أالساس يمت ،)443(جامعي اتفاقٔاو  اتفاقيةطريق 

  مصدرها. ابلنظر ٕاىل

الفردية  املزاايٕاذ جعل ٔان  املعيارتغري هذا  )444(1982كن بعد تدخل املرشع الفرنيس يف ل
فمل يعد صاحلا القول بأن عقد العمل الفردي هو  ،ميكن ٔان يكون مصدرها عقود العمل امجلاعية

  املصدر للوحيد للمزااي الفردية.

مثال أالسـتاذ فاقرتح  ،البحث عن معيار آخر ذلا ظهرت رضورة
RANTISALIP)445(زيةامل، تكون وفق الطريقة التاليةالفردية وامجلاعية  زيةبأن منزي بني امل 

                                                 
442 - ALIPRANTIS Nikitas, La place de la convention collective dans la hiérarchie des 

normes, op.cit., p. 58. 
443 - DESPAX Michel, Traité de droit du travail, publié S/dir CAMERLYNCK 

Guillaume-Henri, t. VIII: Conventions collectives, Dalloz, Paris, 1966, p. 316. 

ص املادة فقرة سادسة مث استبدلت بن L 132-8التعديل اذلي مس تقنني العمل الفرنيس وٕاضافته املادة  - 444 
L.2261-13  واليت جاء نصها اكلتايل:2008بعد تعديل تقنني العمل الفرنيس يف ،  

((Lorsque la convention ou l'accord qui a été dénoncé n'a pas été remplacé par une 
nouvelle convention ou un nouvel accord dans un délai d'un an à compter de 
l'expiration du préavis, les salariés des entreprises concernées conservent les 
avantages individuels qu'ils ont acquis, en application de la convention ou de 
l'accord, à l'expiration de ce délai.  
Lorsqu'une stipulation prévoit que la convention ou l'accord dénoncé continue à 
produire ses effets pendant un délai supérieur à un an, les dispositions du premier 
alinéa s'appliquent à compter de l'expiration de ce délai)) 

445 - ALIPRANTIS Nikitas, La place de la convention collective dans la hiérarchie des 
normes, op.cit., p. 59. 
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  : تكريس مبدٔا تطبيق أالحاكم االٔكرث نفعا للعامل وضوابط حتديدهالثاينالفصل 

 

141 
 

 يعين ٕان اكن يف احلاةل العكسـيةٔاما ، هااملطالبة فرداي ٔامام القضاء بتطبيق  ٕان ٔامكن لعاملٍ فردية 
 زيةبيق املابملطالبة بتط  ؤهةلامل قانوين ٔاعىل من العامل (جلنة املؤسسة ٔاو املنظمة النقابية)لكيان 

  جامعية. زيةٔامام القضاء اكنت هذه امل

فاملطالبة القضائية ميكن ٔان تنصب  ،مطلقبشلك ٕان هذا املعيار اجلديد ال ميكن أالخذ به 
القانون يسمح للعامل ٔان يطالب بتطبيقها بشلك  غري ٔانّ عىل حقوق يف أالصل جامعية 

لكن عند  ،ارسها العامل بشلك جامعيلك ما يتعلق مبشاركة العامل يه حقوق مي. مثال )446(فردي
املندوبني يرفع الاعرتاض عىل انتخاب  مندويب العامل يف جلنة املشاركة، وٕان اكن اعرتاضانتخاب 

. ابلتايل ميكن املطالبة بشلك فردي حبق من )447(ٕاىل القسم الاجامتعي ابحملمكة اخملتصة ٕاقلمييا
  احلقوق امجلاعية.

يعمتد عىل  )448(، ٔاصبح الفقه معوماALIPRANTISذ ٔامام هذا القصور ملعيار أالسـتا
ٕان فردية حبمك طبيعهتا  موضع املزية ال مصدرها وال عىل ٔاساس املطالبة القضائية، ذلا تكون املزية

ميكن للعامل ٕان مل جامعية  زيةامل وتكون، )449(لعامل الاسـتفادة مهنا بشلك فرديا ٔامكن
                                                 

ذكل حبجة ٔان هناك حقوقا ميكن املطالبة  ALIPRANTISجند الفقه انتقد هذا المتيزي املقرتح من قبل أالسـتاذ  - 446 
فرنيس مل يتأثر كثريا جامعيا من قبل املنظمة النقابية، وذلكل فالقضاء الميكن فعل ذكل  كاممن قبل عامل هبا فرداي 

  عيار. انظر يف ذكل:هبذا امل 

DOCKÈS Emmanuel, L’application dans le temps des règles de droit du travail, 
op.cit., p 826; VACHET Gérard, «Notion d'avantages collectifs, note sous cass. soc., 
1er juin 2005 », JCP E, n° 9, du 02 mars 2006, p. 1356. 

يرفع لك ، ٕاذ جاء نصها اكلتايل: ((21-96لها مبوجب ٔامر ، بعد تعدي 11- 90من قانون رمق  100طبقا لنص املادة  -  447 
) يوما التالية لالنتخاابت ٔامام احملمكة اخملتصة 30احتجاج يتعلق ابنتخاابت مندويب املسـتخدمني يف ٔاجل الثالثني (

  ))) يوما من ٕاخطارها30ٕاقلمييا اليت تبت حبمك ابتدايئ وهنايئ يف ٔاجل ثالثني (

  انظر: ،ين اندوا ابلمتيزي بني املزااي الفردية وامجلاعية ابلنظر ٕاىل موضوعهامن بني الفقهاء اذل -  448 

CHALARON Yves, Négociations et accords collectifs d'entreprise, op.cit., p. 327; 
DESPAX Michel, Droit du travail, publié s/dir de CAMERLYNCK Guillaume-
Henri, t. VIII: négociation, conventions et accords collectifs, Dalloz, Paris, 1989, 
p. 408. 

449 - DESPAX Michel, «La dénonciation des conventions collectives de travail après la loi 
du 13 novembre 1982», Dr. soc., 1984, p. 537; CHALARON Yves, Négociations et 
accords collectifs d'entreprise, op.cit., p. 327. 
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ينظر ٕاىل ٕاماكنية املطالبة القضائية يف المتيزي  مل يعدفٕاال مبشاركة عامل آخرين.  ،الاسـتفادة مهنا
  بني املزااي الفردية وامجلاعية بل ٕاىل ٕاماكن العامل الاسـتفادة مهنا بشلك فردي ٔاو ال.

التقدير الفردي العامتد عىل اب ،للعامل نفعاابلتايل يمت التقدير بني املزااي للوصول ٕاىل االٔكرث 
، لكام اكن تدافع القواعد القانونية بني مصادر )450(اعي للمزااي امجلاعيةللمزااي الفردية والتقدير امجل

  قانون العمل غري بنود عقد العمل الفردي.

نرى ٔانه حني تتدافع ٔاحاكم اتفاقية ٔاي اكنت مصدرها مع بنود يف عقد العمل الفردي جيب 
يض البحث عن القواعد تفضيل التقدير الفردي للمزااي لتحديد ٔاكرثها نفعا للعامل، فهنا عىل القا

اليت حتقق املصلحة الشخصية للعامل ويطبقها. غري ٔان ذكل ليس معناه ٔان القايض عليه ٔانه يأخذ 
بعني الاعتبار ما يفضهل العامل، حىت ال يتصف احلمك الصادر عن القايض بطابع خشيص 

  .)451(ذايت

ردي، فهنا التقدير جيب ٔاما حني تتدافع ٔاحاكم املصادر االتفاقية أالخرى غري عقد العمل الف
ٔان يكون ابلنظر ٕاىل أالحاكم االٔكرث نفعا للعامل ابلنسـبة للك املعنيني املتحمل تطبيق هذه 

  أالحاكم علهيم، ال ابلنظر ٕاىل ما ميثل املصلحة الشخصية ٔالحد هؤالء. 

  

 الفرع الثالث
  وفق معيار موضوعي املزاايبني املفاضةل 

النظر ٕاىل مصاحل العامل ٔاو  ابٕالماكنالقواعد حمل التدافع، عند تقدير املزااي اليت تضمنهتا 
فالقايض عليه ٔان يأخذ ابلتقدير الفردي لكام اكن ٔاينا يف الفرع السابق، ر مصاحل جامعة العمل كام 

أالنسب ، كذكل يعترب املعيار العامل ٔاكرث من التقدير امجلاعي مبا ٔانه خيدم مصاحل ،ذكل ممكنا
  للعامل.حاكم االٔكرث نفعا االٔ لتحقيق مبدٔا تطبيق 

                                                 
450  - ALIPRANTIS Nikitas, La place de la convention collective dans la hiérarchie des 

normes, op.cit., p 62 ; 

االتفاقية امجلاعية للعمل ٕاكطار لتنظمي عالقات العمل يف الترشيع  وقد ٔايده يف ذكل أالسـتاذ ٔامحية سلامين،
  .195 ، صلسابقاملرجع ا ،اجلزائري

451 - CHEVILLARD Alain, op.cit., p. 364. 
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  ؟ ةخشصي ٔام ةموضوعي ٔاسسعىل  يعمتد القايضهل  املزااي،لكن عند تقدير هذه 

 ملفاضةل تُبىن عىل ٔاسسمنذ زمن طويل ٔامجع عىل ٔان تقدير ا ،القضاء يف فرنسإاّن 
فيجب النظر بصفة موضوعية ٕاىل  ،ن مصدر هذه املزااي حمل التدافعاك ٔااي ،موضوعية ال خشصية

  للعامل بصفة موضوعية جمردة. نفعاللوصول ٕاىل حتديد االٔكرث  ،تلف القواعد حمل التدافعخم 

عىل هو عند الاعامتد  ، املتدافعة وفق معيار موضوعيايٕان املقصود ابلتقدير بني املزا
للعامل بطريقة  نفعافيمت حتليل ما هو ٔاكرث  ،ال تتعلق إبرادة صاحب الشأنة يعنارص خارج 

  .ٔاو ما ٔاراده الطرفني يف االتفاق امجلاعي ،احلمكة من الترشيعاملقارنة حسب ، مثال منطقية

العامل  الاعتبار خياراتأالخذ بعني عند  ،يكون التقدير وفق معيار خشيصعىل العكس، 
  . هل نفعأاكرث  حتقق من القاعدة الختيار اليت يرى ٔاهنا، فيرتك أالمر للمسـتفيد )452(املعىن

للعامل عىل ٔاسس موضوعية مع  نفعااالٔكرث  ة حتديد القاعدهناك خلط كبري بني ،لكن
بعبارة  ،وبني حتديدها عىل ٔاسس خشصية والتقدير الفردي للمزااي حمل التدافع ،التقدير امجلاعي

لتقدير امجلاعي اب وأالخذ ،لتقدير الفردي يعىن العمل وفق ٔاسس خشصيةأالخذ اب هل ،ٔاخرى
  يعىن العمل وفق ٔاسس موضوعية؟

عالقة  ٕاىل عدم وجودمن خيلطون بني أالمرين، ذكل مرده  )453(قة ٔان من الفقهاءاحلقي
ٔالنه يف ل وبني املقارنة املوضوعية للمزااي، امواحضة بني أالخذ بعني الاعتبار مصلحة جامعة الع

   .الواقع ال ميكن مقارنة القواعد بكيفية موضوعية مع أالخذ ابملصلحة الفردية للعامل

واحلمك وفق ٔاسس موضوعية ٔانه ميكن الاعامتد عىل التقدير الفردي يثبت الواقع  غري ٔانّ 
ا ـٔاّن أالحاكم الترشيعية اليت تشلك حدا ٔادىن محلاية العامل ال ميكن استبعادهوادلليل عىل ذكل 
للعامل ٕان مت مراعاة  نفعأالهنا ميكن ٔان تكون ٔاقل  ابملدة القانونية القصوى للعمل، ٕاذ مثال ما تعلق

فسيتحصل عىل ٔاجر ٔاعىل مقابل جتاوزه للمدة القانونية  العامل وفق ٔاسس خشصية، مصلحة
 .)454(د تطبيقهادة ال تالمئه ابلتايل يمت استبعاموضوعية فهـي قاع ٔاسسلكن إبعامل  ،للعمل

                                                 
452 - CHEVILLARD Alain, op.cit., p. 364. 
453 - KAPPOPOULOS Ioannis, op.cit., p. 321; JEANSEN Emeric, op.cit., p. 142. 
454 - ALIPRANTIS Nikitas, La place de la convention collective dans la hiérarchie des 

normes, op.cit., p. 61-62. 
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  : تكريس مبدٔا تطبيق أالحاكم االٔكرث نفعا للعامل وضوابط حتديدهالثاينالفصل 

 

144 
 

أالخذ ابلقدير امجلاعي سـتدعي ابلرضورة للمزااي ت  ةاملوضوعيالقول بأّن املفاضةل ابلتايل 
فرٔاينا ٔانه ميكن العمل بأسس موضوعية وٕان  ة جامعة العامل) موقف غري سلمي،لح(يعين أالخذ مبص

   .ٔاخذان ابلتقدير الفردي، مبعىن ٔانه جيب دوما اللجوء ٕاىل املفاضةل بني املزااي وفق معيار موضوعي

يعمل ابملعيار املوضوعي أكصل سواًء يف التقدير امجلاعي ٔاو الفردي للمزااي  ،ابلتايل
  . )456(والقضاء الفرنيس )455(و املوقف الغالب دلى الفقهاملتدافعة، وه

ٕاّن ٕاجراء املفاضةل عىل ٔاسس موضوعية ٕامنا جيد مربراته يف رضورة توحيد النظام القانوين 
حىت ال ختتل املساواة وتسود التفرقة بني عامل وآخر ٕان اكنت هناك وحدة املطبق عىل العامل، 

  .)458(والتنامغ الالزمني للسري احلسن للمؤسسة الوحدة، كام يربره رضورة )457(يف أالوضاع

احلد أالدىن من امحلاية  احرتامميكن ٔان يؤدي ٕاىل عدم  ،كام ٔان العمل وفق ٔاسس خشصية
ٔان العامل يتلقى زايدة يف أالجر رشط  ةاتفاقية جامعي ، ٕاذ لو نُص يف)459(اليت قررها املرشع

و نعتد بأسس خشصية فنقول ٔان القاعدة اليت لٔاعىل مما يسمح به القانون، ف ملدة العمليف ة دالزاي
لكن  حة العامل احلصول عىل ٔاجر مرتفع،ٕان اكن من مصل ،للعامل نفعاتضمهنا االتفاق ٔاكرث 

                                                 
، ص ٔامحية سلامين، االتفاقية امجلاعية للعمل ٕاكطار لتنظمي عالقات العمل يف الترشيع اجلزائري، املرجع السابق - 455 

  .65؛ صالح محمد ٔامحد، املرجع السابق، ص 195

DESPAX Michel, Traité de droit du travail, op.cit., p. 73. 

جانفي  11زااي املتدافعة، منذ قرارها الصادر يف عيار املوضوعي للمفاضةل بني املامل حممكة النقض الفرنسـية  تبنت - 456 
1962 ،54 Soc., 11 janvier 1962, Bull. 1962, n°:انظر كذكل ،  

Rapport de Mme BARDY Francine, conseiller rapporteur, arrêt n° 570 du 24 octobre 
2008, http://www.courdecassation.fr/article11942.html   

مثال  ةنالحظ ٔان املرشع اجلزائري هيدف ٕاىل تكريس توحيد النظام القانوين املطبق عىل العامل يف املؤسسة الواحد -  457 
اليت جاء نصها ق بعالقات العمل، ، يتعل1990ٔافريل  21مؤرخ يف ، 11- 90من قانون رمق  84مبوجب نص املادة 

))، جيب عىل لك مسـتخدم ضامن املساواة يف أالجور بني العامل للك معل مساوي القمية بدون ٔاي متيزياكلتايل: ((
فاملرشع هنا يكرس مبدٔا وحدة التنظمي املطبق عىل العامل يف املؤسسة الواحدة، وذكل يعد تفضيال من املرشع 

  اعية للعامل.برضورة أالخذ ابملصلحة امجل
458 - CHEVILLARD Alain, op.cit., p. 364. 
459 - Ibid, p. 365. 
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ٔالن احلمكة من  ،للعامل نفعاال ميكن تطبيق االتفاق ولو اكن ٔاكرث  ،عيو إبعامل املعيار املوض
  الترشيع يه ٔان يعمل العامل ملّدة حمددة.

ٔاقل تضمنت نفعا  غري ٔاهنامن القواعد حمل التدافع،  العامل بتطبيق قاعدةا يطالب مل كذكل
نفعا القاعدة االٔكرث وفق يقيض  ٔاو هيليب لطلب القايضفهل  ،من القواعد أالخرى حمل التدافع هل
  ؟هل

ٔان يصحح هذا يف هذه احلاةل ٔان القايض جيب عليه  ٔامحد،أالسـتاذ صالح محمد يرى 
، لكن مل يبني ما أالساس القانوين اذلي استند )460(هلأالحاكم االٔكرث نفعا بتطبيق  وحيمك هل ،اخلطأ 

  برٔايه عىل ذكل. 

وذكل ال يعد للعامل  نفعااالٔكرث  ةكذكل من استند ٕاىل ٕاماكن القايض يف تطبيق القاعد
  .)461(تعديال للطلب أالصيل

القانوين الواجب ليتوصل ٕاىل النص  ،ٕاجراء املفاضةل يهالقايض هممة  ٔانّ  ،احلقيقة
أالحاكم فأالمر ال يتعلق ابلطلبات بل ابلقانون الواجب التطبيق، ٔالن مبدٔا تطبيق  ،التطبيق

وٕان  ،قانونيةالنصوص ال تدافع بني ال  يتضمن قاعدة، ٕاعاملها يؤدي ٕاىل حسمللعامل االٔكرث نفعا 
  .لق النص اذلي اكنت ٔاحاكهما ٔاكرث نفعا للعاميطب، قابةل للتطبيقاكنت لكها 

طبيق ـ بل القايض يقدر القاعدة القانونية الواجبة الت  ،فأالمر ال يتعلق مبا يريده العامل
  للعامل.أالحاكم االٔكرث نفعا وطريقه يف حتديدها هو ٕاعامل مبدٔا تطبيق 

لكام اكن ذكل ممكنا، وٕاال عىل  ٔانه جيب تفضيل ٕاعامل أالسس املوضوعية ،لهذا السبب ٔارى
أالمر يتعلق بتحديد القاعدة الواجبة اكن  ٕاذ ،للعاملشخصية سس ال القايض ٔان يعود ٕاىل االٔ 

ٔان تكون مساةٔل  ،ال ميكن يف ٔاي حال من أالحوال هذه هممة القايضو  ،التطبيق عىل الزناع
  رغبات احد الطرفني. متعلقة خبيارات ٔاو

ٕان توصل القايض ٕاىل ٔان قاعدة من القواعد حمل التدافع يه الواجبة التطبيق  بذكل،
وجد ٔان العامل طالب بتطبيق قاعدة ٔاخرى، والكهام ٔاكرث مالمئة للعامل، فهنا للقايض ٔان و 

                                                 
  .63صالح محمد ٔامحد، املرجع السابق، ص  -  460 

ذكره، صالح  .54و 53ص  ،د ت ن، املكتب املرصي احلديث، القاهرة، قانون العمل اللييبمحمد عبد اخلالق معر،  -  461 
  .63محمد ٔامحد، املرجع السابق، ص 
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يفصل لصاحل القاعدة اليت يريد العامل الاسـتفادة مهنا، فهنا يلجأ القايض ٕاىل ٕاعامل املعيار 
  .)462(السـتحاةل تطبيق املعيار املوضوعي الشخيص

العمل ابملدة القانونية يؤدي دلفع ٔاجر  أالوىل تقيض بأن ،مثال لو ٔان قاعدتني متدافعتني
أن العمل مبّدة ٔاقل من مدة العمل القانونية بأجر ٔاقل بشلك يناسب مع بالثانية تقيض و معني، 

فهنا ال ميكن للقايض ٔان يفاضل بني القاعدتني بأساس موضوعي، ٔالن العامل قد  .املدة اجلديدة
 اليت تالمئه، وقد يرغب يف العمل ملدة فالقاعدة أالوىل يه ،يرغب يف احلصول عىل ٔاجر ٔاعىل

 ليس دوما احلصول عىل ٔاجر ٔاعىل يشلك مصلحة العامل. ٕاذ تالمئه،الثانية يه اليت  ٔاقل فالقاعدة

للعامل أالحاكم االٔكرث نفعا لتحديد  ،شخصيةال سس الٔ العمل اب كذكل، عىل القايضمث 
، فهنا )463(ٔان تطبق عليه ة يريديف ٔاي قاعد ،منح حق اخليار للعامل النصعندما يقرر واضعي 

  هل. نفعاالقايض عليه ٔان يراعي ما يريد العامل ويقيض بأهنا ٔاكرث 

خنلص ٕاىل ٔانه عىل القايض اللجوء ٕاىل املفاضةل بني القواعد حمل التدافع وفق ٔاسس 
ٕان اكن ذكل مسـتحيال فميكنه ٕاجراء هذه املفاضةل وفق ٔاسس خشصية، فيبحث  ٕاالّ  ،موضوعية

ده ابلقاعدة اليت يرغب يف الاسـتفادة مهنا ٔالهنا يف احلقيقة يه القاعدة رغبة العامل ليفيحينئذ عن 
 .نفعا هل ٔاكرث تضمنتاليت 

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

462 - CHEVILLARD Alain, op.cit., p. 365. 
463 - Ibid.      
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  املطلب الثاين
  للعامل يف خمتلف املصادر املتدافعة أالحاكم االٔكرث نفعاصعوبة حتديد 

  

سهل التطبيق، ؤان  لللعامأالحاكم االٔكرث نفعا مبدٔا تطبيق للوهةل أالوىل يبدو ٔان 
ٕاذ ٔان املشلك  ،)464(التأصيل القانوين لهذا املبدٔا هو املشلك الوحيد، لكن احلقيقة غري ذكل

  من خمتلف القواعد املتدافعة. أالحاكم االٔكرث نفعا للعاملأالسايس يه طريقة الوصول ٕاىل حتديد 

أهنا ٔان يمت مقارنة النصوص جيب تفضيل املقارنة ابملزااي املتاكفئة، ٔالن املقارنة الشامةل من ش
يف النصوص  ةاملقارنة التحليلية تؤدي ٕاىل مقارنة لك مزية مع املزااي املوجود كام ٔانّ فامي بيهنا، 

املزااي املتاكفئة مجموع أالخرى املتدافعة لكن بعض املزااي ال ميكن جتزئهتا، ذلا جيب العمل مبقارنة 
  ).أالوللتايل نفيده بتطبيقها (الفرع لتحديد ٔاي من أالحاكم ٔاكرث نفعا للعامل واب

ٕان املفاضةل بني خمتلف القواعد املتدافعة تكون ابلتوفيق بني ٔامور ثالثة، ٔاوال املقارنة جيب 
ال ميكن يف ٔاي حال من أالحوال ٔان تكون املقارنة من حيث  ، ٕاذٔان تنصب عىل اجلانب القانوين

، فيجب البحث عن القاعدة االٔكرث نفعاالقاعدة  خاصة البعيدة النامجة عن تطبيق ،االآثر القانونية
مث املقارنة جيب ٔان تكون موضوعية، ٔالن التحليل املوضوعي  اليت حتقق مصلحة العامل وحده.

الفرع ( ة املعينة حبسم تدافع القواعد تكلٔالخذ بعني الاعتبار مصلحة امجلاعيؤدي حامت ٕاىل ا
  .)الثاين

  

  أالول الفرع
  للعاملالٔكرث نفعا أالحاكم اطرق اسـتخالص 

جيب البحث  ٔاكرث نفعا للعامل، حتديد ٔاي من النصوص املتدافعة يف قانون العملماكن الٕ 
يعين هل املرشع يسمح مبخالفة القاعدة الترشيعية  ،هل القواعد من النظام العام الاجامتعئاوال 

مل، ٕاذ ال اللع نفعا جيب البحث عن ٔاي من النصوص املتدافعة ٔاكرث بعد ذكل .خمالفة ٕاجيابية ٔام ال
                                                 

464 - OLIVIER Jean-Michel, «Les conflits de sources en droit du travail interne», op. cit, p. 
195. 
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  : تكريس مبدٔا تطبيق أالحاكم االٔكرث نفعا للعامل وضوابط حتديدهالثاينالفصل 

 

148 
 

كرث مقارنة الٔ  بنفع هل يجب ٔان يالمئه بأن يأيت، ف ملايطبق ٕاّال النص اذلي يكون يف صاحل الع
   ابملصادر أالخرى حمل التدافع.

لكن القايض ملا يلجأ ٕاىل هذه الطرق لتحديد أالحاكم االٔكرث نفعا ليطبقها لصاحل العامل، 
  . )465(ار يف اختيار ٔاي من أالحاكم يريد ٔان تطبق عليهدون ٔان يكون ٕالرادة هذا أالخري ٔاي اعتب

املقارنة بني خمتلف النصوص عن طريق مل اللع نفعامي التوصل ٕاىل حتديد النص االٔكرث ٕاذ 
يعين النظر يف  ،النصوص املتدافعة ٕاجامال ٕاّما بني ، هذه املقارنة تكون)466(القانونية املتدافعة

ا للعامل، ابلتايل النص املراد تطبيقه يطبق بشلك  متاكمل النصوص املتدافعة اليت حتقق ٔاكرث نفع
  ٔاي غري جمزٔا (ٔاوال). 

الكثري لهذه الطريقة وغياب تطبيقات قضائية لها، ظهرت طريقة اثنية  غري ٔانه بسبب املآخذ
 نفعأاكرث  ٔاهيامالسـتخالص القواعد قاعدة بقاعدة  ومقارنة ،جتزئة النصوص املتدافعةتقوم عىل 

يف  ، ٕان اكنلتايل وفق هذه الطريقة تكون لك النصوص املتدافعة قابةل للتطبيق جزئيامل، اباللع
   (اثنيا). ملأاو تأيت حبامية ٔافضل للع نفعا ٔاكرثلك نص جزء من القواعد حتقق 

مت املقارنة بني مجموعات ت ذإ كحل وسط بني الطريقتني أالولني، تكون  أالخريةٔاما الطريقة 
  ). اثلثااملوضوع والسبب( املتحدة يفمن املزااي 

  للعامل وفق املقارنة إالجاملية ٔاو اللكيةأالحاكم االٔكرث نفعا حتديد  –ٔاوال 

ل من بني النصوص امللع نفعأان القايض يف حبثه عن النص االٔكرث  ،تقتيض هذه الطريقة
 يقدمه لك نص عىل حدى من فاميليبحث  ،عليه ٕاجراء مقارنة بني هذه النصوص ،املتدافعة

 للعامل نفعااالٔكرث توصل ٕاىل تطبيق النص ي ، ل )467(لالعاممهل من ٔاعباء والزتامات عىل وما حيّ  زاايم
   .)468(لللعام واكن ٔاقل ٕارهاقا وهو النص اذلي تضمن ٔاكرث مزااي
                                                 

465 - BUGADA Alexis, L’avantage acquis en droit du travail, op.cit., p. 114. 

هـي طرق منطقية يف املقارنة بني القواعد املتدافعة مت تطورهيا من ف لفرنيس هذه الطرق ليست من خلق القضاء ا -  466 
  .1963ابتداء من سـنة تبنهتا حممكة النقض الفرنسـية بعد ذكل  مثقبل الفقه 

467 - RADE Christophe: «L’appréciation de la disposition la plus favorable », Dr. Soc., 
Avril 2000, n°4, p. 381. 

468 - DOCKÈS Emmanuel, L’application dans le temps des règles de droit du travail, 
op.cit., p. 477.                    
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 ل؟امللع نفعانبحث عن القانون االٔكرث  مأ  ،للعاملأالحاكم االٔكرث نفعا هل نبحث عن  ،لكن
ذكل يف ٔالن  ،للعامل نزيد من حامية العاملأالحاكم االٔكرث نفعا عن  احلقيقة ٔانه يف حال البحث

، ٔاما ٕان قلنا ٔان )469(ابلتايل حققنا مبدٔا حماابة العامل ،دون ٔادىن شك حيقق هل حامية ٔافضل
  للعامل. اهنا ميكن ٔان نكون قد ٔاهدران حقوق ،للعامل نفعاالقايض عليه البحث عىل القانون االٔكرث 

للعامل، فميكن أالحاكم االٔكرث نفعا ٔان القايض عليه ٔان يبحث عن  ٕاذا خلصنا ٕاىل ،لكن
يف مصدر ٔاخر، لكن  املقابةل ةلقاعدابٔافضل للعامل حني مقارنهتا  ومزاائان تتضمن حقوقا  ةلقاعد

ال تالمئ العامل ٕان متت مقارنهتا مبا  نفعا ٔاكرث،ميكن ٔان يكون تطبيق هذه القاعدة وٕان تضمنت 
  ٔاخرى. مزاايمن يف مجمهل تضمنه النص االٓخر 

مبا  ،أالقرب ٕاىل حتقيق قصد املتعاقدينتمتزي بأهنا  ،ٔاو اللكية إالجامليةطريقة املقارنة  ابلتايل
ٔاهنا تبتعد عن التطبيق اجلامع لقاعدتني من مصادر خمتلفة، ويه الطريقة اليت حتقق التوازن العام 

  .)470(لعقد العمل

القانونية املطبقة، ابلتايل  النصوصٔاهنا حتافظ عىل وحدة  ،بأمه مزية حتتفظ هذه الطريقةكام 
، وهو ما من )471(ال تعمل عىل تفتيهتا فيكون النص املطبق وحدة متاكمةل غري قابل للتجزئة و
  تطبيقه. ا، كام يسهل معلي)472(شأنه توحيد مصدر القواعد القانونية املطبق عىل العقد

نظرا  ،نصوص كوحدة متاكمةل ٔامر غري منطقيال ٕاّن مقارنة لكن ابلرمغ من هذه املزية، ف
 )474(ذلا ٔامجع الفقه ،)473(للخالفات اجلوهرية يف تركيبة ويف حفوى وطبيعة هذه النصوص املتدافعة

                                                 
  .54صالح محمد ٔامحد، املرجع السابق، ص  -  469 

دار  نون املرصي املقارن، اجلزء الثاين: عقد العمل املشرتك،اعالقات العمل امجلاعية يف القٔامحد حسن الربعي،  - 470 
  .125، ص 1977الفكر العريب، القاهرة، 

  .50صالح محمد ٔامحد، املرجع السابق، ص  -  471 

  .214، ص 1992الوجزي يف القانون الاجامتعي، دار الهنضة العربية، القاهرة، ٔامحد حسن الربعي،  -  472 
473 - SAVATIER Jean, Note sous soc. 20 mars 1963, Dr. soc, 1963, p. 420.  
474 - Voir, DESPAX Michel, Droit du travail, op.cit., p. 415 ; CHALARON Yves, 

Négociations et accords collectifs d'entreprise, p. 239 et s ; DOCKÈS Emmanuel, 
L’application dans le temps des règles de droit du travail, op.cit., p. 479. 
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ٕاىل ٕاعدام مبدٔا  ٔالهنا تؤدي ،الفرنسـيني عىل رضورة استبعاد تطبيق هذه الطريقة )475(والقضاء
 التطبيق واحدة فقط القابةللنصوص القانونية تنوع مصادر قانون العمل ٕاذ يف احلقيقة جتعل من ا

واالتفاقية امجلاعية القطاعية مكصدر اثن واالتفاقية امجلاعية للمؤسسة  ،مفثال هناك الترشيع مكصدر
حتديد لنصل ٕاىل  ،مكصدر اثلث، بتطبيق املقارنة إالجاملية نفاضل بني هذه النصوص املتدافعة

لنصوص القانونية أالخرى، فهذا من لتطبيق ا ٕاعطاء فرصة نطبقه وحده دون مث لللعام نفعاكرث االٔ 
  .)476(شأنه تضيق جمال تنظمي عالقات العمل

نفعا للعامل من االٔكرث  أالحاكميفرغ مبدٔا تطبيق  ،العمل عىل تطبيق هذه الطريقة ٔايضا
اء يف القض ، فهـي طريقة ال ختدم مصاحل العامل. ذلا مل جند ٔاي تطبيق قضايئ لهذه الطريقةحمتواه
  .يف القضاء اجلزائري الو )477(الفرنيس

ٕان اكنت ٔاحد املصادر القانونية املتدافعة يه الترشيع، مث بعد  ،تطبيق هذه الطريقة كام ٔانّ 
ل من نصوص الترشيع، هبذه احلاةل يف مجملها للعام نفعااملقارنة توصلنا ٕاىل ٔان االتفاقية امجلاعية ٔاكرث 

مبوجب الترشيع يف موضوع ما مبا ٔان  ةن امحلاية القانونية املكرسمسحنا لالتفاقية امجلاعية ٔان تقلل م
من  137. هذا ٔامر خيالف املادة )478(االتفاقية امجلاعية تأيت بقواعد ٔافضل من الترشيع يف مجملها

وال ميكن خمالفهتا فال يسمح املرشع  العام،، ويه قاعدة قانونية من النظام 11- 90قانون رمق 
  القانونية املَُكرِسة للحد أالدىن من امحلاية.ابلتقليل من امحلاية 

  مل وفق املقارنة التحليلية اللعأالحاكم االٔكرث نفعا حتديد  - اثنيا

حمل التدافع، مث القانونية ٕاجراء حتليل بني خمتلف النصوص  ،تقتيض طريقة املقارنة التحليلية
عىل الزناع  للعامل ونطبقها رثتضمنت ٔاحاكهما نفعا ٔاكاليت  ةعىل القاعد النصوصالبحث بني هذه 

                                                 
475 - Notamment soc. 20 mars 1963, Dr. soc., 1963, p. 420, note SAVATIER Jean; Soc. 12 

juin 1963, J. C.P. 1963; Soc. 12 février 1969, note LYON-CAEN Gérard et 
PELISSIER Jean, Les grands arrêts de droit du travail, 1978, n° 54, p. 131. 

ص  املرجع السابق،، مي عالقات العمل يف الترشيع اجلزائرياالتفاقية امجلاعية للعمل ٕاكطار لتنظ ٔامحية سلامين، - 476 
196.  

477 - CHEVILLARD Alain, op.cit., p. 371.  
478 - DOCKÈS Emmanuel, L’application dans le temps des règles de droit du travail, 

op.cit., p. 478. 
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  : تكريس مبدٔا تطبيق أالحاكم االٔكرث نفعا للعامل وضوابط حتديدهالثاينالفصل 

 

151 
 

ٔاكرث  االيت اكنت ٔاحاكهمنطقي ٔالن الغرض هو الوصول ٕاىل حتديد القاعدة امل مر االٔ هو هذا  القامئ،
بقاعدة  ةقاعد من قواعد، املتدافعة ما تضمنته النصوصتفحص  عىل القايض ذلكل .نفعا للعامل

  .كرث للعاملتضمنت ٔاحاكهما نفعا أ توصل ٕاىل حتديد القاعدة اليت ي ليك 

 ُ سواء بني االتفاقية  ،عمل هبذه الطريقة همام اكنت املصادر املتدافعةمكن الترتيبا عىل ذكل، ي
امجلاعية مع نص ترشيعي، ٔاو عند تتدافع االتفاقيات امجلاعية فامي بني مسـتوايها، ٔاو حلسم ٔاي 

  .مصادر قانون العمل من آخر مصدرٔاي  ٔاو معتتدافع بني االتفاقية امجلاعية وعقد العمل الفردي 

يف لك نص  جنري بني املزااي املشابه ،هذه النصوصاملزااي اليت تضمنهتا فٕان ٔامكن جتزئة 
ما دام ٔامكن تطبيق هذه  نفعا،الرشوط أالقل  وتستبعد )479(للعامل ٔاكرثها نفعانطبق مفاضةل ل 

  .)480(القواعد بصفة جمزٔاة

، ٕاذ 11- 90من قانون رمق  137دة نص املا خالل منيف الترشيع اجلزائري  يفهمهذا ما 
 أالحاكم ٔامااليت تزيد من امحلاية القانونية،  أالحاكميسمح بتجزئة القواعد املتدافعة وتطبق فهيا 

  .)481(اليت تستنقص من امحلاية القانونية فهـي ابطةل وعدمية أالثر

 ٕان اكن الهدف هو البحث عىل التعويض اذلي يسـتفيد منه العامل عند الترسحي ،مثال
، مث هناك اتفاقية )482(لسبب اقتصادي، فهناك نص القانون اذلي حيدده بثالث ٔاشهر من أالجر

اليت حتدده بشهر عن لك سـنة ٔاقدمية يف املؤسسة، فيجب املقارنة  بني مثال جامعية للمؤسسة 
ا القواعد أالخرى يف الك النصني، فاملقارنة هنته ما تضمن القواعد القانونية دون النظر ٕاىل هذه 

  . لنطبق اليت تضمنت ٔاحاكهما نفعا ٔاكرث للعامل ،تكون بتجزئة النصوص

                                                 
  .56صالح محمد ٔامحد، املرجع السابق، ص  -  479 

  .480، ص املرجع السابق،  » مراعاة مصلحة العامل يف قانون العمل «عيل، ٕاهاب حسن ٕاسام -  480 

يكون ابطال وعدمي عىل: ((يتعلق بعالقات العمل ، 1990ٔافريل  21مؤرخ يف ، 11-90من قانون رمق  137تنص املادة  - 481 
 ))قيات ٔاو االتفاقات امجلاعيةالعمل خيالف ابستنقاصه حقوق منحت للعامل مبوجب الترشيع واالتفا لك بند يف عقدأالثر 

فاملرشع يف هذا النص يشري ٕاىل بطالن البند يف عقد العمل اذلي يستنقص من امحلاية القانونية، معىن ذكل ٔانه يسمح 
  بتجزئة القواعد القانونية اليت يتضمهنا نص من النصوص املتدافعة.

، يتضمن احلفاظ عىل الشغل وحامية 1994ماي  62، مؤرخ يف 09- 94من مرسوم ترشيعي رمق  22حفسب نص املادة  -  482 
أالجري اذلي هو حمل ترسحي، يف ٕاطار التقليص من عدد العامل  خيول((عىل:  ين يفقدون معلهم بصفة ال ٕاراديةأالجراء اذل

د واذلي يقبل لالسـتفادة من نظام التأمني عىل البطاةل، احلق يف تعويض يساوي ٔاجر ثالثة ٔاشهر يتحملها املسـتخدم عن
  )).الترسحي...
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حني قارنت  ،طبقت طريقة املقارنة التحليلية ٔاو اجملزئة ،ٕان الغرفة الاجامتعية ابحملمكة العليا
، لتصل ٕاىل تطبيق ما 09- 94مقارنة ابملرسوم الترشيعي  ،بني احلقوق اليت متنحها اتفاقية جامعية

فاقية امجلاعية عىل ٔاساس ٔاهنا تتضمن تعويض ٔافضل مما جاء به املرسوم الترشيعي فامي تضمنته االت
  . )483(يتعلق ابلتعويض عن الترسحي لسبب اقتصادي

كذكل يف قضية ٔاخرى طبقت احملمكة العليا طريقة املقارنة التحليلية للمفاضةل بني نص 
ىل ٔاهنا فامي يتعلق بتكييف أالفعال ع القانون والنظام ادلاخيل للرشكة الوطنية للكهرابء والغاز

                                                 
((... وبذكل يكون اجمللس قد خالف القانون ملا ، مبا ييل: 2007نومفرب  07بتارخي  386871حيث قضت يف القضية رمق  -  483 

من  22اليت ٔاصبحت الغية ما دام ٔاهنا جاءت خمالفة للامدة  1997جانفي  06ٔاسس قضاءه عىل االتفاقية املؤرخة يف 
  .09-94املرسوم الترشيعي 

حيث ٔان القرار املطعون فيه ملا ٔاسس قضاءه عىل ٔان الطاعن ملزم بتنفيذ ما جاء يف االتفاقية اليت ٔابرهما مكسـتخدم  لكن
مع ممثيل العامل واليت متنح هلم راتب شهرين عن لك سـنة معل طبقا لقاعدة العقد رشيعة املتعاقدين فٕانه اكن عىل صواب 

  ومل خيالف القانون.

امل ـاالتفاقية ما ال يوجد يف القانون ٔاو ٔاكرث ما يسمح به رشيطة ٔان يكون ذكل لصاحل الع ذكل ٔانه ميكن ٔان تتضمن
. لكن املؤسف يف 397- 395، ص 2008))، قرار منشور مبجةل احملمكة العليا العدد أالول، وعليه فٕان الوجه غري مؤسس

استندوا عليه لمتكني اسـتفادة العامل من اتفاقية  هذا القرار ٔان قضاة الغرفة الاجامتعية مل يبينوا أالساس القانوين اذلي
جامعية ختالف القانون ابلزايدة يف احلقوق، ؤان تأسيسهم عىل احلرية التعاقدية ليس سلامي يف رٔاي، ٔالنه ال ميكن االتفاق 

ل قاموا بتجزئة نص املادة عىل خمالفة قواعد القانون االٓمرة. كام ٔاهنم مل يبينوا  الوسـيةل ٔاو الطريقة اليت متت هبا املقارنة، ب
اليت متنح تعويض قدره ٔاجر ثالثة ٔاشهر ٕاضافة ٕاىل اسـتفادة العامل من اداءات  09-94من املرسوم الترشيعي  22

شهرا طبقا  36مدة الاسـتفادة من نظام التأمني عن البطاةل ميكن ٔان تصل ٕاىل الصندوق الوطين للتأمني علن البطاةل (
، حيدد مدة التكفل بتعويض التأمني عن 1994يوليو  06، مؤرخ يف 189- 94فيذي رمق من مرسوم تن  03لنص املادة 

) ففي القرار القضاة مل جييبوا هل العامل ملا 1994يوليو  07يف  مؤرخ ،44البطاةل وكيفيات حساب ذكل، ج ر عدد 
اداءات الصندوق الوطين للتأمني يسـتفيد من التعويض االتفايق (املنصوص عليه يف االتفاقية امجلاعية) يسـتفيد ٔايضا من 

من املرسوم الترشيعي تقيص العامل اذلين اسـتفادوا من ٔاي تعويض  22علن البطاةل؟ يف رٔاي ال ميكنه ذكل ٔالن املادة 
  آخر من الاسـتفادة من اداءات الصندوق الوطين للتأمني عن البطاةل.

تعويض االتفايق ٔافضل للعامل مما جاء يف نص القانون، بل اكن ابلتايل اكن عىل القضاة ٔان ال يتوقفوا هنا فقط ويرصحوا ٔان ال 
 علهيم ٔان يفاضلوا ويقارنوا بني خمتلف املبالغ اليت اكن العامل ميكنه الاسـتفادة مهنا، مث ٕاجراء مقارنة مجيع املزااي اليت مينحها الك

   النصني فامي يتعلق ابلتعويض عن الترسحي ٔالسـباب اقتصادية للوصول ٕاىل ٔافضلها.

 22قضاة الغرفة الاجامتعية ابللجوء ٕاىل تطبيق طريقة املقارنة التحليلية، ٔالن التعويض املمنوح يف املادة  يوفقفأرى ٔانه مل 
من املرسوم الترشيعي مرتبط مع تعويض آخر هو اسـتفادة العامل من اداءات الصندوق الوطين للتأمني عىل البطاةل، يف 

  فئة ٔانسب يف هذه احلاةل.نظري طريقة مقارنة املزااي املتاك
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رفض تنفيذ تعلاميت  )484(11-90قانون رمق  يكيف املرشع يف  ٔاخطاء همنية جسـمية ٔاو ال، ٕاذ
من النظام  95عىل ٔانه خطأ همين جسـمي ميكن ٔان ينجر عنه الترسحي، جند املادة  ،متعلقة ابلعمل

فالغرفة  ، عىل ٔانه خطأ همين بسـيط،فسهادلاخيل للرشكة الوطنية للكهرابء والغاز تكييف الفعل ن 
فاضلت بني قاعدتني أالوىل منصوص علهيا يف الترشيع والثانية  )485(الاجامتعية ابحملمكة العليا

  رمح للعامل يف اجملال التأدييب.النص اذلي اكنت ٔاحاكمه أ  تضمهنا النظام ادلاخيل وطبقت

فصل القواعد بعضها عن ب ،لقانونيةفهذه الطريقة تعمتد ٔاوال عىل جتزئة النصوص ا ،ابلتايل
اكنت مسـتقةل ، و بعض يف لك من الصادر املتدافعة، رشيطة ٔان تكون هذه القواعد ميكن جتزئهتا

  .من ٔاحاكم هذه القواعد حمل التدافعما تضمنته بعضها عن بعض، مث يلجأ القايض ٕاىل مقارنة 

 ةالطبيعة نفسها، لكن القاعد تشلك قواعد تنصب عىل ،القواعد املنظمة لفرتة التجربة ،مثال
اخملصصة  ،للك منصب يف املؤسسة ميكن فصلها عن القواعد أالخرى ،اخملصصة ملّدة فرتة التجربة

دافع نصني تضمنا مدتني خمتلفتني لفرتة ق العامل خالل فرتة التجربة مثال، ابلتايل حني تحلقو 
هـي ف ملنصب بفرتة جتربة قصرية، التجربة، تنصب املقارنة مبارشة عىل ٔاي من القاعدتني خصت ا

  للعامل. ٔاكرث نفعاالواجبة التطبيق ٔالهنا 

سـتعامل طريقة املقارنة التحليلية يف احلاالت ٔاين يكون ٔاحد ذلكل جيب ٔان تمت املقارنة اب
) يف هذه مثال املصادر املتدافعة من املصادر ادلوالتية (عند تتدافع نص ترشيع مع نص اتفايق

ٕاجراء مقارنة حتليلية من ٔاجل احملافظة عىل احلد أالدىن املكرس مبوجب احلاةل عىل القايض 
                                                 

يمت الترسحي التأدييب يف حاةل ارتاكب ، عىل: ((29-91بعد تعديلها مبوجب قانون  11-90من قانون رمق  73تنص املادة  -  484 
  العامل ٔاخطاء جسـمية.

ابملؤسسة  ... ٕاذا رفض العامل بدون عذر مقبول تنفيذ التعلاميت املرتبطة ابلزتاماته املهنية ٔاو اليت قد تلحق ٔارضار
  .))من السلطة السلمية اليت يعيهنا املسـتخدم ٔاثناء املامرسة العادية لسلطاته صادروال

هو بطالن حيث ما نص عليه القانون  لكن((، مبا ييل: 1997جانفي  07بتارخي  141632حيث قضت يف القضية رمق  -  485 
مما ليس  تقره القوانني وأالنظمة السارية املفعول مقتضيات النظام ادلاخيل اليت تبعد ٔاو تنقص من حقوق العامل حسب ما

  هو احلال ابلنسـبة ملقتضيات النظام ادلاخيل اليت تكون ٔارمح للعامل يف اجملال التأدييب مما جاء به القانون يف نفس اجملال.

قانون ال جيهل وحيث ٔان تصنيفه فعل تأدييب يف ادلرجة ال تؤدي ٕاىل عقوبة الطرد للعامل من التصنيف اذلي جاء به ال
النظام ادلاخيل متناقضا مع القانون بل مامتشـيا معه روحا ونصا ويؤخذ مبا هو ٔافيد للعامل مما جيعل قضاة احملمكة ابالعامتد 

 29-91قانون  73/4نظام داخيل للمسـتخدم اليت تنص عقوبة ٔاقل من الطرد وعدم اعامتدها عىل املادة  95عىل املادة 
ومنه جاء الوجه  11-90قانون  73س الفعل هو قضاء صائب ومطابق ملا نصت عليه املادة اليت تنص عىل الطرد لنف

  .63، ص 1997، 01)). قرار منشور ابجملةل القضائية، عدد املثار غري مؤسس
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، ٔالنه لو يعمل عىل مقارنة النصني ٕاجامال فميكن للنص االتفايق ٔان يكون يف مجمهل )486(القانون
ٔافضل ومالمئ ٔاكرث للعامل، لكن ميكن ٔان خيالف يف ٔاحد بنوده نص ترشيعي متعلق بتحديد احلد 

  أالدىن من امحلاية. 

جيب  ،حفاظا عىل احرتام احلد أالدىن من امحلاية القانونية املكرسة مبوجب الترشيع ،ذلكل
ٔاجراء املقارنة وفق الطريقة التحليلية لكام اكن الترشيع مضن املصادر املتدافعة، وهو ما ٔاراده 

  .11- 90من القانون رمق  137املرشع اجلزائري يف املادة 

يمت اللجوء ٕاىل املقارنة بني القواعد املتدافعة وفق املقارنة التحليلية يف حاةل كون احلق  ،كذكل
، ابلتايل املقارنة )487(ٕان اكن واحضا بذاته ال يعمتد عىل احلقوق أالخرى ،املقرر مما يسهل حتديده

  تحليلية.وفق املقارنة ال ٔايضا جيب ٔان تكون 

القواعد القانونية املتدافعة، وفق طريقة املقارنة التحليلية  تمكن ٔامهية ٕاجراء املقارنة بنيابلتايل 
فنطبق  ،مبا ٔاننا ميكن جتزئة القواعد القانونية ،)488(يف توسـيع دائرة املزااي اليت يتحصل علهيا العامل

يف لك نص من النصوص املتدافعة، وتكون عدمية أالثر أالحاكم اليت تأيت حبامية ٔافضل للعامل 
لصاحل العامل  ٔاحاكماجد يف نص قانوين فان وُ ، )489(تكون ٔاقل حامية للعامل تكل القواعد اليت

  اليت ترضه. واستبعاد هفال حرج يف تطبيق اليت تنفع ،ترضه ؤاخرى

وهو ما خيدم املبدٔا حمل  ،ّن طريقة املقارنة التحليلية توفر مزااي وحامية ٔافضل للعاملكام أ 
  ادلراسة. 

علهيا من ٔاننا نورد عىل أالقل مأخذين لغة اليت متثلها ٕاال ابلرمغ من هذه أالمهية البالكن 
  انحيتني:

                                                 
  .55صالح محمد ٔامحد، املرجع السابق، ص  -  486 

  .املرجع نفسه -  487 

للعامل، جند القضاء قلام يلجأ ٕاىل اسـتعاملها خاصة أالحاكم االٔكرث نفعا يق ابلرمغ من ٔاهنا الطريقة املثىل لتجسـيد مبدٔا تطب  - 488 
. مفثال من بني التطبيقات القضائية لهذه املقارنة بني املزااي املتاكفئة حممكة النقض الفرنسـية اليت تبنت الطريقة الثالثة ٔاو

 ,.CHEVILLARD Alain, op.citكره: ، ذ1962فيفري  09الطريقة جند قرار حممكة الاسـتئناف لباريس املؤرخ يف 
p. 371, note n° 60.  

  .48و 47ص املرجع السابق، محمود جامل ادلين زيك،  -  489 
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يؤدي  ،للعاملأالحاكم االٔكرث نفعا اسـتخالص  عندتطبيق هذه الطريقة  :مفن انحية ٔاوىل
  ٕاىل تقسـمي النصوص القانونية وجعلها مبعرثة، أالمر اذلي جيعلها صعبة التطبيق. 

عىل جتزئة القواعد  لسبب ارتاكزهاملقارنة التحليلية، ال ميكن تطبيق طريقة ا :من انحية اثنية
ال ميكن ٕاذ يف بعض أالحيان،  ،القانونية ومقارنهتا مع القواعد املشاهبة يف املصادر أالخرى املتدافعة

ٕان اكنت هذه  ،اجزتاء بعض القواعد الرتباطها ابلقواعد أالخرى الواردة يف النص القانوين نفسه
ن احلقوق والالزتامات. فٕان مل نمتكن من فصل احلق املكرس يف القاعدة القواعد تشلك منظومة م

جيب اللجوء ٕاىل ٕاجراء مقارنة لكية ٔاو ٕاجاملية لهذه  ،عن بقية احلقوق والالزتامات الرتباطها
  .)490(احلقوق املتاكمةل

 املزاايمن  مزية معرفة ٕان اكنتننا من اذلي ميكّ  ،ذلكل هناك رضورة البحث عن السبيل
ٔاكيد ٔان القايض جيب ٔان يلعب دوره اكمال يف التقيص عن  ،قابل للفصل عن بقية احلقوقغري 

فقانوان  معليا، احلقوق والالزتامات املرتبطة ارتباطا منطقيا واملشرتكة يف مقتضيات العمل قانوان ٔاو
ن ال يصح ٔان نقبل بتقسـمي املزااي حبيث تفرغ من حمتواها القانوين ٔاو من الهدف اذلي وضعت م

  .)492(. ومعليا كذكل جيب مراعاة مقتضيات العمل يف املؤسسة اقتصاداي)491(ٔاجهل

وٕان اكنت صاحلة ملّا اكن قانون  ،للعامل نفعإان اسـتخالص ٔاٌي من القواعد املتدافعة ٔاكرث 
الاجامتعية املمنوحة للعامل، لكهنا مل تعد قادرة  واملزاايالعمل يعرف فقط تقدما من حيث امحلاية 

بعد التطور اذلي  ،أالحاكم االٔكرث نفعاىل متكني العامل من الاسـتفادة من تطبيق لوحدها ع
 ومزاايعرفته معلية التفاوض امجلاعي، ٕاذ ٔاصبح قانون العمل ال يتطور بشلك يأيت حبامية ٔافضل 

                                                 
  .58صالح محمد ٔامحد، املرجع السابق، ص  -  490 

بعض القواعد القانونية توضع بشلك متناسق، ابلتايل ال ميكن تقسـميها دون املساس هبذا التنامغ والتناسق، مثال  - 491 
ع شـبكة أالجور يف املؤسسة، ٔاكيد ٔانه حني ٕاقرار منح وعالوات للعامل تكون بشلك متناسق بيهنا مع أالجر وض

القاعدي، فال ميكن للعامل الاسـتفادة من أالجر القاعدي يف اتفاقية جامعية للمؤسسة واملنح يف اتفاقية جامعية 
ميكن تطبيق نظام العالوات املنصوص  الكل . كذد شـبكة ٔاجور املؤسسة تنامغهإافقأاخرى، ٔالن ذكل من شأنه 

  علهيا يف اتفاقية جامعية وحتديد نسـبة منحها وفق اتفاقية جامعية ٔاخرى.

سه الاسـتفادة من املنح ٔاو من ف ٕان تطبيق أالجر القاعدي املنصوص عليه يف اتفاقية جامعية ويف الوقت ن  -  492 
فٕان اكنت تدفع عالوة املنطقة مثال كنسـبة من أالجر  ،ةعية ٔاخرى انضمت ٕالهيا املؤسسالعالوات وفق اتفاقية جام

سـيخل ابلتوازن أالمر اذلي القاعدي فتطبيق ٔاجر قاعدي غري املنصوص عليه يف شـبكة أالجور للمؤسسة 
  الاقتصادي للمؤسسة، فال ميكن لصاحب العمل يف هذه احلاةل حتمل ذكل. 
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 االتفاقية امجلاعية تكون مبقابل جديدة يف مزيةبل ٔاحضى حصول العامل عىل حق ٔاو  ،ٔاكرث للعامل
  .)493(بل عادة ما يكون نضري ختليه عىل حقوق ومزااي اكن يسـتفيد مهنا مسـبقاواملقا

جعل من طريقة املقارنة التحليلية غري  ،هذا التطور اذلي طرٔا عىل معلية التفاوض امجلاعي
  .نفعا هلاالٔكرث  أالحاكمبل ٔاحياان ترض مبصاحل العامل بأن ال تضمن هل تطبيق  ،جمدية دوما

  بني املزااي املتاكفئةمل وفق املقارنة اللعم االٔكرث نفعا أالحاكحتديد  – اثلثا

ٔان يبين  )494(كنتيجة للمآخذ العديدة اليت وردت عىل الطريقتني أالوىل والثانية، حاول الفقه
أالحاكم االٔكرث ل ٕاىل اسـتنباط و للوص ،طريقة اثلثة للمقارنة بني القواعد املتدافعة من عدة مصادر

يكون هناك ٕاهدار حلقوق العامل ودون ٕاحلاق الرضر مبصاحل  للعامل، ذكل دون ٔاننفعا 
  املؤسسة.

أالوىل والثانية، مفن هجة نعمل عىل اجزتاء  تنيهذه الطريقة يف املزج بني الطريق تمكن 
لكن هذه الاجزتاء يكون ٕاىل مجموعات من القواعد القانونية املتحدة  ،القواعد القانونية للمفاضةل بيهنا

يف لك مصدر من املصادر بب، فتمت املفاضةل بني مجموعة من القواعد القانونية يف املوضوع والس 
  .)495(واملفاضةل هنا تكون بشلك ٕاجاميل ولكي املتدافعة،

املنصبة عىل املوضوع  ملزاايفا ،يف حاةل تدافع القواعد القانونية من مصادر متنوعة ابلتايل
بقا ملبدٔا عدم امجلع بني املزااي املتحدة يف املوضوع ط  ال ميكن امجلع بيهنا ،نفسه ٔاو املتحدة يف السبب

                                                 
نتيجة التطور احلاصل يف املفاوضات ٕاذ  donnant-nnantles accords doهذا ما يعرف بـاتفاقات املساومة  -  493 

امجلاعية خاصة ما تعلق ابالتفاقات املتعلقة ابحملافظة عىل مناصب العمل، ظهرت ملواهجة أالزمات اليت تعيشها 
هبا ٔاصبح ميكن لصاحب العمل ٔان يفرض رشوطه (عادة يف شلك التخيل عن مزااي مكتسـبة للعامل) و املؤسسات 
  مقابل إالبقاء عىل مناصب العمل. انظر يف مفهوم هذه االتفاقات: عىل العامل

 CANUT Florence, op.cit., p. 455 et s ; AUBERT-MONPEYSSEN Thérèse, «Valeur 
juridique d'un accord de maintien de l'emploi », D, 1998, p. 480, 
http://decouvrir.dalloz.fr 

494 - CHEVILLARD Alain, op.cit., p. 373; JEANSEN Emeric, op.cit., p. 133 et s.; 
ROUSPIDE-KATCHADOURIAN Marie-Noëlle, Le juge et le contrat de travail, 
LGDJ, Paris 2014, p. 163 et s. 

495 - FOURCADE Cécile, op.cit., p. 68.  
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 .)497(تطبيقها جيبللعامل  نفعا، فقط االٔكرث ٕاّال عند وجود اتفاق خمالف، )496(ٔاو السبب

وفق هذا احلل فٕان املقارنة تمت فقط بني القواعد املنصبة عىل املوضوع نفسه ٔاو املتحدة يف 
لطريقة املقارنة  وتوسـيع )498(اللكية ٔاو إالجاملية لطريقة املقارنة تضييقالسبب، مبعىن آخر هو 

  .)499(التحليلية

 ؟املوضوع نفسه واملتحدة يف السببلكن ما املقصود ابملقارنة بني القواعد اليت تنصب عىل 
ٕاىل مجموعات  اذكل معناه ٔان املقارنة ال تكون بني النصوص املتدافعة كنص اكمل، بل يمت جتزئهت

 ددة.تنصب عىل تنظمي مواضيع حم

ٕاىل مجموعات متحدة يف املوضوع والسبب ليس بأمر  ،ٕان البحث عن طريقة لتقسـمي القواعد
ُ بل ، )500(هني، فقةل من الفقه من حاول ٔان حيرص هذا مفهوم رتك هذا اجملال دامئا للسلطة ي

يصعب ٕاذ  ،)501(ذكل كون ٔان وحدة املوضوع والسبب مفهوم مرنوسبب التقديرية للقايض. 
من ابلرمغ من ٔانه  ،)502(متحدة يف املوضوع والسبب مزاايواعد اليت تتضمن فصل ٔاو عزل الق

  فهوم واحض وجيل يف ظاهره.حيث امل 

                                                 
496 - DRAI  Laurent, «Pas de cumul d'avantages ayant le même objet ou la même cause», 

JCP S, n° 28, 12 Juillet 2011, 1343. 
497 - A. plé. 18 mars 1988, D, 1989, p. 221. http://decouvrir.dalloz.fr    

 بشلك لكي ة رٔاينا ٔانه يمت ٕاجراء املفاضةل بني نصوص قانونية متدافعةٕاذ وفق طريقة املقارنة اللكية ٔاو إالجاملي - 498 
، فمت تضييقها ٔالن املقارنة ال تكون بني النص لكه كوحدة لكها للعامل فتطبق قواعده نفعاللوصول ٕاىل ٔاي مهنا ٔاكرث 

  متاكمةل بل بني مجموعة من نصوصه فقط اليت تتحد يف املوضوع والسبب.

ل املقارنة عوض ٔان تكون قاعدة بقاعدة ٔاصبحت مجموعة من القواعد املتحدة يف السبب واملوضوع ٕاذ مت توسـيع جما -  499 
  مقارنة مبجموعة ٔاخرى من القواعد مضن النصوص القانونية املتدافعة.

500 - DOCKÈS Emmanuel, L’application dans le temps des règles de droit du travail, 
op.cit., p. 499. 

501 - DESPAX Michel, «La place de la convention d’entreprise dans le système 
conventionnel», op.cit., p. 13. 

502  - BUGADA Alexis, L’avantage acquis en droit du travail, op.cit., p. 93. 
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ووحدة السبب يه  ،القواعديف توى احمل فالبعض جعل من معىن وحدة املوضوع يه وحدة 
حي لك قاعدة تتضمن تعويضات عن الترسمثال  ،)503(تكل القواعدوحدة الغاية املقصود حتقيقها من 

ٔالسـباب اقتصادية يه قواعد متحدة يف املوضوع، ولك القواعد اليت هتدف ٕاىل جرب الرضر النامج 
  عن الترسحي ٔالسـباب اقتصادية يه ٔايضا لها السبب نفسه.

بشأن اعتباره ٔان عزل القواعد القانونية ٕاىل فئات تتحد يف  ،الفقه ٕاليهنؤيد ما ذهب 
، ذلا نقرتح ٔان تكون املقارنة بعد عزل )504(بيقاملوضوع ٔاو السبب معيار مرن وصعب التط 

. مث )505(ٔاو تنصب عىل تنظمي موضوع واحد هانفس الطبيعة القواعد القانونية اليت تنصب عىل 
 اكفئةـتكون بني مزااي متللعامل، فاملقارنة أالحاكم االٔكرث نفعا حتليل هذه القواعد للوصول ٕاىل 

قارن ابلقواعد املنصبة عىل تُ  ،واحدموضوع عىل تنظمي  لكن ليس قاعدة بقاعدة بل القواعد املنصبة
، والهدف منه الوصول ٕاىل حتديد النظام )506(يف املصادر أالخرى املتدافعة املوضوع نفسهتنظمي 
  اليت حنتاج لتطبيقها للعامل.أالحاكم االٔكرث نفعا للعامل، مث بعد ذكل نتعرف عىل  نفعااالٔكرث 

ا ٕاىل طريقة املقارنة التحليلية، ذلا جند كثري من نالحظ ٔان هذه الطريقة تقرتب كثري 
من ال يفرقون بني الطريقتني (طريقة املقارنة التحليلية وطريقة املقارنة بني املزااي  )507(الكتاب

                                                 
503  - CHEVILLARD Alain, op.cit., p. 373. 
504 - DESPAX Michel, «La place de la convention d’entreprise dans le système 

conventionnel», op.cit., p. 13 ; BUGADA Alexis, l’avantage acquis en droit du 
travail, op.cit., p. 93 

فنظام أالجور يتعلق بتنظمي موحد والغياب يشلك نظام واحد، الراحة والعطل القانونية يشلك ٔايضا تنظمي موحد  -  505 
  القواعد حسب تربطها يف املوضوع املزمع تنظميه. وهكذا. فيجب تقسـمي

  ، انظر يف ذكل:1963لوقت طويل ٔايدت حممكة النقض الفرنسـية العمل وفق هذا الهنج منذ  -  506 

AUBERT-MONPEYSSEN Thérèse, «Méthodes de comparaison des avantages», JCP 
E, n° 44, 29 octobre 1998, p. 1742, note 20. 

ن الكتاب من يسموهنا طريقة املقارنة اللكية ٔاو إالجاملية وهو ما نراه غري صائب يف نظران ٔالن املقارنة اللكية بل م -  507 
تقتيض مقارنة النص كوحدة متاكمةل، أما ٕان أردان مقارنة أجزاء يف النص مع أجزاء ممثةل يف النصوص أالخرى حمل 

، انظر يف ذكل: صالح محمد أمحد، املرجع السابق، ص )اي املتاكفئةطريقة مقارنة املزا(التدافع نلجأ ٕاىل هذه الطريقة 
حيث نالحظ أهنا تسـتعمل مصطلحات أالمر نفسه وقفنا عليه يف بعض قرارات حممكة النقض الفرنسـية  .58و 57

 املتاكفئةتفيد ٔاهنا طبقت املقارنة التحليلية يف الوقت نفسه مصطلحات تويح أهنا تسـتعمل طريقة املقارنة وفق املزااي 
  :جاء فيه 2007ديسمرب  19قرارها الصادر يف يف هذا ما نالحظه 
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هذه الطريقة جند لها تطبيقات قضائية كثرية خاصة يف القضاء الفرنيس، فبعدما انهتجت  .)املتاكفئة
ة املقارنة التحليلية لفرتة طويةل، ٔاصبحت تعمتد ٔايضا عىل املقارنة حممكة النقض الفرنسـية طريق

خاصة ملا ال ميكن  ،ابملزااي املتاكفئة، ٕاذ مل ميكن يف ٔاحيان كثرية تطبيق طريقة املقارنة التحليلية
  تشلك نظام مرتابط.اليت جتزئة القواعد القانونية 

ملا قارن بني املزااي املقدمة  ،كرثجند ٔان القضاء الفرنيس هو من طور هذه الطريقة أ بذكل 
ماكن ٕاجراء املقارنة قاعد بقاعدة فعند عدم إ  ،)508(من قبل لك نص من النصوص حمل التدافع

جلأت حممكة النقض الفرنسـية ٕاىل مقارنة مجمل املزااي اليت تضمهنا النص مبجمل املزااي اليت تضمنهتا 
مجموعة دافع، هذا للوصول ٕاىل حتديد ٔاي حمل الت املتحدة يف املوضوع والسبب النصوص أالخرى
  للعامل.  نفعأاكرث  ٔاحاكهما اكنت

التحليلية  ةجلأت حممكة النقض الفرنسـية ٕاىل ذكل بعدما الحظت ٔان تطبيق طريقة املقارن
دفع اتفاقية جامعية تنص عىل منحة تُ مثال ٕان اكنت  لعامل ٔاكرث مما تنفعه،اب من شأنه ٕاحلاق الرضر
ابملقابل يلزتم صاحب العمل ، ومت ٕالغاء هذه املنحةب اتفاق جامعي الحق للعامل، لكن مبوج

صاحب العمل ابحملافظة عىل مناصب العمل يكون  الزتام فٕانّ  ،ابحملافظة عىل مناصب العمل
  مبقابل وهو ختيل العامل عن تكل املنحة اليت اكنوا يسـتفيدون مهنا.

تقيض ٔان إالبقاء عىل  ،قارنة التحليليةما من شك ٔان ٕاجراء املقارنة بني النصني وفق امل
نالحظ ٔان احملافظة عىل  ،للعامل، لكن مقارنة النصني ابملزااي اليت مينحاهنا ٔانفعٕافادة العامل ابملنحة 
  للعامل من اسـتفادته من تكل املنحة. نفعامناصب العمل ٔاكرث 

                                                                                                                                               

«...Attendu que la détermination du régime le plus favorable doit résulter d'une 
appréciation globale avantage par avantage pour l'ensemble du personnel », 
commenté par SOURIAC Marie-Armelle, «règle de faveur: l'ombre d'un doute, soc. 
19 décembre 2007, pourvoi n° 06-43.330 inédit », RDT, 2008, 399, 
http://decouvrir.dalloz.fr  

 يكون التدافع بني اتفاقيات ٔاو اتفاقات حني ،حممكة النقض الفرنسـية تلجأ ٕاىل ٕاجراء املقارنة وفق املزااي املتاكفئة - 508 
  جامعية سارية، خاصة فامي يتعلق ابتفاقات املساومة. انظر مثال:

Soc. 17 janvier 1996, Dr. Soc., 1996, note BARTHELEMY Jaques, p. 643 ; Soc. 08 
juin 1999, 1999, note SAVATIER Jean, p. 852. 
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لبحث عن تقسـمي ، لكن ليس اب)509(نفعااالٔكرث  أالحاكمذكل خنلص ٔايضا ٕاىل تطبيق  إبتباع
  اليت متنحها.املتاكفئة وٕامنا حسب املزااي القواعد حسب موضوعها وسبهبا 

ٕان هذه الطريقة وٕان حاولت تفادي مآخذ الطريقتني السابقتني، ٕاال ٔاهنا كذكل ليست 
حصيحة دوما، ٕاذ ٔاهنا تؤدي ٕاىل التقليل من املزااي واحلقوق اليت يسـتفيد مهنا العامل، مبا ٔاهنا 

أالحاكم بصدد البحث عن غري ٔاننا لتطبقه عىل العامل،  نفعااسـتنباط النظام االٔكرث  تؤدي ٕاىل
  لنفيد هبا العامل.االٔكرث نفعا 

  

  الفرع الثاين
  للعاملأالحاكم االٔكرث نفعا حتديد  طرقاملفاضةل بني 

  

ورت فلام طُ للعامل،  فعاناالٔكرث  أالحاكملك الطرق صاحلة يف الهناية للوصول ٕاىل حتديد 
للعامل. لكن مبا أالحاكم االٔكرث نفعا ها ٔاكيد ٔان الفقه يرتكز عىل ٔاسس يتبعها للوصول لتحديد لك 

  هبا القايض؟ ٔاهنا صاحلة لكها فأي مهنا ٔافضل ليعمل 

يسـتفيد مهنا عدد املزااي اليت ميكن ٔان  وه بعضها البعض، هذه الطرقمن لك  يفرقما ٕاّن 
  بيهنا للوصول ٕاىل ٔانسب طريقة لتطبيقها. ابلتايل عىل هذا أالساس نفاضل  ،لعاملا

ابلتايل ملا نسرتجع الطريقة أالوىل (طريقة املقارنة إالجاملية ٔاو اللكية)، الحظنا ٔاهنا تؤدي 
عالقة العمل، مبا ٔاهنا تؤدي ٕاىل تطبيق نص واحد  تنظمٕاىل ٕاعدام تنوع املصادر القانونية اليت 

دم القايض اذلي جيد سهوةل يف تطبيق القواعد متاكمل غري قابل للتجزئة، فهذا وٕان اكن خي
طريقة ال ختدم ابملقابل لكهنا  ال يتحمل ٔاعباء كثرية،وختدم مصاحل صاحب العمل اذلي  ،القانونية

مبا ٔاهنا تؤدي ٕاىل تضييق نطاق احلقوق واملزااي اليت يسـتفيد مهنا، كام ٔاهنا متناقضة  ،بتاات العامل
يسـتفيد منه مجيع عىل احلد أالدىن من امحلاية ل  إالبقاءي يريد اذل ،متاما مع روح وٕارادة املرشع

                                                 
، وال يكتفي فقط بشلك موضوعي جمرد للعاملأالحاكم االٔكرث نفعا ب ٔاعينه تطبيق ٕاذ دوما القايض جيب ٔان يضع نص -  509 

، فٕان اكن ذكل من شأنه ٔان حيرمه من مزااي ٔاخرى يف مجموعها ٔافضل مما متنحه هل مزيةبتطبيق القاعدة اليت متنح ٔافضل 
  فيجب ٔان ميتنع عن تطبيقها. ةهذه القاعد
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 منليسـتفيد العامل  ،العامل، لكن يف الوقت نفسه ال يرغب يف تقييد سلطة أالطراف يف االتفاق
   مما عليه الترشيع. ٔاحسن وضع

  ابلتايل هذه الطريقة ال نؤيد تطبيقها، وهو احلال عليه ٕاذ مل جند ٔاي تطبيق قضايئ لها.

، فهـي أفضل الطرق من حيث أهنا توسع من دائرة أما الطريقة الثانية (طريقة املقارنة التحليلية)
للعامل أمر أالحاكم االٔكرث نفعا لتحديد  ةفتطبيق هذه الطريقاملزااي اليت يسـتفيد مهنا العامل، 

  أكرث. تنفعه مبا أننا نسعى ٕاىل حماابة العامل، بأن منح هل أفضلية تطبيق القواعد اليت )510(منطقي

مبا  ،مل وٕاحجاف حبقوق العاملظ يودلأن تطبيقها يف بعض أالحيان ٕاال  ،لكن ابلرمغ من ٔامهيهتا
أضف ٕاىل أن  مما تفيده، أكرثه رض بعد ذكل أهنا ت يظهرلكن  ،لعاملمتنح قاعدة عىل أهنا يف فائدة اأهنا 

  .احدة من املزاايابلتايل وجب مقارنهتا مكجموعة و  ،بعض القواعد ال ميكن تقسـميها

م متٔامر ال مفر منه، ٕان ٔاردان ٔان نُ  الثالثة (طريقة املقارنة ابملزااي املتاكفئة) ةذلا العمل ابلطريق
ٕاجراء مقارنة حسب فيجب اللجوء ٕاىل  ،ة املقارنة التحليلية، ٔالهنا طريقة تمكل طريقحامية العامل
ال يؤدي ٕاىل حتقيق  حتليلية قاعدة بقاعدة ٔامرمقارنة لكام اكن اللجوء ٕاىل ٕاجراء  ،املزااي املتاكفئة

  للعامل.أالحاكم االٔكرث نفعا هو تطبيق ، و املقصودالغرض 

من هل اللجوء ٕاىل ٔاٌي من هذه الطرق سلطة لٔالطراف ٔام لقايض؟  يف أالخري، لكن
 تكون عند وجود نزاع قامئ بني الطرفني ،للعاملأالحاكم االٔكرث نفعا املؤكد ٔان السعي ٕاىل حتديد 

ٔالن اخلالف القامئ بني الطرفني واليت يمت حلها دون اللجوء ٕاىل التسوية  ،اسـتصعب علهيم حهل
  بطرق ودية مبعىن إبرادة الطرفني. يعينالتسوية القضائية 

ابلتايل يمتتع القايض بلك سلطته فهذه الطرق يمت اللجوء ٕالهيا عند التسوية القضائية فقط، 
أالحاكم االٔكرث نفعا للوصول ٕاىل اسـتخالص  ،ن هذه الطرقيف اللجوء ٕاىل ٔاي م ،التقديرية
  من بني القواعد املتدافعة ليطبقها.للعامل 

ٔان يتفقوا ٔان حزمة من املزااي  ،ميكن لٔالطراف مبوجب عقد العمل امجلاعي كذكل،
متثل وحدة غري قابةل للتجزئة، فهل مثل هذا االتفاق  ،املنصوص علهيا يف االتفاق امجلاعية مثال

                                                 
510 - GAUDU François VATINET Raymonde, Les contrats de travail: Contrats individuels, 

conventions collectives et actes unilatéraux, S/dir. GHESTIN Jacques, traité des contrats, 
LGDJ, Paris, 2001, p. 504. 
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ٕاجراء مقارنة بني املزااي املتاكفئة) قيد سلطة القايض يف اختيار طريقة املقارنة (فيلجأ حيهنا ٕاىل ي 
واملزااي اليت تتضمهنا  ةع ٔايضا بسلطة تقديرية يف تفحص القواعد املتدافعاحلقيقة ٔان القايض يمتت
هذه اجملموعات  ، فللقايض وزن وتقدير مرشوعية هذا الربط بنيمن عدهماواحلاجة ٕاىل اجزتاهئا 

  .)511(من املزااي

يقيض بأولوية تطبيقه عىل حساب  ،جد نص يف عقد العمل امجلاعيأالمر نفسه ٕان وُ 
للعامل، فالقايض هنا ٔايضا ال جيب ٔان يطبق النص مبارشة  نفعانصوص ٔاخرى بسبب ٔانه االٔكرث 

ض ٔامامه وع املعر الزنا بل جيب عليه ٔان يفاضل بني لك النصوص املتنازعة القابةل للتطبيق عىل
، ولن يمتكن من ذكل ٕاّال للعامل ويطبقهنفعا  ٔانه ٔاكرثوجيب ٔان يتوصل هو ٕاىل اسـتخالص 
  ابسـتعامل ٕاحدى طرق املقارنة بني املزااي.

                                                 
  .59صالح محمد ٔامحد، املرجع السابق، ص  -  511 
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  الباب الثاين
  وحدوده للعاملأالحاكم االٔكرث نفعا تطبيق مبدٔا ق نطا
  

تعترب حد ٔادىن من  ،يف ميدان عالقات العمل عقواعد القانونية اليت وضعها املرش ٕان ال
جعلها آمرة ال ميكن  ذلكل مبعىن ٔان املرشع ٔاراد حامية العامل مبوجب هذه القواعد ،)512(امحلاية

سـية واقتصادية واجامتعية وٕانسانية، فيقع ابطال لك بند خيالف هذا العتبارات سـياالزنول عهنا 
ولك ما هيم تنظمي  ،. ٔاما التنظمي احلقيقي لعالقات العمل الفردية وامجلاعية)513(احلد أالدىن

   هنية.امل صادر املمبوجب تنظميها مت ي ،العالقات املهنية

تطبيقه همام اكنت القواعد ب  ادىيُنمل  ،ٕان ٕاعامل مبدٔا تطبيق أالحاكم االٔكرث نفعا للعامل
ٔاخرى كتنازع  قانونية مببادئ كونه ميسقواعد غري معين، بني الاملتدافعة بل ٔاكيد ٔان هناك تدافع 

 مثل مافصل فهيا املؤسس ادلسـتوري  ٔاو مبادئالقوانني من حيث املاكن ٔاو من حيث الزمان 
لسلطة التنفيذية اليت تتخذ يتعلق ابلفصل بني سلطة املرشع يف سن القواعد الترشيعية وا

  النصوص التنظميية املالمئة، ذلا وجب حتديد نطاق تطبيق أالحاكم االٔكرث نفعا (الفصل أالول).

كام ٔان تطبيق املبدٔا لن يكون بشلك مطلق ٕاذ ترد عىل تطبيقه اسـتثناءات متعلقة برضورة 
ٕاعامل مبدٔا تطبيق أالحاكم  ، ابلتايل ترد عىلاحملافظة عىل املصلحة العليا للمجمتع ٔاو املؤسسة
  (الفصل الثاين). االٔكرث نفعا للعامل حدود تضيق من نطاق تطبيقه

  

  

  

                                                 
 ؛315، ص 2008، دار احلامد، عامن، قانون العمل (دراسة مقارنة ابلقانون املدين)املنتقى يف رشح هيمث حامد املصاروة،  -  512 

 19وقانون الضامن الاجامتعي رمق  2002الوسـيط يف رشح قانون العمل وفقا الٓخر التعديالت لسـنة سـيد محمود رمضان، 
  .44، ص 2005، دار الثقافة، عامن، : دراسة مقارنة مع التطبيقات القضائية حملمكيت المتيزي والنقض2001لسـنة 

تعد ابطةل عىل: (( ، يتعلق بعالقات العمل،1990ٔافريل  21 ، مؤرخ يف11-90من قانون رمق  1/ 135تنص املادة  - 513 
  .))وعدمية أالثر لك عالقة معل غري مطابقة ٔالحاكم الترشيع املعمول به
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 الفصل أالول
  للعاملأالحاكم االٔكرث نفعا نطاق مبدٔا تطبيق 

 للعاملأالحاكم االٔكرث نفعا بدٔا تطبيق مب حاجة ٕاىل حتديد النطاق اذلي يُعمل فيه هناك 
، ٕاذ للك مبدٔا نطاق تطبيق )514(ٔاصال مبدأ عدم اعتباره و هدم للمبدٔا  وذكل لن يكون مبثابة

  .معامل هذا اجملال حتديدفيجب 

وصول ٕاىل تطبيق ٔاكرثها نفعا ٕاعامل املبدٔا يكون من خالل تدافع القواعد القانونية للٕاذ 
هذا التدافع لن يكون بني املصادر الرمسية لقانون العمل ٔالن املساةٔل هذه مفصول فهيا و  ،للعامل
 وصؤان تكون النص )515(سـتور اجلزائري، فيجب ٔان يكون الترشيع حمرتما ملبادئ ادلسـتوريف ادل

  .ةالنصوص الترشيعيالتنظميية متفقة مع 

اعرتف للرشاكء الاجامتعيني بدورمه أالسايس يف  11-90املرشع اجلزائري يف قانون  نّ كام أ 
ٕاذ لتحقيق ذكل ن وسائل تنظميية هنم م، مفكّ عمل الفردية وامجلاعية اليت تربطهمتنظمي عالقات ال

احلد أالدىن من التنظمي اسـتكامل يمت مبوجهبا ٕابرام االتفاقيات واالتفاقات امجلاعية.  حق خول هلم
لتوضيح  كذكل ،اذلي وضعته ادلوةل للعالقات املهنية مبوجب النصوص الترشيعية والتنظميية

  ضع االٓليات التنظميية الكفيةل بتنفيذها.وو الترشيعية اليت نص علهيا املرشع وتفصيل بعض املبادئ

ابلتايل مبناسـبة عرض نزاع اجامتعي ٔامام القسم الاجامتعي ابحملمكة عىل القايض ٔان يتفحص 
لك أالحاكم القانونية السارية املتضمنة يف لك املصادر املتدافعة، فعلية ٔان يفيد العامل ابٔالحاكم 

ليس معناه ٔان تكل أالحاكم وحدها السارية بل تبقى  االٔكرث نفعا هل (املبحث أالول)، غري ٔان ذكل
لك أالحاكم أالخرى حمل التدافع سارية وٕان تضمنت نفعا ٔاقل للعامل يف هذا الزناع (املبحث 

  .الثاين)
                                                 

هناك من ٔانكر صفة املبدٔا عىل تطبيق أالحاكم االٔكرث نفعا للعامل، نظرا لعدم ٕاماكن تطبيقه عىل لك تدافع للقواعد  - 514 
  انظر يف ذكل: القانونية يف قانون العمل،

PELISSIER Jean, «Existe-t-il un principe de faveur en droit du travail ?», op.cit., p, 389. 

دسـتور من  169اجمللس ادلسـتوري بذكل طبقا لنص املادة قبل وٕاال اكن الترشيع غري دسـتوري، بعد ترصحي من  - 515 
ٕاذا ارتأى اجمللس ادلسـتوري ٔان نصا ترشيعيا ٔاو تنظمييا غري يل: ((جاء نصها اكلتا اليت 1996 امجلهورية اجلزائرية لسـنة

  )).دسـتوري، يفقد هذا النص ٔاثره، ابتداء من يوم قرار اجمللس
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165 
 

 املبحث أالول
  للعامل يه الواجبة التطبيق نفعااالٔكرث  أالحاكم،عند تدافع 

واجملموعة  )516(وىل يه املصادر الرمسيةاالٔ  ،ٕاىل مجموعتني معومامصادر قانون العمل تقسم 
ابلرمغ من ٔان املرشع اجلزائري عدد مصادر قانون العمل اجلزائري . )517(الثانية يه املصادر املهنية

امجلاعية مع عقد العمل  ٔاو االتفاقات لكنه اكتفى فقط بذكر الترشيع والتنظمي واالتفاقيات
ون ـــهذه املصادر مبا انه يقر هبا يف نصوص قانرع ذكر مجيع ـــىل املشـان عـوك، )518(رديــالف

90 -11)519(.  

املبادئ العامة اليت تضمهنا، والترشيع حيلينا ٕاىل  لتفصيلفنجد ٔان ادلسـتور حييلنا ٕاىل الترشيع 
املرشع ٕاىل النصوص حييلنا لكن يف قانون العمل  ،ٕالجراءات الالزمة لتنفيذ القانونالتنظمي لبيان ا

 يلـيعي ؤاحياان ٕاىل النظام ادلاختفاقيات امجلاعية لبيان طرق تفعيل نص ترش التنظميية ٔاو ٕاىل اال
تبعنا منطق ا ٕاذاهذا ما يعطي االتفاقيات امجلاعية والنظام ادلاخيل مرتبة النص التنظميي ال قوته 

  .)520(ابلرمغ من ٔان املرشع خص لك مهنا مبجال حمدد يف القانون ،تدرج القواعد القانونية

در قانون العمل حيمكها تدرٌج، لكن تطبيقا لقواعد النظام العام الاجامتعي لن ٕاذن حىت مصا
مضن لك أالحاكم االٔكرث نفعا بل تطبق فقط  ،يعمل هبرم تدرج القواعد القانونية كام هو معروف

لكن تنازع القواعد القانونية الرمسية فامي بيهنا،  حنييطبق ال هذا املبدٔا  .القواعد الرمسية واملهنية

                                                 
  املبادئ املكرسة يف ادلسـتور واالتفاقيات ادلولية املتعلقة ابلعمل والترشيع العادي والفرعي. -  516 

ٔاو التعلاميت  عية للعمل وعقود العمل الفردية، النظام ادلاخيل للمؤسسةتتضمن لك من االتفاقيات واالتفاقات امجلا - 517 
  ، العادات وأالعراف املهنية، والتعهد الفردي لصاحب العمل.ادلاخلية

وتنشأ عهنا ، يتعلق بعالقات العمل، عىل: ((1990ٔافريل  21، مؤرخ يف 11-90من قانون رمق  03فقرة  08تنص املادة  -  518 
  )).الترشيع والتنظمي واالتفاقيات ٔاو االتفاقات امجلاعية وعقد العملاجباهتم وفق ما حيدده حقوق املعنيني وو

 79ٕاىل  75لكن نظمه مبوجب املواد من  08مثال مل يمت ذكر النظام ادلاخيل مكصدر تنظميي همين لعالقة العمل يف املادة  - 519 
غري ٔاّن التعلاميت ادلاخلية ٔاو العادات املهنية  .عمل، يتعلق بعالقات ال1990ٔافريل  21، مؤرخ يف 11-90من قانون 

  والتعهد الفردي لصاحب العمل مل تذكر يف ٔاي نص يف قانون العمل اجلزائري.

أالمر نفسه جملال االتفاقيات امجلاعية وكذا النظام  ،11-90مفجال النصوص التنظميية يشري ٕالهيا املرشع رصاحة يف قانون  -  520 
  ادلاخيل.



  الباب الثاين: نطاق مبدٔا تطبيق أالحاكم االٔكرث نفعا للعامل وحدوده
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واعد االتفاقية (املطلب أالول). كذكل قالقواعد القانونية الرمسية مع ال تدافع يعمل به فقط حني
  احلل نفسه يعمل به عند تدافع القواعد االتفاقية فامي بيهنا (املطلب الثاين).

  
  املطلب أالول

  تنازع القواعد القانونية الرمسية فامي بيهنا ومع القواعد االتفاقية
  

ا ـال ميكن تصور تدافعهفبل يه حد ٔادىن من امحلاية  ،مزاايال تتضمن يعية القواعد الترش 
 وهنا نطبق القواعد املعروفة يف تنازع القوانني من حيث املاكن والزمان. ،بل ميكن ٔان تتنازع

ٔان و عن ٔافضلها ٔالن ذكل يقتيض وجود قاعدتني قابلتني للتطبيق ابلتايل ال ميكن ٔاطالقا احلديث 
  مقارنة ابلقاعدة أالخرى. مزية ضمنقاعدة تت

فال ميكنه ٔان يسـتفيد  نفسها، ح مبوجب نصني حقني للعامل من الطبيعةنالقانون مي  وٕان اكن
، ٔالنه يف هذه احلاةل يكون نص واحد فقط ساري من النصني معا بل فقط من نص واحد

  .املفعول، ٔاما النص الثاين فهو ملغى ابلنص اجلديد

ج النص التنظميي عن القاعدة اليت تضمهنا نص ترشيعي فال نقول روخب ٕان تعلق أالمرٔاما 
عىل النص التنظميي ٔان يكون متفقا مع النص جيب ٔان هناك تدافع بني النصوص ٔالنه هنا 

  .(الفرع أالول) الترشيعي ٕاعامال ملبدٔا التدرج الهريم للقواعد القانونية

تدافع بني ال  يشرتط حصول لعاملمببدٔا تطبيق أالحاكم االٔكرث نفعا لليك يعمل ابلتايل، 
ورد يف  هميناتفايق مع نص  املتعلقني ابلعمل) الترشيع ٔاو التنظمي( رمسي مصدرٔاحاكم وردت يف 

(الفرع  املصادر املهنية أالخرى عقد العمل الفردي ٔاو يف االتفاقيات ٔاو االتفاقات امجلاعية ٔاو
  الثاين).
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  نطاق مبدٔا تطبيق أالحاكم االٔكرث نفعا للعامل الفصل أالول:
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  الفرع أالول
  بيهناتنازع القواعد الرمسية فامي 

يف اجلريدة الرمسية  )521(من يوم نرشها صاحلة للتطبيقالرشعية النصوص القانونية  تكون
  .)522(ٕالغاهئا اترخي للجمهورية اجلزائرية ادلميقراطية الشعبية ٕاىل غاية

للعامل مت الاعرتاف مباكنته الترشيعية ال أالحاكم االٔكرث نفعا تطرقنا ٕاىل ٔان مبدٔا تطبيق 
لن يطرح مشلك تنازع النصوص الترشيعية مع املصادر أالمسى، فيعمل مببدٔا ادلسـتورية، ابلتايل 

لنص الترشيعي حمرتما ومتفقا مع املصادر اليت أان يظل  ذلا جيبالتدرج الهريم للقواعد القانونية 
  .)523(تعلوه درجة يف هرم تدرج القوانني

                                                 
املدين، جاء  القانون، يتضمن 1975سبمترب  26، مؤرخ يف 58- 75من ٔامر  04لكيفيات احملددة يف املادة وفق ا - 521 

تطبق القوانني يف تراب امجلهورية اجلزائرية ادلميقراطية الشعبية ابتداء من يوم نرشها يف اجلريدة نصها اكلتايل: ((
  الرمسية.

وم اكمل من اترخي نرشها ويف النوايح االٔخرى يف نطاق لك دائرة بعد تكون انفذة املفعول ابجلزائر العامصة بعد ميض ي
  )).ميض يوم اكمل من اترخي وصول اجلريدة الرمسية ٕاىل مقر ادلائرة ويشهد عىل ذكل خمت ادلائرة املوضوع عىل اجلريدة

سبمترب  26يف ، مؤرخ 58-75من ٔامر  02بشلك رصحي ٔاو بشلك مضين، ٕاذ تنص املادة  يمت ٕالغاء نص قانوين - 522 
ال يرسي القانون ٕاّال عىل ما يقع يف املسـتقبل وال يكون هل ٔاثر رجعي. وال املدين، عىل: (( القانون، يتضمن 1975

  جيوز ٕالغاء القانون ٕاّال بقانون الحق ينص عىل هذا إاللغاء.

نظم من جديد موضوعا  وقد يكون إاللغاء مضنيا ٕاذا تضمن القانون اجلديد نصا يتعارض مع نص القانون القدمي ٔاو
 237، ص املرجع السابقيف ٔاوجه إاللغاء جعفور محمد سعيد،  انظر)). سـبق ٔان قرر قواعده ذكل القانون القدمي

  وما بعدها.

و أ هنا جيب املالحظة ٔان يف النظام القضايئ اجلزائري ملا مل تعطى صالحية رقابة دسـتورية القوانني للقضاء  - 523 
سـتوري للفصل يف مدى دسـتورية قانون، نتج عنه ٔان القايض يطبق القانون ولو اكن صالحية ٕاخطار اجمللس ادل

عدم فعلية الرقابة للتفصيل يف نظام الرقابة عىل دسـتورية القوانني يف اجلزائر، انظر: جامم عزيز،  دلسـتور.ل منايف
د  تزيي وزو،ة مولود معمري، ، مذكرة لنيل درجة املاجسـتري يف القانون، جامععىل دسـتورية القوانني يف اجلزائر

جمةل اجمللس ، دور اجمللس ادلسـتوري اجلزائري يف ضامن مبدٔا مسو ادلسـتوروما بعدها؛ عباس عامر،  80ص  ،ت
  .73- 72ص  ،2013، العدد أالول، ادلسـتوري

خمالفا ا ٔانه جاء غري ٔان أالمر خمتلف يف القضاء إالداري اذلي ٔاصبح يتحرر، ٕاذ استبعد تطبيق نصا ترشيعيا مب
لدلسـتور، فقبل جملس ادلوةل طعنا لتجاوز السلطة (ابلرمغ وجود نص رصحي يف القانون أالسايس للقضاء حيرض 
الطعن يف قرارات اجمللس أالعىل للقضاء) طبقا للمبادئ العامة يف القانون. قرار جملس ادلوةل الصادر حتت رمق 

: عبديل سفيان، ضامانت اسـتقاللية السلطة . انظر يف تفصيل ذكل1998جويلية  27املؤرخ يف  172994
  وما بعدها. 99، ص 2011القضائية بني اجلزائر وفرنسا، د د ن، اجلزائر، 
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 ُ ا ٔاو بني القواعد القانونية تنازع القواعد القانونية الترشيعية فامي بيهنعند طرح لكن أالمر ي
  الترشيعية والقواعد القانونية التنظميية.

  ونية الترشيعية فامي بيهناتنازع القواعد القان –ٔاوال 

بوضع القواعد من ادلسـتور اجلزائري فالسلطة الترشيعية يه اخملوةل  122ابلرجوع ٕاىل املادة 
  . )524(رسة احلق النقايباملتعلقة بقانون العمل والضامن الاجامتعي ومما العامة

تنازع هنا يكون تنازع زماين ال غري، مبعىن البحث عن القواعد القانونية ٔاي ديث عن احلٕاّن 
بني  تطبيق أالحاكم االٔكرث نفعا للعامل مبدأ فال ميكن تصور ٕاعامل   الرشعية الواجبة التطبيق.

كن ٔان تتدافع، بل واحدة قواعد قانونية تضمنهتا نصوص ترشيعية ٔالن النصوص الترشيعية ال مي
والنص الساري وحده اذلي جيد سبيال للتطبيق، ونتعرف عىل ، )525(فقط يه الواجبة التطبيق

 النص الساري من خالل ٕاعامل قواعد تنازع القوانني من حيث الزمان.

يطبق احلل نفسه حني تنازع نصوص ترشيعية متعلقة بقانون العمل، فتطبق النصوص 
ظر ٕاىل كوهنا ٔاكرث نفعا للعامل ٔاو ال. لكن ذكل ليس من شأنه ٔان يؤثر عىل السارية فقط دون الن

  حصة عقود العمل املربمة يف ظل القانون القدمي، بل تظل سارية.

  تنازع القواعد القانونية الترشيعية مع القواعد التنظميية التنفيذية –اثنيا 

من  122الربملان طبقا لنص املادة تخذ النصوص التنظميية التنفيذية تطبيقا للترشيع، مفهمة تُ 
ادلسـتور يه سن القواعد العامة املتعلقة بقانون العمل، فيرتك هممة تفصيل كيفيات تطبيق هذه 

 125القواعد للسلطة التنفيذية مبوجب التنظاميت، وتعود هذه السلطة للوزير أالول حسب املادة 
عن الربملان يف هذا  ةصادر ذ القوانني الهممة تنفيفهل وعليه  ،من ادلسـتور اجلزائري )526(02فقرة 

                                                 
يرشع الربملان يف امليادين اليت ، عىل: ((1996لسـنة  ةاجلزائريامجلهورية من دسـتور  18املطة  122تنص املادة  -  524 

  :خيصصها هل ادلسـتور، وكذكل يف اجملاالت االٓتية
  ))بقانون العمل والضامن الاجامتعي، وممارسة احلق النقايبالقواعد العامة املتعلقة  –) 18(

اليت اكنت تفاقية فلكتا القاعدتني صاحلتني للتطبيق فنفاضل بيهنام لنصل ٕاىل تطبيق االقواعد العىل خالف تنازع  - 525 
  االٔكرث نفعا للعامل. ٔاحاكهما

يف اجملال التنظميي  تطبيق القواننييندرج عىل: ((1996امجلهورية اجلزائرية لسـنة  دسـتورمن  2/ 125تنص املادة  - 526 
  ))اذلي يعود للوزير أالول
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ٔاسوة ابدلسـتور الفرنيس لسـنة حمددة مبوجب ادلسـتور والتنظمي ٕاّن جماالت الترشيع  .)527(اجملال
لكنه لوحظ ٔان الرقابة ، )529(قيد للسلطة التنفيذية جماالت الترشيعحتديد  يعترب و، )528(1958

  . )530(ةل يف ادلسـتور اجلزائريعىل هذا الفصل بني جمايل الترشيع والتنظمي غري فعا

يف و م القواعد املتخذة مبوجب الترشيع،رت النصوص التنفيذية جيب ٔان حتغري ٔانه يبقي ٔاّن 
خيضع ملراقبة القايض إالداري اذلي يمتتع بسلطة حاةل خمالفة نص تنظميي تنفيذي لنص ترشيعي 

  .)531(مدى مرشوعيته حفص

ٕان ٔاتت  ا للعامل هل جتد طريقا للتطبيق؟لكن ٕان اكنت اخملالفة ٔاتت بقواعد ٔاكرث نفع
النصوص التنظميية التطبيقية بقواعد ٔاكرث نفعا مما نص عىل املرشع يف النص الترشيعي ال يكون ٕاال 

منه سن  122املادة  مبوجبتعداي عىل اختصاصات املرشع اذلي خول هل ادلسـتور رصاحة 
                                                 

  .105، ص 2008، د م ن، للنرش ، لباد2لباد انرص، الوجزي يف القانون إالداري، ط  -  527 
528 - BENABBOU-KIRANE Fatiha, «Le domaine de la loi et du règlement dans la 

constitution Algérienne de 1996», RASJEP, n° 03, 2011, p. 06. 
529  - MATHIEU Bertrand, «La part de la loi, la part du règlement. De la limitation de la 

compétence réglementaire à la limitation de la compétence législative», revue 
pouvoir, n° 114, 2005, p. 75. 

530 - BENABBOU-KIRANE Fatiha, op.cit., p. 23. 
 9طبقا لنص املادة يف هذه احلاةل القايض إالداري هل سلطة رقابة مرشوعية التنظاميت للقوانني املتخذة تطبيقا لها، ( - 531 

تنظميه ومعهل، ج ر ، يتعلق ابختصاصات جملس ادلوةل و 1998مايو  30، مؤرخ يف 01-98من قانون عضوي رمق 
طعنا قضائيا ضد مرسوم قبول ٔان املامرسة العملية يف اجلزائر مل تعرف  غري ) 1998ينويو  01، صادر يف 37د عد

-95من نظام  05تنفيذي، لكن فامي يتعلق ابلسلطة التنظميية جمللس النقد والقرض مت النظر يف مدى رشعية املادة 
، يتعلق مبراقبة الرصف ج 1992مارس  04 مؤرخ يف 04- 92يعدل ويمتم نظام  1995ديسمرب  23مؤرخ يف  07

ماي  08بتارخي  2138دلوةل يف قرار صادر حتت رمق . فقد فصل جملس ا1996فيفري  11يف  صادر، 07ر عدد، 
، يف قضية يونني بنك ضد حمافظ بنك اجلزائر. حيث ٔانه مبوجب القرار استبعد جملس ادلوةل تطبيق املادة 2000

، 1990ٔافريل  14، مؤرخ يف 10-90من قانون  15رشوعيهتا مبا ٔاهنا خمالفة للامدة لعدم م  07- 95من النظام  05
 27مؤرخ يف  01-01، املعدل واملمتم بأمر 1990ٔافريل  18يف  صادر، 16يتعلق ابلنقد والقرض، ج ر عدد 

 ٔاوت 26، مؤرخ يف 11- 03، امللغى مبوجب ٔامر رمق 2001فيفري  28يف  صادر، 14، ج ر عدد 2001فيفري 
  .2003ٔاوت  27يف  ، صادر52ابلنقد والقرض، ج ر عدد  ، املتعلق2003

رض ـنشري فقط ٔان هذه أالنظمة لها قمية نص تنظميي ٔالّن هممة تنظمي النشاط املرصيف ٔاولكت جمللس النقد والق
اةل جملس مراقبة القضاء إالداري ملرشوعية معل السلطات إالدارية املسـتقةل، ح«انظر يف ذكل: قرميس عبد احلق، 

، جمةل الاجهتاد القضايئ، خمرب الاجهتاد »2000ماي  08الصادر يف  2138النقد والقرض: تعليق عىل القرار رمق 
  .232، ص 2006، مارس 03القضايئ ؤاثره عىل حركة الترشيع، جامعة محمد خيرض بسكرة، العدد 
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 يفٔالن  )532(وٕان اكنت ٔاكرث نفعا للعامل ةغري مرشوعفهـي القواعد العامة املتعلقة بقانون العمل، 
ابلتايل يفقد النص التنظميي التنفيذي  ،عىل السلطات اخملوةل للسلطة الترشيعية تعديذكل 

   الرشعية.

فالسلطة الترشيعية ختتص بسن القواعد العامة  ،ٕاذ للك سلطة اختصاصات رصحية واحضة
، فال ميكن ٔان نتصور ٔان )533(التنفيذية ةبيامن ختتص السلطة التنفيذية بوضع القواعد التطبيقي

تتضمن قواعد تنظميية تنفيذية ٔاحاكما ٔافضل من القواعد الترشيعية نظرا لتحديد اختصاصات لك 
  سلطة.

عن بعض اجملاالت اليت يف أالصل ختتص هبا، فاكن السلطة الترشيعية ختيل هناك من رٔاى 
ظم بعض القواعد العامة املتعلقة بقانون تنذكل طريقا للسلطة التنفيذية بأن تتعدى عن دورها و 

حتدد، عند الاقتضاء تنص عىل: (( 11-90من قانون  04لرجوع ٕاىل نص املادة ، ٕاذ ابالعمل
النظام النوعي لعالقات العمل اليت تعين مسريي  ٔاحاكم خاصة، تتخذ عن طريق التنظمي،

جارية والصيد البحري املؤسسات ومسـتخديم املالحة اجلوية والبحرية ومسـتخديم السفن الت
والعامل يف املزنل والصحفيني والفنانني واملرسحيني واملمثلني التجاريني وراييض النخبة ومسـتخديم 

  .))البيوت، وذكل بغض النظر عن ٔاحاكم هذا القانون، ويف ٕاطار الترشيع املعمول به

لنوعي لنظام اابهذه أالحاكم اخلاصة  )534(حفسب رٔاي أالسـتاذ قريش محمد نرص ادلين
ومسـتخديم املالحة اجلوية والبحرية ومسـتخديم السفن  لعالقات العمل ملسريي املؤسسات

التجارية والصيد البحري والعامل يف املزنل والصحفيني والفنانني واملرسحيني واملمثلني التجاريني 

                                                 
  .112، ص املرجع السابقاهاب حسن اسامعيل،  -  532 
  حول جمال الترشيع والتنظمي انظر:للتفصيل ٔاكرث  -  533 

MATHIEU Bertrand, «La part de la loi, la part du règlement. De la limitation de la 
compétence réglementaire à la limitation de la compétence législative», op.cit., p. 73. 

534 - Voir, KORICHE Mohamed Nasr-Eddine, Droit du travail : les transformations du 
droit Algérien du travail entre statut et contrat, t 01, relation d’emploi et de travail 
une contractualisation relative, OPU, Alger, 2009, p. 43. 
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وراييض النخبة ومسـتخديم البيوت، اكن جيب ٔان تصدر يف شلك نصوص ترشيعية ال 
  .)535(تنظميية

 11-90من قانون  04املتخذة تطبيقا لنص املادة  )536(ٔان املراسـمي التنفيذية غري ٔانه لوحظ
ال تتضمن يف حقيقة أالمر قواعد عامة تتعلق بقانون العمل بل يه قواعد تنظميية، فاملرسوم 

املتعلق ابلنظام اخلاص بعالقات العمل اخلاصة مبرسي املؤسسات ٔايت بقواعد  290- 90التنفيذي 
ف ٕاىل تنظمي العالقة القامئة بني املسري أالجري الرئييس وجملس إالدارة، ومل يتضمن القواعد هتد

خص السلطة الترشيعية ابلترشيع يف  1996العامة لقانون العمل، ٔالن ادلسـتور اجلزائري لسـنة 
ايب طبقا لك ما يتعلق ابلقواعد العامة املتعلقة بقانون العمل والضامن الاجامتعي وممارسة احلق النق

  . 18 املطة 122للامدة 

لك ما هو ليس قواعد عامة فيلج اختصاص السلطة التنفيذية اليت لها حق ٕاصدار ٕاذ 
كام  من ادلسـتور. 125صالحياهتا أالصلية طبقا لنص املادة  سنصوص تنظميية، ابلتايل فهـي متار 

لها السلطة والصالحية يف ٔان السلطة الترشيعية ملا خولت السلطة التنفيذية تنظمي تكل املواضيع 
  .، ابلتايل السلطة التنفيذية مل تتعدى عىل اختصاص السلطة الترشيعيةذكل

ابلتايل فال يعمل مببدٔا تطبيق أالحاكم االٔكرث نفعا للعامل حني وجود تعارض بني نص 
ٕارهاقا ٔاو ل العامل الزتاما اقل مبا ٔانه محّ  ،ترشيعي مع نص تنظميي، وٕان اكن أالخري ٔاكرث نفعا للعامل

عمل مببدٔا التدرج الهريم للقواعد ٔالنه حني حصول ذكل ي ،نص الترشيع منح حامية ٔافضل من
القانونية، مبوجبه عىل النص التنظميي ٔان يظل متفقا مع النص الترشيعي وٕاال اعترب غري مرشوع 

، ويعد ٔايضا نص غري دسـتوري بترصحي من قبل ويستبعد من جمال التطبيقمن قبل القايض 
  .من ادلسـتور 169جمللس ادلسـتوري طبقا لنص املادة ا

                                                 
عية والسلطة لك ما هو من اختصاص السلطة الترشي بني نالحظ صعوبة يف فصل من الناحية املوضوعية  -  535 

  التنفيذية. انظر يف ذكل:
MATHIEU Bertrand, «La part de la loi, la part du règlement. De la limitation de la 
compétence réglementaire à la limitation de la compétence législative», op.cit., p. 81. 

، يتعلق ابلنظام اخلاص بعالقات العمل اخلاصة مبرسي 9019سبمترب  29، مؤرخ يف 290-90مرسوم تنفيذي رمق  - 536
ديسمرب  08، مؤرخ يف 474-97. ومرسوم تنفيذي رمق 1990ٔاكتوبر  03، صادر يف 42املؤسسات، ج ر عدد 

ديسمرب  14، صادر يف 82، حيدد النظام اخلاص بعالقات العمل اليت تعين العامل يف املزنل، ج ر عدد 1997
1997.  



  الباب الثاين: نطاق مبدٔا تطبيق أالحاكم االٔكرث نفعا للعامل وحدوده
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  الفرع الثاين
  تدافع القواعد القانونية الرمسية مع املصادر االتفاقية

  

تنظمي العالقات املهنية والاجامتعية  مشاركة العامل ٔالحصاب العمل يف مزية قانون العمل
عالقات العمل الفردية  يففاملرشع ختىل عن تنظمي عّدة جوانب ٔاساسـية  ،)537(وحىت الاقتصادية

صاحب العمل ٔاو أ التفاوض بني نقاابت العامل من هجة و عن طريق يمت وامجلاعية، ٕاذ ٔاصبح 
  نقاابت ٔاحصاب العمل من هجة ٔاخرى، لكن دون ٔاي دسرتة للحق يف التفاوض امجلاعي(ٔاوال).

ملرشع فا ،يطرح مساةٔل ٔاي من القواعد واجبة التطبيق ،كام ٔان هذا التنوع يف املصادر
اجلزائري مل ينب بشلك رصحي مساةٔل التدافع بني القواعد الترشيعية والقواعد ذات مصدر 

  اتفايق(اثنيا).

  اقيات واالتفاقات امجلاعية للعملإالطار القانوين للتفاوض امجلاعي والقوة إاللزامية لالتف - ٔاوال 

متخض عهنا زائري، إالصالحات اليت طالت ميدان تنظمي عالقات العمل يف الترشيع اجل نّ إ 
العديد من اجملاالت اليت تبين الطابع التعاقدي يف عالقات العمل وكذا انسحاب ادلوةل من تنظمي 

هتم عالقات العمل الفردية وامجلاعية، ففسح اجملال ٔامام الرشاكء الاجامتعيني للتدخل لتنظمي هذه 
نظمي عالقات العمل مل يعد ٕاال فتدخل ادلول لت  ،)538(اجملاالت وفق القواعد اليت يروهنا مالمئة

                                                 
يشاركون يف التسـيري الاقتصادي للمؤسسة من خالل املندوبني يف جلنة املشاركة يف الهيئة املسـتخدمة  ٕان العامل -  537

) ٔاو من خالل ختصيص مناصب للمثيل العامل 11- 90مكرر من قانون رمق  93ٕاىل  91(طبقا لنصوص املواد من 
 04-01ٔامر رمق من  2/ 05املادة ؛ و 11-90من قانون رمق  95يف جملس إالدارة ٔاو املراقبة (طبقا لنص املادة 

، اذلي يتعلق بتنظمي املؤسسات العمومية الاقتصادية وتسـيريها وخوصصهتا، ج ر عدد 2001ٔاوت  20مؤرخ يف 
نطاق املشاركة المتثيلية للعامل يف تسـيري «هاديف بشري، ). للتفصيل ٔاكرث، انظر: 2001 ٔاوت 22يف  صادر، 47

، امللتقى الوطين حول تكريس الطابع التعاقدي »املتعلق بعالقات العمل 11-90وتنظمي املؤسسة عىل ضوء القانون 
لعالقات العمل يف الترشيع اجلزائري، املنظم من قبل فرقة البحث ٔاثر إالصالحات الاقتصادية عىل عالقات العمل 

  .11، ص 2009ٔافريل  22و 21جيجل، يف الترشيع اجلزائري، لكية احلقوق والعلوم السـياسـية، جامعة 

تنظمي عالقات العمل ل  ٔاسلوب التفاوضنشري ٕاىل ٔان هذا الانتقال من منط التسـيري إالداري لعالقات العمل ٕاىل  -  538 
فرنيس مبوجب بدٔا حرية التفاوض لتحديد رشوط عالقات العمل، حدث ٔايضا يف القانون المل  الفردية وامجلاعية طبقا

الاقتصاد املوجه فتخلهيا عن ذكل النظام  ٔاسلوب تبين ذكل اكن بعد عقود من ،1950فيفري  11قانون 
  الاقتصادي اسـتدعى ٕاعادة النظر يف تنظمي عالقات العمل. انظر يف ذكل:
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هبدف  دخلهذا الت. كام ٔاّن ال جيوز الزنول عنهاذلي لتكريس حد ٔادىن من امحلاية لصاحل العامل 
فرض مجموعة من القواعد ذات طابع توجهيـي نظرا الرتباط العالقات املهنية يف املؤسسة 

  لدلوةل.العامة ابلسـياسة الاقتصادية والاجامتعية 

ديد لدلوةل يف صناعة القواعد القانونية مرده رفٌض للضبط املامرس من قبل هذا ادلور اجل
. )539(ادلوةل ورفٌض الحتاكر ادلوةل صناعة القانون، والرغبة يف الانتقال ٕاىل قانون متفاوض عليه
بأن  ،فاسـتجابت ادلوةل يف ميدان تنظمي عالقات العمل الفردية وامجلاعية لهذا املسعى اجلديد

املتعلق  11- 90يس التفاوض امجلاعي ووسعت من مداه بعد صدور قانون رمق تكر  )540(ٔاعادت
ذلكل ٔاصبحت االتفاقات واالتفاقيات امجلاعية للعمل متثل جحر الزاوية يف تنظمي  ،بعالقات العمل

  .)541(عالقات العمل الفردية وامجلاعية

                                                                                                                                               
GAUDU François et VATINET Raymonde, op.cit., p. 497. 

  .05، ص املرجع السابق عيساوي عز ادلين، -  539 
يف الاسـتقالل من خالل تنظم العالقات الاجامتعية واملهنية  غداةري ٔالن التفاوض امجلاعي اكن مكرس يف الترشيع اجلزائ -  540

  بشلك حرصي مبوجب االتفاقيات امجلاعية اليت تربهما مع عاملها، انظر يف ذكل: الاقتصاديةاملؤسسات 

SAMAR Nasreddine, Naissance et cessation de la relation de travail en droit 
Algérien, thèse de doctorat en droit, université de Rennes I, 1988, p. 02-03. 

مل تكن هناك قواعد رمسية تنظم عالقات العمل يف تكل الفرتة رمغ بقاء القوانني الفرنسـية سارية يف اجلزائر ٕاال ما ٕاذ 
 ٕاىل ، يريم1962ديسمرب  31، املؤرخ يف 157- 62مبوجب املادة أالوىل من قانون كنا يناقض السـيادة الوطنية (

 11، صادر يف 02، ج ر عدد 1962ديسمرب سـنة  31المتديد حىت ٕاشعار آخر ملفعول الترشيع النافذة ٕاىل غاية 
 04يف ، صادر 62عدد  ج ر، 1973جويلية  05، مؤرخ يف 29-73مبوجب ٔامر  . امللغى18ص  1963جانفي 
، مؤرخ يف 23- 75مبوجب ٔامر  يعياترش  مث كرس) 1975جويلية  05، ودخل حزي التنفيذ ابتداء من 1973يوليو 

، يتضمن القانون أالسايس المنوذيج للمؤسسات الاشرتاكية ذات الطابع الاقتصادي، ج ر عدد 1975ٔافريل  29
 منه.  18خصوصا املادة  510، ص1975ماي  13، صادر يف 38

للعامل، ج ر عدد  ، يتضمن القانون أالسايس العام1978ٔاوت  05، مؤرخ يف 12-78رمق لكن بعد صدور قانون 
مت هتميش آلية التفاوض امجلاعي بشلك لكي تقريبا بسبب اعامتد . 724، ص 1978ٔاوت  08، صادر يف 32

  اجلزائر عىل ٔاسلوب التسـيري إالداري لعالقات العمل.
541  - DIDRY Claude, «La production juridique de la convention collective: la loi du 04 

mars 1919 », AHSS, n° 06, 2001, p. 1253. 
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العالقات  ٔامام ٔازمة دوةل الرفاهية، وجعز القنوات التقليدية عن ضبطاكن هذا     
مت الانتقال من المنوذج أالحادي ٕالنتاج القواعد القانونية ٕايل المنوذج املتعدد، ٔاو ف، )542(الاجامتعية

، وبذكل مت )544(الانتقال من مرحةل النظام اىل مرحةل العقد، فمت )543(ما يعرب عنه إبزاةل التنظمي
اعرتاف لطريف واكن ذكل  )545(تكريس احلرية يف جمال تنظمي عالقات العمل الفردية وامجلاعية

حفسب تعبري الفقه فان الضبط اذلايت يعترب إالجابة للك  ،بأنفسهم العمل تنظمي ٔامورمه اتعالق
 ، ٕاذ. ابلرمغ من ٔان ظاهرة ٕازاةل التنظمي ليست احلل الوحيد)546(الضغوط االٓتية من لك هجة

ؤسسات، كام يرى أالسـتاذ للم ةهناك بديل إبعادة تكييف القواعد القانونية مع املتطلبات اجلديد
JAVILLIERClaude -Jean)547(. 

                                                 
542 -  GROZIER Michel, «La crise des régulations traditionnelles », in la sagesse et le 

désordre, s/dir. MENDDRAS Henri, Gallimard, paris, 1980, p. 376. 

املتخذة يف البداية يف ادلول  التنظمي يف ميدان عالقات العمل يف التوجهيات الترشيعية ٕازاةلٕاذ تتخلص ظاهرة  - 543 
يه مساعدة ها، ونفس احللول تتفق لكها عىل لكهنا لكها ابلرمغ من اختالف الوسائل املسـتعمةل فهيا و ،الصناعية

 هااملؤسسات الاقتصادية للخروج من ٔازمة سـبعينيات القرن املايض جبعلها ٔاكرث تنافسـية، ذكل عن طريق منح 
  برشية. انظر يف ذكل:يف تسـيري املوارد ال ٔاكرب مرونة 

ROMAGNOLI Umberto, «La déréglementation et les sources du droit du travail », 
RIDC, Volume 42, n° 01, 1990, p. 09; ZOUAÏMIA Rachid, «Note introductive: Le 
processus de déréglementation de la relation de travail », colloque national la 
consolidation de l’aspect contractuel dans les relations de travail, organisé par la 
Faculté de droit de l’université de Jijel, le 21 & 22 avril 2009, p. 03; 

544 - LIABES Djillali, «Des statuts au contrat: l'émergence du travailleur collectif comme 
acteur social», communication non publiée présentée au séminaire national du 
CNAT sur le thème "reformes et gestion des hommes: du conflit ouvert à la 
concertation", Alger, 15-16 octobre 1990. 

، ٔاطروحة لنيل درجة ٔالسـباب اقتصادية ٕازاةل التنظمي يف قانون العمل وحامية العامل املرسحنينبايل معاشو فطة،  - 545 
وما  107، ص 2008ادلكتوراه يف العلوم ختصص القانون، لكية احلقوق، جامعة مولود معمري، تزيي وزو، 

  بعدها.
546 -  REYNAUD Jean- Daniel, «Du contrat social à la négociation permanente», in  la 

sagesse et le désordre, s/dir MENDDRAS Henri, Gallimard, paris, 1980, p. 408. 
547 - JAVILLIER Jean-Claude, «Faut-il déréglementer les relations de travail?», D, n° 44, 

du 21/12/1995, p. 344.  
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  نطاق مبدٔا تطبيق أالحاكم االٔكرث نفعا للعامل الفصل أالول:
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هناية مثانينات  يفهذا ٔامر جد منطقي خاصة بعد التحول الاقتصادي اذلي عرفته اجلزائر 
 تراجع ادلوةل وبداية انسحاهبا ودّل  أالمر اذليالقرن املايض برشوعها يف إالصالحات الاقتصادية. 

اعلني اقتصاديني جدد من القطاع اخلاص مههم حتقيق التدرجيي من النشاط الاقتصادي، فظهر ف
مبا ٔاهنا  الفعالية الاقتصادية، هؤالء مل يعد مبقدورمه قبول الضبط املفروض علهيم من قبل ادلوةل

بعيدة عن العالقة القامئة بني العامل ؤاحصاب  ٕاذ ادلوةل ٔاصبحت ،ليست طرف يف عقد العمل
ب العمل ليست نفسها فهـي خمتلفة من قطاع نشاط ٔان حاجات ٔاحصاالعمل، هذا من هجة. كام 

كام ٔان وضع املؤسسات خمتلف بني  ،حسب ما ٕان اكن النشاط يعرف تنايم ٔام ركود الٓخر
املؤسسة اليت تعرف صعوابت اقتصادية مع تكل اليت لها قدرة تنافسـية يف السوق، مفن غري 

  ، من هجة ٔاخرى.للقواعد نفسهااملعقول ٔان خنضعها 

، يشاركها فيه الرشاكء )548(لدلوةل يف ضبط عالقات العمل ور وجمال جديدذلكل ظهر د
فدور ادلوةل ٔاصبح اثنواي حبيث Alain CHOURAQUI وحسب أالسـتاذ الاجامتعيني، 

واملناسـبة لتنظمي الرضورية  ةتكتفي بوضع قواعد عامة، وترتك احلرية للرشاكء لسن القواعد اخلاص
  .)549(عالقاهتم

 )551(بوسـيةل العقد من ٔاجل ٕانشاء قواعد قانونية جديدة )550(امجلاعيفالتفاوض ابلتايل، 
  كحمتية لتحول دور ووظيفة ادلوةل جاء ، ٔامرتنظمي عالقات العمل الفردية وامجلاعيةهبدف 

                                                 
ُ   CHEVALLIERأالسـتاذ - 548  ظهور وتطور منتجني جدد للضبط. عد ب ر مبالمح قانون متعددصوّ يرى ٔان الضبط ي

  كل:انظر يف ذ

CHEVALLIER Jacques, «La régulation juridique en question», RDS, n°49, 2001, p. 827. 
549 - CHOURAQUI Alain, «Normes sociales et règles juridiques :quelques observation 

sur des régulation désarticulés», RDS, n° 13, 1989, p. 417 & s. 

تعهد بعرض لك مشاريع القوانني املتعلقة ابلعمل  Fillonاحلكومة الفرنسـية يف ديباجة قانون يف فرنسا مثال جند  - 550 
  مسـبقا الستشارة الرشاكء الاجامتعيني. انظر يف ذكل:

MAZEAUD Antoine, Droit du travail, 4e éd, Montchrestien, Paris, 2004, p. 212 ; 
RAY Jean-Emmanuel, «De la hiérarchie à l’articulation des sources du droit du 
travail », Liaisons social, mai 2004, p. 56.  

  من تقنني العمل الفرنيس. L. 01مبوجب نص املادة  2008مث مت جتسـيد ذكل ترشيعيا يف 
Voir art. 03 de la loi n° 2008-67, du 21 janvier 2008, ratifiant l'ordonnance n° 2007-
329, du 12 mars 2007, relative au code du travail (partie législative), JORF n° 18 du 
22 janvier 2008, p. 1122. 
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  نطاق مبدٔا تطبيق أالحاكم االٔكرث نفعا للعامل الفصل أالول:
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ية تشلك فادلوةل تضع قواعد قانون  ،فتنظمي عالقات العمل تتقامسه ادلوةل مع الرشاكء الاجامتعيني
ات تدخل لوضع مبوجب اتفاقيات واتفاقوعىل الرشاكء الاجامتعيني ال  احلّد أالدىن من التنظمي

جامعية للعمل القواعد التنفيذية. كذكل يتدخلون لسد النقص النامج عن عدم تطرق املرشع 
  ابلتنظمي جملال من اجملاالت اليت هتم العالقات الاجامتعية واملهنية يف املؤسسة.

وٕان اكن جيد ٔاساسا يف ادلسـتور الفرنيس مبوجب  هذا ادلور اجلديد للرشاكء الاجامتعيني
اليت تقيض حبق العامل يف املشاركة يف التحديد  ،الفقرة الثامنة من ديباجة ادلسـتور الفرنيس

  امجلاعي لرشوط العمل ويف تسـيري املؤسسات.

مفا يه  ٕاذ ال جند ٔاي تكريس ملثل هذا املبدٔا فيه، يف ادلسـتور اجلزائريلكن يبقى ٕاشاكل 
  ة القانونية لالتفاقيات واالتفاقات امجلاعية للعمل يف الترشيع اجلزائري؟القمي

حاولوا ٔان يؤسسوا دسـتوراي حلق العامل يف التفاوض  ،ٕان داريس قانون العمل اجلزائري
ل امجلاعي. فنجدا أالسـتاذ ٔامحية سلامين ميزي بني طريقتني السـتخالص القمية ادلسـتورية حلق العام

حفسـبه ٕاما ٔان تكون هناك ٕاشارة رصحية يف ادلسـتور ٕاىل احلق يف التفاوض  ،ييف التفاوض امجلاع
ٔاو ٔان خيلو ادلسـتور  ،1946امجلاعي للعامل، كام هو احلال يف ديباجة ادلسـتور الفرنيس لسـنة 

من ٔاية ٕاشارة رصحية، لكن ذكل ليس معناه ٔان هذه ادلساتري ال تعرتف حبق العامل يف التفاوض 
اسـتنتاجه من نصوص ادلسـتور أالخرى كام هو احلال يف ادلسـتور بل ميكن  ،امجلاعي
  .)552(اجلزائري

                                                                                                                                               
بعد ذكل هناك نية يف دسرتة هذا النص بتعديل ادلسـتور الفرنيس وٕادراج نص يقيض بتكريس آلية التفاوض عىل 

  والتكوين املهين. انظر يف ذكل:لك نص ترشيعي يتعلق بعالقات العمل الفردية وامجلاعية والشغل 
BONNIN Vincent, «La démocratie sociale constitutionnalisée?», Dr. soc, n° 05, 
2014, p. 428. 

الفقه ٔان العقد وسـيةل ٕالنشاء أالحاكم ويه توازي أالحاكم اليت تضعها السلطة الترشيعية  يعتربعن صواب  - 551 
  اكم عىل مسـتوى العالقات الفردية. انظر يف ذكل:ن العقد ينشأ أالحواخلالف بيهنا فقط من حيث احلجم، الٔ 

AYNES Laurent, «Le contrat, la loi des parties », CCC, n° 17, 2004, p. 121. 

  .34، املرجع السابق، ص االتفاقية امجلاعية للعمل ٕاكطار لتنظمي عالقات العمل يف الترشيع اجلزائرئامحية سلامين،  -  552 
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قمية دسـتورية للحق يف التفاوض  1996يف ادلسـتور اجلزائري لسـنة  أالسـتاذ ٔامحية فريى
من  33من ادلسـتور. فاملادة  )555(56و )554(41و )553(33امجلاعي مضنيا من عدة مواد، مهنا املادة 

ن احلقوق أالساسـية وعن ق ادلفاع الفردي ٔاو يف ٕاطار مجعية عادلسـتور اجلزائري تقيض حب
النقابة ويه مجعية فهـي تدافع عن املصاحل أالساسـية الفردية وامجلاعية يف احلرايت، ومبا ٔان 

هـي شلك من ٔاشاكل ف  ،يت تتعلق حبرية التعبري والرٔايال 41املادة كذكل عالقات العمل. 
العامل ؤاحصاب العمل ابعتبارمه جممتعا همنيا يف حمك ٔانفسهم ن ادلميقراطية الاجامتعية اليت متكِّ 

من ادلسـتور اليت تكرس ممارسة  56املادة  ٔاخريابأنفسهم ابالعامتد عىل ٔاسلوب التفاوض امجلاعي. 
  .)556(التفاوض امجلاعييف ق احلاحلق النقايب فهذا احلق ال يكون اكمال وال فعاال ٕاال ٕاذا تضمن 

عىل قواعد دسـتورية لها عالقة ابحلرايت اليت يمتتع هبا ٔاي فرد يف  احلقيقة ٔان هذا اسـتنباط
اجملمتع، ولكها تنصب عىل حق ادلفاع الفردي ٔاو امجلاعي عن احلرايت واحلقوق أالساسـية املكرسة 

لكن احلق يف التفاوض امجلاعي هو احلق يف املشاركة  ،ٔاو املضمونة مبوجب القوانني سـتوريف ادل
  .لن احلقوق واحلرايت اليت يمتتع هبا العاميف وضع وحتديد مضمو

يف  طريق ممثلهيمٕاىل ديباجة ادلسـتور الفرنيس تنص عىل ٔان العامل يشاركون عن  ابلعودة
من ادلسـتور اجلزائري  33املادة  ، غري ٔانّ لرشوط العمل ويف تسـيري املؤسسات التحديد امجلاعي

    حتديد احلقوق.تكرس حق ادلفاع عن احلرايت واحلقوق وليس املشاركة يف

من ادلسـتور اليت  56عندما استند ٕاىل املادة  )557(كذكل فعل أالسـتاذ سامر نرص ادلين
تكرس احلق النقايب، حفاول البحث عن تأسيس احلق يف التفاوض مضن املادة نفسها، ٕاذ يقول ٔان 

                                                 
ادلفاع الفردي ٔاو عن طريق امجلعية عن احلقوق عىل: (( 1996من ادلسـتور اجلزائري لسـنة  33تنص املادة  -  553 

  .))أالساسـية لٕالنسان وعن احلرايت الفردية وامجلاعية، مضمون

 امعـبري، وٕانشاء امجلعيات، والاجتحرايت التع عىل: (( 1996من ادلسـتور اجلزائري لسـنة  41تنص املادة  -  554 
  .))للمواطن مضمونة

  .))احلّق الّنقايب معرتف به مجليع املواطننيعىل: (( 1996لسـنة من ادلسـتور اجلزائري  56تنص املادة  -  555 

 35املرجع السابق، ص ، االتفاقية امجلاعية للعمل ٕاكطار لتنظمي عالقات العمل يف الترشيع اجلزائرئامحية سلامين،  - 556 
  .36و

557 - SAMAR Nasreddine, «Ordre public social et principe de faveur », op.cit., p. 16. 
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مت تكريس  ادلسـتور ملا يعرتف حبق تأسيس نقاابت مفهمهتا الوحيدة تقريبا يه التفاوض، ابلتايل
  التفاوض امجلاعي يف املادة بشلك مضين.

ّ  56ٔان الاعامتد عىل املادة  غري  ه ال حق نقايب دون التفاوض امجلاعي ميكن ردّ  هللقول ٔان
تضمن حق الانضامم ٕاىل النقابة دون الاعرتاف لها حبق التفاوض  1990كون اجلزائر قبل 

  احل امجلاعية والفردية ٔالعضاهئا. امجلاعي، فدور النقابة أالصيل هو ادلفاع عن املص

خلو ادلسـتور و  ،للحق يف التفاوض امجلاعيدسـتوري ابلرمغ من غياب ٔاي تكريس لكن، 
ٔاي ٕاشارة ٕاىل االتفاقيات امجلاعية كوسـيةل لتنظمي عالقات العمل الفردية وامجلاعية، ٕاال ٔان من 

التفاوض امجلاعي هبدف توقيع اجلزائر صادقت عىل بعض االتفاقيات ادلولية اليت هتمت ابحلق يف 
  ٕابرام اتفاقيات جامعية للعمل.

املتعلقة بشأن تطبيق مبادئ حق التنظمي  98عىل االتفاقية رمق  )558(فمتت املصادقة
تتخذ عند الاقتضاء تدابري مناسـبة مهنا كتايل: (( 04واملفاوضة امجلاعية. ٕاذ جاء يف املادة 

سـتخدام الاكملني ٕالجراءات التفاوض إالرادي بني للظروف الوطنية لتشجيع وتعزيز التطوير والا
ٔاحصاب العمل ٔاو منظامهتم ومنظامت العامل، بغية تنظمي ٔاحاكم ورشوط الاسـتخدام ابتفاقية 

املتعلقة بتشجيع املفاوضة  154)). لكن املالحظ ٔان اجلزائر مل تصادق عىل االتفاقية رمق جامعية
ٔاكرث دقة مفهوم املفاوضة امجلاعية وجاءت  وسعت من اليت، ابلرمغ من ٔاهنا االتفاقية )559(امجلاعية

  .98وتفصيل من االتفاقية رمق 

املتعلقة  )560(1990كذكل عىل مسـتوى الترشيع ادلاخيل فبصدور القوانني اجلديدة يف سـنة 
                                                 

ٔاكتوبر  19املتعلقة بشأن تطبيق مبادئ حق التنظمي واملفاوضة امجلاعية يف  98صادقت اجلزائر عىل االتفاقية رمق  - 558 
1962. http://webfusion.ilo.org     

بط اميكن الاطالع علهيا عىل الر و مل تصادق علهيا اجلزائر  ،امجلاعيةاملتعلقة بتشجيع املفاوضة  154 االتفاقية رمق - 559 
  http://www1.umn.edu/humanrts/arabic/ilo.htmlالتايل: 

لق ابلوقاية من الزناعات امجلاعية يف العمل وتسويهتا وممارسة يتع، 1990فيفري  06، مؤرخ يف 02-90قانون رمق  - 560 
، مؤرخ يف 29- 91، معدل وممتم بقانون 237، ص 1990فيفري  07يف  صادر، 06، ج ر عدد حق إالرضاب

فيفري  06، مؤرخ يف 03-90؛ قانون رمق 1991ديسمرب  25يف  صادر، 68، ج ر عدد 1991ديسمرب  31
 11- 96، معدل وممتم بأمر 237، ص 1990فيفري  07يف  صادر، 06، ج ر عدد ليتعلق مبفتشـية العم، 1990

يتعلق بتسوية ، 1990فيفري  06، مؤرخ يف 04-90؛ قانون رمق 1996يونيو  12يف  صادر، 36، ج ر عدد 
 28- 91، معدل وممتم بقانون 240ص  ،1990فيفري  07يف  صادر، 06، ج ر عدد الزناعات الفردية يف العمل

 21، مؤرخ يف 11- 90؛ قانون رمق 1991ديسمرب  25يف  صادر، 68، ج ر عدد 1991ديسمرب  21 مؤرخ يف
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بعالقات العمل كرس املرشع اجلزائري احلق يف التفاوض امجلاعي هبدف ٕابرام اتفاقيات واتفاقات 
 ابحلقوقعىل: ((يمتتع العامل  11- 90من قانون  02املطة  05مل. فنص يف املادة جامعية للع
  التالية: أالساسـية

للتفاوض  11-90ـ التفاوض امجلاعي)). مث خصص الباب السادس من قانون رمق 
  . )561(امجلاعي

ت بارزة لالتفاقيات امجلاعية كوسـيةل ابرزة يف تنظمي عالقاال  اكنةاملفأعاد املرشع من جديد 
 )563(ترشيعٔاعىل من ال قمية  فللتفاوض امجلاعي .)562(العمل يف القطاع الاقتصادي العمويم واخلاص

   اعتربها حقوق ٔاساسـية.مبا ٔان املرشع 

كرس التفاوض امجلاعي هبدف ٕابرام رٔاينا ٔان اجلزائر صادقت عىل اتفاقيات دولية تُ  كذكل،

                                                                                                                                               
يتعلق بكيفيات ممارسة ، 1990جويلية  02، مؤرخ يف 14-90قانون رمق ؛ يتعلق بعالقات العمل، 1990ٔافريل 

 21، مؤرخ يف 30-91، معدل وممتم بقانون 764، ص 1990جويلية  06يف  صادر، 23، ج ر عدد احلق النقايب
، ج ر 1996يونيو  10، مؤرخ يف 12-96، وبأمر 1991ديسمرب  25يف  صادر، 68، ج ر عدد 1991ديسمرب 

  .1996يونيو  12يف  صادر، 36عدد 

  .يتعلق بعالقات العمل، 1990فريل أ  21، مؤرخ يف 11-90من قانون رمق  134ٕاىل  114املواد من  -  561 

 11- 90طبقا لقانون العديد من االتفاقيات  ري العالقات املهنية يف املؤسسات ٔابرمتبعد تبين هذه االٓلية يف تسـي -  562 
َ أ ميكن ٔالي مسري ٔان يسري مؤسسـته يف غياب اتفاقية جامعية للمؤسسة  ٕاذ ال  ظم ٔالي اتفاقية جامعية ٔاعىلنْ ومل ي

رام اتفاقية جامعية قصد تنظمي ذكل ٔان املرشع ترك العديد من أالمور الهامة دون تنظمي، فعىل الرشاكء التفاوض وٕاب
ابلرمغ من ٔان املرشع اجلزائري مل يبني اجلزاء القانوين املطبق  العالقات املهنية والاجامتعية اليت هتم عالقات العمل.

حني غياب ٔاية اتفاقية جامعية سارية يف املؤسسة. فاحلل يف نظران يمكن يف العمل بآلية توسـيع االتفاقيات امجلاعية 
ٔاو القطاعية وفرض تطبيقها عىل لك املؤسسات، ماعدا حني ورود ٔاحاكم اتفاقية ٔاكرث نفعا للعامل مبوجب املهنية 

  االتفاقيات واالتفاقات امجلاعية للمؤسسة.

ٔان املؤسسات ملا تربم االتفاقيات امجلاعية ال تبحث عىل خلق ٔاحاكم وقواعد اتفاقية جديدة، وٕامنا  كذكل، قد لوحظ
القدمية مضن االتفاقيات املوقعة، فنجد مثال االتفاقية  الرمسية النصوص القانونية عادةابٕ  كتفتمهنا ا جند العديد

 لقملتعا، 1982فيفري  27ؤرخ يف امل، 06-82نسخة لقانون  1994امجلاعية لرشكة سونطراك املوقعة سـنة 
  .ات العمل الفرديةبعالق

عمل ٔانه يسـتعان به لدلالةل عن احلقوق املكرسة يف يالحظ ٔان املرشع اسـتعمل مصطلح حقوق ٔاساسـية، مع ال -  563 
احلقوق املكفوةل للعامل  مجيعاملرشع اسرتجع  11- 90من قانون رمق  05ادلسـتور. وفعال ملا نعود اىل نص املادة 

مبوجب ادلسـتور مث مضهنا احلق يف التفاوض امجلاعي. ٕاّن املرشع ال ميكنه ٔان مينح الصفة ادلسـتورية حلق من 
، وهذه الطائف supra légal ري ٔاننا نرى يف ذكل منح احلق يف التفاوض امجلاعي قمية ٔاعىل من الترشيعاحلقوق غ

  من احلقوق ال ميكن للمرشع الرتاجع عهنا فامي بعد.



  الباب الثاين: نطاق مبدٔا تطبيق أالحاكم االٔكرث نفعا للعامل وحدوده
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امجلاعي هل قمية ٔاعىل من ل يف التفاوض ٔان حق العامهذا ما يؤكد مّرة ٔاخرى ، )564(اتفاقية جامعية
، فاملرشع ال ميكنه الرتاجع عن حق العامل يف التفاوض امجلاعي ويف املشاركة يف تنظمي الترشيع

   العالقات املهنية والاجامتعية اليت هتمهم يف املؤسسة.

  فاقيةللعامل عند التدافع بني القواعد الرمسية واالتأالحاكم االٔكرث نفعا طبق اثنيا: تُ 

الرمسية ٕان املرشع اجلزائري مل يتطرق بشلك رصحي ٕاىل حل مساةٔل تدافع القواعد القانونية 
من  137ابلرجوع ٕاىل نص املادة غري ٔانه مع القواعد القانونية ذات مصدر اتفايق،  (ادلوالتية)
واعد لقالبنود الباطةل فقط اليت ختالف ا يتضح ٔان ،ومبفهوم اخملالفة للنص 11- 90قانون رمق 
ٔاما اخملالفة ابلزايدة  ن امحلاية القانونية اليت ٔاراد املرشع ٔان يوفرها مجليع العاملابستنقاصها م الرمسية

  .من احلقوق وامحلاية فهـي بنود جائزة وحصيحة

بشأن خمالفة القواعد الترشيعية خمالفة ٕاجيابية  137ٕان اكن املرشع واحضا يف املادة و لكن 
يكن كذكل بشأن ٕاماكن القواعد االتفاقية خمالفة النصوص التنظميية  ، ملمصادر اتفاقيةمبوجب 

  املتعلقة ابلعمل.

  االتفاقية املهنيةقواعد المع  حاةل التدافع بني قواعد قانونية ترشيعية –ٔا 

تنبع من إالرادة اليت تفاقية االصادر املمفهنا  ،يف قانون العمل غري الرمسيةتتعدد املصادر 
كعقد العمل الفردي وعقد العمل امجلاعي (االتفاقيات واالتفاقات امجلاعية) املشرتكة للطرفني 

والتعلاميت  )565(ومصادر ٔاخرى انبعة عن إالرادة املنفردة صاحب العمل ومهنا النظام ادلاخيل
  ادلاخلية ابٕالضافة للتعهد الانفرادي لصاحب العمل، مث هناك عادات ؤاعراف همنية.

                                                 
ٔاّن املعاهدات اليت يصادق علهيا رئيس امجلهورية  1996من ادلسـتور اجلزائري لسـنة  132ذكل ٔالّن حسب املادة  -  564 

املنصوص علهيا يف ادلسـتور تسمو عىل القانون. للتفصيل ٔاكرث يف موضوع مسو املعاهدات عىل  حسب الرشوط
، مذكرة لنيل درجة املاجسـتري يف القانون نفاذ املعاهدات يف النظام القانوين ادلويلالقانون، انظر: منعة جامل، 

ٕادماج ا بعدها؛ زيوي خري ادلين، و م 45، ص 2002ادلويل والعالقات ادلولية، لكية احلقوق جامعة اجلزائر، 
، مذكرة لنيل درجة املاجسـتري 1996املعاهدات ادلولية يف النظام القانوين ادلاخيل اجلزائري طبقا دلسـتور سـنة 

  .09، ص 2003يف القانون ادلويل والعالقات ادلولية، 

بعالقات  ، يتعلق1990يل ٔافر  21، مؤرخ يف 11- 90من قانون رمق  75ٕان النظام ادلاخيل حسب نص املادة  -  565 
لتطبيقه. ٔاما رٔاي  الالزمة فصحاب العمل هو من يعده ويستنفذ إالجراءات ، خيلو من ٔاي طبيعة تعاقديةالعمل

العامل جفعهل املرشع رٔااي استشاراي فقط، ٕاذ نص ٔانه يف حاةل اخلالف حول النظام ادلاخيل بني صاحب العمل 
  والعامل خيطر مفتش العمل وجواب. 
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فرضوري ٔان  )566(هبا عن التسـيري إالداري لعالقات العملنظرا لرتاجع ادلوةل وانسحاو 
املهنية.  االتفاقية يمكل النقص املالحظ يف التنظمي الرمسي لعالقات العمل مبختلف هذه املصادر

املهنية تناولت ابلتنظمي جماال مل يتطرق االتفاقية ٕان اكنت ٕاحدى املصادر  مانعال يوجد ٔاي ابلتايل 
ين ـاتفايق هم، ففي هذه احلاةل ينطبق النص ولو اكن ذات مصدر الرمسيةيف املصادر ٕاليه املرشع 

  يف هذه احلاةل يعترب ممكل للترشيع.مبا ٔانه 

 أالحاكمٕان العالقة بني املصادر الترشيعية الرمسية واملصادر املهنية حيمكها مبدٔا تطبيق 
فهل مرتبة النص  ،القانون للعامل، هذا املبدٔا رٔاينا ٔانه مبدٔا هل قمية مبدٔا عام يف نفعااالٔكرث 
  .)567(الترشيعي

طرح مساةٔل تدافع القواعد القانونية ملا يتطرق املرشع ابلتنظمي ملوضوع هيم عالقة ابلتايل ت
املهنية، هنا جيب االتفاقية ٔاو يف ٕاحدى املصادر  هلالعمل الفردية ٔاو امجلاعية، مث جند تنظمي مغاير 

  .ٔاحدهام ترشيع والثاين اتفايق ٔاو همينمصدرين العمل عىل حسم هذا التدافع بني 

ابلنسـبة للمصادر املهنية  11-90من قانون  137نص املادة يمكن احلل يف نظران يف 
 د العمل اخملالفة ٔالحاكم الترشيعث نص املرشع عىل بطالن أالحاكم الواردة يف عقياالتفاقية، حب 

لفردي مما ٔايت به الترشيع فهـي حصيحة مبفهوم اخملالفة فٕان وردت ٔاحاكم ٔاكرث نفعا يف عقد العمل ا
  وجتد طريقا للتطبيق عوض ٔاحاكم الترشيع. 

في حاةل خمالفة قواعد فابلنسـبة للمصادر املهنية أالخرى اليت ال تنبع من اتفاق الطرفني. 
ٕان احملمكة العليا يف قضية عرضت علهيا يف  النظام ادلاخيل للمؤسسة للقواعد الترشيعية.

                                                                                                                                               
ك خالف حول حمتوى نه ابلرمغ من ٔان املرشع ٔافرغ النظام ادلاخيل من ٔاي صفة تعاقدية، لكن ٕان اكن هناأ  غري

وصاحب العمل تعنت ومل يسـمتع لرٔاي العامل، من شأنه ٔان يودل نزاعا جامعيا يف العمل، ابلتايل ال  النظام ادلاخيل
  اعي املتعلق ابلنظام ادلاخيل.ميكن امليض يف تطبيق النظام ادلاخيل ٕاال بعد تسوية الزناع امجل

، يتضمن القانون 1978ٔاوت  05مؤرخ يف ، 12-78منط التسـيري إالداري لعالقات العمل مكرس مبوجب قانون  - 566 
وخمتلف . 11- 90. ملغى جزئيا بقانون 724، ص 1978ٔاوت  08مؤرخة يف  32أالسايس العام للعامل، ج ر عدد 

  النصوص املتودل عنه.
567 - MATHIEU Bertrand, «La répartition constitutionnelle des compétences entre la loi 

et les accords collectifs de travail en droit français », Les Cahiers de droit, vol. 48, n° 
1-2, 2007, p. 128-129. 
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فع بني نص يف النظام ادلاخيل للرشكة الوطنية للكهرابء والغاز مع نص املادة بشأن تدا )568(1997
ٔالنه ٔاكرث مالمئة  ٔاحاكم النظام ادلاخيلاستبعدت النص الترشيعي وطبقت  11-90من قانون  73

  حملمكة العليا.قضاة الغرفة الاجامتعية ابللعامل ٔاو ارمح تأديبيا للعامل حسب تعبري 

 11- 90من قانون رمق  )569(78عية يف هذا القرار عىل نص املادة تأسست الغرفة الاجامت
الغية وعدمية املفعول ٕان ٔالغت وحّدت اليت تقيض بأن لك الرشوط اليت يتضمهنا النظام ادلاخيل 

 78هذا التأسيس سلمي يف نظري ٕاذ ٔان املرشع يف املادة  من احلقوق املنصوص علياه يف القانون.
تلغي ٔاو حتد من احلقوق أالحاكم اليت  تكل ، ويهنظام ادلاخيلأالحاكم امللغاة من ال  خصص

  املنصوص علهيا يف القانون.

ابلتايل مبفهوم اخملالفة فأحاكم النظام ادلاخيل اليت تأيت حبامية ٔاكرث للعامل حصيحة وواجبة 
تطبيق التطبيق، هذا احلل اذلي تبنته الغرفة الاجامتعية ابحملمكة العليا ما هو ٕاال ٕاعامل ملبدٔا 

  أالحاكم االٔكرث نفعا للعامل.

ابلرمغ من  اةل خمالفة ٔاحاكم تعهد انفرادي لصاحب العمل لقواعد ترشيعية،حل كذكل ابلنسـبة
لكن  مل يتطرق ٕاىل مساةٔل تنظمي قانون العمل بتعهد انفرادي لصاحب العمل. فاملرشع اجلزائرئاّن 
للعامل مبدٔا أالحاكم االٔكرث نفعا نا بكون تطبيق مبا ٔاننا سلم ( من الناحية القانونية يوجد ٔاي مانعال 

ترشيعي مع تعهد انفرادي ال نص ال عىل التدافع بني أالحاكم االٔكرث نفعا ق يمن تطب  )عاما يف القانون
  لصاحب العمل.

ٔاخريا بشأن العالقة املوجود بني املصادر الرمسية الترشيعية مع املصادر االتفاقية لكها، ابلرمغ 
تدافع بشأن  ، كذكل فعلبشأن تدافع القواعد الترشيعية وعقود العملدم حلول من ٔان املرشع ق

عىل أوجب ذكل مل يكن بشلك واحض ورصحي. ف عري ٔانّ  ،النصوص الترشيعية مع النظام ادلاخيل
حيدد بشلك  املرشع اذلي كرس التفاوض امجلاعي اكٓلية لتنظمي عالقات العمل الفردية وامجلاعية ٔان

  همين.اتفايق ٔاو قة املوجودة بني النصوص الترشيعية والنصوص ذات مصدر رصحي وواحض العال

  

                                                 
، اجملةل القضائية 1997جانفي  07ؤرخ يف ، م141632قرار صادر عن الغرفة الاجامتعية ابحملمكة العليا حتت رمق  -  568 

  .63، ص 1997، 01عدد 

تعد الرشوط الواردة يف النظام ادلاخيل، اليت قد تلغي حقوق العامل (( عىل: 11- 90من قانون رمق  78تنص املادة  - 569 
  )).ٔاو حتد مهنا، كام تنص علهيا القوانني واالتفاقيات امجلاعية املعمول هبا، الغية وعدمية املفعول
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  االتفاقية املهنيةقواعد المع  التنظميية التنفيذيةقواعد الحاةل التدافع بني  - ب 

 االتفاقياتٔاحاكم ال حنتاج ٕاىل ٔادةل كثرية لفهم التقارب بني دور القواعد التنظميية التنفيذية و 
تحديد اترة ٕاىل عقود العمل امجلاعية ل حييلنا ٔان املرشع اجلزائري  ٕاذ لوحظ، امجلاعية واالتفاقات

التنظمي لتحديد  نصوص ، لكن يف نصوص ٔاخرى حيلينا ٕاىل)570(قانوينالنص ال كيفيات تطبيق 
زيع بني السلطة و هل هذا التذلا يطرح التساؤل التايل:  .)571(ترشيعيال نص ال كيفيات تطبيق 

  ؟الختصاص لك مهنم احتديد يُّعدُ  امتعينيوالرشاكء الاجالتنفيذية 

ٔان املرشع امليادين اليت يريد وٕامنا  ،احلقيقة ٔان هذا التوزيع ليس توزيعا يف الاختصاص
العامل يلجأ ٕاىل ٕاحالهتا ٕاىل التنظمي، ٔاما اجملاالت مجيع عىل القواعد التنظميية التنفيذية نفسها تطبق 

لالتفاقيات واالتفاقات امجلاعية  ط لك مؤسسة حييلهااليت يرغب املرشع يف مراعاة خصوصية نشا
  .)572(للعمل 

 هذه يتضح لنا ٔان ،املرشع ٕاىل التنظمي فهيا نال ٔاحااليت  11-90قانون مواد ٕاىل لك  ةعودابل
اتفاقية  تصور ٔان تكون قواعد ال ميكن مبوجب النصوص التنفيذيةالقواعد اليت سيمت اختاذها 

هذه القواعد  ذكل ال حيول من ٕاماكن حتسني لرمغ من ٔانّ اب، )573(من مؤسسة ٔالخرى خمتلفة
حىت القواعد التنظميية التنفيذية يريد ٔان حيق املرشع هبا غاية ويه ٔالّن  ،مبوجب نصوص اتفاقية

القواعد  أان خيالفو ابلتايل جيوز للرشاكء الاجامتعيني ، امحلايةتوفري حد ٔادىن من و حامية العامل 
اعد ترد يف االتفاقيات واالتفاقات امجلاعية برشط ٔان تكون هذه القواعد التنظميية التنفيذية بقو 

                                                 
 73و 71/02و 68/03و 45/02و 42/02و 31/03و 27/02و 18/02كام هو احلال مثال يف نصوص املواد  -  570 

  .، يتعلق بعالقات العمل1990ٔافريل  21، مؤرخ يف 11- 90من قانون رمق  120و 74/02و 05مكرر 

 03مكرر  52و 02/02 مكرر 52و 03فقرة  مكرر 52و 21و 16و 07و 04كام هو احلال مثال يف نصوص املواد  - 571 
  .، يتعلق بعالقات العمل1990ٔافريل  21، مؤرخ يف 11-90من قانون رمق  156و 155و 87و 76و

تحديد القواعد اليت تنظم العالقة القامئة بيهنم ل الفقه دامئا يذكر ٔان املرشع يرغب برتك الفرصة للرشاكء الاجامتعيني  -  572 
  سسة. انظر يف ذكل:بأنفسهم حىت يمتكنوا من مراعاة واقع املؤ 

TEYSSIE Bernard, «Loi et contrat collectif de travail : Variations à la lumière de la 
jurisprudence du conseil constitutionnel», CCC, n° 17, 2004, p. 172. 

فهـي تتضمن حامية  تنفيذيةمثال لك القواعد املتعلقة ابلوقاية الصحية وأالمن وطب العمل، اختذت مبوجب مراسـمي  -  573 
للعامل يف هذه اجملال، ويه قواعد تنظميية تشلك ٔايضا حدا ٔادىن من امحلاية للعامل تفرض عىل مجيع املؤسسات ٕاالّ 

  ٕان وجدت قواعد ٔاكرث نفعا هلم يف النصوص االتفاقية ٔاو املهنية السارية يف املؤسسة.
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وهو أالمر اذلي نص عليه املرشع اجلزائري يف النسخة  ،)574(االتفاقية تكون ٔاكرث نفعا للعامل
قواعد النظام العام عامل الٕ  نتيجة لك ذكل .11- 90من قانون رمق  )575(137الفرنسـية للامدة 

الرشاكء الاجامتعيني مبوجب اتفاقاهتم ميكهنم خمالفة القواعد القانونية أن القاضية بالاجامتعي 
  لترشيعية والتنظميية. ا

ٔان يطرٔا قبل  )L. 132 )576-4مبوجب املادة  ، ٕاذالترشيع الفرنيس أالمر نفسه جنده يف
، فاملرشع الفرنيس بشلك رصحي نص عىل االتفاق امجلاعي )577(2007صياغهتا يف سـنة يف تعديل 
للعامل مما تضمنته النصوص  تفاقية امجلاعية للعمل ميكن ٔان تتضمن ٔاحاكما ٔاكرث نفعأاو اال

  .الترشيعية والتنظميية

ابلتايل يف حاةل تدافع ٔاحاكم النصوص التنظميية مع املصادر االتفاقية املهنية، تطبق أالحاكم 
در االتفاقية املهنية ٔالن هذا االٔكرث نفعا للعامل، مبا ٔان املرشع مل ميزي بني املصادر الرمسية واملصا
أالحاكم ، مبا ٔان مبدٔا تطبيق التنوع يف املصادر ال يطبق بشأنه ٔاي تدرج هريم للقواعد القانونية

ط رت ش، غري انه ي اعُرتف هل بصفة مبدٔا عام يف قانون العمل ابلتايل يسمو عىل التنظمياالٔكرث نفعا 
  العام املطلق.تتعلق القواعد التنظميية التنفيذية ابلنظام  ٔاال

  

                                                 
574 - PRETOT Xavier, « Le conseil constitutionnel et les trente-cinq heures, quelques 

principes et bien des approximations…», Dr. Soc, n° 03, 2000, p. 259. 
575 - Art. 137 de la loi n° 90-11, du 21 avril 1990, relative aux relations de travail, stipule: 

((Est nulle et de nul effet, toute clause d’un contrat de travail qui déroge dans un 
sens défavorable aux droits accordés aux travailleurs par la législation, la 
réglementation, et les conventions ou accords écrits)). 

576 - Art. L. 132-4 du code de travail Français stipule « la convention et l’accord collectif 
de travail peuvent comporter des dispositions plus favorables aux salariés que celles 
des lois et règlements en vigueur. Ils ne peuvent déroger aux dispositions d’ordre 
public de ces lois et règlements». 

 من L. 2251-1ؤاصبحت رمقها  L.132-4غة نص املادة ٔاعاد صيا 2007تعديل تقنني العمل الفرنيس يف  مبوجب - 577 
استبدلت بـ  «Des lois et règlement en vigueur»دون ٔان يغري ٔاي يشء يف معناها، ابلرمغ من ٔان امجلةل 

«Les dispositions légales en vigueur»  فنالحظ ٔان لكمةrèglement   سقطت يف النص اجلديد لكن
  ذكل دون تغيري يف الفحوى.
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  املطلب الثاين
  املهنية فامي بيهنااالتفاقية تدافع القواعد 

  

الرشوع يف إالصالحات الاقتصادية ٔانه ذو طابع  بعدمزية قانون العمل اجلزائري 
مبعىن ٔان ادلوةل ختلت عن دورها يف تنظمي عالقات العمل الفردية وامجلاعية لصاحل  ،)578(تعاقدي

بذكل برزت املصادر االتفاقية املهنية لتلعب دورا  .)579(ء الاجامتعينيطريف العالقة، مه الرشاك
 تعّدد يف النصوص القانونية هذا ما ودّل  .عالقات العمل الفردية وامجلاعية ٔاساسـيا من حيث تنظمي

  العالقات القانونية القامئة بني العامل ؤاحصاب العمل.االتفاقية القابةل للتطبيق عىل 

بعقد العمل الفردي كوسـيةل  نستشف ٔانه يقرّ  ،مل اجلزائريعيع التتبع ترش من خالل ٕاذن 
 لتنظمي عالقة العمل الفردية، مث عقد العمل امجلاعي لوسـيةل تنظميية لعالقات العمل امجلاعية

 غري ٔانّ  .بسلطات تنظميية من خالل وضع النظام ادلاخيلاعرتف لصاحب العمل  كذكل ،والفردية
من قبل صاحب  الانفرادي التعهدٔاو  املؤسسة صة ما يتعلق بأعرافاملهنية أالخرى خا ملصادرا

  .)580(العمل ال جند ٔاية ٕاشارة لها يف قانون العمل اجلزائري

كام ٔان املرشع ملا خول الرشاكء الاجامتعيني حق التفاوض امجلاعي من ٔاجل ٕابرام اتفاقية 
ٔاكرث من هناك ون ٔان تكصل حيذلا  ،جعل من التفاوض امجلاعي مسـتوايت ،جامعية للعمل

تدافع لقواعد  يودّل  أالمر اذلي من شأنه ٔان ،اتفاقية جامعية قابةل للتطبيق عىل املؤسسة نفسها
املرشع اجلزائري يف قانون  نّ كام أ ). الفرع أالولاالتفاقيات امجلاعية اليت تفرض عىل املؤسسة (

فكيف حندد العالقة القامئة بني  ف النصوص االتفاقية املهنية،أي ترتيب هريم خملتلبالعمل مل يقّر 
  ).الفرع الثاين( النظام ادلاخيلمع االتفاقية ٔاو االتفاق امجلاعي للعمل مع عقد العمل الفردي ٔاو 

                                                 
تكريس الطابع امللتقى الوطين حول ، »اجلزائر لعمل يف اتفايق لعالقاتحنو تشكيل قانون «ٔامحية سلامين،  - 578 

، املنظم من قبل فرقة البحث ٔاثر إالصالحات الاقتصادية عىل التعاقدي لعالقات العمل يف الترشيع اجلزائري
، ص 2009ٔافريل  22و 21جيجل، ياسـية، جامعة عالقات العمل يف الترشيع اجلزائري، لكية احلقوق والعلوم السـ 

04.  
579 - ZOUAÏMIA Rachid, op.cit. 

در لتنظمي اا مكصال يعرتف هبال يفرس بأن املرشع  غياب ذكر بعض املصادر املهنية يف قانون العمل اجلزائر - 580  
هنا مصادر تسـمتد عالقات العمل، بل عدم ذكرها يندرج مضن انسحاب ادلوةل من تنظمي عالقات العمل، كام أ 

  وجودها من ٕاعامل صاحب العمل لسلطته يف إالدارة وإالرشاف، ابلتايل فهـي مضن مصادر قانون العمل اجلزائري.
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  الفرع أالول
  فامي بيهنا للعمل االتفاقيات واالتفاقات امجلاعية ٔاحاكم تدافع

  

سـتخدمة أالحاكم تفرض عىل املؤسسة امل عىل: (( 11-90من قانون رمق  118تنص املادة 
االٔكرث نفعا الواردة يف خمتلف االتفاقيات امجلاعية اليت اكتتبت هبا هذه الهيئة ٔاو انضمت ٕالهيا 
وتطبق عىل عاملها، ٕاال ٕاذا اكنت هناكل ٔاحاكم ٔانفع مضمنة يف عقود العمل املربمة مع 

  )).املسـتخدم

نفعا الواردة يف خمتلف املرشع رصاحة بتطبيق أالحاكم االٔكرث يقّر  ،من خالل هذا النص
ابلنسـبة لتدافع أالحاكم الواردة يف  ٔاو )581(طبيق من مسـتوى واحداالتفاقيات امجلاعية القابةل للت 

  االتفاقيات امجلاعية بني مسـتوايهتا.

   مسـتوى واحد منامجلاعية  اتاالتفاقي ٔاحاكمتدافع بني  – ٔاوال

ابلتفاوض  لعمل الفردية وامجلاعيةاملرشع الرشاكء الاجامتعيني تنظمي ٔامور عالقات ا فّوض
املرشع اجلزائري مل غري ٔاّن  .)582(جامعي للعمل اتفاقاتفاقية ٔاو  ٕالبرامامجلاعي، والتفاوض ٔاساس 

من  )583(123تقيض املادة اتفاقية جامعية بنص رصحي وواحض، ٕاذ  إببراميلزم صاحب العمل 
  .)584(م الطرف الثاين تلبية ذكلٔان بعد دعوة من ٔاحد الطرفني للتفاوض يلزت  11-90قانون رمق 

م ٕاىل اتفاقية جامعية، ٕاذ دوهنا يصعب ظَ تَنْ ابلرمغ من ذكل، عىل لك مؤسسة ٔان تربم ٔاو 
 كونعىل صاحب العمل تنظمي لك ما يتعلق ابجلوانب املهنية والاجامتعية يف مؤسسـته، ذكل 

                                                 
حني تكون املؤسسة تشـتغل يف همن متعددة ابلتايل ميكن ٔان تفرض علهيا ٔاحاكم االتفاقيات امجلاعية للك همنة، ومنعا  - 581 

  حاكم االتفاقية امجلاعية املهنية االٔكرث نفعا للعامل.للمتزي بني العامل تطبق علهيم أ 
ق ، يتعل1990ٔافريل  21، مؤرخ يف 11-90يرجع ٕاىل الباب السادس حتت عنوان التفاوض امجلاعي من القانون رمق  - 582 

  .بعالقات العمل

يكون التفاوض يف ىل: ((، يتعلق بعالقات العمل، ع1990ٔافريل  21، مؤرخ يف 11-90من قانون رمق  123تنص املادة  - 583 
ٔاعاله، وتقوم به جلان متساوية أالعضاء  114االتفاقيات امجلاعية بناء عىل طلب ٔاحد الطرفني املذكورين يف املادة 

  )).اذلين ميثلوهنم ٔاولئكللتفاوض تتكون من عدد مساو من املمثلني النقابيني للعامل وعدد من املسـتخدمني ينتدهبم 

قنن آجالها. انظر يف ذكل و رشع الفرنيس مثال يضبط مساةٔل التفاوض امجلاعي بنصوص قانونية واحضة عىل العكس جند امل  - 584 
  من تقنني العمل الفرنيس. L. 2242-1مثال املادة 
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فيحتاج ٕاىل تنظمي  ،)585(هامة ٕاىل عّدة ٔامور تنظميية االترشيع والتنظمي املتعلقني ابلعمل مل يتطرق
  أالجور واملنافع املرتبطة ابلعقد، التصنيف املهين، ساعات العمل الفعيل... ٕاخل

تتضمن  11- 90من القانون  114ٔان للمؤسسة اتفاقية جامعية حسب تعبري املادة  فرضا
ليه لتنظمي بذكل لها ما تعمتد ع  ،مجموع رشوط التشغيل والعمل فامي خيّص فئة ٔاو عّدة فئات همنية

ظريف فاملؤسسة حتتاج بشلك ن ذكل لن يكون ٕاال كلك ما تعلق ابٔالمور املهنية والاجامتعية، ل
 11-90من قانون  114فيمت ٕابرام اتفاق جامعي للعمل وحسب املادة  ،دوما لتنظمي ٔامور جديدة

ّ االتفاقات امجلاعية عاجل ت شغيل والعمل عنرصا معّينا ٔاو عّدة عنارص حمّددة من مجموع رشوط الت
   .ابلنسـبة لفئة ٔاو عّدة فئات اجامتعية وهمنية

ٔان ٔاي عامل فقد منصب معهل  فامي تضمنته،ٔان االتفاقية امجلاعية للمؤسسة  معال بذكل لو
بعد ذكل نتيجة ظروف  ،ٔاجرة سـتة ٔاشهر من العملبشلك ال ٕارادي يسـتفيد من تعويض قدره 

صاحب العمل  يلزم )586(، القانونلص من عدد العامتقليال ٕاىل  اللجوء املؤسسة اضطرتاقتصادية 
تضمن اجلانب الاجامتعي تعويض بعده ، جانب اجامتعي مث التفاوض عليه مع ممثيل العمل ٕاعداد

  لك عامل معين ابلتقليص من عدد العامل بأجرة شهر عن لك سـنة اقدمية يف املؤسسة.

امجلاعية للمؤسسة والثاين االتفاق  نفسه ٔامام نصني (أالول تضمنته االتفاقيةجيد القايض هنا 
، فالك النصني قابلني للتطبيق وساريني، ٔالن االتفاق امجلاعي املتضمن اجلانب الاجامتعي)

، ابلتايل عىل القايض املفاضةل )587(املتضمن اجلانب الاجامتعي ال يعترب تعديل لالتفاقية امجلاعية
 اقدميةيف هذه احلاةل ٕان اكن العامل هل  .بني النصني لتطبيق النص االٔكرث نفعا للك عامل معين

                                                 
يالحظ غياب جزاء قانونيا حني غياب ٔاية اتفاقية جامعية سارية يف املؤسسة وال الاجهتاد القضايئ اجلزائري تطرق لهذه  -  585 

مع إالشارة اىل صعوبة تسـيري العالقات املهنية يف مؤسسة اقتصادية دون نصوص اتفاقية. عكس غياب النظام  املساةٔل
ادلاخيل اذلي تطرق الاجهتاد القضايئ ورتب جزاء هو حرمان صاحب العمل من ٔاي سلطة تأديبية ٕان مل يُعد النظام 

، جاء فيه 1994ديسمرب  20املؤرخ يف  111984حتت رمق ادلاخيل، هذا ما تبنته الغرفة الاجامتعية يف قرارها الصادر 
وملا اكن من الثابت يف قضية احلال ٔان عقوبة العزل اليت سلطت عىل املدعي متت يف غياب النظام ادلاخيل مما يعد ((

  )).املذكورتني ٔاعاله 77و 73خرقا ٔالحاكم املادتني 
 09- 94ومرسوم ترشيعي قات العمل، ، يتعلق بعال9901ٔافريل  21، مؤرخ يف 11- 90من خالل نصوص قانون رمق  - 586 

  .بصفة ال ٕارادية ، يتضمن احلفاظ عىل الشغل وحامية أالجراء اذلين يفقدون معلهم1994ماي  26مؤرخ يف 

غرضهم ليس حني التفاوض عىل اجلانب الاجامتعي يرغب دوما العامل احلصول عىل حامية ٔافضل وحقوق ٔاكرث ابلتايل  - 587 
فاقية امجلاعية للمؤسسة، ٔالن الهدف من التفاوض امجلاعي ينحرص يف االتفاق عىل اجلانب الاجامتعي للحاةل تعديل االت

  ابلتقليص من عدد العامل.فقط املعنية 



  الباب الثاين: نطاق مبدٔا تطبيق أالحاكم االٔكرث نفعا للعامل وحدوده
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امجلاعي املتضمن اجلانب الاجامتعي  املؤسسة فالنص الوارد يف االتفاقٔاكرث من سـتة سـنوات يف 
ٔاقل من سـتة سـنوات فالنص الوارد يف االتفاقية امجلاعية  اقدميةهل، ٔاما ٕان اكنت هل  انفعكرث أ 

  للمؤسسة ٔاكرث نفعا هل.

دل االتفاقية امجلاعية بني االتفاقية امجلاعية للمؤسسة مع اتفاق جامعي يع التنازع حني غري ٔانه
القواعد واجبة  ٔاّي منعىل  ن ٔان نقول ٔان هناك تدافع بل تنازعال ميك يف هذه احلاةلنشري ٕاىل ٔانه 

نازع يعىن ٔان قاعدة ت ال  لكنالتطبيق، ٔالنه يف التدافع جند ٔان الك القاعدتني صاحلتني للتطبيق، 
  .ويه السارية لتطبيقل فقط صاحلة واحدة 

جيب البحث عن نية الطرفني ٕان اكان يقصدان تعديل االتفاقية جزئيا فهنا ال ميكن  هنا
م تنازع القوانني يطبق النص املعِدل ويلغى النص املَعدل بقوة تطبيق النصني معا بل وفق ٔاحاك

تفاق امجلاعي ملحق ابالتفاقية القانون. ٔاما ٕان اكنت نيهتام تطبيق النصني معا فهنا يعترب اال
   .)588(امجلاعية

، فيجب )589(من يرى ٔان هذه املساةٔل ال تعترب تنازع ٔاصال بل متعلقة ابلتفسري فقطهناك 
ٔان نسـتنري بنية الطرفني لتفسري االتفاق امجلاعي ٔاهو معدل ٔام ممكل لالتفاقية امجلاعية وهو حصيح 

  يف نظران.

االتفاقيات امجلاعية من مسـتوى واحد جيب ٔان  ٔاما ما يتعلق برشوط حدوث تدافع بني
  يكون:

مبعىن جيب ٔان تربم لك من االتفاقية امجلاعية واالتفاق امجلاعي  ،نفسها أالطراف ٔان تكون -
  العامل املعنيني وصاحب العمل املعين. ممثلني عنأالطراف نفسها، بني 

تبقى سارية حني تنفيذ االتفاق مجلاعية ية امبعىن ٔان االتفاق  ،)590(ٔان يكون التنفيذ مزتامنا -
  .امجلاعي للعمل

                                                 
أكن متنح االتفاقية امجلاعية حقوقا للعامل مث تسـتمكل هذه اجملموعة من احلقوق حبقوق جديدة ٕاضافية مبوجب اتفاق  - 588 

  جامعي.

 115ص ، ، املرجع السابقاالتفاقية امجلاعية للعمل ٕاكطار لتنظمي عالقات العمل يف الترشيع اجلزائرئامحية سلامين،  - 589 
  .116و

  .116ص، املرجع نفسه  -  590 
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189 
 

يمت تنظمي حمك يف مبعىن ٔان  اعي يف تنظمي االتفاقية امجلاعية،ٔان يتداخل تنظمي االتفاق امجل -
  .ةاالتفاق امجلاعي بشلك مغاير للتنظمي املوجود يف االتفاقية امجلاعي

مت نقضها، فهل ميكن الرتاجع عن ي عندمااالتفاقية امجلاعية ٕاىل ٔاّن يف أالخري يبقى ٔان نشري 
  املزااي اليت تضمهنا االتفاقية السابقة؟

حاةل  ه يفنستنج ٔان 11-90قانون رمق من  )591(133من املادة  ةمن خالل نص الفقرة الثاني
ُ  ،جديدةجامعية اتفاقية ٕابرام   نظموا العالقات املهنية والاجامتعية من جديدحيق للرشاكء ٔان ي

رة ٔان تكون االتفاقية امجلاعية ٔاكرث نفعا للعامل من االتفاقية اليت نقضت دون ٔان يتقيدوا برضو
عىل بقاء االتفاقية امجلاعية السابقة سارية ٕاىل غاية التوصل ٕاىل ٕابرام اتفاقية  فقط فاملرشع نص

  جامعية جديدة. 

 دةـةل ٕالبرام اتفاقية جامعية جدياذلي ينص عىل هم ،يف الترشيع الفرنيس خمتلفالوضع 
بعد مرور هذه املهةل لك املزااي  انهتاء مدهتا، ويه سـنة من اترخي نقض االتفاقية امجلاعية القدمية ٔاو

، يعىن ال يسمح القانون الرتاجع )592(اليت تضمنهتا االتفاقية امجلاعية القدمية تصري مكتسـبة للعامل
  .اعية اجلديدةيف ظل تطبيق االتفاقية امجل ل العامل املعنيني يسـتفيدون مهنايطعهنا، بل 

  االتفاقيات امجلاعية من مسـتوى ٔاعىل ٔاحاكماالتفاقية امجلاعية مع  ٔاحاكمتدافع  -اثنيا

ٔاو ٕالبرام اتفاقات التفاوض امجلاعي يف ق احل 11-90كرس املرشع اجلزائري مبوجب قانون 
 يعيةاليت تعترب ٔامه مصدر لتنظمي عالقة العمل بعد النصوص الترش  ،للمؤسسة جامعية اتاتفاقي

 للرشاكء الاجامتعينيمسح  11-90من قانون رمق  )593(115مبوجب املادة ، لكن املرشع والتنظميية
 ٕابرامجيوز  ، ابلتايلعىل املسـتوى املهين ٔاو إالقلميي يعملوا عىل تنظمي عالقات العملٔان  ٔايضا

زائري كرس املرشع اجل، ٕاذ ٔاّن احمليل ٔاو اجلهوي ٔاو حىت الوطين اتفاقية جامعية عىل املسـتوى

                                                 
، يتعلق بعالقات العمل، عىل: ((وال 1990ٔافريل  21، مؤرخ يف 11-90من قانون رمق  02فقرة  133تنص املادة  -  591 

من أالحوال، ٔان يؤثر نقض االتفاقية عىل عقود العمل املربمة يف السابق واليت تبقى خاضعة لٔالحاكم  ميكن، يف ٔاي حال
  املعمول هبا ٕاىل غاية ٕابرام اتفاقية جامعية جديدة)). 

   .من تقنني العمل الفرنيس اجلديد L.2261-13 رمقها تقنني العمل الفرنيس واليت ٔاصبح يف L.132-8راجع املادة  -  592 

حتدد االتفاقية ، يتعلق بعالقات العمل، عىل: ((1990ٔافريل  21، مؤرخ يف 11- 90من قانون رمق  115تنص املادة  - 593 
امجلاعية جمال تطبيقها املهين وإالقلميي وميكن ٔان ختص فئة واحدة ٔاو عدة فئات اجامتعية همنية ٔاو عدة هيئات مسـتخدمة 

  )).نياكام ميكن ٔان تكتيس طابعا حمليا ٔاو هجواي ٔاو وط 
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-90من قانون رمق  )594(122و 121التفاوض امجلاعي عىل عّدة مسـتوايت، كام هو مبني يف املواد 
 يف املؤسسة. سارية . ابلتايل ميكن ٔان تكون هناك عدة اتفاقيات جامعية مجيعها11

مل حيدد هذه  هلكن ،لتفاوض امجلاعيل مسـتوايت عّدة كرس ٔان املرشع يابلرمغ من غري ٔانه و
حفني التفاوض ٕالبرام اتفاقية جامعية علهيم ٔان  ،للرشاكء الاجامتعيني خول أالمروايت بل املسـت

  .11- 90من قانون رمق  )595(115حيددوا جمال تطبيقها طبقا لنص املادة 

جيب ٔان  ،املؤسسة يفقابةل للتطبيق لتكون تعدد االتفاقيات امجلاعية  يف حاةله املالحظ ٔان
من قبل نقابة ٔاو ( طراف يف التفاوض مبارشةاكٔ  يكونوإاما ٔان  ،والعامل يربهما صاحب العمل

مبوجب  ٕالهيأاو ٔان ينظموا  )نقاابت العامل من هجة ونقابة ٔاو نقاابت ٔاحصاب العمل من هجة ٔاخرى
 11-90من قانون رمق  )596(116اتفاق مشرتك بني صاحب العمل مع العامل طبقا لنص املادة 

حلرية التعاقدية، فال ميكن ٔان تُطبق ٔاي اتفاقية جامعية مبدٔا إاذن يكرس املرشع ذكل مبوجب 
  اتفاق بني صاحب العمل مع عامهل عىل الالزتام هبا. مبوجبوٕان اكنت من مسـتوى ٔاعىل ٕاال 

 ة التعاقدية حني التفاوض امجلاعياملرشع اجلزائري ٔاطلق العنان للحري نالحظ ٔانّ ابلتايل، 
برام اتفاقية جامعية من ٔاي مسـتوى ال يتقيدون ٕاال فالرشاكء الاجامتعيني حني التفاوض قصد إ 

سها ابلنسـبة للك يه نف (وضعها املرشع فامي يتعلق برشوط التفاوض امجلاعي، اليت  ابٔالحاكم
تضمني االتفاقية امجلاعية ما يف  )597(نتيجة ذلكل فلٔالطراف حرية مطلقة )مسـتوايت التفاوض

  يرونه مناسـبا للوضع اذلي مه عليه.
                                                 

ميكن لك هيئة (( ، يتعلق بعالقات العمل، عىل:1990ٔافريل  21، مؤرخ يف 11- 90من قانون رمق  121تنص املادة  - 594 
 122)). تضيف املادة مسـتخدمة ٔان تتوفر عىل اتفاقية جامعية للمؤسسة ٔاو تكون طرفا يف اتفاقية جامعية تعلوها درجة

امجلاعية اليت تتجاوز ٕاطار الهيئة املسـتخدمة من درجة ٔاعىل مبجرد ما تتفاوض  تعترب االتفاقيات((من القانون نفسه عىل: 
يف شأهنا وتربهما التنظاميت النقابية للعامل واملسـتخدمني املعرتف بمتثيلها يف جمال التطبيق القطاعي ٔاو املهين ٔاو إالقلميي 

  )). لتكل االتفاقيات

حتدد االتفاقية ، يتعلق بعالقات العمل، عىل: ((1990ٔافريل  21يف ، مؤرخ 11- 90من قانون رمق  115تنص املادة  - 595 
  ...)).املهين وإالقلميي امجلاعية جمال تطبيقها

عندما ختص ، يتعلق بعالقات العمل، عىل: ((1990ٔافريل  21، مؤرخ يف 11- 90من قانون رمق  115تنص املادة  - 596 
ٔالخرية، رشيطة ٔان يكون ممثلو العامل واملسـتخدمني لهذه االتفاقيات امجلاعية عدة مؤسسات مسـتخدمة تلزم هذه ا

  )).املؤسسات ٔاطرافا فهيا ٔاو ٔان ينضموا ٕالهيا ابتفاق مشرتك

ٕاذ ٔان لك ما يتعلق مبقتضيات التفاوض ٔاو جمال  املرشع من حيث وضع رشوط التفاوض هذه احلرية ال تقيدها ٕاال ٕارادة -  597 
  يده من قبل أالطراف.ورشوط تطبيق االتفاقية امجلاعية يمت حتد
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إبفادة  املرشع فصل ،اختالف أالحاكم الواردة يف خمتلف هذه االتفاقياتني ذلكل، حف
  .11- 90من قانون رمق  118طبقا لنص املادة  االواردة فهي هلٔالحاكم االٔكرث نفعا اب العامل

ال ميكن الاعامتد عىل تطبيق ابلتايل ملا تتعدد االتفاقيات امجلاعية املطبقة عىل املؤسسة 
س ٔاهنا أالمسى، بل تطبق أالحاكم االٔكرث نفعا للعامل الواردة يف خمتلف اتفاقية واحدة عىل ٔاسا

  .امجلاعية هذه االتفاقيات

ينتج عن ذكل، ٔان االتفاقية امجلاعية للمؤسسة قد تتضمن تنظمي موضوع ما خيص مّدة فرتة 
 التجربة جملموعة همنية، مث انظم صاحب العمل التفاقية جامعية همنية ٔاو قطاعية تضمنت كذكل

  تنظمي خاص خمتلف لفرتة التجربة، فاالٔكرث نفعا للعامل يه الواجبة التطبيق.

  

  الفرع الثاين
  االتفاقية امجلاعية مع املصادر املهنية أالخرى ٔاحاكم تدافع

  

واليت ميكهنا ٔان تتضمن قواعد قانونية مامتيزة  ،نظرا لتعدد املصادر املهنية يف قانون العمل
نتيجة الختالف ظروفها ووضعيهتا  ،مزااي متفاوتةمهنا  فميكن ٔان حيدث ٔان تتضمن لك

الاقتصادية. ذلكل حيدث ٔان عقد العمل الفردي مينح مزااي للعامل ٕان اكن يف وضعية تسمح هل 
  ، ٔاو ٔان صاحب العمل مبشيئة ٕارادته مينح َمْكُرَمة للعامل يف تعهد انفرادي.)598(مبناقشة بنود العقد

ع بني ٔاحاكم االتفاقيات واالتفاقات امجلاعية السارية يف ٔان حيدث تتداف ابلتايل، ميكن
عادات  ٔاو (اثنيا) املؤسسة مع بنود يف عقد العمل الفردي (ٔاوال) ٔاو مع ٔاحاكم النظام ادلاخيل

  (اثلثا).تعهد فردي لصاحب العمل و  همنية

 االتفاقية امجلاعية مع عقد العمل الفردي ٔاحاكم تدافع – ٔاوال

اكن ن لكن وإ  دد،عالبني عقد العمل الفردي وامجلاعي ٕاال من حيث  اختالفه ال يظهر ٔان
 غري ٔانه جند ،رق العددي ٔاسايس وهمم للتفريق بني عقد العمل الفردي وعقد العمل امجلاعياالف

                                                 
حيدث ٔان اخلربة املهنية والكفاءة العالية للعامل تسمح بأن يقف موقف القوي جتاه صاحب العمل ويفرض بعض البنود  - 598 

  يف عقد العمل اذلي ٔابرمه. غري ٔان ذكل لن يزيل الطابع التبعي لعالقة العمل القامئة مبوجب هذا العقد.
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فعقد العمل الفردي هل ٔاثر مزدوج حسب التصور التعاقدي، فهو  ام خمتلف ٔايضا.موضوع لك مهن
عالقة قانونية اليت عىل العالقة القامئة بني الطرفني، من هجة. وينشأ  املطبقالقانوين حيدد النظام 

فال  ٔاما عقد العمل امجلاعي ، من هجة ٔاخرى.تسمى ٔاحدهام عامل ٔاجري واالٓخر صاحب معل
هذه  مجموع العامل.عىل  ةاملطبق ةالنظم القانوني مجموعة من يتعلق ٕاّال ابٔالثر أالول املتعلق بتحديد

  .)599(فني ابحرتاهما يف عقود العمل الفردية املربمة الحقاالنظم يتعهد الطر 

القانوين ٕاذن فعقد العمل سواء اكن جامعيا ٔاو فرداي، يتداخالن يف جمال حتديد النظام 
ا ـل عىل تطبيقهـٔاحاكهمام عند العم بني تتدافعحيدث ذلا ميكن ٔان  ،املطبق عىل عالقة العمل

  .طريقا للتطبيق دام جيالتدافع للتوصل ٕاىل ٔاي مهن وجيب حسم هذا

  تفرض ٔاحاكم االتفاقيات امجلاعية عىل عقد العمل الفردي - ٔا 

عىل عقد العمل  )600(ٕاّن الطبيعة التنظميية االٓمرة لالتفاقية امجلاعية للعمل، تؤكد مسوها
هذا السمو تسـمتده من كون ٔاّن عقد العمل الفردي ال ميكن ٔان خيالف البنود اليت  .)601(الفردي

من قانون رمق  118التفاقية امجلاعية ٕاال ما اكن فيه ٔاكرث نفعا للعامل طبقا لنص املادة تضمنهتا ا
عند تدافع ٔاحاكم االتفاقيات امجلاعية مع  11-90من قانون  118، ٕاذ مبوجب املادة )602(11- 90

 ال تطبق البنود الواردةف ،اكم االتفاقيات امجلاعية الساريةبنود يف عقد العمل الفردي، تطبق ٔاح
يف عقد العمل الفردي اليت تنقص من املزااي واحلقوق اليت تضمنهتا االتفاقيات امجلاعية السارية يف 

  املؤسسة. 

  

                                                 
599 - RIVERO Jean & SAVATIER Jean, op.cit., p. 305-306 

يُغيب ٔاي ترتيب هريم ٔاو ٔاي تدرج بني االتفاقية امجلاعية وعقد العمل الفردي. ٔانظر  الفرنيسالفقه  جانب منجند  - 600 
  مثال:

BONNIN Vincent, Les rapports du contrat de travail et de la convention collective, 
thèse Bordeaux I, 1993, p. 378 s. 

601 - JEANSEN Emeric, op. cit, p. 85. 
  اليت تنص عىل: L.2254-1احلمك نفسه جنده يف تقنني العمل الفرنيس مبوجب املادة  -  602 

((Lorsqu’un employeur est lié par les clauses d’une convention ou d’un accord, ces 
clauses s’appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus 
favorable)). 
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  ن اكنت ٔاكرث نفعا للعامل إ طبق بنود عقد العمل الفردي تُ  - ب 

جيب البحث عن النص اذلي يوفر حامية  ،ٕاعامال ملبدٔا تطبيق أالحاكم االٔكرث نفعا للعامل
لعامل فيجب تطبيقه، دون النظر ٕاىل مصدر النص وال القوة إاللزامية اليت يمتتع ٔاكرث ؤافضل ل

  .)603(هبا

بشأن تدافع ٔاحاكم  11-90من قانون  )604(118ٕاّن املرشع اجلزائري رصحي يف املادة 
االتفاقية امجلاعية مع بنود عقد العمل الفردي، فنص عىل فرض ٔاحاكم االتفاقية امجلاعية ٕاّال ٕان 

  عقد العمل الفردي ٔاكرث نفعا للعامل فيجب تطبيق هذه أالخرية.يف بنود اكنت هناك 

يعمل هبذا املبدٔا دون النظر ٕاىل ٔاي من النصني وضع ٔاوال، فٕان مت توقيع االتفاقية امجلاعية 
بعد ٕابرام عقد العمل الفردي واستنقصت من املزااي اليت يمتتع هبا العامل مبوجب عقد العمل 

ل قامئة ٔالهنا ٔاكرث نفعا هل مما تضمنته ٔاحاكم االتفاقية ظنه هذه املزااي بل تفال تُسلب م  ،الفردي
  . )605(امجلاعية

أالمر نفسه ٕان مت ٕابرام عقد العمل الفردي مع عامل بعد رساين االتفاقية امجلاعية املطبقة 
امجلاعية  يف املؤسسة، وتضمن العقد بنودا ٔاكرث نفعا للعامل مما هو أالمر عليه يف ٔاحاكم االتفاقية

فيسـتفيد مهنا العامل ٔالهنا ٔاكرث نفعا هل، وال ميكن لصاحب العمل الاحتجاج بأن العقد خمالف 
  لالتفاقية امجلاعية.

                                                 
تضمنه عقد العمل  مماهناك من يرى ٔان تطبيق ٔاحاكم االتفاقية امجلاعية يه يف احلقيقة دوما ٔاكرث نفعا للعامل  - 603 

الفردي، ٕاذ كيف ميكن للعقد الفردي اليت مت التفاوض عليه من طرف عامل واحد ٔان يكون ٔاكرث نفعا من العقد 
   ي مت التفاوض عليه ابمس مجيعا العامل. انظر يف ذكل:امجلاعي اذل

BARTHELEMY Jacques et CETTE Gilbert, «Refonder le droit social par la 
négociation collective : que faire ?», RCE, n° 1 – 2013, p. 201.   

تفرض عىل بعالقات العمل، عىل: (( ، يتعلق1990ٔافريل  21، مؤرخ يف 11-90من قانون رمق  118تنص املادة  - 604 
املؤسسة املسـتخدمة أالحاكم االٔكرث نفعا الواردة يف خمتلف االتفاقيات امجلاعية اليت اكتتبت هبا هذه الهيئة ٔاو 

  )).انضمت ٕالهيا وتطبق عىل عاملها، ٕاال ٕاذا اكنت هناكل ٔاحاكم ٔانفع مضمنة يف عقود العمل املربمة مع املسـتخدم
ميكن لصاحب العمل ٔان يتفاوض مع العامل  ،اتفاقية جامعية ٕالبرامقيق، ٕاذ ٔانه حني التفاوض امجلاعي هنا أالمر د - 605 

م يف اكحبأ  وتعويضها ،اكنوا يمتتعون هبا مبوجب عقود العمل الفردية اليت ارتبط هبا معهم ،قصد استبدال مزااي خمتلفة
مبزااي جامعية تدرج  وتعويضها عىل ٕالغاء املزااي الفردية امعياج كون ٔاقل فائدة هلم. فٕان مت االتفاقتاعية امجلتفاقية اال

ٔالن التفاوض   الفردية اليت تضمهنا عقد العمليف االتفاقية امجلاعية، فهنا ال ميكن للعامل ٔان يمتسك بتطبيق املزااي
  حدث من ٔاجل تعديل عقود العمل الفردية.
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  للمؤسسة االتفاقية امجلاعية مع نصوص النظام ادلاخيلٔاحاكم تدافع  -اثنيا

سلطيت يف ٔاساسا تمتثل  يف مواهجة العامل، سلطاتخول املرشع لصاحب العمل 
والتأديب، لكن ذكل ليس بشلك مطلق بل ٔالزمه بأن حيدد معامل هذه  إالرشاف عىل العمل

وثيقة  يعّد النظام ادلاخيل 11-90من قانون رمق  77سب املادة حف السلطات يف النظام ادلاخيل. 
من مكتوبة حيدد فهيا املسـتخدم لزوما القواعد املتعلقة ابلتنظمي التقين للعمل والوقاية الصحية واالٔ 

  والانضباط وكذا القواعد التأديبية.

فيه دد ٕاذ حت ،)606(القواعد التأديبية ني ٔامه ما يتضمنه النظام ادلاخيلنالحظ ٔان من ب
وجود قواعد تأديبية يف  لكن حني طبيعة أالخطاء املهنية والعقوابت املطابقة وٕاجراءات التنفيذ،

  اتفاقية جامعية نتساءل عن القواعد الواجبة التطبيق؟

ن البعض رٔاي ٔان املرشع خص صاحب العمل تنظمي القواعد التأديبية يف النظام إ 
حني  11- 90من قانون رمق  04مكرر  73رٔاوا يف الفقرة أالوىل من املادة  آخرون، )607(ادلاخيل

ٕاشارة ٕاىل ٔان املرشع  ،صاحب العمل عىل احرتام إالجراءات االتفاقية عند الترسحياملرشع ٔالزم 
  .)608( اعد التأديبية يف االتفاقية امجلاعيةجيزي تنظمي القو 

السابقة يشري ٕاىل  04مكرر  73لكن ما نالحظه ٔان املرشع يف الفقرة أالوىل من املادة 
، والنظام ادلاخيل خيتص فقط بتنظمي ٕاجراءات الترسحي التأدييب )609(قواعد الترسحي غري التأدييب

                                                 
اعد التأديبية؛ مبعىن ٕان اكن هل احلرية يف تنظمي ٔاي فعل جدير التساؤل عن سلطة صاحب العمل يف تنظمي القو  - 606 

واعتباره خطأ همين؟ ٔالن املرشع اجلزائري وٕان حدد عنارص القواعد التأديبية لكنه مل يبني االُٔطر التنظميية لهذه 
ل مففهوم التأديب ال جيب ٔان يتعدى القواعد الرضورية اليت تضمن يف الوقت نفسه التعايش بني العامالسلطة. 

  وحتقيق الهدف الاقتصادي اذلي ٔانشأت املؤسسة من ٔاجهل. ٔانظر يف ذكل:
COHEN-DONSIMONI Véronique, op.cit., p. 23. 

607 - BOUANAKA Essaid, Le droit disciplinaire dans l'entreprise: étude comparative, 
thèse de doctorat d'Etat, université MENTOURI Constantine, 2009, p. 298; 
HAFNAOUI Nasri, «Des observations concernant certaines disposition de la loi 90-
11du 21-04-1990 relative aux relations de travail», RAT, n° 25, 2000, p. 98. 

608 - KORICHE Mohamed Nasr-Eddine, Droit du travail : les transformations du droit 
Algérien du travail entre statut et contrat, t 01, relation d’emploi et de travail une 
contractualisation relative, op.cit., p. 239.  

ٕاذ اسـتقرت بأن الفقرة أالوىل من  ،أالمر نفسه وقفت عليه احملمكة العليا يف العديد من قرارات الغرفة الاجامتعية -  609 
ال تتعلق ابٕالجراءات التأديبية بل ابٕالجراءات غري التأديبية مثل الترسحي  11- 90قانون رمق  من 04مكرر  73املادة 
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مكرر  73 ٔارى يف الفقرة أالوىل من املادة ، ابلتايل ال11- 90من قانون رمق  77طبقا لنص املادة 
  .)610(ٔاي ٔاجازة من املرشع لتنظمي إالجراءات التأديبية مبوجب االتفاقية امجلاعية 04

االتفاقية ٕاىل تنظمي بعض  تطرقٕان تلكن ابلرمغ من لك هذا، رٔاينا انه ال يوجد ما مينع 
 بيق صاحب العمل لسلطة التأديبيف حتقيق نوع من الرىض عند تط  رغبةً  ،)611(القواعد التأديبية

ٔالن صاحب العمل  )612(لكن ليس ٕاىل حد ٔان تسـتأثر االتفاقيات امجلاعية بتنظمي القواعد التأديبية
صفة وٕاال نكون قد تعدينا عىل صالحيات لصيقة ب ،يبقى اخملول بتنظميها يف النظام ادلاخيل

  .صاحب العمل
                                                                                                                                               

 21، املؤرخ يف 213831الصادر حتت رمق يف قرارها الغرفة الاجامتعية ابحملمكة العليا قضت  ٕاذٔالسـباب اقتصادية. 
ترسحي وأالمر بتصحيح إالجراءات حيث ٔان احلمك املطعون فيه قىض إبلغاء مقرر ال ، مبا ييل: ((2001مارس 

وحيث  .1996/ 07/ 09املؤرخ يف  21-96املعدةل واملمتمة ابٔالمر  4/ 73التأديبية معال ابلفقرة أالوىل من املادة 
ٔان ما يقصده املرشع يف هذا النص من تصحيح ابٕالجراءات القانونية و/ ٔاو اتفاقية ملزمة ال ميكن ٔان يتعلق 

ذيب عبد السالم، قانون العمل اجلزائري والتحوالت الاقتصادي، املرجع انظر كذكل،  )).ابٕالجراءات التأديبية...
  .511و 509السابق، ص 

ال يعين تطبيقها فقط عىل إالجراءات غري التأديبية  01/ 04مكرر  73ابلرمغ من ٔان هناك من يرى بأن نص املادة 
  . انظر يف ذكل: ة أالوىل عىل إالجراءات التأديبية، بل ينتقد ٕاقصاء القضاء تطبيق الفقر مبا ٔان صياغهتا عامة

KORICHE Mohammed Nasr-Eddine, «Justice et règlement des conflits du travail en 
Algérie», L'Année du Maghreb, n° 03, 2007, p. 49.  

غري التأديبية املنظم يف الفقرة أالوىل من  الغرفة الاجامتعية ابحملمكة العليا متزي بني الترسحي اخملالف لٕالجراءات حىت -  610 
، والترسحي اخملالف للقواعد التأديبية املنصوص عليه يف الفقرة الثانية 11-90من قانون رمق  04مكرر  73املادة 

املؤرخ يف  295696رمق والثالثة من املادة السابقة. انظر يف ذكل قرار الغرفة الاجامتعية ابحملمكة العليا الصادر حتت 
واليت ال تتعلق  4- 73((... وطبق عىل قضية احلال خطأ الفقرة أالوىل من املادة ، حيث قضت: 2005ٔافريل  13

))؛ كذكل قرارها الصادر حتت رمق ابلترسحي ٔالسـباب تأديبية وٕامنا ابلترسحي الاقتصادي ٔاو ٔالسـباب قانونية
  .2006فيفري  01املؤرخ يف  327199

اليت تلزم صاحب العمل ابحرتام مضمون االتفاقيات  11-90من قانون رمق  78ملادة ٕاذ ميكن اسـتخالص ذكل يف ا -  611 
واالتفاقيات امجلاعية للعمل حني وضعه للنظام ادلاخيل للمؤسسة. معىن ذكل ٔان االتفاقيات واالتفاقات امجلاعية 

من قانون رمق  77 املادة ميكن ٔان تتضمن ٔاحاكما مضن املقتضيات إالجبارية اليت حددها املرشع للنظام ادلاخيل يف
، وعىل صاحب العمل ٕاذن احرتاهما ٔالن البطالن مصري النظام ادلاخيل اذلي ال حيرتم ٔاحاكم االتفاقيات 90-11

  واالتفاقات امجلاعية.
دعوة املرشع للتدخل من ٔاجل ختويل الرشاكء الاجامتعيني تنظمي السلطة التأديبية مبوجب  ذلا نرى ٔانه ال ميكن -  612 

 73سلطة املسـتخدم التأديبية يف ٕاطار املادة زوبة عز ادلين، يف ذكل: انظر  كام اندى به البعض. جامعي، اتفاق
، مذكرة لنيل درجة املاجسـتري يف القانون، لكية احلقوق، جامعة ٔامحمد املتعلق بعالقات العمل 11-90من قانون 

ليت يتبناها الاقتصاد اجلزائري عىل تشجيع . فهذا يتناقض مع سـياسة الانفتاح ا99ص ،2011بوقرة، بومرداس، 
  القطاع اخلاص عىل الاستامثر.
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م القواعد التأديبية، مهنا االتفاقية امجلاعية معليا جند بعض االتفاقية امجلاعية املطبقة تنظ
أالفعال املوصوفة ٔاهنا مهنا عىل مدة تقادم  )613(79الوطنية للقطاع اخلاص ٕاذ تضمنت املادة 

صاحب  عىلويف هذه احلاةل  ،الوقائعتكل بعد شهرين من اترخي عمل صاحب العمل ب  ٔاخطاء همنية
  قية امجلاعية. اليت تضمهنا االتفا القواعدالعمل احرتام هذه 

ٔاو اتفاق  يف لك أالحوال حني تدافع ٔاحاكم النظام ادلاخيل مع ٔاحاكم اتفاقيةذلكل نرى ٔانه 
  رث نفعا للعامل.كاالٔ أالحاكم جامعي تطبق 

  صاحب العملل انفراديتعهد  وأ  عادات املؤسسةاالتفاقية امجلاعية مع ٔاحاكم تدافع  -اثلثا 

ا من الترشيع والتنظمي املتعلقني ابلعمل، مث من عادة تسـمتد عالقة العمل تنظميهيف ال
االتفاقات واالتفاقيات امجلاعية السارية يف املؤسسة ومن عقد العمل. لكن ميكن لعالقة العمل ٔان 

 ديافر انٔاو تعهد  عادات املؤسسةتسـمتد ٔاحاكم ٔاخرى مبارشة من قبل صاحب العمل مبوجب 
  .)614(لصاحب العمل

 اتاملامرس يه، وااملعتد هب )615(يف املؤسسةبق فقط تنشأ وتط  ،عادات املؤسسةٕان 
 املؤسسة عاداتهبذه الرشوط  ،عىل مجيع ٔاو فئة حمددة من العامل ةاملتكررة واملسـمترة املطبق

تنشأ مبوجب ٕاذ يه . )616(دخل مضن مصادر قانون العملترتب الزتامات، و تنشأ حقوق و ت 
هتم العالقات املهنية اليت املواضيع  منمعني وضوع مل هتنظميطريقة ترصفات صاحب العمل يف 

  والاجامتعية ابملؤسسة.

بأنه يطبق فور ٕاعالنه  املؤسسة عاداتصاحب العمل فيمتزي عن ل الانفرادئاما التعهد 

                                                 
613 - Art. 79 de la CCCSEP stipule: ((Sauf le cas de poursuites pénales concomitantes, 

aucun fait fautif ne peut donner lieu à une sanction disciplinaire au-delà d’un délai 
de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance)). 

614 - LACHAISE Gérard, «Fondement de la substitution d'un accord collectif à un usage 
antérieur ayant le même objet», JCP E, n° 15, du 10 Avril 1997, p. 938. 

د علهيا صاحب العمل يف مؤسسـته دون حاجة وجب ممارسة تعوّ اليت تُنشأ مبعادات املؤسسة جيب ٔان منزي بني  - 615 
  مبا ٔاهنا يشرتك يف ٕانشاهئا مجموعة من ٔاحصاب العمل.  أالوسع نطاقا ةاملهني العاداتلقبوهل من قبل العامل، مع 

616 - AUBREE Yann, «Usages», J.-Cl. Travail, Fasc. 1-20, p. 03; SAVATIER Jean, «sur 
l’application, par un organisme de sécurité sociale, d’un usage plus avantageux que 
la convention collective agréée, note sur Soc., 8 octobre 1996», Dr. soc, n° 12, 1996, 
p. 1046. 
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  نطاق مبدٔا تطبيق أالحاكم االٔكرث نفعا للعامل الفصل أالول:
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ال  ٕاليه، ويمتثل معليا يف تنظمي موضوع مل يمت التطرق )617(بشلك رصحي من قبل صاحب العمل
   .يةابلنظام ادلاخيل وال مبوجب اتفاقية جامع 

لصاحب  الانفراديبني عادات املؤسسة مع التعهد  ينالحظ ٔان هناك تقارب لك
َ  ٔاهنا، مبا )618(العمل ْ ت من ترصفات ٕارادية لصاحب العمل، مع الفرق ٔان العادة تنشأ مبوجب  أُ شَ ن

 الانفرادي، ٔاما التعهد املؤسسةغياب نص ينظم موضوع ما هيم العالقات املهنية والاجامتعية يف 
مما يوجد يف القانون ٔاو االتفاقيات امجلاعية  ،د صاحب العمل بتطبيق مزااي ٔاكرث نفعا للعاملفهو تعه

  السارية يف املؤسسة.

ن وضعية العالقات املهنية حيسّ  لصاحب العمل تعهد فردييف املؤسسة ٔاو  عادةٕان وجود 
ٔاو  ة يف املؤسسةعاديصعب ٔان جند ٔانه ٕاذ نالحظ من الناحية العملية  ،والاجامتعية يف املؤسسة

، ٔالن لو اكن ذكل ممكنا )619(حني تبنيه لصاحب العمل ال يكون ٔاكرث نفعا للعامل انفراديتعهد 
  فيكون قد مت نقضه مبناسـبة التوقيع عىل االتفاقية امجلاعية. 

يف  عادةلكن يبقى ٔانه ممكن تصور تتدافع ٔاحاكم اتفاقية جامعية اكنت سارية حني ظهور 
فهنا تطبق أالحاكم االٔكرث نفعا  ،دي من قبل صاحب العملافر الانتعهد ال ٔاو صدور  املؤسسة
  .للعامل

العمل بتعهد فردي  املشلك اذلي مل يتعرض هل املرشع اجلزائري هو كيف يمت ٕايقاف
صاحب تلزم حممكة النقض الفرنسة جند موجود يف املؤسسة؟  عادةصاحب العمل ٔاو نقض ل

العامل بنيته يف ذكل، مع وضع آجال اكيف يسمح للطرفني  ٕاعالم املعنيني وممثيل برضورة العمل
  .)620(ةالقامئ العادةٔاو  الانفراديادلخول يف مفاوضات لتحديد قواعد اتفاقية جديدة ماكن التعهد 

  

                                                 
617 - LACHAISE Gérard, «Fondement de la substitution d'un accord collectif à un usage 

antérieur ayant le même objet», op.cit., p. 938. 
618 - MAZEAUD Antoine, Droit du travail, op.cit., p. 54. 

ٔاو التعهد الفردي لصاحب العمل يه مصادر غري شلكية لقانون العمل، تتضمن مزااي ٕاضافية  عادات املؤسسة - 619 
  فاقيات امجلاعية وعقد العمل. انظر يف ذكل:مقارنة مبا تضمنه الترشيع والتنظمي املتعلقني ابلعمل وكذا االت

GAUDU François VATINET Raymonde, op.cit., p. 548. 
620 - Ibid, p. 565-566. 
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  املبحث الثاين
  للعامل حمك النصوص اليت تضمنت ٔاحاكما ٔاقل نفعا

  

ٕاىل تطبيق القواعد القانونية  ٔادى ذكل ،د املصادر يف قانون العمل وتدافعهاكنتيجة لتعدّ 
تفحص لك النصوص القانونية يسـتوجب  ، لتحقيق ذكلٔاكرث نفعا للعامل أاحاكهم اكنتاليت 

  .ليفصل هبا القايض ويضع حدا للزناع القامئنفعا للعامل حمل التدافع للتوصل ٕاىل ٔاهيام ٔاكرث 

ا ـيت اكنت ٔاحاكهما ٔاقل نفعيرتتب عىل ذكل استبعاد تطبيق النصوص القانونية ال
ميكن لنفس النصوص املستبعدة من  ٔاّن ذكل يكون يف الزناع املعين فقط، ٕاذ غري لـللعام

فتجد طريقا للتطبيق. أكن  ع آخريف نزا التطبيق ٔان تكون ٔاحاكهما ٔاكرث نفعا لعامل آخر
 ُ  ند يف عقد العمل الفردي لعامل ماستبعد نص يف االتفاقية امجلاعية من التطبيق مبوجب ب ي

عقد العمل الفردي املرتبط به ٔاية بنود ٔاكرث نفعا من لكن ٕان اكن عامل آخر مل يتضمن 
ابلتايل يه الواجبة و فعا هلاعية تكون ٔاحاكهما ٔاكرث نفنصوص االتفاقية امجل ،االتفاقية امجلاعية

  التطبيق.

ال جيب الفصل مبارشة ٔاقل للعامل ا نفعا فالنصوص وٕان تضمنت ٔاحاكهم ،ابلتايل
ملا  . غري ٔاّن بعضهاكن ٔان تكون ٔاكرث نفعا لعامل آخرببطالهنا، بل جيب الاحتفاظ هبا ٔالهنا مي

المتيزي بني النصوص  ذلا وجبتلغى مبارشة، و تكون ٔاقل نفعا للعامل جيب احلمك ببطالهنا 
اليت تضمنت ٔاحاكما ٔاقل نفعا ويه من درجة ٔاعىل (املطلب أالول) مع النصوص اليت 

  تضمنت ٔاحاكما ٔاقل نفعا ويه من درجة ٔادىن (املطلب الثاين).

  
  
  
  



  الباب الثاين: نطاق مبدٔا تطبيق أالحاكم االٔكرث نفعا للعامل وحدوده
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  املطلب أالول
  ويه من درجة ٔاعىلللعامل مصري النصوص اليت تضمنت ٔاحاكما ٔاقل نفعا 

  

اليت يعمل ابلنصوص  ،نصوص املتدافعة مضن مصادر قانون العملبعد املقارنة بني خمتلف ال 
ترشيع ٔاو من ال اء و ٔاكرث للعامل، ويطبق هذا النص همام اكن مصدره ستضمنت ٔاحاكهما نفعا 

  فردي.الاعي ٔاو امجلعمل العقد يف تنظمي ٔاو ال 

لقانونية ولو اكن ٔاقل درجة مضن هرم التدرج للقواعد ا ،فلام نطبق النص االٔكرث نفعا للعامل
، فهل تبطل ٔاو تستبعد التدافعتثار مساةٔل مصري النصوص القانونية أالخرى اليت مل حيسم لصاحلها 

  مؤقتا من التطبيق.

تستبعد  ،للعامل ويه من درجة ٔاعىلنفعا النصوص اليت تضمنت ٔاحاكما ٔاقل  ٔانّ  ،احلقيقة
  حاةل كون النص الترشيعيالمتيزي بنيرضورة من التطبيق دون الوصول ٕاىل احلمك ببطالهنا، مع 

، وحاةل استبعاد النص االتفايق بنص (الفرع أالول) املستبعد بنص اتفايق ٔاكرث نفعا للعامل هو
  .(الفرع الثاين) اتفايق آخر ٔاكرث نفعا للعامل

  الفرع أالول
  عند تطبيق نص اتفايق ٔاكرث نفعا للعامل مصري النص الترشيعي
دىن االٔ  وصنصال كون ابطةل وعدمية أالثر لك ت ،عد القانونيةٕاعامال ملبدٔا التدرج الهريم للقوا

يف قانون العمل املرشع معد ٕاىل ٕاجازة خمالفة  هننا ٔانبيّ  غري ٔانهالفه، ٕان اكنت ختو مرتبة من الترشيع 
ٕان اكنت اخملالفة تأيت حبامية ٔافضل للعامل من  ويه ٔادىن درجةالقواعد الترشيعية بقواعد اتفاقية 

برشط ٔان هذه اخملالفة تلحق فقط قواعد الترشيع ذات   تكريسها يف الترشيع،اية اليت متامحل
  . )621(الطابع امحلايئ للعامل

                                                            

سبب ٔان ترشيع العمل اجلزائري يشلك حدا ٔادىن من امحلاية املكرسة مجليع العامل، فنظرا الختالف وضعيات هذا ب  - 621 
ملّا نعمل ٔان هناك مؤسسات يف  ،املؤسسات مفن غري املقبول ٔان يفرض املرشع تطبيق القواعد نفسها عىل لك املؤسسات

ذكل يف املؤسسة فعل امل يف املؤسسة أالوىل وال ميكن حاةل تنايم ؤاخرى يف حاةل ركود، مفمكن منح مزااي ٔافضل للع
  تطبيق القواعد نفسها يؤدي ٕاىل إالخالل بقواعد املنافسة بني املؤسسات. ٕاذ فرض الثانية
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ابلتايل فلام يكون هناك نص اتفايق ٔاكرث نفعا للعامل ال يؤثر عىل وجود ٔاو حصة النص 
 بعدٕالغاء النص الترشيعي (ٔاوال) بل يست  حد الترشيعي، ففي لك أالحوال ال ميكن ٔان يصل ٕاىل

  من التطبيق (اثنيا). مؤقتا

  تطبيق نص اتفايق ٔاكرث نفعا للعامل ال يلغي النص الترشيعي أالقل نفعا للعامل - ٔاوال 

مرتبطة مبرشوعية النص الترشيعي أالقل نفعا للعامل، وٕان اكن ذكل ليست ٕان املساةٔل هنا 
د وفقا لرشوط ء تتحٔالن مساةٔل إاللغا ،ٕالغائهيؤدي ٕاىل عدم تطبيق النص الترشيعي لكن دون 

ية مرشوع تتحّدد  ٕاذ .)622(حمددة من قبل املصدر أالعىل للترشيع وليس من قبل املصدر أالدىن
ذلا  ،يف هذه احلاةل هو ادلسـتوروالنص الترشيعي وفق املصدر أالعىل اذلي تتخذه تطبيقا هل، 

  ا.مساةٔل مرشوعية نص ترشيعي ال ميكن للرشاكء الاجامتعيني مثال ٔان يفصلوا فهي

فالترشيع يتخذ ٔاو تعديلها،  حده هل القدرة ٕالغاهئأاضف ذلكل ٔاّن من ٔاصدر القاعدة أالعىل و 
تبعا  ،يه الوحيدة اخملوةل إبلغائه ٔاو تعديهل ةوفقا لدلسـتور من قبل السلطة الترشيعية، هذه أالخري 

ها مع السلطة وحد النصوص التنظميية من قبل السلطة التنفيذية تطبيقا للترشيع، فلهاذلكل تتخذ 
  .)623(وحدها سلطة ٕالغائه ٔاو تعديهل اليت تعلوها

ٕالغاء النص الترشيعي وٕان اكن ٔاقل نفعا للعامل دواعي ٔاخرى، فميكن للنص ٕاماكن عدم  ٕانّ 
ٔاو جملموعة ٔاخرى من العامل مل يمتكنوا من  ،مؤسسة ٔاخرىلعامل الترشيعي ٔان يكون ٔاكرث نفعا 

من نص الترشيع، فٕالغاء النص الترشيعي سـيحرم هؤالء من الاسـتفادة من نص اتفايق ٔاكرث نفعا 
 اذلي يضمن هلم عىل أالقل احلّد أالدىن من امحلاية ،الاسـتفادة من تطبيق النص الترشيعي

  . القانونية

يتعلق ابملدة القانونية للعمل، فاملرشع حيددها بأربعني ساعة من العمل  مثاالنورد 
يف االتفاقية امجلاعية السارية دلهيا حتدد املدة القانونية  ،مؤسسة معينة فرضنا ٔانّ  ،)624(ٔاسـبوعيا

                                                            

  .85صالح محمد ٔامحد، املرجع السابق، ص  -  622 

  املرجع نفسه.  -  623 

يف  صادر، 03املدة القانونية للعمل، ج ر عدد ، حيدد 1997جانفي  11، مؤرخ يف 03-97من ٔامر  02مبوجب املادة  -  624 
  حتدد املدة القانونية أالسـبوعية للعمل بأربعني ساعة يف ظروف العمل العادية.. ٕاذ جاء نصها اكلتايل: ((1997 جانفي 12

  .مجيع العامليسـتفيد مهنا )). تطبق هذه املدة القانونية للعمل كحد ٔادىن للحامية توزع هذه املدة عىل مخسة ٔاايم عىل أالقل



  الباب الثاين: نطاق مبدٔا تطبيق أالحاكم االٔكرث نفعا للعامل وحدوده
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تكل  لعاملالنص االتفايق ٔاكرث نفعا  ابلتايل يكون ،للعمل بامثين وثالثني ساعة معل ٔاسـبوعيا
 ُ االتفاقية امجلاعية حتدد  ،مؤسسة ٔاخرى يفالنص الترشيعي.  تطبيق ستبعداملؤسسة، ابلتايل ي

ٕالغاء النص الترشيعي يؤدي ٕاىل  نّ فنالحظ أ عة ؤاربعون ساعة ٔاسـبوعيا، املدة القانونية للعمل بأرب
. هذا أالمر من شأنه ٔان ال خيدم عامل هذه املؤسسةٔادىن من امحلاية القانونية،  الداحلعدم احرتام 

املؤسسة اليت لها نص اتفايق ٔانفع، وحنتفظ  يففاحلل ميكن يف ٕايقاف تطبيق النص الترشيعي 
عهّل يكون النص  ،املصادر املهنية للعامل االٓخرين يف غريها من املؤسسات ابلنص ليتدافع مع

  الترشيعي ٔانفع لهؤالء، بذكل نكون حققنا غرض املرشع يف توفري حّد ٔادىن من امحلاية للك العامل.

ام ظٔان تطبيق نصوص النكذكل اكن موقف الغرفة الاجامتعية ابحملمكة العليا، حني قضت 
، ليس معناه ٔاّن 11-90من قانون  73ال التأدييب للعامل من نص املادة جملادلاخيل أالرمح يف ا

متفقا مامتشـيا مع القانون ، بل اكن ذكل 11-90من قانون رمق  73ذكل تعديل ٔاو ٕالغاء لنص املادة 
 .)625(روحا ونصا

تطبيق نص اتفايق ٔاكرث نفعا للعامل يوقف تطبيق النص الترشيعي أالقل نفعا للعامل  -اثنيا 
  شلك مؤقتب 

ويطبق تفايق االنص ال بني النصوص الترشيعية مع االتفاقية، ويتفوق  تدافعملا يكون هناك 
ويرى  .)626(يؤدي ٕاىل تعطيل تطبيق النص الترشيعي بشلك مؤقتذكل لكونه ٔاكرث نفعا للعامل، 

ٔاثر السامح ابستبعاد النص الترشيعي بنص اتفايق ٔاكرث نفعا للعامل، سـيكون هل ٔان  االٓخر البعض
يتوقف تطبيق النص الترشيعي عىل زوال النص االتفايق االٔكرث نفعا للعامل ، ٕاذ )627(واقف

  ابلنسـبة للزناع املعروض ٔامامه.

                                                            

  ، املرجع السابق.1997جانفي  07، املؤرخ يف 141632قرار الغرفة الاجامتعية ابحملمكة العليا، الصادر حتت رمق  -  625 
626  - LYON-CAEN Pierre, « La solution du conflit de normes entre code du travail et 

statuts des entreprises publiques par l’application de la règle la plus favorable aux 
salariés» Dr soc, n° 12, 1996, p. 1049. 

627 - Voir BOCQUILLON Fabrice, La dérogation en droit du travail, thèse université 
Robert SCHUMAN, Strasbourg III, 1999, p. 103 et s. 
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ذلكل يوضع النص الترشيعي جانبا، فيلج حاةل سـبات ويتجرد من قميته القانونية ابلنسـبة 
  .)628(ا للعاملمن ٔان يكون ٔاكرث نفع همتكن لسبب عدمللزناع وختتفي عوامل فاعليته 

مبعىن غري يكون هذا أالخري معطال  ،فرتة استبعاد تطبيق النص الترشيعي خاللابلتايل 
 ، هذا التعطيل يكون بشلك مؤقتبسبب مبدٔا تطبيق أالحاكم االٔكرث نفعا للعامل قابل للتطبيق

عا االٔكرث نفاملصدر أالدىن  حني خيتفيميكن العودة ٕاىل تطبيق النص الترشيعي جمددا ٔالنه 
واليت انقضت بعد هناية املدة احملددة لها  ،. كحاةل االتفاقية امجلاعية احملددة املدة)629(للعامل

 هذه احلاةل تتدافع نص اذلي اكن ٔاكرث نفعا للعامل، يفلل  وتعويضها ابتفاقية جديدة ال تتضمن مثيل
ميكن ٔان و ل، ويطبق النص اذلي يكون ٔاكرث نفعا للعام ،أالحاكم القانونية السارية من جديد

  يكون النص الترشيعي ٔاكرث نفعا للعامل يف بعد حسم تدافع املصادر من جديد.

نص من يف لك مّرة يتدافع فهيا نص من مصدر ٔاعىل مع  هذه الوضعية حتدثٔان  ،احلقيقة
   .)630(مصدر آخر ٔادىن واكن هذا أالخري يتضمن ٔاحاكما ٔاكرث نفعا للعامل

ة يف النص االٔكرث نفعا للعامل املوجود يف املصدر حلول أالحاكم الوارد ،عن ذكلينتج 
ال ميكن ابلتايل ف ،املوجود يف النص أالعىل حمل النص أالقل نفعا للعامل ،أالدىن بشلك مؤقت

ذه اخملالفة هبمسح نفسه ما دام املرشع  ،أالعىل درجة الاحتجاج مبساةٔل مسو النص الترشيعي
   مل.للعا نفعاالاجيابية اليت تنشأ وضعا ٔاكرث 

رشعية ال يؤثر عىل  ،أالدىن االتفايق م االٔكرث نفعا الواردة يف املصدرمبعىن ٔان تطبيق أالحاك
  .ساريةبل تظل  ،أالعىل الرمسي وبقاء أالحاكم أالقل نفعا اليت تضمهنا املصدر

  

  

  

  
                                                            

628 - CHALARON Yves, Négociations et accords collectives d’entreprises, op.cit, p. 196. 

  .85صالح محمد ٔامحد، املرجع السابق، ص  -  629 
630 - VACHET Gérard, «L’usage d’entreprise est-il un véritable usage ? », JCP E, n° 111, 

1984, II, 14328. 
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  الثاينالفرع 
  ٔاكرث نفعا للعامل ٔادىنعند تطبيق نص اتفايق  أالعىل مصري النص االتفايق

 

طبق البند الوارد يف و  ،تدافع ٔاحاكم يف االتفاقية امجلاعية مع بنود عقد العمل الفرديعند 
  فائدة للعامل، مفا مصري ٔاحاكم االتفاقية امجلاعية؟ نفعا عقد العمل الفردي ٔالنه ٔاكرث

اعد تدرج بني القو  يه عالقة العالقة بني االتفاقية امجلاعية وعقد العمل الفرديرٔاينا ٔان 
 ةصادر بنفس الشلك اذلي تتدرج فيه القواعد القانونية الرمسية ال وٕان اكن تدرهجا ليس االتفاقية،

  عن ادلوةل.

امجلاعية  د العمل الفردي جيب ٔان يكون متفقا مع نصوص االتفاقيات واالتفاقاتفعق ،ابلتايل
طين. ضيق عىل املسـتوى املؤسسة ٔام موسع عىل املسـتوى القطاعي ٔاو الو  همام اكن جمال تطبيقها،

عقد العمل الفردي  ةالفخملكن تطبيقا ملبدٔا تطبيق أالحاكم االٔكرث نفعا للعامل، فاملرشع جيزي ٔان 
يف هذه احلاةل يطبق البند الوارد يف ، برشط ٔان تكون اخملالفة ٕاجيابية ،حاكم االتفاقية امجلاعيةالٔ 

عا كن ٔان تكون ٔاكرث نفوتبقى ٔاحاكم االتفاقية امجلاعية سارية ٔالهنا مي (ٔاوال)عقد العمل الفردي
  لعامل آخر يف نزاع آخر (اثنيا).

 مصدر ٔادىن منه مرتبةتطبيق الستبعاد  اتفايقعدم ٕاماكن الاحتجاج بسمو مصدر  –ٔاوال 
  اكن ٔاكرث نفعا للعامل ٕان

 يف هرم تدرج القواعد القانونية املنظمة لعالقة العملصادر املهنية ملا حناول ٔان نرتب امل
تعترب القاعدة قانونية صاحلة لكوهنا قد مت وضعها جتهزي القواعد القانونية، ٕاذ  معيار جيب احرتام

 املقصود ،اليت تعترب نتيجة مبارشة للقاعدة أالوىل ،ابلشلك املعني اذلي تنص عليه قاعدة ٔاخرى
ُ  بذكل ْ ٔان لك قاعدة يه رشط لوجود قاعدة ٔاخرى، ما ي عالقة التبعية املنطقية بني لك  جُ تِ ن

  .)631(القانونيةالقواعد 

                                                            
631 - KELSEN Hans, op.cit, p. 224. 
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تسـمتد ٔاحاكم  بلك مسـتوايهتا امجلاعية ات واالتفاقاتواالتفاقي ،جند ٔان عقد العمل الفردي

ساسا لنشأهتا فامي بني ات واالتفاقات امجلاعية ليست أ ابلتايل فاالتفاقي ،نشأهتا من الترشيع
ج هريم بني تدر ذلكل ال يوجد ٔاي عقد العمل الفردي. ل كذكل أالمر نفسه ابلنسـبة مسـتوايهتا

يف  نصعقد العمل الفردي واالتفاقية امجلاعية حسب معيار جتهزي القواعد القانونية، ابلتايل ورود 
عقد ٔاو ورود بند يف  ،اتفاقية جامعية من مسـتوى معني خمالف التفاقية جامعية من مسـتوى آخر

من هذه النصوص مل  ٔاي ميكن احلمك ببطالهنا، مبا ٔانّ  امجلاعية الالعمل الفردي خمالفة لالتفاقية 
  تكن مصدرا لالٓخر.

نح للعامل مبوجب فٕان اكن بند يف عقد العمل الفردي خيالف ابستنقاصه ما مُ  ،ذلكل
ال ميكن الاحتجاج به  غري ٔانه ،ال يكون البند الوارد يف عقد العمل ابطل ،االتفاقية امجلاعية

ٔالن  ودـيؤدي ٕاىل بطالن تكل البن يععىل العكس خمالفة بنود عقد العمل الفردي للترش   .)632(فقط
  عترب مصدر لوضع عقد العمل الفردي، وفق معيار جتهزي القواعد القانونية.الترشيع ي 

 آخر من التدرج للقواعد القانونيةيضيف نوع  ALIPRANTIS Nikitasلكن أالسـتاذ 
لكام اكنت لها  فالقاعدة القانونية تكون من درجة ٔاعىل ،تدرج حبسب معيار القوة القانونيةهذا ال 

تعديل ٔاو ٕالغاء قواعد ٔاخرى، ٔاو لها قوة لتبقى سارية ابلرمغ من تعديل ٔاو ٕالغاء قاعدة  القدرة عىل
  .)633(قانونية ٔاخرى

االتفاقيات واالتفاقات امجلاعية اليت لها القدرة عىل ٕالغاء وخاصة تعديل ٔاحاكم  ،ابلتايل
قاعدة ٔامسى من القواعد اليت عدلهتا  فهـي، اتفاقية جامعية من مسـتوى معني ٔاو عقد العمل الفردي

  ٔاو ٔالغهتا.

                                                            
632  - CANUT Florence, op.cit, p. 249. 
633  - ALIPRANTIS Nikitas, La place de la convention collective dans la hiérarchie des 

normes, op.cit, p. 45. 
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ن مسو االتفاقية امجلاعية عىل املصادر املهنية أالخرى نالحظ أ  ،املعايري لك هذه ابلرمغ من
 تسـمتدها من قدرهتا ٔاكرث من لك املصادر املهنية أالخرى عىل تنظمي العالقات املهنية والاجامتعية

  .)634(تب االتفاقيات واالتفاقات امجلاعية دوما بعد الترشيع والتنظميكام ٔان املرشع ير  يف املؤسسة،

ة بقوة ٕالزامي لالتفاقيات واالتفاقات امجلاعية ملّا اعرتفاملرشع اجلزائري  هذا املوقف تبناه
عىل فرض ٔاحاكم  11- 90من قانون رمق  )635(118يف املادة  مقارنة بعقد العمل الفردي، ملّا نص

عىل ٕالغاء البنود  كذكل ملّا منح لها القدرةىل عقود العمل املربمة يف املؤسسة، االتفاقية امجلاعية ع
ة ـالواردة يف عقد العمل الفردي اليت تنقص من امحلاية القانونية املكرسة مبوجب االتفاقية امجلاعي

  .11- 90من قانون رمق  137مبا ٔان املرشع اعترب هذه البنود ابطةل طبقا لنص املادة 

مفزية قانون العمل ٔان املصادر ال تطبق مبارشة حسب قوهتا  ،لرمغ من هذا السمواب ،لكن
بل املرشع يف قانون العمل خيفف من تطبيق هذا  ،طبقا ملبدٔا التدرج الهريم للقواعد القانونية

ٕان اكنت اخملالفة  وجتد طريقا للتطبيق ختالفه املصادر أالدىنٔان ن كلك مصدر مم مبا ٔانّ  ،املبدأ 
  .)636(ةٕاجيابي

فتجد  ،ابلتايل لكام اكنت ٔاحاكم مصدر من املصادر ٔاكرث نفعا للعامل من املصادر أالخرى
يف  مك االٔكرث نفعا للعاملاحلالستبعاد  اسمو ٔاي مهنب وال ميكن الاحتجاج  ،طريقا للتطبيق مبارشة
ٔا عام يف مبا ٔان مبدٔا تطبيق أالحاكم االٔكرث نفعا للعامل فصلنا ٔانه مبد ،مصدر ٔادىن منه مرتبة

قانون العمل، فال جتوز ٔاي خمالفة هل من قبل الرشاكء الاجامتعيني، خاصة ٔان املرشع اجلزائري مل 
  يسمح بأي اسـتثناء عىل هذا املبدٔا.

  

  

  
                                                            

املادة  ٔاو 03الفقرة  08هو أالمر املالحظ يف عدة مواد يف ترشيع العمل اجلزائري، كام هو احلال مثال يف املادة  -  634 
  .، يتعلق بعالقات العمل1990ٔافريل  21، مؤرخ يف 11- 90من قانون رمق  137

ٕاذ جند املرشع يكرس مبدٔا يف قانون العمل وهو رساين االتفاقية امجلاعية بأثر فوري حىت عىل عقود العمل املربمة  -  635 
  مع املسـتخدم، فهذه العقود املربمة قبل ٕابرام االتفاقية امجلاعية تصبح خاضعة لها. 

ر أالعىل ال جيب ٔان تتعدى القواعد املتعلقة ابلنظام العام الاجامتعي فيه، دون ال ٕاماكنية اخملالفة الاجيابية للمصاد - 636 
  ٕاماكن خمالفة القواعد املتعلقة ابلنظام العام املطلق ولو ابخملالفة الاجيابية.



  الباب الثاين: نطاق مبدٔا تطبيق أالحاكم االٔكرث نفعا للعامل وحدوده
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  تطبيق النص أالدىن االٔكرث نفعا ال يؤثر يف حصة النص أالعىل أالقل نفعل للعامل –اثنيا 

ل من أالحوال ٔان يؤثر يف حصة النص من مصدر ٔادىن ال ميكن يف ٔاي حا نصتطبيق 
أالدىن ليست رشطا  ةأالعىل وأالقل نفعا للعامل. فال ميكن احلمك ببطالن هذا النص ٔالن القاعد

  . كام ال ميكن ٕاحالل احلمك االٔكرث نفعا حمل احلمك أالقل نفعا يف النص أالعىل.أالعىللوضع النص 

يؤثر يف  وذكل لنمرتبة ال يكون ٕاال مؤقتا،  تطبيق النص االٔكرث نفعا للعامل أالدىن ،ابلتايل
  .)637(حممكة النقض الفرنسـية تنبتهاذلي  املوقفوهو  ،حصة القواعد أالعىل درجة

تسمح هذه النتيجة إالبقاء عىل املزااي واحلقوق اليت تضمهنا النص أالعىل وأالقل نفعا 
ٔان تكون حمال لتدافع من  يسمح لها ما ،)638(ساراي، ابلرمغ من ٔاهنا متوقفة عن التطبيق مؤقتا

جديد عىل الزناعات أالخرى الناشـئة بني ٔاطراف عالقة العمل، عهّل يف مرة ٔاخرى سـيكون ٔاكرث 
  ابلتايل سـيجد طريقا للتطبيق من جديد. ،بني لك املصادر املتدافعةمن نفعا 

عد من يستب ،هذا أالمر خيلق وضعا ٔاّن احلمك الوارد يف االتفاقية امجلاعية القطاعية مثال
التطبيق لسبب ٔان االتفاقية امجلاعية ملؤسسة معينة ٔاكرث نفعا لعاملها، ويف الوقت نفسه ٔاحاكم 
االتفاقية امجلاعية القطاعية جتد طريقا للتطبيق عىل عامل مؤسسة ٔاخرى ٕان اكنت ٔاحاكم هذه 

  أالخري ٔاكرث نفعا من االتفاقية امجلاعية لهذه املؤسسة الثانية.

  

  

  

  

  

  

  

                                                            
637 - Soc. 17 octobre 1991, note, BARTHELEMY Jacques, Dr. Soc, 1992, p. 450.  

  .86لسابق، ص صالح محمد ٔامحد، املرجع ا -  638 
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  ايناملطلب الث
  مصري النصوص اليت تضمنت ٔاحاكما ٔاقل نفعا للعامل ويه من درجة ٔادىن

  

حاجة العامل ٕاىل توفري ٔاكرب قدر من امحلاية من اسـتغالل وتعسف ٔاحصاب العمل بسبب 
قواعد من النظام العام فال  ، ابلتايل تعدأالحاكم الترشيعية والتنظميية املتعلقة ابلعمل آمرةاعُتربت 

  .)639(جيوز خمالفهتا

اية للعامل لكن احرتاما خلصوصية النظام العام يف قانون العمل، ٕاذ ميثل حدا ٔادىن من امحل
عند وضع القواعد القانونية جيب ٔان تكون متفقة متاما مع النصوص القانونية ف  ،فال جيوز الزنول عنه

نصوص السارية اليت تُسـمتد مهنا، كام جيب ٔان تأيت للعامل بوضع ٔاحسن مما يه عليه تكل ال 
  الرمسية. 

خمالفة ٕاجيابية لصاحل لقواعد القانونية الرمسية مبخالفة ايف قانون العمل املرشع ابلتايل مسح 
عكس ذكل يؤدي ٕاىل بطالن النصوص اليت ختالف القواعد القانونية الرمسية اليت  العامل، ٔاما

رم تدرج القواعد القانونية تكيف ٔاهنا مضن قواعد النظام العام الاجامتعي، مبا ٔاهنا ٔاعىل مرتبة يف ه
  (الفرع أالول).

ٔاعىل وهناك مصدر اتفايق آخر  ٔادىن ا ٕان اكن النص أالقل نفعا للعامل من مصدر اتفايقمّ أ 
استنقص  ٕانوالنظام ادلاخيل ، املرشع اجلزائري نص عىل بطالن عقد العمل )640(ٔاكرث نفعا للعامل

اقيات واالتفاقات امجلاعية للعمل، لكن ذكل يؤدي من امحلاية القانونية املقررة للعامل مبوجب االتف
هذا احلل مل  لكن. ٔاحاكم االتفاقية امجلاعية حمل البنود املبطةل يف عقد العمل الفردي دمجحامت ٕاىل 

مل يتطرق املرشع ٕاىل مصريها بشلك رصحي (الفرع لنسـبة للمصادر املهنية أالخرى فابيؤخذ به 
  .الثاين)

                                                            

الوسـيط يف رشح قانون العمل وقانون الضامن ؛ سـيد محمود رمضان، 32ص املرجع السابق،  هيمث حامد املصاروة، -  639 
  .44، ص 2010، دار الثقافة، عامن، الاجامتعي، دراسة مقارنة مع تطبيقات قضائية حملمكيت المتيزي والنقض

تطرق ٕالهيا يف الباب أالول عىل ٔان هناك صعوبة يف إالقرار بوجود تدرج احلقيقة ٔان املصادر االتفاقية وٕان مت ال  - 640 
شلك نظام تدريج يعمل عىل حل مساةٔل تدافع لت  ابيهنا، لكن ابلرمغ من ذكل الفقه تقريبا متفق عىل رضورة ترتيهب

  مصادر قانون العمل.
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  الفرع أالول
  ص االتفاقية ٕان اكنت ٔاقل نفعا للعامل مما تضمنته النصوص الرمسيةبطالن النصو 

  

يف أالصل  ، هتدفٕان القواعد القانونية الرمسية اليت قررهتا السلطة الترشيعية ٔاو التنظميية
لكها ٕاىل ٕاقرار حد ٔادىن من امحلاية القانونية مجليع العامل حيث ال جيوز يف ٔاي حال من أالحوال 

القواعد لكها من النظام العام التقليدي (املطلق) ٔاو من النظام العام الاجامتعي هذه  الزنول عهنا.
، والترصف الباطل جيب ٔان تتالىش مجيع طةلابوٕاالّ عّدت  هاة ل خمالف أالصل ال تصح ٔاي ذلكل
  .بعد احلمك ببطالنه )641(اآثره

 ةـد القانونيـاعم تدرج القو ٕاذ القواعد االتفاقية يف مرتبة ٔادىن من مرتبة الترشيع يف هر 
 ُ سمح لقاعدة ٔادىن ٔان تزنل عن احلد أالدىن من امحلاية املكرس مبوجب الترشيع وتطبيقا ذلكل فال ي

هناك قيد ٕاذ  ،كل ٔاصبح النص االتفايق غري مرشوعحدث ذوٕان  ،)642(والتنظمي املتعلقني ابلعمل
يكون اتفاقهم خمالف  ٔاالهو و هام ؤاسايس عىل ٔاطراف عالقات العمل الفردية وامجلاعية احرتامه 

ينقصوا من امحلاية املقررة مبوجب  ال مبعىن ٔان ،للترشيع والتنظمي املتعلقني ابلعمل خمالفة سلبية
  الترشيع والتنظمي املتعلقني ابلعمل.

تطبيقا ذلكل ال جيب لالتفاقية امجلاعية ٔان تتضمن ٔاحاكما خمالفة للترشيع والتنظمي املتعلقني 
املرشع إبلغاء مقتضيات النظام ادلاخيل (اثنيا) وبطالن بنود عقد العمل ابلعمل (ٔاوال)، وقىض 

  الفردي اليت ختالف الترشيع والتنظمي املتعلقني ابلعمل (اثلثا).

خمالفة الترشيع والتنظمي املتعلقني ابلعمل مبوجب االتفاقيات واالتفاقات امجلاعية  –ٔاوال 
  للعمل

هبا ٔاحاكم االتفاقيات واالتفاقات امجلاعية طبقا لنص ابلرمغ من القوة إاللزامية اليت تمتتع 

                                                            
641  - DJOUDI Jamel, «Les nullités dans les relations individuelles de travail», D, n° 25, 

du 06/07/1995, p. 192.  

 .87صالح محمد ٔامحد، املرجع السابق، ص  -  642 
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والتنظمي املتعلقني للترشيع  غري ٔاّن ذكل ال يعين جواز خمالفهتا، )643(11- 90من قانون  127املادة 
رمان ٔاو احلد من احلد أالدىن املكفول للعامل مبوجب الترشيع احل بشلك يؤدي ٕاىل ابلعمل،

 والتنظمي املتعلقني ابلعمل.

ويه الغالبة –ب احرتام طبيعة القاعدة القانونية ٔايه آمرة ٔام ممكةل، فاالٓمرة مهنا كذكل جي
النظام العام  ٕان اكنت القواعد من ،ال ميكن االتفاق عىل ما خيالفها -يف قانون العمل اجلزائري

وال ميكن االتفاق عىل خمالفهتا بشلك حيد ٔاو حيرم العامل من احلد أالدىن  .)املطلق(التقليدي 
  تصح اخملالفة بشلك ٕاجيايب فقط. ٕاذ املكرس قانوان ٕان اكنت القواعد من النظام العام الاجامتعي، 

فتثار مساةٔل تطبيق ، )644(ٔاما ٕان ُوصفت قاعدة ٔاهنا ممكةل فهـي ممكةل ٕالرادة الطرفني
  أالحاكم االتفاقية اليت ختالف النصوص الترشيعية اليت وصفت ٔاهنا قواعد ممكةل.

الفرنيس ال ميزيون بني النصوص الترشيعية املتعلقة ابلنظام العام  )645(الفقه بعضٕان 
والقواعد  .ماكن خمالفهتا بشلك ٕاجيايل لصاحل العاملقواعد آمرة مع إ  اليت تعترب ،الاجامتعي

  اليت تطبق فقط حني عدم وجود اتفاق خمالف. الترشيعية امللكمة

القواعد الترشيعية املتعلقة ق عىل خمالفة املرشع مسح للرشاكء الاجامتعيني االتفا احلقيقة ٔان
أالدىن املنصوص عليه  ابلنظام العام الاجامتعي، لكن هذا االتفاق ال جيب ٔان ينقص من احلد

                                                            

تلزم : ((العمل، اكلتايل، يتعلق بعالقات 1990ٔافريل  21، مؤرخ يف 11- 90من قانون رمق  127جاء نص املادة  - 643 
  )).اءات املنصوص علهيا يف املادة السابقةاالتفاقيات امجلاعية لك من وقع علهيا ٔاو انضم ٕالهيا فور اسـتكامل إالجر 

644 - BOCQUILLON Fabrice, «Loi susceptible de dérogation et loi supplétive les enjeux 
de la distinction en droit du travail», D, n°12, du 24/03/2005, p. 803.  

645 - BARTHELEMY Jacques, «Durée du travail», J.-Cl. Travail, 1995, Fasc. 21-10, n° 1, 
p. 3; ROBINEAU Yves, «Loi et négociation collective», rapport remis au ministre du 
travail et des affaires sociales, 15 mars 1997, p. 20; GAUDU François, « L’ordre 
public en droit du travail », op.cit, p. 363; MAZEAUD Antoine, op.cit, p. 197; 
LYON-CAEN G., PELISSIER Jean ; SUPIOT Alain ; JEAMMAUD Antoine, Droit 
du travail, Dalloz, 19e éd., 1998,  p. 66. A noter que ces développements ne figurent 
plus dans les éditions postérieures de l'ouvrage. 
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اتفاق ٔاكرث نفعا للعامل من نص  حني تطبيق )646(ذكل ال يعىن ٔاهنا تصري ممكةل غري ٔان قانوان،
  .)647(الترشيع، فهـي تبقى قواعد قانونية آمرة نسبيا

 )649(ٔادىن من امحلاية للعامل افاملرشع مل جيعلها حد )648(ٔاما القواعد اليت توصف ٔاهنا ممكةل
ا الحرتام ٔاي دون ٔان يضطرو ،تنظمي ذكل املوضوع كام اتفق عليه الرشاكء الاجامتعيني يكونبل 

  .ال تطبق ٕاال حني غياب ٔاي اتفاق خاص للرشاكء الاجامتعيني قواعد فهـيحد ٔادىن من امحلاية، 

 جامعي خيالف قاعدة قانونية ممكةلملا جند حكام يف اتفاقية جامعية ٔاو اتفاق  عىن ذكل ٔاننام
فهنا جيب احرتام ٕارادة املرشع، ٕاذ يطبق اتفاق أالطراف حىت ولو اكن حمك االتفاقية امجلاعية ٔاقل 

اكتفاق خمالف ية فيعمل ابحلمك الوارد يف االتفاقية امجلاع  ة املمكةلالترشيعي القاعدةنفعا للعامل من 
  وال تطبق القاعدة القانونية املمكةل.

الفرق واحض بني القواعد القانونية االٓمرة املتعلقة ابلنظام العام الاجامتعي اليت جتوز  ،ابلتايل
خمالفهتا لصاحل العامل، مع القواعد القانونية املمكةل اليت تطبق فقط حني عدم وجود اتفاق خيالفها. 

د أالدىن املكرس، ٔاما الثانية فال حتتفظ بتنظمي املرشع مبجرد ٕابرام اتفاق فأالوىل حتتفظ ابحل
  .)650(خمالف

                                                            
646 - BOUBLI Bernard, « Le juge, la norme et le droit du travail », in les sources du droit 

du travail, s/dir TEYSSIE Bernard, PUF, paris, 1998, p. 33.. 
647 - BOCQUILLON Fabrice, «Loi susceptible de dérogation et loi supplétive les enjeux 

de la distinction en droit du travail », op.cit. p. 803. 

، يتعلق بعالقات العمل، ٕاذ 1990ٔافريل  21، مؤرخ يف 11- 90من القواعد املمكةل القليةل الواردة يف قانون رمق  - 648 
وان مل توجد رشوط مغايرة تبقى االتفاقية ذات املدة احملدودة اليت حل ٔاجلها اكلتايل: (( 2/ 117جاء نص املادة 

فاملرشع نص عىل  .))دة حىت يتوصل الطرفان ٕاىل اتفاقية جديدةسارية املفعول اكتفاقية ٔاو اتفاق غري حمدودي امل
بقاء رساين االتفاقية امجلاعية احملدودة املدة اليت حل ٔاجلها اكتفاقية جامعية غري حمدودة املدة ٕاىل غاية ٕابرام اتفاقية 

  جامعية جديدة، 
649 - BOCQUILLON Fabrice, «Loi susceptible de dérogation et loi supplétive les enjeux 

de la distinction en droit du travail », op.cit. p. 803. 
650 - SOURIAC Marie-Armelle, «L'articulation des niveaux de négociation», Dr. soc, 

2004, p. 583. 
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لالتفاقيات واالتفاقات امجلاعية  )651(زدوجةاملطبيعة ال  أالخذ بعني الاعتبار جيب كذكل
ٔالهنا هتدف ٕاىل حتديد كيفيات تطبيق النصوص  ،، فهـي من جانب لها دور تطبيقي تنظمييللعمل

هتدف فيه ٕاىل  ، ٕاذلها دور وجمال تمكييل امك ،تخذة يف جمال تنظمي عالقات العملالترشيعية امل 
  .ابلتنظمي تمكةل اجملاالت اليت مل يتطرق ٕالهيا املرشع

املتعلقني ابلعمل مبوجب أالحاكم التطبيقية لالتفاقيات  الترشيع والتنظميخمالفة  - ٔا 
  واالتفاقات امجلاعية للعمل 

ختالف النصوص الترشيعية ٔان طبيقية االٓمرة لالتفاقية امجلاعية أالحاكم الت  ميكن تصور
مبوجب  ةوالتنظميية املتعلقة ابلعمل، حبّد ٔاو حرمان العامل من احلد أالدىن من امحلاية املقرر

  الترشيع والتنظمي فنبحث هنا عن مصري هذه أالحاكم.

عل ابلنسـبة لبنود عقد عىل هذه اخملالفة، كام ف ن املرشع مل يرتب بشلك رصحي ٔاّي جزاءإ 
  اخملالفة للنصوص الترشيعية والتنظميية املتعلقة ابلعمل.  ،العمل الفردي ٔاو ٔاحاكم النظام ادلاخيل

احلقيقة ٔان اخملالفة وردت عىل قواعد قانونية من النظام العام الاجامتعي وجزاء هذه اخملالفة 
قية ٔاو اتفاق جامعي للعمل خيالف تعد ابطةل وعدمية أالثر لك نص يف اتفإاذ  ،)652(هو البطالن

ترشيع والتنظمي ابستنقاصه ٔاو ٕالغاءه احلد أالدىن من امحلاية القانونية املقررة للعامل مبوجب ال 
فأي حمك وارد يف اتفاقية ٔاو اتفاق جامعي للعمل اذلي حيدد مثال تعويض ٔاقل  ،املتعلقني ابلعمل

القضاء ٔالن ابطل وعدمي أالثر،  )653(اقتصادية من التعويض احملدد قانوان يف حاةل الترسحي ٔالساب
ببطالن حمك االتفاقية ٔاو االتفاق امجلاعي للعمل يسمح للعامل ابالسـتفادة من التعويض القانوين 

  املكرس للعامل كحد ٔادىن من امحلاية.

                                                            

  .86، املرجع السابق، ص االتفاقية امجلاعية للعمل ٕاكطار لتنظمي عالقات العمل يف الترشيع اجلزائرئامحية سلامين،  -  651 
652 - GAUDU François VATINET Raymonde, op.cit, p. 490; PELTIER Marc, «Le CDD 

au confluent de l'usage et de l'ordre public note sous cass. Soc. du 02 avril 2014», 
LPA, n° 185-186, du 16-17 septembre 2014, p. 15-16.  

يتضمن احلفاظ ، 1994ماي  26، مؤرخ يف مؤرخ يف 09-94من مرسوم ترشيعي رمق  22املادة كام هو وراد يف  - 653 
  .عىل الشغل وحامية أالجراء اذلين قد يفقدون معلهم بصفة الٕارادية
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ٔان احلمك الوارد يف االتفاقية ٔاو االتفاق امجلاعي للعمل اذلي ينص  )654(لكن يبقى من يرى
مردمه يف  ،ٔادىن من أالجر الوطين املضمون، ليس ابطل بل ال ميكن الاحتجاج بهعىل ٔاجر 

ذكل حمك حملمكة النقض قضت ٔان احلد الوطين أالدىن لٔالجر هيدف ٕاىل تصحيح عدم كفاية 
    .)655(احلدود ادلنيا للمهن

ٔالن القول بعدم الاحتجاج بنص ٔاقل يف ادلرجة  ،هذا الرٔاي ال ميكن ٔان يسـتقمي مثل نّ إ 
ٔاقل نفعا للعامل من شأنه ٔان هيدم هرم تدرج القواعد القانونية، مث الاحتفاظ ابحلمك الوارد يف و 

  ٔاي ٔامهية ٔالي عامل يف ٔاي مؤسسة مسـتقبال.االتفاق امجلاعي للعمل ليس هل  االتفاقية ٔاو

ا ، اليت تكون ٔاقل نفعتقرير البطالن عىل ٔاحاكم االتفاقيات واالتفاقات امجلاعية للعمل نّ ذ أ إ 
مع القاعدة  مرده مبدٔا التدرج الهريم للقواعد القانونية، ٕاذ جيب للك قاعدة ٔان تكون متفقة للعامل

 لـترشيع والتنظمي املتعلقني ابلعمد ال ـمسح مبخالفة قواع ملّاواملرشع  ،أالمسى شالك وموضوعا
  ابطةل. عُدتوٕاال  جيابية ٔاي تأيت بنفع ٔاكرث للعاملٔان تكون اخملالفة إ  اشرتط

وعىل القايض ٕااثرهتا  )656(للك من هل مصلحة المتسك ببطالن هذه أالحاكم ،قتىض ذكلمب 
ص من قاليت تن ،بنفسه عند عرض نزاع عليه يتعلق بتطبيق حمك من ٔاحاكم اتفاقية جامعية

 134حسب نص املادة  ٕاقلميياخول املرشع مفتش العمل اخملتص  ذلكل،امحلاية القانونية املقررة. 
 )658(عرض ٔاي اتفاقية ٔاو اتفاق جامعي للعمل للجهة القضائية اخملتصة )657(11-90من قانون رمق 

                                                            
654 - LYON-CAEN Gérard, Traité de droit du travail, t II, les salaires, Dalloz, Paris, 1981 

n° 104 ; GAUDU François VATINET Raymonde, op.cit, p. 189. 
655 - Soc. 11 juillet 1956 et Soc. 31 mars 1957, cité par GAUDU François VATINET 

Raymonde, op.cit, p. 189. 

ذكل يكون مبوجب دعوى ٔاصلية ٔامام القسم الاجامتعي ابحملمكة، ٔاو مبوجب دفع فرعي ببطالن حمك من االتفاقية  - 656 
  سك الطرف الثاين بتطبيق. انظر يف ذكل:امجلاعية حني مت 

LYON-CAEN Gérard, «Négociation collective et législation d’ordre public», op.cit, 
p. 89 ; ROZES Louis, «Remarques sur l’ordre public en droit du travail », op.cit, p. 
311 ; RIVERO Jean et SAVATIER Jean, op.cit, p. 320. 

، يتعلق بعالقات العمل، بعد تعديلها 1990ٔافريل  21، مؤرخ يف 11- 90من قانون رمق  134جاء نص املادة  - 657 
ٕاذا الحظ مفتّش العمل ٔاّن اتّفاقية ، اكلتايل: ((1996يوليو  09، مؤرخ يف 21-96من ٔامر  19مبوجب املادة 

مول هبام، يعرضها (يعرضه) تلقائيا عىل اجلهة القضائية جامعية ٔاو اتّفاقا جامعيا خمالف (ة) للتّرشيع والتّنظمي املع
  )).اخملتّصة
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  .للفصل يف مرشوعيهتا

عىل الرمغ ٔان البعض تساءل ٕان ٔامكن فعال ختويل لك من هل مصلحة المتسك ببطالن 
 ٔان ذن، فيقتيض ذكل إ مثل هذه أالحاكم، عىل ٔاساس ٔاهنا ٔاحاكم قررت محلاية مصلحة العامل

ٔالّن قواعد النظام العام  )659(سك ببطالن هذه أالحاكم ملن قررت ملصلحته فقطخنول حق المت 
  .الاجامتعي ٔاتت لتحمي مصاحل العامل فقط

ٔالنه سـيؤدي حامت ٕاىل ٔان ٔاحصاب العمل سـيطبقون  ،تطبيقه ال ميكناحلقيقة ٔان ذكل 
وال رقيب عىل ذكل  مبوجب الترشيع والتنظمي املتعلقني ابلعمل، خمالفة للحد أالدىن املقرر ٔاحاكما

يؤدي ٕاىل حرمان العامل من احلد شأنه ٔان  ذكل منٔان  مث ،مل يمتسك ببطالهنا العامل املعينٕان 
 أالدىن من امحلاية القانونية املقررة، اليت ال جيوز الزنول عهنا ٔالي من أالسـباب.

تفاقات كام ٔاّن للقايض صالحية يف مراقبة مرشوعية أالحاكم الواردة يف االتفاقيات واال
امجلاعية للعمل، اليت حتد ٔاو تلغي حقوقا للعامل كام نصت علهيا النصوص الترشيعية والتنظميية 
املتعلقة ابلعمل، حني رفع دعوى ٔامام القايض من لك ذي مصلحة ٔاو حني ٕااثرهتا من تلقاء نفسه 

فعا للعامل، ويقيض فيعمل بلك حمك حيرتم احلد أالدىن احملفوظ قانوان للعامل ٔاو يوفر حقوقا ٔاكرث ن
  غريها من أالحاكم وحتل حملها نصوص القانون بقوة القانون. )660(ببطالن

                                                                                                                                                                              

، يتضمن قانون إالجراءات 2008فيفري  25، مؤرخ يف 09- 08من قانون رمق  500القايض اخملتص حسب املادة  -  658 
عي خيتص القسم الاجامت. ٕاذ جاء نصها اكلتايل: ((2008ٔافريل  23يف  صادر، 21املدنية وإالدارية، ج ر عدد 

  اختصاصا مانعا يف املواد االٓتية:

  )).املنازعات املتعلقة ابالتفاقات واالتفاقيات امجلاعية للعمل – 7
659 - Cité par GAUDU François VATINET Raymonde, op.cit, p. 491. 

ا عىل الزناع املعروض حيامن حيمك القايض ببطالن ٔاحاكم االتفاقية امجلاعية حمل التدافع وال يطبقه هٔان ،جيب التنويه -  660 
، غري ٔانه ال توجد وسـيةل قانونية -نص االتفاقية امجلاعية–ٔامامه، ابلتايل أالصل ٔان يؤدي ذكل ٕاىل زوال النص 

ٕالعالم مفتش العمل بذكل، فتظل تكل أالحاكم (الباطةل حبمك قضايئ) سارية يف املؤسسة، فقط الزناعات اليت 
وارد يف االتفاقية امجلاعية الباطل اليت ال تطبق. فيبقى الطريق ٕاىل زوال هذه تصل ٕاىل القايض فامي يتعلق ابحلمك ال

أالحاكم الباطةل يف االتفاقية امجلاعية ٕاما ٔان ترفع دعوى ٔاصلية من املنظامت النقابية المتثيلية ٔاو ممثيل العامل للمطالبة 
عمل ليعمل بأهنا قد تقرر بطالهنا. وٕاما من القايض احلمك ببطالهنا وجيب طلب ٕارسال نسخة من احلمك ٕاىل مفتش ال

  ٔان مفتش العمل هو اذلي يالحظ هذه اخلروقات ابلتايل يبادر ٕاىل عرضها عىل اجلهة القضائية اخملتصة.



  الباب الثاين: نطاق مبدٔا تطبيق أالحاكم االٔكرث نفعا للعامل وحدوده
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املتعلقني ابلعمل مبوجب أالحاكم التمكيلية لالتفاقيات  الترشيع والتنظميخمالفة  -ب 
  واالتفاقات امجلاعية للعمل 

العمل الفردية  وٕازاةل التنظمي لعالقات )661(نتيجة للطابع التعاقدي للعالقات القانونية
وامجلاعية، ٔادى ذكل ٕاىل ٔان املرشع ال يتدخل سوى لتنظمي ما هو رضوري للمحافظة عىل السمل 

، خاصة من الناحية الاقتصادية )662(زم ٕالعادة التوازن لعالقات العملوالتوازن الاجامتعي وما يل
ء ٔادرى مبا بسبب ضعف املركز الاقتصادي للعامل يف العالقة التعاقدية، كذكل ٔالن الرشاك

  .)663(حيتاجونه من تنظمي حسب الوضعية اليت تعيشها لك مؤسسة

للقانون، فهـي تتضمن ٔاحاكم ات امجلاعية للعمل دور تمكييل التفاقيات واالتفاقاف ،كلذل
ٕاىل تنظمي جماالت هتم  املرشع يتطرق الترشيع والتنظمي املتعلقني ابلعمل، فلام تمكل نصوص ال 

  ملهنية يف املؤسسة، فعىل الرشاكء الاجامتعيني تمكةل وسد هذا النقص. العالقات الاجامتعية وا

بأهنا مسـتقةل عن القواعد اليت نضمها املرشع يف الترشيع والتنظمي توصف  ،هذه القواعد
املتعلقني ابلعمل، ذلكل ال ميكن تصورها ختالف ٔاي قاعدة ترشيعية ٔاو تنظميية ٔالهنا جاءت يف 

رمسية، هنا ٕان اكنت ترض مبصاحل اجملمتع ميكن اللجوء ٕاىل القضاء  غياب ٔاي تنظمي مبوجب نصوص
  .املتودل عهنا لتسويهتا، ٔاو يبقى طريق واحد ٔامام العامل وهو حل الزناع امجلاعي

                                                            
661 - KORICHE Mahammed Nasr-Eddine, «Droit du travail  persistance du statut légal et 

émergence de la contractualisation», colloque national  sur la consolidation de 
l’aspect contractuel dans les relations de travail, organisé par la Faculté de Droit de 
l’Université Mohamed Essidik Benyahia, Jijel, le 21 & 22 avril 2009, p. 07 ; 
BOUANAKA Essaïd, «La tendance a la contractualisation du rapport de travail a 
travers la législation du travail et la pratique des entreprises», colloque national  sur 
la consolidation de l’aspect contractuel dans les relations de travail, organisé par la 
Faculté de Droit de l’Université Mohamed Essidik Benyahia, Jijel, le 21 & 22 avril 
2009 ; DONNETTE Anaëlle, La contractualisation en droit du travail, thèse de 
Doctorat, université de Montpellier I, 2010. 

ق، ص الساب ، املرجعاقتصاديةٕازاةل التنظمي يف قانون العمل وحامية العامل املرسحني ٔالسـباب  معاشو نبايل فطة، -  662 
42 .  

663 - KORICHE Mahammed Nasr-Eddine, «Droit du travail persistance du statut légal et 
émergence de la contractualisation», op.cit, p. 09. 



  الباب الثاين: نطاق مبدٔا تطبيق أالحاكم االٔكرث نفعا للعامل وحدوده
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ٔان تظل متوافقة وحمرتمة للمبادئ العامة  رضوريلكن  ،ابلرمغ من هذه الاسـتقاللية
ٔان نسمح بأحاكم ترد يف االتفاقيات واالتفاقات فال ميكن مثال  ،ولقانون العمل خصوصا قانونلل

امجلاعية للعمل اليت من شأهنا ٔان ختلق عدم املساواة بني العامل، ٔاو تكل اليت يؤدي تطبيقها ٕاىل 
المتيزي بني العامل، ٔاو اليت من شأهنا ٔان حترم العامل من حقهم يف العمل. كذكل هذه اجملاالت جيب 

القانون، ٔالن املرشع هل وحده اختصاص وضع القواعد العامة ٔان جتد ما تؤسس علهيا يف نصوص 
  من ادلسـتور. 122املتعلقة بقانون العمل حسب نص املادة 

  خمالفة الترشيع والتنظمي املتعلقني ابلعمل مبوجب النظام ادلاخيل –اثنيا 

قة النظام ادلاخيل وثيقة مكتوبة حيدد فهيا املسـتخدم، بشلك ٕالزايم القواعد املتعليعترب 
، وهو ابلتنظمي التقين للعمل والوقاية الصحية وأالمن والانضباط، كام حيدد فيه القواعد التأديبية

  .)664(مصدر من مصادر قانون العمل

النظام ادلاخيل يتعارض مع  يفعرض نزاع اجامتعي ٔامام القايض، قد جيد ٔان حكام  فعند
ص من احلد أالدىن من امحلاية القانونية ينق بشلك ما يقرره الترشيع ٔاو التنظمي املتعلقني ابلعمل

فهـي غري مرشوعة ٕان  ،احلمك الوارد يف النظام ادلاخيل تطرح مساةٔل مصري هذاذلا للعامل، 
اكنت ختالف نصوص قانونية آمرة ٕان اكنت من شأهنا ٔان متس ببعض احلرايت أالساسـية للعامل 

العام معوما ٔاو للنظام العام  ابعتباره فردا يف اجملمتع، وابطةل ٕان اكنت خمالفة للنظام
  .)665(الاجامتعي

، ٕاذ 11- 90من قانون رمق  78املادة املساةٔل مبوجب نص  هذهاملرشع اجلزائري لقد حسم 
تعد الرشوط الواردة يف النظام ادلاخيل، اليت قد تلغي حقوق العامل ٔاو حتد : ((جاء نصها اكلتايل

  )).وعدمية املفعول اعية املعمول هبا، الغيةواالتفاقيات امجل مهنا، كام تنص علهيا القوانني

                                                            

النظام ادلاخيل يف قانون «للتفصيل ٔاكرث حول مفهوم النظام ادلاخيل يف الترشيع اجلزائري، انظر: حسان اندية،  - 664 
  .39، ص 2008، 01، عدد ، اجملةل النقدية»ات العملعالق

مفهوم السلطة يف قانون العمل، دراسة مقارنة مع قوانني فرنسا مرص الكويت إالمارات العربية حامت مايض،  - 665 
  .362-361، ص 2008، املنشورات احلقوقية صادر، بريوت، املتحدة املغرب وقطر
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" بعد لكمة القوانني، ابلرمغ من ٔان تالتنظاميسقوط لكمة " ،النص السابق نالحظ عىل
  . )666(ت بعد لكمة القواننيالنص ابللغة الفرنسـية يضيف لكمة التنظامي

لعامل من احلقوق املضمونة ل حتدّ من ٔاحاكم النظام ادلاخيل اليت تلغي ٔاو املرشع  جعل
هناك تساءل عن غرض املرشع من النص عىل  وعدمية املفعول. الغيةوالتنظمي  مبوجب الترشيع

عوض ٔان  الرشوط الواردة يف النظام ادلاخيل اليت قد تلغي حقوق العامل ٔاو حتد مهنا )667(ٕالغاء
  مفن هل صالحية إاللغاء؟ ، )668(بطالنيسـتعمل مصطلح 

رقابة مرشوعية النظام ادلاخيل خولت للقايض لو ٔان  ءيسـتقمي اسـتعامل مصطلح إاللغا
إالداري فيصدر عنه ٕالغاء، غري ٔان املرشع اجلزائري ملا خول رقابة مرشوعية النظام ادلاخيل 

 ذلا يفضل اسـتعامل لكمة "ابطةل"للقايض الاجامتعي، فهذا أالخري يصدر عنه البطالن ال الالغاء 
  .11- 90رمق من قانون  78املادة  عوض لكمة "الغية" يف نص

النظام ادلاخيل للقواعد املتعلقة ابلنظام العام ٔاحاكم بني خمالفة  كام ٔانه ال داعي للمتيزي 
الواردة يف الترشيع والتنظمي املتعلقني ابلعمل، مع خمالفة القواعد املتعلقة ابلنظام  )املطلقالتقليدي (

  .)669(العام الاجامتعي اليت وضعت يف أالصل من ٔاجل حامية العامل

                                                            
666  - Art. 78 de la loi n° 90-11, du 21 avril 1990, Relative aux relations de travail, précité, 

stipule ((les clauses du règlement intérieur qui supprimeraient ou limiteraient les 
droits des travailleurs tels qu’ils résultent des lois, des règlements et des conventions 

ou accords collectifs en vigueur sont nulles et de nul effet)). 

ة للغاب، يتعلق بعالقات العمل 1990ريل فأ  21، مؤرخ يف 11-90ن قانون رمق م 78ابلعودة ٕاىل نص املادة  - 667 
   ".nullesالفرنسـية اسـتعمل لكمة "

  للمتيزي ٔاكرث بني الالغاء والبطالن والانعدام انظر: -  668 

Travaux de l'association Henri CAPITANT, Inexistence, nullité et annulabilité des 
actes juridiques, Paris, LGDJ, 1965; RENARD Claude VIEUJEAN Edouard, 
«Nullité, inexistence et annulabilité en droit civil Belge»,  

 http://local.droit.ulg.ac.be/sa/rfd/doc/1962_RenVieujean.pdf  

حقوق  تلغياملذكورة ٔاعاله املرشع ميزي بني نوعني من أالحاكم فلكمة " 11-90من قانون رمق  78يف نص املادة  - 669 
  نظام العام الاجامتعي." يعين هبا قواعد ال مهنا حتدّ " يعين هبا قواعد النظام العام املطلق، ٔاّما لكمة "العامل
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احلقوق املمنوحة للعامل واملكرسة مبوجب قواعد  تلغي منفٕان تضمن النظام ادلاخيل ٔاحاكما 
لقواعد املتعلقة ا تهالف . أالمر نفسه ابلنسـبة خملكجزاء ابطةلتعد  )املطلقالتقليدي (من النظام العام 

مبوجب الترشيع  ابستنقاصها للحد أالدىن من امحلاية القانونية املكرسة ،ابلنظام العام الاجامتعي
  . 11-90من قانون  78حسب املادة  ٔايضا ابطةل والتنظمي املتعلقني ابلعمل، يه

خول املرشع ملفتش العمل سلطة رفض املصادقة عىل ٔاي مرشوع نظام داخيل  كذكل،
من قانون  )670(79املادة  خيالف الترشيع والتنظمي املتعلقني ابلعمل، هذا احلق مكرس مبوجب نص

د من امحلاية القانونية املقررة للعامل حيلغى ٔاو ينظاما داخليا  مرشوعٕان الحظ ٔان ، ف11-90رمق 
  .يرفض املصادقة عليه، ابلتايل ال ميكن تطبيقه

لكن ٕان متت املصادقة من قبل مفتش العمل عىل النظام ادلاخيل ورشع يف تطبيقه 
حاكم من قبل هذه االٔ  تبطلميكن ٔان وتضمن ٔاحاكم خمالفة للترشيع والتنظمي املتعلقني ابلعمل، 

من  المتثيليةللتنظاميت النقابية  ، ٔاو مبناسـبة دعوى مبارشة ترفعهاالقايض مبناسـبة نزاع فردي ٔامامه
   .)671(يف مدى مرشوعية ٔاحاكم النظام ادلاخيل اليت اختذها صاحب العمل الفصلٔاجل 

نقص من حقوق ٕاذن، يستبعد القايض تطبيق النظام ادلاخيل ٕان تأكد من ٔانه يلغي ٔاو ي 
العامل كام وردت يف الترشيع ٔاو التنظمي املتعلقني ابلعمل، ويطبق يف هذه احلاةل النصوص 

لتحقيق ذكل ، ٕاذ )672(ذكل ال يعين ٔانه ٔالغى مفعول النظام ادلاخيل بشلك هنايئ ،القانونية. لكن
ثيل مدى مرشوعية النظام ادلاخيل، من قبل مم  صجيب رفع دعوى يرد يف طلهبا أالصيل حف

فحص النظام ادلاخيل تالعامل ٔاو املنظامت النقابية المتثيلية يف املؤسسة. يف هذه احلاةل القايض ي 
  .11- 90من قانون رمق  78طبقا لنص املادة  يبطلهاوٕان وجد فيه خمالفات للترشيع يقيض 

                                                            

يودع اكلتايل: (( ، يتعلق بعالقات العمل،1990فريل أ  21، مؤرخ يف 11- 90من قانون رمق  79جاء نص املادة  - 670 
ٔاعاله، دلى مفتشـية العمل اخملتصة ٕاقلمييا للمصادقة عىل مطابقته  75النظام ادلاخيل، املنصوص عليه يف املادة 

  )).لعمل يف ٔاجل مثانية ٔاايمللترشيع والتنظمي املتعلقني اب

، يتعلق بكيفيات ممارسة 1990جوان  02يف ، مؤرخ 14- 90من قانون  1/ 16هذا احلق مكرس مبوجب املادة  - 671 
تكتسب املنظمة النقابية الشخصية املعنوية وأالهلية املدنية مبجرد تأسيسه احلق النقايب، حيث نصها اكلتايل: ((

 ٔان يقوم مبا يأيت:ٔاعاله، وميكنه  8وفقا للامدة 

التقايض وممارسة احلقوق اخملصصة للطرف املدين دلى اجلهات القضائية اخملتصة عقب وقائع لها عالقة هبدفه  
  ..))..ؤاحلقت ٔارضار مبصاحل ٔاعضائه الفردية ٔاو امجلاعية، املادية واملعنوية

  .210رجع السابق، ص امل، قانون العمل اجلزائري والتحوالت الاقتصاديةذيب عبد السالم،  -  672 



  الباب الثاين: نطاق مبدٔا تطبيق أالحاكم االٔكرث نفعا للعامل وحدوده
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 جند ٔانهذا هو احلل اذلي تبنته احملمكة العليا، حفني نتفحص ٔاحاكم الغرفة الاجامتعية، 
ٔاحاكم النظام ادلاخيل اليت حتد من امحلاية القانونية املمنوحة  يستبعدون تطبيقوٕان اكنوا القضاء 

  .الفصل يف مصري ٔاحاكم النظام ادلاخيل املستبعدة من التطبيقلكن دون  ،للعامل مبوجب الترشيع

فرتة  من خالل اجهتاداهتا إبسهاب يفتطرقت  ،ابحملمكة العلياالغرفة الاجامتعية جند  ٕاذ
حيث  ٕاىل موضوع حتديد أالخطاء املهنية اجلسـمية اليت ميكن ٔان تؤدي ٕاىل الترسحي. )673(معينة

عىل ٔان  )674( 29-91مبوجب قانون  1991يف ديسمرب  11- 90من قانون  73رس تعديل املادة فُ 
فتصدت ميكن ٔان ينجر عهنا الترسحي حرصا، املرشع ٔاراد حتديد أالخطاء املهنية اجلسـمية اليت 

  .هذا التفسريحملمكة العليا للك نظام داخيل خالف ا

ت ستبعد، ا)675(القرارات الصادر عن الغرفة الاجامتعية ابحملمكة العلياهذه من خالل لك 
ٔاحاكم النظام ادلاخيل اليت تضيف ٔاخطاء جسـمية ٔاخرى ٕاىل قامئة أالخطاء السـبعة الواردة  تطبيق

بأي شلك يف مصري احلمك الوارد يف النظام  لفصلدون الكن  ،11- 90من قانون رمق  73يف املادة 
  ادلاخيل اذلي ٔاضاف خطأ همنيا جسـامي.

  بطالن بنود عقد العمل الفردي اخملالفة للترشيع والتنظمي املتعلقني ابلعمل  -اثلثا 

اليت تنقص من امحلاية القانونية اليت يمتتع  الفردي املرشع عىل بطالن بنود عقد العملنص 
هنا خمالفة قواعد النظام العام  . املقصودترشيع والتنظمي املتعلقني ابلعملجب ال هبا العمل مبو 

 11-90من قانون  137. ٕاذ تنص املادة )676()املطلقالتقليدي (الاجامتعي ال قواعد النظام العام 

                                                            

، وحتديد سـبعة ٔاخطاء همنية جسـمية ٕاىل غاية 11-90من قانون  73اترخي تعديل املادة  1991متتد هذه الفرتة من  - 673 
من  73عند صدور قرار من الغرفة الاجامتعية ابحملمكة العليا قضت مبوجبه ٔان أالخطاء الواردة يف املادة  2004
ثال، ابلتايل حيق لصاحب العمل تنظمي أالخطاء املهنية اجلسـمية كام يريد ، جاءت عىل سبيل امل 11-90قانون 

  مبوجب النظام ادلاخيل.

 1990ٔابريل  21، املؤرخ يف 11-90 ، يعدل ويمتم القانون رمق1991ديسمرب  21، مؤرخ يف 29-91قانون رمق  - 674 
  .1991ديسمرب  25، صادر يف 68املتعلق بعالقات العمل، ج ر عدد 

 149039حتت رمق ، غري منشور؛ قرار صادر 1998فيفري  10املؤرخ يف  157838قرار صادر حتت رمق ثال، م  -  675 
 1996جوان  04، مؤرخ يف 135452مق ، غري منشور؛ كذكل قرار صادر حتت ر1998فيفري  10مؤرخ يف 

  .195، ص 1997اجملةل القضائية، عدد خاص، 

ية اخملالفة لقواعد النظام العام املطلق للمبحث أالول من الفصل الثاين من سرنجأ البحث يف مصري القواعد االتفاق  -  676 
  هذا الباب. 
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يكون ابطال وعدمي أالثر لك بند يف عقد العمل خيالف ابستنقاصه حقوق منحت للعامل عىل: ((
)). نالحظ من خالل النص سقوط لكمة "التنظمي" بعد ذكر لكمة "الترشيع" يع...مبوجب الترش 

ٔان اجلزاء ذكل نقول ابلرمغ من ، )677(يف حني جند النص ابللغة الفرنسـية يورد لكمة التنظمي
 .الترشيعية ٔاو التنظميية للقواعد املطبق هو نفسه حني خمالفة بنود عقد العمل الفردي

حسم ٔاي جدل يف كون ٔاحاكم عقد العمل اليت ٕاذ رصحي ري اجلزائٕان موقف املرشع 
ٔان البطالن  يهو ب التنجيلكن  ،مبوجب الترشيع ٔاو التنظمي ابطةل تنقص من امحلاية القانونية املقررة

يلحق فقط البنود اليت تقلل من امحلاية دون ٔان يؤدي ٕاىل بطالن عقد العمل لكه، ٕاذ تبقى البنود 
  للطرفني. غري الباطةل سارية وملزمة

التنظميي ٔاو تكل و بنود سواء للعقود املربمة بعد رساين النص الترشيعي هذه ال تقرير بطالن 
املربمة قبل رساينه، فٕان اكن بند حصيح يف ظل ترشيع سابق مث صدر ترشيع جديد جيعل من 
ٔاو  البند ابطل، يف هذه احلاةل يبطل البند اذلي ينقص من امحلاية مبجرد دخول النص الترشيعي

حزي النفاذ  غري ٔان البطالن يف هذه احلةل يكون من اترخي دخول النصالتنظميي حزي النفاذ، ل
  .، دون ٔان يكون هل ٔاي تطبيق بأثر رجعي)678(تطبيقا ملبدٔا فورية القوانني املتعلقة ابلنظام العام

أكن ينص عقد العمل الفردي عىل ٔاجر سـبع عرشة ٔالف دينار جزائري شهراي، مث صدر 
ديد جيعل من احلد الوطين أالدىن لٔالجر املضمون اثنية عرش ٔالف دينار، فهنا البند نص ج

الوارد يف عقد العمل ٔاصبح ينقص من احلد أالدىن املضمون قانوان فيبطل البند من يوم نفاذ 
  النص اجلديد.

يمت ٕاحالل النص ٕاذ حني تقرير بطالن بند يف عقد العمل ال يؤثر يف بقاء العقد قامئا، 
حمل البند الباطل  ،ترشيعي اذلي يضمن احلد أالدىن من امحلاية القانونية املقررة مجليع العاملال 

                                                            
677  - Art. 137 de la loi n° 90-11, du 21 avril 1990, Relative aux relations de travail, 

précité, stipule ((Est nulle et de nul effet, toute clause d’un contrat de travail qui 
déroge dans un sens défavorable aux droits accordés aux travailleurs par la 
législation, la réglementation…)). 

الوسـيط يف رشح قانون العمل وقانون الضامن الاجامتعي، دراسة مقارنة مع تطبيقات قضائية سـيد محمود رمضان،  -  678 
 قانون العمل، دراسة مقارنة؛ حسني عبد اللطيف محدان، 45 ، املرجع السابق، صحملمكيت المتيزي والنقض

  .119، ص 2009منشورات احلليب احلقوقية، بريوت، 
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من قانون  136هذا هو احلل اذلي تبناه املرشع اجلزائري يف املادة  ،الوارد يف عقد العمل الفردي
  .)679(11-90رمق 

لقانونية املضمونة يرد البطالن فقط عىل البند ٔاو الرشط اذلي ٔانقص من امحلاية ا كذكل،
اكن الند الباطل هو ادلافع ٕاىل التعاقد  ولو ،للعامل مبوجب الترشيع والتنظمي املتعلقني ابلعمل

فيكون البند ابطال ويبقى العقد حصيحا وقامئا وحيل حمهل النص الترشيعي ٔاو التنظميي االٔكرث نفعا 
من  104العامة الواردة يف املادة خروجا عن القاعدة يُعّد ٔان ذكل  يالحظ ٔاّن هذا احللللعامل. 

احلمك الوارد يف التقنني املدين عاما ٔاما احلمك الوارد يف املادة  ، ٕاذ جاء)680(التقنني املدين اجلزائري
من ٔالن ذكل  مك اخلاص الوارد يف قانون العملفيطبق احلحكام خاصا،  11- 90من قانون  137

  . )681(عمل اليت بيدهق مصلحة العامل ابحملافظة عىل فرصة اليق شأنه حت 

 11-90من قانون رمق  62نص املادة يعدل عقد العمل بقوة القانون طبقا ل  يف هذه احلاةل
  .)682(من التقنني املدين اجلزائري 104وال يعترب تطبيقا لنظرية انتقاص العقد الواردة يف املادة 

ساةٔل جزاء رصحيا مل  )683(عكس ذكل نالحظه يف الترشيع الفرنيس، ٕاذ مل يقرر حكام عاما
النصوص االتفاقية اليت تنقص من احلد أالدىن من امحلاية املقررة مبوجب الترشيع والتنظمي 

                                                            

يكون ابطال ، يتعلق بعالقات العمل، عىل: ((1990ٔافريل  21، مؤرخ يف 11- 90من قانون رمق  136تنص املادة  - 679 
ٔاحاكم هذا القانون بقوة  والتنظميية املعمول هبام. وحتل حمهل وعدمي أالثر لك بند يف عقد العمل خمالف لٔالحاكم الترشيعية

  )).القانون

ٕاذا اكن العقد يف ، يتضمن القانون املدين، عىل: ((1995سبمترب  26، مؤرخ يف 58-75من ٔامر رمق  104تنص املادة  -  680 
لعقد ما اكن ليمت بغري الشق اذلي شق منه ابطال ٔاو قابال لٕالبطال، فهذا الشق وحده هو اذلي يبطل، ٕاّال ٕاذا تبني ٔان ا

  )).وقع ابطال، ٔاو قابال لٕالبطال فيبطل العقد لكه

الوسـيط يف رشح قانون العمل وقانون الضامن الاجامتعي، دراسة مقارنة مع تطبيقات قضائية  سـيد محمود رمضان، - 681 
  .53، ص املرجع السابق، ...عملقانون ال؛ محمد حسني منصور، 49- 48، املرجع السابق، ص حملمكيت المتيزي والنقض

العقد الواردة يف مع تطبيق نظرية انتقاص  11- 90من قانون رمق  62يقتيض المتيزي بني تعديل العقد طبقا لنص املادة  - 682 
ٕاذ انتقاص العقد ال يؤدي ٕاىل املساس ابلتعديل ٔاو التصحيح، يف حني قانون العمل نص رصاحة عىل  ،التقنني املدين
. انظر يف ذكل: سـيد 11- 90من قانون رمق  136القانون حمل البنود الباطةل يف عقد العمل طبقا لنص املادة حلول ٔاحاكم 
الوسـيط يف رشح قانون العمل وقانون الضامن الاجامتعي، دراسة مقارنة مع تطبيقات قضائية حملمكيت المتيزي  محمود رمضان،

  .49، املرجع السابق، ص والنقض

تنقص من احلدود  ، اليت العمل الفرنيس ٔاحاكما خاصة ببطالن بنود معينة قد ترد يف عقد العمل الفردييف تقننيٕاذ جند  - 683 
  من تقنني العمل الفرنيس اليت جاء نصها اكلتايل: L.1234-2اليت كرسها املرشع. انظر مثال نص املادة 
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واليت تنقص من احلد  ،يرى جانب من الفقه ٔان البنود الواردة يف عقد العملذلا املتعلقني ابلعمل. 
  .)684(أالدىن من امحلاية القانونية للعامل مبوجب الترشيع والتنظمي قابةل لٕالبطال

 نّ البطالن ٔاو إالبطال. إ  ،عليه وجب التساؤل عن اجلزاء املناسب اذلي جيب تطبيقه
تطبيق البطالن كجزاء يؤدي ٕاىل زوال البنود الواردة يف عقد العمل اليت ختالف الترشيع والتنظمي 

أ من املتعلقني ابلعمل، ٔاما تطبيق البطالن النسـيب عىل هذه البنود يؤدي ٕاىل رسايهنا ٕاىل ٔان يلج
  قّرر ملصلحته اسـتعامل حقه يف إالبطال.

عىل ٔان فرتة  ،11-90من قانون رمق  )685(18املرشع يف املادة  نورد املثال التايل، نص
مث يف عقد معل فردي مت االتفاق  ،التجربة ملنصب معل عادي ال ميكن ٔان تتجاوز سـتة ٔاشهر

ربة مدهتا مثانية ٔاشهر.  يف ل يف منصب معل عادي يف مؤسسة لفرتة جتُشغِّ  عىل خضوع عامل
انون رمق ـمن ق 137ادة ـهذه احلاةل لو نقيض ابلبطالن املطلق كام فعل املرشع اجلزائري يف امل

وللمحمكة ٔان تقيض  ، فيقّرر من قبل لك من هل مصلحة يف ذكل العامل ٔاو صاحب العمل11- 90
  .بقوة القانون لتحل حملها ٔاحاكم القانونٔايضا  به من تلقاء نفسها

فرضا ٔانه بعد سـبعة ٔاشهر من العمل (خالل فرتة التجربة) قّرر العامل فسخ عقد العمل 
، ابلتايل فميكنه مغادرة منصب العمل دون ٕاشعار 11- 90من قانون  )686(20طبقا لنص املادة 

  مسـبق وال يلزتم بدفع ٔاي تعويض لصاحب العمل، ٔالنه يسـتعمل حقا قانونيا. 

                                                                                                                                                                              

((Toute clause d'un contrat de travail fixant un préavis d'une durée inférieure à celui 
résultant des dispositions de l'article L. 1234-1 ou une condition d'ancienneté de 
services supérieure à celle énoncée par ces mêmes dispositions est nulle.)) 

684 - CHALARON Yves, Négociations et accords collectives d’entreprises, op.cit, p. 190 ; 
COUTURIER Gérard, «L’ordre public de protection, heurs et malheurs d’une vieille 
notion neuve», op.cit, p. 101-103. 

ميكن ، يتعلق بعالقات العمل، عىل: ((1990ٔافريل  21، مؤرخ يف 11-90من قانون رمق  01/ 18تنص املادة  - 685 
 عرش شهراكام ميكن ٔان ترفع هده املدة ٕاىل اثين  ٔاشهر،دة جتريبية ال تتعدى سـتة ٔان خيضع العامل اجلديد توظيفه مل
  ))ملناصب العمل ذات التأهيل العايل

جيوز ٔالحد ، يتعلق بعالقات العمل، عىل: ((1990ٔافريل  21، مؤرخ يف 11-90من قانون رمق  20تنص املادة  - 686 
  )).غري ٕاشعار مسـبق تعويض ومنة التجريبية دون الطرفني ٔان يفسخ يف ٔاي وقت عالقة العمل خالل املدّ 
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يطلب تقرير البطالن عىل البند الوارد يف عقد العمل  ميكن تصور ٔان صاحب العملهنا 
لترشيع، حىت جيعل من العامل مثبت يف منصبه االف بشلك خيد فرتة جتربة الفردي اذلي حدّ 

ٔاما لو قّرر  ،إالهناء التعسفي لعقد العمل ٔاساس (مبرور سـتة ٔاشهر مكدة قانونية) ليتابعه عىل
  ذكل.املطالبة بمل ال حيق هل الع حبرشع البطالن النسـيب كجزاء، فصاامل 

ٕاىل ٔان قواعد النظام  ذلا حني مطالبة الفقه بفرض جزاء إالبطال عوض البطالن استندوا
العام الاجامتعي قررت محلاية مصلحة العامل، ويف القانون املدين معروف ٔان قواعد النظام العام 

، ابلتايل من حد الطرفني يف العقدقرر ملصلحة أ امحلايئ جزاء خمالفهتا البطالن النسـيب، وهذا احلق 
فال حيق يف املثال السابق لصاحب  .)687(الوحيد اخملول قانوان ابسـتعامل هذا احلق املفروض ٔانه

نص  ٔالنٔالن ذكل ال حيقق مصلحة العامل كام رٔاينا،  ببطالن البند الوارد يف العقدالعمل املطالبة 
  امية العامل فقط.دف حاكن هب 11-90يف قانون رمق ملا وضع  18املادة 

جيب المتيزي بني قواعد النظام العام امحلايئ مع قواعد النظام العام الاجامتعي  ، ٔارى ٔانهلكن
، ٔاّما قواعد النظام العام الاجامتعي ال هتدف فقط )688(فأالوىل هتدف ٕاىل حامية ٔاحد طريف العقد

. ذلكل ال )689(وهو العاملمحلاية ٔاحد الطرفني بل هتدف منذ نشأهتا ٕاىل حامية مصاحل طرف معني 
جيب اخللط بني تقرير البطالن النسـيب خملالفة قواعد النظام العام امحلايئ واجلزاء املطبق عىل 

  خمالفة قواعد النظام العام الاجامتعي. 

                                                            

  .94صالح محمد ٔامحد، املرجع السابق، ص  -  687 

مثال حامية الطرف اذلي اكنت ٕارادته معيبة بعيب من عيوب إالرادة، فامحلاية تنصب هنا عىل ٔاي من طريف  - 688 
من اكنت ٕارادته (  حامية ٔاي مهنامفاملرشع هيدف ٕاىلالعقد دون حتديد مسـبق، فميكن ٔان يكون ادلائن ٔاو املدين، 

وحده يف المتسك احلق هل  ،يف هذه احلاةل من اكنت ٕارادته معيبة )مصابة بعيب من عيوب إالرادة حني التعاقد
، يتضمن القانون املدين، 1975سبمترب  26، مؤرخ يف 58-75من ٔامر رمق  99إببطال العقد طبقا لنص املادة 

جعل القانون ٔالحد املتعاقدين حق يف ٕابطال العقد فليس للمتعاقد االٓخر ٔان يمتسك ٕاذا حيث جاء نصها اكلتايل: ((
  )).هبذا احلق

، بل مصلحة فردية للعاملابلرضورة حيقق  الٕان حامية مصاحل العامل مبوجب قواعد النظام العام الاجامتعي  -  689 
تتعلق  عليا للمجمتعالعامل هو حتقيق مصلحة املصلحة اليت يريد املرشع حتقيقها من وراء تقرير حد ٔادىن من امحلاية 

الوجزي يف قانون العمل والتأمينات حتقيق السمل الاجامتعي. انظر يف ذكل، ٕاهاب حسن اسامعيل، ابلسعي وراء 
عىل طريف  ةمصلحة اجملمتع تقتيض احملافظ ٔالن. 06، ص 1976، اجلزء أالول، مطبعة جامعة القاهرة، الاجامتعية

الوسـيط يف رشح قانون العمل . انظر يف ذكل: سـيد محمود رمضان، )العامل ؤاحصاب العمل(ة العالقة إالنتاجي
  .44، املرجع السابق، ص وقانون الضامن الاجامتعي، دراسة مقارنة مع تطبيقات قضائية حملمكيت المتيزي والنقض
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جانب آخر من الفقه يرى ٔان بنود عقد العمل الفردي اليت ختالف القواعد القانونية الرمسية 
دىن من امحلاية القانونية املقررة للعامل، ال تكون ابطةل وال تلغى، لكهنا ابستنقاصها من احلد االٔ 
 . )691(ذكل مرّده ٕاىل تأييدمه لفكرة اسـتقالل املصادر يف قانون العمل ،)690(ُحترم مؤقتا من فعاليهتا

ابلرمغ من ذكل، جيب المتيزي والفصل بني البنود الوارد يف املصادر االتفاقية اليت ختالف 
، وتكل )692(فهـي ابطةل كام نص عليه املرشع اجلزائريوالتنظمي ىن املقرر مبوجب الترشيع احلد أالد

البنود الواردة يف عقد العمل واخملالفة لالتفاقيات واالتفاقات امجلاعية اليت يقتيض أالمر منا البحث 
  عن اجلزاء املناسب املطبق علهيا يف الفرع املوايل.

  
  الفرع الثاين

قية أالدىن ٕان اكنت ٔاقل نفعا للعامل مما تضمنته نصوص اتفاقية حمك النصوص االتفا
  ٔاخرى ٔاعىل يف ادلرجة

  

فتسمو االتفاقيات امجلاعية ذات  ،االتفاقية خمتلف املصادربوجود تدرج بني  ٕاذا سلمنا
مث بعدها يأيت النظام ادلاخيل يف مرتبة  ،تطبيق موسع وتتدرج مبسـتوايهتا ٕاىل مسـتوى املؤسسة

تأيت عادات املؤسسة مث ، عقد العمل الفردي يليهو ، تفاقيات امجلاعية بلك مسـتوايهأادىن من اال
  مرتبة.ٔادىن يف  والتعهد الانفرادي لصاحب العمل

فيجب استبعاد ٔاحاكم االتفاقية امجلاعية أالدىن ٕان اكنت ٔاقل نفعا للعامل (ٔاوال)، مث تكون 
ا منحت للعامل مبوجب االتفاقيات امجلاعية ابطةل ٔاحاكم النظام ادلاخيل اليت تلغي ٔاو حتد حقوق

                                                            
690  - BOUBLI Bernard, «Le juge, la norme et le droit du travail », op.cit, p. 33. 
691  - WAQUET Philippe, «Le renouveau du contrat de travail », RSJ, n° 05, 1999, p. 386. 

، متعلق بقانون العمل 2003لسـنة  12من قانون  05يف املادة  ٕاذ نص ،اجلزاء نفسه يطبقه املرشع املرصي - 692 
ٔاحاكم هذا القانون ولو اكن سابقا عىل يقع ابطال لك رشط ٔاو اتفاق خيالف املرصي اجلديد، اليت تنص عىل: ((

  )).العمل به، ٕاذا اكن يتضمن انتقاصا من حقوق العامل املقرر فيه
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ببنود عقد العمل الفردي أالقل نفعا مما تضمنته ٔاحاكم  مؤقت حيتج بشلك ٔاال(اثنيا)، وجيب 
  االتفاقيات واالتفاقات امجلاعية االٔكرث نفعا للعامل عوض تقرير بطالهنا (اثلثا).

ٔاحاكم اتفاقية جامعية تنقص من امحلاية القانونية اليت متنحها اتفاقية جامعية تطبيق استبعاد  -ٔاوال 
  ٔاعىل

، بل ترك ٔامرها للرشاكء الاجامتعيني لتحديد جمال )693(مل حيدد املرشع مسـتوايت التفاوض
مل خيصص املرشع مقتضيات للك مسـتوى من  كام ،)694(تطبيق االتفاقية ٔاو االتفاق اذلي ٔابرموه

  .)695(ضالتفاو  مسـتوايت

فقط جزء ٔاو  نظم لكتُ فلك مسـتوى من مسـتوايت التفاوض امجلاعي ميكن ٔان  ،ابلتايل
هذا أالمر يؤدي ٕاىل ٔان ٔاحاكم  ،11- 90من قانون  120دة يف املادة املقتضيات الوار  من

بيهنا، وهو ٔامر حسمه املرشع بفرض تطبيق أالحاكم فامي االتفاقيات واالتفاقات امجلاعية تتدافع 
  سـتوايت.هذه امل فعا للعامل الواردة يف ٔاي مسـتوى من االٔكرث ن

ال يؤثر يف بقاء وحصة  ٔاكرث نفعا للعامل رٔاينا ٔان تطبيق حمك ورد يف اتفاقية ٔادىنسـبق ؤان 
الوارد يف احلمك مصري  ، لكن نتساءل هنا حولجامعية من مسـتوى ٔاعىل اتفاقيةاحلمك الوارد يف 

حني تطبيق حمك يف اتفاقية جامعية من  ٔاقل نفعا للعامل، واكن االتفاقية امجلاعية من درجة ٔادىن
  مسـتوى ٔاعىل اكن ٔاكرث نفعا للعامل.

الهدف من ٕاقرار التفاوض امجلاعي ٔان نسـتخلص املرشع مل يتطرق ٕاىل هذه املساةٔل، فلنا 
، ومن ختويل الرشاكء الاجامتعيني حتديد مسـتوى االتفاقية امجلاعية وجمال عىل عّدة مسـتوايت

ا. نالحظ ٔان التفاوض امجلاعي عىل مسـتوى ٔاعىل ليس الغرض منه ٕالغاء ٔاو احلد من تطبيقه

                                                            

مثال مل يذكر االتفاقية امجلاعية للمجمع يف حاةل وجود مؤسسة لها عدة فروع، فللك فرع يربم اتفاقية جامعية مث للمجمع  - 693 
  للتفصيل ٔاكرث انظر: ٕابرام اتفاقية جامعية ٔاخرى تلزم مجيع الفروع.

BERNARD Teyssié, «Les conventions et accords collectifs de groupe », LPA, n° 97, 14 
mai 2004, p. 59. 

  .، يتعلق بعالقات العمل1990ٔافريل  21، مؤرخ يف 11- 90من قانون رمق  115طبقا لنص املادة  -  694 

، 11-90من قانون رمق  120جبميع مسـتوايهتا حددها املرشع يف نص املادة ٕاذ مقتضيات االتفاقات واالتفاقات امجلاعية  - 695 
  .، يتعلق بعالقات العمل1990ٔافريل  21مؤرخ يف 
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تطبيق اتفاقية جامعية من مسـتوى ٔادىن، بل الغرض هو حتسني أالوضاع الاجامتعية واملهنية 
  للعامل، كذكل البحث عن تنظمي للعالقة املهنية ملا خيدم تنافسـية املؤسسة.

املؤسسة يكون من ٔاجل حتسني احلد أالدىن املكرس  التفاوض عىل مسـتوىٕان ف ابلتايل،
مبوجب الترشيع والتنظمي املتعلقني ابلعمل، والتفاوض عىل مسـتوى ٔاعىل يكون من ٔاجل حتسني 

  املزااي املكرسة مبوجب عقود العمل ٔاو االتفاقيات واالتفاقات امجلاعية للمؤسسة.

هو السامح للطرفني  ،تفاوضتعدد مسـتوايت ال ٕاقرار الهدف املتوىخ من جند ٔان  ،ذكلك
احب العمل من الناحية تشكيل قّوة تفاوضية ملواهجة القوة اليت يمتتع هبا ص -خاصة العامل–

فلكام اكن نطاق التفاوض ٔاوسع قد يمتكن العامل من حتسني وضعهم مقارنة ابلتفاوض   ،الاقتصادية
  ملا يكون عىل مسـتوى املؤسسة.

هو استبعاد للعامل الوارد يف اتفاقية جامعية من درجة ٔادىن، ابلتايل جفزاء احلمك أالقل نفعا 
  ٔاقل نفعا للعامل. ٔامام القايض كونه بهالتطبيق ٔاو ال حيتج 

ممنوحة للعامل مبوجب ا بطالن ٔاحاكم النظام ادلاخيل اليت حتد ٔاو تلغي حقوق –اثنيا   
  االتفاقيات امجلاعية

 11- 90من قانون رمق  78املادة  مبوجب ،قّرر املرشع اجلزائري بشلك واحض ورصحي
حيّد ٔاو يلغي حقوقا منحت للعامل مبوجب  اذلياخيل ادلنظام ال بطالن لك رشط وارد يف 

  .)696(االتفاقيات امجلاعية

ٕاىل ٔان النظام ادلاخيل خيضع لرقابة املرشوعية من قبل مفتش العمل  ،جتدر إالشارة
 عىل مفتش العمل للمصادقة عليه، ٕاجراء عرض مرشوع النظام ادلاخيلٕاذ يعترب اخملتص ٕاقلمييا، 

هذا  يؤدي عدم احرتام، ٕاذ )697(11-90من قانون رمق  79طبقا لنص املادة شلكي جوهري 
  . رساين النظام ادلاخيلٕاىل عدم  الاجراء

                                                            

تعد الرشوط ، يتعلق بعالقات العمل، عىل: ((1990ٔافريل  21، مؤرخ يف 11-90من قانون  78تنص املادة  -  696 
ل ٔاو حتد مهنا، كام تنص علهيا القوانني واالتفاقيات امجلاعية الواردة يف النظام ادلاخيل، اليت قد تلغي حقوق العام

  )).املعمول هبا، الغية وعدمية املفعول

يودع النظام ، يتعلق بعالقات العمل، عىل: ((1990ٔافريل  21، مؤرخ يف 11-90من قانون  1/ 79تنص املادة  - 697 
اخملتصة ٕاقلمييا للمصادقة عىل مطابقته للترشيع  ٔاعاله، دلى مفتشـية العمل 75ادلاخيل، املنصوص عليه يف املادة 

  )).) ٔاايم08والتنظمي املتعلقني ابلعمل يف ٔاجل مثانية (
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ٔان يكون النظام  11- 90من قانون رمق  78لكن، مبا ٔاّن املرشع يشرتط حسب املادة 
فاقيات واالتفاقات امجلاعية السارية يف املؤسسة، نتساءل ٕان اكن ادلاخيل حمرتما ومتفقا مع االت

مفتش العمل هو من يضطلع مبراقبة مدى مطابقة مرشوع النظام ادلاخيل املعروض ٔامامه ٔالحاكم 
  االتفاقيات امجلاعية السارية يف املؤسسة.

لزم مفتش الحظ ٔان املرشع اجلزائري أ ن ،11-90من قانون رمق  79ابلرجوع ٕاىل نص املادة 
  العمل مراقبة مدى مطابقة النظام ادلاخيل للترشيع والتنظمي املتعلقني ابلعمل فقط.

، فاكن يسمح ملفتش العمل 1982سـنة الفرنيس قبل جملس ادلوةل مثل هذا احلل تبناه 
مراقبة مدى مطابقة النظام ادلاخيل للترشيع والتنظمي املتعلقني ابلعمل ولالتفاقيات امجلاعية 

. لكن أالمر ، واكن مينعه من مراقبة مدى مطابقته لالتفاقيات امجلاعية أالخرى)698(ة فقطاملوسع
يف فرنسا مفجلس ادلوةل ٔاصبح يسمح ملفتش العمل  )699(1982 ٔاوت 04تغري بصدور قانون 

فمل يعد ٔاي مانع يف  ،)700(مراقبة مدى مطابقة ٔاحاكم النظام ادلاخيل مع لك االتفاقيات امجلاعية
رنيس من ٔان مفتش العمل يتفحص النظام ادلاخيل من حيث مطابقته للك االتفاقيات الترشيع الف

  . )701(امجلاعية السارية يف املؤسسة

، لسـببني: فاالتفاقيات 11-90هذا احلل يصعب تصوره يف الشلك احلايل لقانون رمق 
ٔان يتفحص  امجلاعية ال تودع دلى مفتش العمل ٕاالّ ما اكنت من اختصاصه إالقلميي، فيسـتحيل هل

                                                            
698  - CE. 16 mars 1962, Compagnie des tramways électriques d'Oran, Dr. soc, 1963, p. 80. 
699 - Loi n° 82-689, Relative aux libertés des travailleurs dans l’entreprise, JORF, du 04 août 

1982.  
700 - CE. 28 janv. 1991, n° 84586, http://www.conseil-etat.fr/fr/base-de-jurisprudence/  
701 - CHELLE Dominique; PRETOT Xavier, «La licéité d'un règlement intérieur quant à 

l'énumération des sanctions disciplinaires prévues par rapport à la convention collective 
applicable », D, 1992, p. 153; CHALARON Yves, «Règlement intérieur et notes de 
service », op.cit, p. 12-13. 
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مث يف  ،)702(جامعية وطنية مل تودع دلى مصاحلهمدى مطابقة النظام ادلاخيل ٔالحاكم اتفاقية 
  .)703(الترشيع اجلزائري ال يوجد ما يلزم عىل نرش ٔاحاكم االتفاقيات امجلاعية

ترفع دعاوي لطلب احلمك ببطالن  اليت حيق لها ٔانلتنظاميت النقابية يف يد ايبقى ٕاذن احلل ف
اليت يسـتفيد من العامل مبوجب  ،لنظام ادلاخيل اليت تلغي ٔاو حتد من امحلاية القانونيةٔاحاكم ا

ٔالنه  بشلك فردي ادلفع ببطالن ٔاحاكم النظام ادلاخيل ميكن ،كذكل يات امجلاعية للعمل.االتفاق 
 .فيستبعد القايض تطبيقها دعوى اجامتعيةحتريك مل مبناسـبة أاقل نفعا للع

ٔاحاكم النظام ادلاخيل اليت تكون ٔاقل نفعا  بطالناملرشع ملّا قرر خري نؤيد موقف يف االٔ 
النظام ادلاخيل يوضع من قبل  كونللعامل مما تضمنته االتفاقيات واالتفاقات امجلاعية للعمل، 

  صاحب العمل بشلك ٕانفرادي، ويغيب فيه ٔاي طابع تعاقدي ٔاو تفاويض.

من امحلاية القانونية املقررة للعامل مبوجب  بنود عقد العمل اليت تنقصب  عدم الاحتجاج –اثلثا 
  للعمل امجلاعيةواالتفاقات االتفاقيات 

بنص رصحي بطالن بنود عقد العمل اليت تنقص حني قّرر أالمر، اجلزائري حسم املرشع 
املعمتد احلل هذا  ،اقيات واالتفاقات امجلاعية للعملمن امحلاية القانونية املقررة للعامل مبوجب االتف

املرشع يؤدي حامت ٕاىل دمج ٔاحاكم االتفاقية امجلاعية اليت اكنت ٔاكرث نفعا للعامل يف عقد  قبلمن 
يؤدي ٕاىل عدم احرتام  وهو ما ،فتصري بذكل مكتسـبة للعامل ال ميكن الرتاجع عهنا ،العمل الفردي

  مبدٔا اسـتقالل مصادر قانون العمل فامي بيهنا.

االتفاقية امجلاعية اكن ٔاكرث نفعا للعامل من بنود نرى ٔانه عند تطبيق نص يف  ،ذلكلتطبيقا 
ال جيب ٔان يؤثر يف حصة هذه أالخرية، ٔالهنا مل تسـمتد رشعيهتا من ٔاحاكم  ،عقد العمل الفردي

  .النص عىل بطالهنايجب استبعاد تطبيقها دون ف االتفاقيات امجلاعية، 

                                                            

، يتعلق بعالقات العمل، اجلهة اخملتصة 1990ٔافريل  21مؤرخ يف  ،11-90من قانون رمق  126طبقا لنص املادة  - 702 
عىل  بتسجيل االتفاقية امجلاعية الوطنية يه مدينة اجلزائر العامصة، ابلتايل مفتش العمل ال ميكنه ٔان يعمل مبضموهنا

  . املسـتوى احمليل

فاقيات امجلاعية ٕاّال إبجياد وسـيةل متكّنه من فال ميكن ملفتش العمل ٔان يراقب مدى مطابقة ٔاحاكم النظام ادلاخيل لالت - 703 
 نرشية رمسية لالتفاقيات امجلاعيةالاطالع عىل لك االتفاقيات امجلاعية السارية، ذكل ابلنص عىل رضورة نرشها يف 

  متسكها املفتشـية العامة للعمل.
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املقررة مبوجب االتفاقيات بنود عقد العمل اليت تنقص من امحلاية  بطالنتقرير املرشع  – أ 
  واالتفاقات امجلاعية للعمل

قّرر املرشع اجلزائري بطالن بنود عقد العمل اليت تنقص من امحلاية القانونية املقررة للعامل 
  .11-90من قانون رمق  )704(137املادة  مبوجب االتفاقيات واالتفاقات امجلاعية للعمل يف نص

وى بني خمالفة بنود عقد العمل للنصوص الرمسية الحظ ٔان املرشع يف النص السابق سامل
دون ٔان يراعي الاختالف املوجود  ،مع ٔاحاكم االتفاقيات واالتفاقات امجلاعية -الترشيع والتنظمي–

ٕاذ ٔان النصوص الرمسية تسعى لتوفري حد ٔادىن من امحلاية مجليع  ،بني املصادر الرمسية واالتفاقية
ية تسعى فقط ٕاىل حتسني احلد أالدىن املكرس قانوان مبوجب العامل يف حني ٔان املصادر االتفاق 
   الترشيع والتنظمي ملتعلقني ابلعمل.

 التفاقيات ٔاو االتفاقات امجلاعيةا يف وليسيف القانون  حتديد رشوط ٕابرام عقد العمل ٕانّ 
ر يف ٔاي دو لها كيفية تنفيذ عقد العمل وليس  فقط تبني ةالحئي هذه أالخرية صفةٕاذ تمتتع . للعمل
ٔان تكون ٔاحاكم االتفاقية امجلاعية سببا يف بطالن بنود عقد العمل  جيبذلا ال  ،ٕانشائه
مفوقف املرشع بتقريره بطالن بنود عقد العمل اليت تنقص من امحلاية القانونية املقررة  ،)705(الفردي

  للعامل مبوجب االتفاقيات واالتفاقات امجلاعية للعمل منتقد.

لبطالن عىل هذه أالحاكم يودل نتاجئ تتناقض مع الهدف من تنويع تقرير جزاء أالّن ذكل 
تقيد احلرية التعاقدية اجملسدة يف قانون  كام ٔاهنا، واسـتقالل بعضها البعض مصادر قانون العمل

  .)706(العمل مبوجب عقد العمل الفردي

  تقرير املرشع لبطالن بنود عقد العمل الفردي اآثر -  ب

يات واالتفاقات ن بنود عقد العمل الفردي اخملالفة لالتفاق ينتج عن تقرير املرشع لبطال
هناك  ذلاتكل النصوص وتصري أكهنا مل تدرج يوما يف عقد العمل الفردي،  زوال امجلاعية للعمل

                                                            

يكون ابطال لعمل، عىل: ((، يتعلق بعالقات ا1900ٔافريل 21، مؤرخ يف 11-90من قانون رمق  137تنص املادة  - 704 
وعدمي أالثر لك بند يف عقد العمل خيالف ابستنقاصه حقوق منحت للعامل مبوجب... االتفاقيات ٔاو االتفاقات 

  )).امجلاعية
705  - CANUT Florance, op.cit, p. 249. 

ة يف القانونني الفرنيس احلرية التعاقدية يف ترشيع العمل، ٔازمة عقد العمل: دراسة مقارن«محمد عرفان اخلطيب،  - 706 
  .46، ص 2011، 47، جمةل الرشيعة والقانون، عدد »والسوري
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  الفصل أالول: نطاق مبدٔا تطبيق أالحاكم االٔكرث نفعا للعامل

 

229 

 

 نود عقد العمل الفرديب  حمل اقية اليت اكنت ٔاكرث نفعا للعاملٕاىل ٕاحالل أالحاكم االتفحاجة 
وتصري مزااي  التفاقية امجلاعية تدمج مضن بنود عقد العمل الفرديمؤدى ذكل ٔان ٔاحاكم ا .الباطةل

  مكتسـبة للعامل.

اآثر تطبيق اثر يف الفقه مساةٔل : ٕادماج أالحاكم االتفاقية حمل بنود عقد العمل الباطةل – 1
فنجد اجتاه يتبىن مبدٔا  عمل الفردية املربمة مع املسـتخدم،عىل عقود الٔاحاكم االتفاقيات امجلاعية 

ويعارض فكرة ٕادماج ٔاحاكم االتفاقية امجلاعية االٔكرث نفعا للعامل حمل بنود  )707(تقالل املصادراسـ 
، ٕاذ الحظوا ٔان االتفاقيات امجلاعية السارية يف املؤسسة ال العمل الفردي أالقل نفعا للعامل عقد

دجمة يف تظل كذكل بشلك ٔابدي، ابلتايل فليس معقول ٔان تسـمتر ٔاحاكم االتفاقيات امجلاعية امل
كام ٔان فكرة ٕادماج ٔاحاكم االتفاقية امجلاعية  ،)708(عقود العمل الفردية ابلتطبيق ابلرمغ من زوالها

هذا الرٔاي القضاء لقد تبىن . )709(مضن عقد العمل الفردي تتعارض مع حقيقة االتفاقية امجلاعية
   . )710(يف العديد من قرارات حممكة النقض الفرنسـية الفرنيس بشلك مطلق

عقد  للعامل حمل بنودٔاحاكم االتفاقية امجلاعية االٔكرث نفعا  )711(اثن يؤيد فكرة ٕادماج اجتاه
 ةـام االتفاقية امجلاعيـت ٔاو ٔاهنيت ٔاحكـحىت ولو انهت ٔانه ذكلينتج عن ، الباطةلالعمل الفردي 

                                                            
707 - RIVERO Jean et SAVATIER Jean, op.cit, p. 432; WAQUET Philippe, «Contrat de 

travail et statut collectif », RJS, n° 06, 1994, p. 399-400. 
708  - RIVERO Jean et SAVATIER Jean, op.cit, p. 432. 
709 - BLANC-JOUVAN Guillaume, «Accords individuels et accords collectifs en droit du 

travail », JCP S, n° 16, 17 Avril 2007, p. 1265. 
710  - Soc., 6 janvier 1960; Soc., 29 avril 1965 ; Soc., 29 avril et 10 février 1965 ; Soc., 17 

mars 1993 ; Soc., 11 octobre 1995, cité par BLANC-JOUVAN Guillaume, «Accords 
individuels et accords collectifs en droit du travail », op.cit, p. 1265. 

ابلرمغ من ٔاّن هناك وجد يف بعض ٔاحاكم حممكة النقض الفرنسـية ٔاهنا تقّر ولو بشلك مضين بدمج ٔاحاكم االتفاقية 
  الفردي. انظر يف ذكل:امجلاعية يف عقد العمل 

BARTHELEMY Jacques, «Collectivité du personnel et notion d'entreprise », D, n° 
18, du 04/05/2000, 279. 

711 - LANGLOIS Philippe, «Contrat individuel de travail et convention collective: un 
nouveau cas de représentation », op.cit, p. 283 
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هذه  ،ٕاّال ابنهتاء عقود العمل الفردية أالحاكم املدجمة يف عقد العمل الفردي ال تنهتـي غري ٔان
  .)712(الفكرة وٕان وجدت بعض املؤيدين لكهنا القت انتقادا كبريا من قبل الفقه

نالحظ ٔان خيار املرشع ببطالن بنود عقد العمل الفردي ٕان اكنت ٔاقل نفعا للعامل من 
ٔاحاكم االتفاقيات امجلاعية السارية يؤدي ذكل ٕان حلول تكل أالحاكم االتفاقية حمل البنود الباطةل 

ل الفردي، وبذكل يكون املرشع قد تبىن فكرة دمج ٔاحاكم االتفاقية امجلاعية االٔكرث يف عقد العم
  نفعا للعامل يف عقد العمل الفردي.

القايض  ،ٕان موقف املرشع اجلزائري: صريورة هذه أالحاكم مزااي مكتسـبة للعامل – 2
امحلاية اليت توفرها  ببطالن بنود عقد العمل الفردي اخملالفة لالتفاقيات امجلاعية بشلك ينقص من

جيعل من أالحاكم االٔكرث نفعا للعامل الواردة يف االتفاقيات امجلاعية هذه أالخرية، من شأنه ٔان 
  .ملّا تُدمج يف عقود العمل الفردية السارية يف املؤسسة تصبح مزااي مكتسـبة للعامل

املتعلقني  لتنظميٕاّن املزااي يه لك حتسني اتفايق حلقوق منحت للعامل مبوجب الترشيع ٔاو ا
ٕاال مبقارنهتا مع قاعدة ٔاخرى سابقة، مفضمون  مزيةال ميكن القول ٔان قاعدة تضمنت و ابلعمل،

  القاعدة السابقة هل اليت جتعل القاعدة اجلديدة تتضمن مزااي.

اليت ٔاتت هبا االتفاقية  زيةاليت تضمهنا عقد العمل الفردي مع امل زيةامل نفاضل بنيفلام 
اليت  زيةتبعد اليت تضمهنا عقد العمل الفردي ٔالهنا ٔاقل نفعا للعامل، حامت تعوض ابملس ن و  امجلاعية

من قانون  62ما يؤكد هذا املوقف نص املادة  ،ة امجلاعية حىت نمتكن من تطبيقهاتضمنهتا االتفاقي
، اليت تنص عىل ٔان عقد العمل الفردي يعدل بقوة القانون ٕان اكنت االتفاقيات ٔاو 11-90رمق 
  تفاقات امجلاعية متيل قواعد ٔاكرث نفعا للعامل من تكل اليت نص علهيا عقد العمل.اال

غري معقول يعترب حل  11- 90من قانون رمق  62تبناه املرشع اجلزائري مبوجب املادة  ٔاّما ما
ية االٔكرث نفعا للعامل الواردة يف االتفاق  املزاائايضا، ٕاذ تعديل عقد العمل بقوة القانون يؤدي ٕاىل ٔان 

عمل الفردي ال ميكن ٔادجمت يف عقد ال مزيةولك امجلاعية تصبح بنودا يف عقد العمل الفردي، 
  ٔالن تعديل عقد العمل خيضع ٕالرادة الطرفني. الرتاجع عهنا

                                                            

االتفاقية امجلاعية للعمل انظر يف عرض هذه الفكرة بشلك مفصل ولك الانتقادات اليت تلقهتا، ٔامحية سلامين،  - 712 
  وما بعدها. 204املرجع السابق، ص ، ٕاكطار لتنظمي عالقات العمل يف الترشيع اجلزائري
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هبذا احلل يكون املرشع اجلزائري قد ٔافرغ التفاوض امجلاعي من معناه، بسبب ٔانه مل خيول 
وال قعفاقية القدمية، وهو ٔامر مل يعد مٔاحاكم ٔاكرث نفعا من االتعىل  ٕاالّ للرشاكء التفاوض من جديد 

 عاملي بسبب العوملة تنافيسحميط ٔان املؤسسات دخلت  ٕاذ .)713(تنافيساقتصادي  حميطيف 
من جتاوز أالوضاع الاقتصادية  متكّهنامن الوسائل اليت وحنرهما فغري معقول ٔان نكبح املؤسسة 
  .الصعبة اليت ميكن ٔان تتخلل منوها

، حبيث تصبح كام ييل: 11-90من قانون رمق  62ذلا نرى ٔانه من الرضوري تعديل املادة 
ا يعدل عقد العمل ٕاذا اكن القانون ٔاو التنظمي مييل قواعد ٔاكرث نفعا للعامل من تكل اليت نص علهي((
ونكتفي ابحلمك اخلاص بتطبيق أالحاكم االٔكرث نفعا للعامل الواردة يف ٔاي  )714())العمل عقد

  .مصدر

مبا ٔان االتفاقيات واالتفاقات  :ٔاحاكم عقد العمل الفردي مؤقتاتطبيق استبعاد اقرتاح  – جـ
امجلاعية للعمل ليست من حتدد رشوط التعاقد لعقد العمل الفردي، وحفاظا عىل اسـتقالل 

زاء جيب عىل املرشع ٔان يراجع اجل االتفاقيات واالتفاقات امجلاعية للعمل عن عقود العمل الفردية
  املطبق عىل بنود عقد العمل الفردي اخملالفة لالتفاقيات واالتفاقات امجلاعية السارية يف املؤسسة. 

فالبطالن يؤدي كام رٔاينا ٕاىل اآثر ال ختدم كثريا مصاحل املؤسسة وكذا تبعد الرشاكء 
املطبقة  الاجامتعيني عن الغرض املقرر العرتاف حبق التفاوض امجلاعي لتحديد النظم اخلاصة هبم

  عىل املؤسسة. 

                                                            

الرشاكء الاجامتعيني  ختويله أالساسـية يه ظهر التفاوض امجلاعي مضن النظام الاقتصادي الليربايل ومن بني ٔامه ٔاهداف - 713 
والقول بأن قانون العمل هو قانون يتطور  ضع الاقتصادي والاجامتعي للمؤسسة.اختاذ التنظاميت اليت تالءم الو  سلطة

 العامل هبا ال يوجد ما مينع الرشاكء يف االتفاق عىل مراجعة نظام املزااي اليت يمتتع ٕاذ شلك تقديم فقط مل يعد ٔامر مقبوال،ب 
مبوجب االتفاقيات امجلاعية السارية يف املؤسسة حفاظا عىل مناصب العمل مثال، ٔاو مراجعة نظام املنح لتفادي ٔاوضاع 

  اقتصادية صعبة. 

ٔان املغاالة يف حامية العامل تغدوا وابًال عليه، فعدم منح أالدوات الالزمة لتفادي ٔازمة  ،قد الحظ البعض حصيحا
يؤدي ذكل حامت ٕالفالسها وهو ما يترضر منه مجيع العامل مبا ٔاهنم يفقدون لكهم مناصب العمل  ،اقتصادية ملؤسسة ما

  .15ويصبحون بطالون. ٔانظر يف ذكل: محمود جامل ادلين زيك، املرجع السابق، ص 

  ".ٔاو االتفاقيات ٔاو االتفاقات امجلاعية مبعىن ٔانه جيب حذف امجلةل التالية " -  714 
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من نرى ٔانه  ،11-90من قانون رمق  137ذلا عوض جزاء البطالن املكرس يف املادة 
اليت تنقص ٔاو  ،عدم الاحتجاج ببنود عقد العمل الفردي جزاء آخر، هو النص عىلالرضوري 

 حتد من احلقوق املمنوحة للعامل مبوجب االتفاقيات ٔاو االتفاقات امجلاعية.

نص من االتفاقية امجلاعية ٔاكرث نفعا للعامل مما تضمنه عقد العمل الفردي، ال  حفني تطبيق
مبا ٔانه ال ميكن تطبيقه طيةل رساين نص االتفاقية  )715(يؤدي ٕاىل ٕالغائه بل يدخل حاةل سـبات

  امجلاعية.

ٕاذ يبقى البطالن كجزاء يلحق بنود عقد العمل الفردي حني خمالفته للمصادر الرمسية، كوهنا 
حبد ٔادىن من امحلاية ال جيوز الزنول عنه مطلقا. ٔاما حني خمالفة بنود عقد العمل الفردي  تأيت

ٕاذ يه مصادر مسـتقةل بعضها عن البعض، ذلا نطبق  التفاقية، فال يؤثر ذكل يف حصهتاللمصادر ا
 أالحاكم االٔكرث نفعا للعامل الواردة يف ٔاي مصدر همام اكنت طبيعته وقوته.

د العمل الفردي اكن ٔاكرث نفعا للعامل من النص الترشيعي اذلي يشلك فرضا ٔان بند يف عق
حدا ٔادىن من امحلاية، مث ٔابرمت اتفاقية جامعية تضمنت حكام ٔاكرث نفعا للعامل من البند الوارد يف 

  عقد العمل اذلي اكن بدوره ٔاكرث نفعا للعامل من النص الترشيعي. 

لعمل يؤدي ٕاىل ٔان نتيجة ٔان نقض االتفاقية احلمك ببطالن البند الوارد يف عقد ا كذكل،
 من جديد رم العامل من الاسـتفادة من البند الوارد يف عقد العمل، حيامجلاعية ٔاو انهتاء مدهتا

، ويه نتيجة غري منطقية وسـيطبق عليه النص الترشيعي اذلي يوفر هل حدا ٔادىن من امحلاية فقط
  . وال ختدم مصاحل العامل املعين

  

  

                                                            
715  - CANUT Florence, op.cit, 249 ; BONNIN Vincent, op.cit, p. 379. 
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  الفصل الثاين
  حدود مبدٔا تطبيق أالحاكم االٔكرث نفعا للعامل

  

لعالقات ابعن تنظمي لك ما يتعلق  اختلهيبعد تبين ادلوةل ملفهوم ٕازاةل التنظمي، نتج عنه 
الكثري من أالمور الهامة لصاحل الرشاكء الاجامتعيني  تركٔادى ٕاىل  ، ماالاجامتعية واملهنية

مل يكن لكيا ٕاذ ٔابقت عىل مجموعة من املواضيع اليت هتم  ذا التخيل، ه. ابلرمغ من ذكل)716(لتنظميها
 اـد الرضورية لتنظميهـد القواعدِّ ـحت زالـ، فهـي ال تاالعالقات الاجامتعية واملهنية حتت سـيطرهت

ذكل مبوجب قواعد قانونية ال ميكن للطرفني االتفاق عىل خمالفهتا ولو اكنت اخملالفة بشلك اجيايب 
عدم تطبيق تكل النصوص كام  لك ترصف ميكن ٔان يؤدي ٕاىلاملرشع ل، ٕاذ حيظر لعاملصاحل ا
  (املبحث أالول). املطلقذكل جعل هذه القواعد من النظام العام لتحقيق  قررها،

اضطرت ادلول  ذلا ،تقديم بشلك مطلق بل عرف عّدة ٔازماتمل يعد قانون العمل  كام ٔانّ 
العالقات املهنية والاجامتعية يف كون ٔان  ،ملمنوحة للعاملالرتاجع عىل بعض احلقوق واملزااي إاىل 

وملا اكن العمل  ،بني مصلحة العامل ؤاحصاب العمل ة تقوم عىل تعارض وتضارب املصاحلاملؤسس
عنرص رضوري يف حتديد القمية التبادلية للسلع واخلدمات، فتتأثر دوما العالقات املهنية 

فالواقع الاقتصادي هو ٔاكرب حد ذلا  لدلوةل معوما،سة و والاجامتعية ابحمليط الاقتصادي للمؤس 
يق أالحاكم االٔكرث نفعا للعامل نتج عن ذكل ٔان مبدٔا تطب  .أالحاكم أالكرث نفعا للعاململبدٔا تطبيق 

بسبب الوضع الاقتصادي اذلي فرض الرتاجع عن امحلاية  )717(يفقد من هيبته ٔاو من تقديره أ بد
  .الثاين)(املبحث  اليت يمتتع هبا العامل

  
                                                            

تفاوض الرشاكء الاجامتعيني بقصد تنظمي لك ما هيم و ذكل سعيا لتحقيق نوع من التاكمل بني تدخل ادلول  -  716 
  ر يف ذكل:. انظاملؤسسةالعالقات املهنية والاجامتعية يف 

RAY Jean-Emmanuel, «Du tout-État au tout-contrat? de l’entreprise citoyenne à 
l’entreprise législateur», Dr. soc, n° 06, 2000, p. 578. 

717 - MERCOLI Sylvain, «Le principe de faveur en droit du travail : l’entrée en 
disgrâce ? », RRJ, n° 04, 2006, p. 2381. 
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  املبحث أالول
الاسـتثناءات الترشيعية واالتفاقية عىل ٕاعامل مبدٔا تطبيق أالحاكم االٔكرث 

  نفعا للعامل
  

الاعرتاف ملبدٔا تطبيق أالحاكم االٔكرث نفعا للعامل بصفة املبدٔا العام يف القانون  نتج عن
ورد عليه اسـتثناءات للسلطة الترشيعية ٔان تٔانه حيق  ورفض ارتقائه ٕاىل صف املبادئ ادلسـتورية

  لكام رٔات يف ذكل رضورة.

 يُسمحاليت ال  )718()املطلق( التقليدي قواعد النظام العام فرضبون تك الاسـتثناءاتهذه 
مما تضمنته تكل  من مزااي ٔاكرث ؤافضل يف هذه اخملالفة تُمكّن العامل الاسـتفادةوٕان اكنت  ،خالفهتامب

   النصوص الترشيعية والتنظميية.

ال  ٔاهنملزمة للطرفني مبا املقد الاختصاص للمرشع وحده يف وضع تكل القواعد ينع ،بذكل
ميكهنم خمالفهتا ال ابلشلك اذلي مينح مزااي ٔاكرث نفعا للعامل وال ابلشلك اذلي ينقص من املزااي 

   .)719()املطلقالتقليدي (ذكل لتعلقها ابلنظام العام  ،املمنوحة للعامل

وةل عىل التنظمي الرضوري اذلي تريد حتقيقه، فعىل أالفراد هذه القواعد رضورية لتبقي ادل
تنحين وٕان اكنت غايهتم يف ٕابرام خمتلف العقود حتقيق مصاحل فردية، لكن هذه أالخرية جيب ٔان 

التقليدي جيب إالبقاء عىل قواعد من النظام العام  ذلكل، حتقيقأامام املصاحل العليا للجامعة. 
كذكل حتقيقا ملصاحل اقتصادية ظرفية  الفة لها (املطلب أالول)،بل ٔاي خماليت ال تق  )املطلق(

للمؤسسة تسمح الترشيعات السامح ابتفاق خاص بعدم تطبيق أالحاكم ولو اكنت ٔاكرث نفعا 
  للعامل (املطلب الثاين).

                                                            
718 - KORICHE Mohammed Nasr-Eddine, «Les relations de travail dans le secteur public 

changement de problématique et ruptures normatives », RASJEP, n° 02, 1994, p. 240. 
719  - BORENFREUND Georges et SOURIAC Marie-Armelle, «Les rapports de la loi et de la 

convention collective : une mise en perspective », Dr soc, n° 01, 2003, p 79 ; PINSON 
Arnaud & SOUKPRASEUTH Delphine, «Retour sur l’ordre public en droit du travail et 
son application par la cour de cassation », BICC, n° 740, du 15 avril 2011, p. 09. 
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  املطلب أالول
   إالبقاء عىل قواعد النظام العام املطلق

  

ٔالهنا تليب  ،ي اكن خمالفهتاالٔ كن  اليت ال ميابلنظام العام يه تكل القواعد املتعلقةٕاّن 
تكييف قاعدة يف قانون  ذلكل فعند، )721(تتعلق بتنظمي احلياة يف امجلاعة )720(قصوى رضورات

طبيق أالحاكم ذكل معناه استبعاد مبدٔا ت  ،)املطلقالتقليدي (العمل عىل ٔاهنا من النظام العام 
التفاقية امجلاعية ٔاو بنود يف عقد العمل الفردي ٔاحاكم يف ا تحفىت وٕان اكن االٔكرث نفعا للعامل،

ال جمال ٕالعامل  ،. ابلتايل)722(هافال ميكن تطبيق  وارد يف النص الترشيعيهو ٔاكرث نفعا للعامل مما 
 بسبب تعلق النص الترشيعي ابلنظام العام ،مبدٔا تطبيق أالحاكم االٔكرث نفعا للعامل يف هذه احلاةل

  .)املطلقالتقليدي (

، لكهنا فكرة يةالقانون  اتراسادلذكره كثريا يف  ميرّ  ،لنظام العام مكفهوم قانوينٕان فكرة ا
فقهاء القانون يف ٔامر كام بني  فال جند اختالٌف ، )723(يصعب عىل رجال القانون ضبط مفهوهما

 .تعددت التعريفات بشلك ياكد ال ينهتـي ، ٕاذيف القانون اخلاص اختلفوا يف تعريف النظام العام
تعريف جامع يعطي هل صورة  كذكل ال ميكن تقدمي )724(ٕاىل تباين نزعة لك فقيهيعود  ،مرد ذكل
، وميكن رّد هذه الصعوبة ٔايضا يف وضع تعريف جامع ومانع للنظام العام ٕاىل ٔان تقديره منضبطة

                                                            
720 - BOULLEZ Ch., «L’ordre public dans les relations de travail », in L’ordre public, 

travaux de l’association Henri Capitant, LGDJ, Paris, 1998, p. 735. 
721 - GAUDU François, « L’ordre public en droit du travail », op.cit, p. 363 ; MEYER 

Nadège, l’ordre public en droit du travail : contribution à l’étude de l’ordre public 
en droit privé, op.cit, p. 224 ; DRAI Laurent, J.-Cl. Travail, traité, Fasc. 1-10, V°  
«Sources », juin 2009, p. 23. 

722 - HABLOT Cécile, De la norme privée à la norme publique en droit du travail, éd 
Panthéon Assas, Paris, 2013, p. 461. 

723  - CANUT Florance, op.cit, p. 03. 

  .57، ص 1983، دار الهنضة العربية، بريوت، 4، ط املبادئ العامة للقانونٔانور سلطان،  -  724 



  الباب الثاين: نطاق مبدٔا تطبيق أالحاكم االٔكرث نفعا للعامل وحدوده
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ماكنة ٔاساسـية يف فكرة النظام العام ل فٕانّ  ،ذكلابلرمغ من  .)725(مكفهوم قانوين يكون حاةل حباةل
   .)726(القانون

. )727(من بني ٔاكرث املفاهمي القانونية اليت عرفت جدالا وتباين يف الفقه فالنظام العام ،ذلكل
عىل ٔامهيهتا لتكوين و لنظام العام، اب املتعلقة ةترتكز عىل غاية القواعد القانوني التعاريف جند لكٕاذ 

 غياهبا. حنيهناك جممتع  كونيامجلاعية مبا ٔاهنا مجموعة من أالسس واملثل العليا اليت يسـتحيل ٔان 

ٕاىل عدم ٕاماكن االتفاق عىل ما خيالف  ،ترشيع العمليف رصاحة مل يرش املرشع اجلزائري ٕاّن 
ذكل ال يعىن ٔان لك قواعد ترشيع العمل  غري ٔانّ ، )املطلقالتقليدي (القواعد املتعلقة ابلنظام العام 

اليت ال  )املطلقالتقليدي (نظام العام اجلزائري من النظام العام الاجامتعي، بل فيه ٔاحاكم من ال 
  حيق للرشاكء الاجامتعيني االتفاق عىل ما خيالفها ولو اكنت اخملالفة ٕاجيابية لصاحل العامل. 

رصاحة عىل ٔانّه ميكن االتفاق عىل ما  L.2251-1املرشع الفرنيس نص املادة  ،عكسالعىل 
ابلنظام  ةذكل يف القواعد املتعلق ٕاماكن للعامل، دونخيالف قواعد تقنني العمل بشلك ٔافضل 

م العام نوعني يف ترشيع العمل، فهناك قواعد اابلنظ ةتعلقامل قواعد ٕاذ كام هو معروف ٔان ال .)728(العام
، وقواعد ٔاخرى )729(والتنسـيق الاجامتعي  تضطلع مبهمة احملافظة عىل املصلحة العامة لعامل الشغل

  .)731(للعامل حل خاصةلتحقيق مصا )730(هتدف ضامن حد ٔادىن من امحلاية
                                                            

725 - MATHIEU Bertrand, Les sources du droit du travail, PUF, Paris, 1992, p. 121. 
726 - LARRALDE Jean-manuel, « La constitutionnalisation de l’ordre public », s/dir 

REDOR Marie-Joëlle, l'ordre public : ordre public ou ordres publics ? Ordre public 
et droits fondamentaux, BRUYLANT, Bruxelles, 2001, p. 213. 

  .83، ص ، املرجع السابقغالب عىل ادلاودي -  727 
728 - Voir, VACHET Gérard, J.-Cl. Travail, traité, fasc. 1-34, V° «Négociation convention 

et accord collectif: application», novembre 2012, p. 25. 

ذ إ سـتثناء، تبقى اهذا النوع من القواعد جيب ٔان تكون قليةل ٔالن القواعد املتعلقة ابلنظام العام يف القانون اخلاص  - 729 
 رابـان هناك خوف من الاضطـٕاال ٕان كلحرية التعاقدية وال يتدخل املرشع بفرض قواعد النظام العام ل أالصل

ٔالن حني تعارض املصلحة اخلاصة مع مصلحة امجلاعة جيب عىل املرشع فرض مصلحة اجملمتع بقواعد من النظام العام. 
  CAPITANT Henri, op.cit, p. 61ٔانظر يف ذكل: 

730 - BONNECHERE Michèle, «L’ordre public en droit du travail, ou la légitime 
résistance du droit du travail à la flexibilité », op.cit, p. 177. 

731 - ROZES Louis, op.cit, p. 322. 
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ٔاي  ، يعين عدم جواز)ملطلقالتقليدي (اابلنظام العام تتعلق لقاعدة ٕان اكنت ا ،ابلتايل
غري . )733(قواعد تطبق بشلك آمرالفة حتقق نفعا ٔاكرث للعامل، فهـي ولو اكنت اخمل )732(خمالفة لها

يف قانون (املطلق)تقليدي التعرف عىل القواعد املتعلقة ابلنظام العام ال  يف كيفيةيكون ٔان التساؤل 
 النظام العاممن (الفرع أالول) مث هل ميكن ٔان تتضمن االتفاقيات امجلاعية قواعد  العمل؟
  (الفرع الثاين).  )املطلق( التقليدي

  

  الفرع أالول
  يف ترشيع العمل املطلقاملتعلقة ابلنظام العام  القواعد حتديد

  

 ّ ، فاملرشع )734(ا ٔان النص من النظام العامعً ام يسـتعمل املرشع ٔالفاظ وعبارات تفيد قطقل
اجلزائري وٕان اسـتعمل املعيار اللفظي يف حتديد القواعد القانونية املتعلقة ابلنظام العام، لكن غالبا 

 . )735(يفصل بألفاظ رصحية وواحضة يف مساةٔل تعلق النص ابلنظام العامال  هما جند

بنوعيه  من النظام العامتعلقة ابلعمل امل  الترشيعيةقواعد ٔاغلب ال ابلرمغ من ذكل، تعترب
قواعد ٔاخرى غري متعلقة  وٕان اكنت، النظام العام الاجامتعيو  )املطلقالتقليدي (النظام العام 

  .)736(يف قانون العمل اجلزائري رمغ قلهتاابلنظام العام متاما 

                                                            
732 - LYON-CAEN Gérard, « Négociation collective et législation d’ordre public », op.cit, 

p. 89 et s. 
733 - OLIVIER Jean-Michel, « La place de la négociation collective parmi les sources du 

droit », in COUTURIER Gérard; FAVENNEC-HERY Françoise; MAZEAUD 
Antoine; OLIVIER Jean-Michel et TEYSSIE Bernard, La négociation collective, éd 
Panthéon Assas, paris, 2004, p. 22. 

، يتعلق بعالقات 1990ٔافريل  21، مؤرخ يف 11-90من قانون رمق  78ٔاو نص املادة  17انظر مثال نص املادة  - 734 
  .العمل

لقانوين جتعهل يُصنف ٔانه من النظام العام يسمي الفقهاء هذا ملّا يسـتعمل املرشع عبارات ؤالفاظ رصحية يف النص ا - 735 
يف هذه احلاةل هنا من النظام العام، فتسمى أ ٔالفاظ النص رصاحة  تفيدالنوع ابلنظام العام النيص. ٔاما عندما ال 

  النظام العام الفريض.
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املرشع  ،)737(ابلتايل، كنتيجة لتكريس الطابع التفاويض لعالقات العمل الفردية وامجلاعية
بل منح  ينظم لك ما هيم طريف عالقة العملاجلزائري ٔازال التنظمي عن عالقات العمل فمل يعد 

هلم سلطة التفاوض واالتفاق عىل تنظمي عالقاهتم حسب ما يرونه رضوري لتحقيق النتاجئ 
 الاقتصادية للمؤسسة. ذلكل لك ما هيم حتقيق مصاحل فردية للعامل جعهل املرشع خيضع للتفاوض

  .)738(سواء بشلك فردي مبوجب عقد العمل الفردي ٔاو جامعي يف االتفاقيات واالتفاقات امجلاعية

 للتفاوض تكريسا للطابع التعاقدي يف أالصل هذه املواضيع املرشع ٔاخضع، وٕان اكن لكن
لكن يف الكثري من أالحيان هو من حيدد احلد أالدىن من امحلاية اذلي ال جيوز يف ٔاية حال من 

  ل الزنول عنه.أالحوا

ٔاخرى ال ميكن يف ٔاي حال من قانونية قواعد قانون العمل  جند يف زايدة عىل ذكل،
 ميكن ٔان تكون مضن القواعد اليت يمت المن البداية ٕاذ  ،أالحوال ٔان تكون لها ٔاي صبغة تعاقدية

اعد وٕان مت ٕانشاء قو  ،)739(سلطة وصالحية تنظميهاوحده للمرشع بل  بشأهنا، التفاوض واالتفاق
   .)740(اتفاقية بشأهنا مصريها البطالن

لالتفاق ويه غري قابةل متاما  )املطلقالتقليدي (تنمتي ٕاىل النظام العام  يه اليت هذه القواعد
حتقيقا  د تنظمي يف امجلاعةو رضورية لوج كوهنا قواعدل من ٔاحاكم، يف لك ما تتضمنهاخملالف 

ٔايضا جامعة  افهيمع العمل ٔان املؤسسة  ،)741(للعاملللمصلحة العامة اليت تسمو عن املصاحل الفردية 

                                                                                                                                                                              

قاعدة قانونية  تعترب قات العمل،، يتعلق بعال1990ٔافريل  21، مؤرخ يف 11- 90قانون رمق من  117مثال املادة  - 736 
  .ٕالرادة الطرفني ممكةل

، مؤرخ يف 58- 75من ٔامر رمق  106كذكل نتيجة لٔالصل العام يف بأّن العقد رشيعة املتعاقدين، الوارد يف املادة  -  737 
  .نون املدين، يتضمن القا1975سبمترب  26

كن ٔان يسـتحقها العامل نتيجة ٔاداءه خملتلف أالعامل فاملرشع ال حيدد ال شلك وال جحم خمتلف التعويضات اليت مي -  738 
اليت يلكف هبا واملرتبطة بعمهل، كذكل ال جند املرشع يورد ٔاي تنظمي ٔالسـباب ٔاو مدة ٕاحاةل عامل عىل الاستيداع 

  فهـي مواضيع ختضع للتفاوض ابمتياز.
739 - BORENFREUND Georges et SOURIAC Marie-Armelle, op.cit, p. 79. 
740 - MAZUYER Emmanuelle, « Nullité relative et nullité absolue des transactions entre 

employeur et salarié », JCP G, n° 5, 29 Janvier 2003, www.lexisnexis.com ; DJOUDI 
Jamel, op.cit, p. 192. 

741 - GAUDU François, «L’ordre public en droit du travail », op.cit, p. 368. 
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لكن دون ٔان يكون مسـتقل ومنفصل متاما عن تنظمي اجملمتع، كون العامل  ،تنظمي خاص هبالها و 
  ا يف اجملمتع.هو ٔايضا فردً 

مبا ٔان املرشع اجلزائري مل يبني ومل ميزي رصاحة بني نوعي النظام العام يف قانون العمل تمكن 
عن غريها من  )املطلقالتقليدي (عن معيار للمتيزي بني القواعد املتعلقة ابلنظام العام  ٔامهية البحث

من القاعدة ٕان اكنت  املعيار الفاصليه  ةالغاية املراد حتقيقها من القاعد ابلتايل، اعتربتالقواعد. 
هو حتقيق  اهناكن الغرض م ، فلكامالاجامتعيمن النظام العام ٔاو  )املطلقالتقليدي (النظام العام 

فال جيوز خمالفهتا  )املطلقالتقليدي (مصلحة عليا من مصاحل ادلوةل اكنت متعلقة ابلنظام العام 
من للعامل فهـي اخلاصة ٔاما ٕان اكنت القاعدة متعلقة ابملصلحة الشخصية  ،حىت ملصلحة العامل

  .)742(النظام العام الاجامتعي ومن مث جتوز خمالفهتا ملصلحة هذا أالخريقواعد 

التقليدي اسـتنبط معيار ٔاخر للتعرف عىل القواعد املتعلقة ابلنظام العام  ،ٔاما الفقه الفرنيس
يف هذا  ، من خالل متيزيه)743(1973جملس ادلوةل الفرنيس لسـنة  رٔاي ، من خالل)املطلق(

 ابلتايل ال )املطلقالتقليدي (من النظام العام  اعتبارهاجيب نوعني من أالحاكم اليت  بني الرٔاي
  جيوز ٔاي اتفاق خمالف حولها ويه:

  قانون العمل نطاق تتخطى اليت قواعدال – والأ 

فهذه  ،)744(يه تكل القواعد اليت حتقق مصلحة عامة ٔاو سع من تكل اليت حتمك حامية العامل
لك القواعد اليت من شأهنا منع  مهنا ،)745(القواعد ال ميكن حتسيهنا ولو حبجة حامية مصاحل العامل

حبق لك  املساسٔاو تكل القواعد اليت من شأهنا  )746(ٔاشاكل المتيزي بني اجلنسنئاي شلك من 
  ال جيوز املساس هبا. املطلق، فلكها قواعد من النظام العام )747(املواطنني يف العمل

القواعد املتعلقة حبق العامل يف التعبري عن خسطهم بشلك جامعي عن تكل  ،مهنا ٔايضا
                                                            

   http://www.omanworker.com، السابقاملرجع ى، ـدور موسـمصطفى ٔابو من -  742 
743  - CE. avis n° 310.108, du 22 mars 1973, op.cit. 
744  - GAUDU François; VATINET Raymonde, op.cit, p. 497. 
745 - VACHET Gérard, «Négociation convention et accord collectif: application », op.cit, 

p. 26. 
746 - GAUDU François; VATINET Raymonde, op.cit, p. 498. 
747  - GAUDU François, « L’ordre public en droit du travail », op.cit, p. 214. 
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ليت يعيشوهنا عن طريق التظاهر يف الطريق العمويم، فيجب علهيم أالوضاع املهنية والاجامتعية ا
القانونية املتعلقة ابلتظاهر يف الطريق العمويم، وال ميكن تصور  إالجراءاتالالزتام ابحرتام مجيع 

  .)748(العمويمتنظمي ذكل مبوجب اتفاقات خاصة لتعلقها ابلنظام العام 

  ن اجملال التعاقديطبيعهتا مب قواعد تتضمن مزااي تفلت  – اثنيا

صد بشلك رصحي املسائل املتعلقة يقمن خالل رٔايه السابق،  الفرنيس جملس ادلوةل
 )749(ختصاص أالعوان العموميني، خاصة لك ما يتعلق ابختصاص اجلهاز إالداري للتفتيشاب

  .)750(يف تسوية الزناعات الاجامتعية اجلهات القضائية بصالحياتلك ما يتعلق  كذكل

واليت يقيض املرشع بنص رصحي ٔاهنا من  ،اعد الواردة يف ترشيع العملو الق نّ أ خنلص ٕاىل 
، لكن ملا اكن )املطلقالتقليدي (النظام العام بتقريره بطالن ٔاي خمالفة لها فهـي من النظام العام 

يكون ذكل ابلبحث عن الهدف اذلي ها، هذا النوع من القواعد قليةل فعىل القايض اسـتخالص 
لصاحل العامل  القواعدوضعها، هل يسمح بشلك رصحي ٔاو مضين مبخالفة هذه توخاه املرشع من 

ٔام ال، فٕان تأكد من ذكل فهـي من النظام العام الاجامتعي وٕان اكن النتيجة عكس ذكل فهـي من 
 ٔاي من القواعد املتدافعةمبارشة دون النظر ٕاىل  فتطبق، )751()املطلقالتقليدي (النظام العام 

 .)752(ٔاكرث نفعا للعامل

                                                            
748 - BREILLAT Jacques, « Ordre public, ordre social, ordre politique : quelles 

interactions ? », s/dir REDOR Marie-Joëlle, L’ordre public : ordre public ou ordres 
publics. Ordre public et droits fondamentaux, BRUYLANT, Bruxelles, 2001, p. 273-
274. 

تنظمي مبوجب عقود معل جامعية عىل توسـيع صالحيات مفتش العمل بشلك خيدم  فال حيق للرشاكء الاجامتعيني -  749 
 06مؤرخ يف  ،03-90مصاحل العامل ٔاكرث، ٔالن صالحيات واختصاص مفتشـية العمل حمددة مبوجب قانون رمق 

 رمق املعدل واملمتم مبوجب ٔامر 1990فيفري  07يف  صادر، 06، يتعلق مبفتشـية العمل، ج ر عدد 1990فيفري 
  .1996جوان  12يف  صادر، 36، ج ر عدد 1996جوان  10، مؤرخ يف 96-11

فاملرشع مل خيول القضاء لتسوية نزاعات العمل امجلاعية، فال حيق للرشاكء الاجامتعيني مبوجب اتفاق خاص بيهنم  - 750 
  ٔان يوسعوا من صالحيات القضاء بشلك جيعهل خيتص بتسوية نزاعات العمل امجلاعية مثال.

751  - VACHET Gérard, «Négociation convention et accord collectif: application », op.cit, 
p. 26. 

املرجع السابق، ص ، االتفاقية امجلاعية للعمل ٕاكطار لتنظمي عالقات العمل يف الترشيع اجلزائرئامحية سلامين،  - 752 
190.  
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  الفرع الثاين
  العام؟ابلنظام للعمل امجلاعية  واالتفاقات ٔاحاكم االتفاقياتمدى تعلق 

مسة لبعض القواعد  )املطلقالتقليدي (اعتبار ٔان النظام العام يتفق غالب الفقه عىل 
الترشيعية ٔاو التنظميية اليت تسـمتد مسوها من موضوعها املتعلق ابدلفاع عن الصاحل العام، ذلا 

  .)753( عن مصاحل فرديةعّرب ضع هل العقود اليت تُ جيب ٔان خت

وٕان اتفق الفقه عىل متتعها ابلصفة االٓمرة والزتام ٔاما ٔاحاكم االتفاقيات واالتفاقات امجلاعية، 
، غري ٔان املرشع اجلزائري قرر من النظام العام هاحول اعتبار  واانقسمالطرفني هبا (ٔاوال)، لكهنم 

حاكم االتفاقيات امجلاعية من النظام العام، ٕاذ يقع ابطل لك بند أن الصفة االٓمرة الٔ بٔاحاكما تفيد 
يف عقد العمل خيالف ابستنقاصه من احلقوق املمنوحة للعامل مبوجب الترشيع والتنظمي املتعلقني 

. ٔاما ٔاحاكم االتفاقيات واالتفاقات امجلاعية للعمل تنمتي ٕاىل النظام العام (اثنيا) ابلعمل
  ما اكن مهنا ممكال. ٕاال (اثلثا)،الاجامتعي

  االتفاقيات واالتفاقات امجلاعية للعملالصفة االٓمرة ٔالحاكم  –ٔاوال 

عالقات اعرتاف املرشع ابالتفاقيات واالتفاقات امجلاعية للعمل مكصدر لتنظمي هيدف ٔاساسا 
ٕارشاك الرشاكء الاجامتعيني يف حامية الطرف الضعيف وهو العامل. ٕاىل  العمل الفردية وامجلاعية

ٔان تتضمن ٔاحاكما ٔاكرث نفعا  ميكن فاالتفاقيات واالتفاقات امجلاعية للعمل ،قيقا لهذا الهدفحت 
  .)754( هذه احلاةل بصفة آمرة وتفرضللعامل مما تضمنته النصوص الترشيعية والتنظميية، 

يعين ٔان الطرفني ملزمان بتنفيذ ، ذكل تعترب االتفاقيات واالتفاقات امجلاعية عقد ملزم
ميكن لدلائن ٔان يطالب  كام، مبجرد نشأته بشلك حصيح ،)755(ت املتودلة عن هذا العقدالالزتاما

                                                            
753  - CANUT Florence, op.cit, p. 04. 
754  - Ibid, p. 247. 
755 - ANCEL Pascal, «Force obligatoire et contenu obligationnel du contrat », RTDciv, 

1999, p. 771. http://decouvrir.dalloz.fr  
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الزتامات مبعىن ٔان هل قوة  ٕانشاءمفن اآثر العقد  تنفيذ لك ما تعهد به مبوجب العقد،املدين ب 
   .)756(ملزمة

ٕاكراهه عند الاقتضاء ، بل هذه القوة امللزمة ال تعين فقط ٔاّن املدين ملزم بتنفيذ ما الزتم به
  .)757(عىل ذكل من قبل السلطة العمومية اليت تسهر عىل احرتام العقود اليت تراعي القانون

جعل لالتفاقيات واالتفاقات امجلاعية للعمل قوة ٕالزامية مبجرد  11- 90ٕان املرشع يف قانون 
ى كذكل ، ويبق)758(وضعها، فيلزتم بتنفيذ ما تضمنته لك من وقع علهيا ٔاو انظم ٕالهيااسـتكامل ٕاجراء 

   .)759(ٕاىل غاية انهتاء مدهتا ٔاو نقضها وتعويضها ابتفاقية جامعية جديدة

تفرض ٔاحاكم االتفاقيات امجلاعية عىل  11-90من قانون رمق  118املادة  تضيف كذكل
  املؤسسة اليت اكتتب ٔاو انضمت ٕالهيا وتفرض عىل عقود العمل الفردية. 

وتطبق فاقات امجلاعية للعمل يه قواعد آمرة القواعد اليت تنشـهئا االتفاقيات واالتف ذلكل
يف مرتبة ٔادىن من القواعد الترشيعية والتنظميية.  . ويه)760(عىل عقود العمل الفردية بطريقة آمرة

التفاقيات بنودا تنقص من امحلاية املقّررة يف أان تتضمن  جيبعقود العمل الفردية ال ذلكل ف
  .)761(واالتفاقات امجلاعية

  ليست من النظام العامٔالحاكم االتفاقيات واالتفاقات امجلاعية الٓمرة الصفة ا -اثنيا 

أالحاكم  هٕان قلنا ٔان ٔاحاكم االتفاقيات واالتفاقات امجلاعية للعمل يه آمرة، ابلتايل هل هذ
ميكن التفاق خاص بني العامل مع صاحب العمل االتفاق عىل خمالفهتا واستبعادها، ٔام ذكل غري 

  ممكن؟

                                                            
756 - MALAURIE Philipe et AYNES Laurent, Droit civil: les obligations, Defrénois, Paris, 

2004, p. 339. 
757 - FLOUR Jacques; AUBERT Jean-Luc; SAVAUX Éric, Droit civil: les obligations, t. 1 

l'acte juridique, 11e éd, ARMAND COLIN & Dalloz, Paris, 2004, p. 293.  

  .، يتعلق بعالقات العمل1990ٔافريل  21، مؤرخ يف 11-90من قانون رمق  127يرجع للامدة  -  758 

  .، يتعلق بعالقات العمل1990ٔافريل  21، مؤرخ يف 11- 90من قانون رمق  2/ 133و 2/ 117يرجع ٕاىل املواد  -  759 

املرجع السابق، ص ، االتفاقية امجلاعية للعمل ٕاكطار لتنظمي عالقات العمل يف الترشيع اجلزائرئامحية سلامين،  - 760 
214.  

  .582، ص 2000العربية، القاهرة،  ، دار الهنضةقانون العملالسـيد عيد انيل،  -  761 
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 ٔاحاكمهناك من يرى ٔانه وٕان اكنت فرنيس ٕاىل اجتاهني يف هذه املساةٔل؛ ف الفقه ال انقسم
آمرة أكصل نظرا للقوة امللزمة اليت تمتتع هبا عىل ٔاطرافها، ٕاّال ٔانه ميكن لنفس  االتفاقية امجلاعية

أالطراف االتفاق يف االتفاقية امجلاعية نفسها عىل السامح لصاحب العمل والعامل ٔان خيالفوا 
ٕاضفاء ٔالن  .)762(ولو اكنت هذه اخملالفة تضمنت فائدة ٔاقل للعامل  عقد العمل الفردئاحاكهما يف

 الصفة االٓمرة ٔالحاكم االتفاقية امجلاعية ٔاو جعلها ممكةل ٕالرادة طريف عقد العمل الفردي يكون
كل يرون ٔان هناك رخصة من قبل ذل .)763(انبع من احلرية التعاقدية الطبيعية للطرفنيحسـهبم 
  اعية ٔالطراف عقد العمل الفردي.الاجامتعيني يف االتفاقية امجلالرشاكء 

 ٔان جتعل ابلنسـبة ٔالطراف اتفاقية جامعية ذات جمال تطبيق همين ٔاو ٕاقلميي ٔاضيقميكن  كام
ٔاحاكم االتفاقية امجلاعية قواعد ممكةل، وميكن حتقيق ذكل ٔايضا مبجرد ٔان النص الوارد يف االتفاقية 

يف ذكل ال يكون ٔاي  .)764(ٔاطراف االتفاقية امجلاعية ٕاىل جعهل قاعدة آمرة امجلاعية مل تتجه ٕارادة
 دٔا كحل لتدافع القواعد القانونيةتعد عىل مبدٔا تطبيق أالحاكم أالثر نفعا للعامل، ٔالن هذا املب

ابلتايل وجود قواعد ممكةل ٕالرادة طريف عقد العمل الفردي يف االتفاقية امجلاعية ال يؤدي ٕاىل 
 .)765(بدأ املساس ابمل 

، ٔالّن السامح مبخالفة ٔاحاكم االتفاقية امجلاعية ولو إبرادة حاليا مثل هذا املوقف ال يسـتقمي
ٔاطرافها يتناقض مع رغبة املرشع يف رضورة وجود تنظمي للعالقات املهنية والاجامتعية، حىت وٕان 

الاقتصادية  تنازل عن ذكل لصاحل الرشاكء الاجامتعيني لينظموا هذه العالقات حسب الوضعية
ون ٔان يعىن ذكل ٔان املرشع ختىل عن تنظمي العالقات املهنية والاجامتعية لمؤسسة، لكن دل

  للمؤسسة. 

 ٕالرادةذلا فالقول بأن ٔاحاكم االتفاقيات واالتفاقات امجلاعية للعمل ميكن جعلها ممكةل 
عقد و وجب القانون الطرفني سريجعنا ٕاىل وضع اكنت العالقات املهنية والاجامتعية منظمة فقط مب

ذلا فهذا الرٔاي يقيص مصدر هام ؤاسايس لتنظمي العالقات املهنية والاجامتعية يف  ،العمل الفردي
  املؤسسة.

                                                            
762 - DURAND Paul et VITU André, Traité de droit du travail, t. 3, op.cit, p. 576 et s. 
763  - Ibid, p. 584. 
764  - Ibid, p. 583. 
765  - GAUDU François VATINET Raymonde, op.cit, p. 515. 
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السامح للرشاكء الاجامتعيني جبعل ٔاحاكم االتفاقية امجلاعية ممكةل ٕالرادة  ٕاّن الغرض من
وا اتفاقات ٔاقل نفعا للعامل من طريف عقد العمل الفردي ٔان يربم متكنيل الطرفني، ال يكون ٕاّال 
مذعن يكون العامل  ٔانعقد العمل الفردي  ، وقد لوحظ يف)766(ٔاحاكم االتفاقية امجلاعية

، ابلتايل ذكل يؤدي ٕاىل )767(يف غالب أالحيان للرشوط والبنود اليت حيددها صاحب العمل
  التفاقية امجلاعية.ٕاهدار حقوقا للعامل اليت اكن سيسـتفيد مهنا مبوجب التطبيق االٓمر ٔالحاكم ا

 )768(1997مارس  18در بتارخي اصالمفحمكة النقض الفرنسـية يف قرارها  ،ابلرمغ من ذكل
قضت بتطبيق البند الوارد يف عقد العمل اذلي يطيل من مّدة فرتة التجربة ٕاىل سـتة ٔاشهر 

مجلاعية اكن اعوض مدة الثالثة ٔاشهر املنصوص علهيا يف االتفاقية امجلاعية بداعي ٔان نص االتفاقية 
من قبل الفقه عىل اعتبار انه حمك يقىض عىل مبدٔا  القرار انتقدهذا  ممكل ٕالرادة الطرفني، لكن

  .)769(تطبيق أالحاكم االٔكرث نفعا للعامل

ٔان الصفة االٓمرة لالتفاقيات امجلاعية من النظام العام، فيقول أالسـتاذ  رٔاىمن  ،كذكل
ALIPRANTIS)770( مجلاعية ال تنشأ ٕاال بوصفها ٔاهنا من النظام العام. ٔان مسو ٔاحاكم االتفاقية ا

ٔالن ذكل من  ،)771(ابلتايل تكون ابطةل ٔاحاكم االتفاقية امجلاعية اليت تقيض بأهنا ٔاحاكم ممكةل 
  الوارد يف خمتلف االتفاقيات امجلاعية.للعامل شأنه ٔان يقيض عىل مبدٔا تطبيق أالحاكم االٔكرث نفعا 

بني الصفة االٓمرة اليت جتعل ٔاحاكم االتفاقيات  مزج ALIPRANTISأالسـتاذ نالحظ ٔان 
  .)772(ٕالزامية ووصفها ٔاهنا من النظام العام ةامجلاعي

                                                            
766  - CANUT Florence, op.cit, p. 246. 

، املرجع السابق، ص التنظمي القانوين لعالقات العمل يف الترشيع اجلزائري: عالقة العمل الفرديةة سلامين، ٔامحي -  767 
  .68- 67؛ محمد عرفان اخلطيب، املرجع السابق، ص 113

768  - Soc. 18 mars 1997, RJS, n° 05, 1997. 
769  - CANUT Florence, op.cit, p. 247-248. 
770 - ALIPRANTIS Nikitas, La place de la convention collective dans la hiérarchie des 

normes, op.cit, p. 47. 
771 - Ibid, p. 274. 
772 - CANUT Florence, op.cit, p. 128. 
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 ةٔائاّن  )773(11-90من قانون رمق  153مبوجب نص املادة  اجلزائريكذكل، جعل املرشع 
ابلعقوابت خمالفة ٔالحاكم االتفاقيات واالتفاقات امجلاعية من خمالفات ترشيع العمل، ويعاقب علهيا 

ويه  امجلاعيةنصت عليه االتفاقيات  مامعىن ذكل ٔان خمالفة  ،نفسها املنصوص علهيا يف القانون
  .يشلك جرمية معاقب علهيا )774(بنود تعاقدية

لك جيعل  من شأنه ٔان كام ٔان ذكل )775(لكننا نعمل ٔان املرشع وحده من هل صالحية التجرمي
اذلي ال جيوز خمالفته، ٔالن ذكل  )776()املطلقالتقليدي (م ٔاحاكم االتفاقية امجلاعية من النظام العا

  مسة لك أالحاكم اجلزائية.

ٔان املرشع هو من مسح بتوقيع جزاء جنايئ عىل من خالف قواعد االتفاقات غري 
. غري ٔان ذكل جيب ٔان يكون يف أالحاكم املتعلقة حبامية العامل ال العكس )777(واالتفاقيات امجلاعية
اجلزائية جيب ٔان تطبق فقط عىل صاحب العمل حني خيالف ٔاحاكم االتفاقات مبعىن ٔان أالحاكم 

واالتفاقيات امجلاعية للعمل. ذكل ٔالن ٔاحاكم قانون العمل ال جيب ٔان تكون ٔاقل نفعا للعامل 
  فدوما جيب البحث عن امحلاية أالفضل.

                                                            

، يتعلق بعالقات العمل، مرجع سالف 1900ٔافريل  21، مؤرخ يف 11-90من قانون رمق  153جاء نص املادة  -  773 
خمالفة ملا نصت عليه االتفاقيات ٔاو االتفاقات امجلاعية من خمالفات ترشيع العمل ويعاقب تعترب لك اذلكر، عىل: ((

  )).هذا القانون ]اجلزائية يف[ علهيا طبقا لٔالحاكم

 بوصنوبرة مسعود املالحظ ٔان هناك من يرى ٔان خمالفة الزتام تعاقدي يرتب املسؤولية اجلزائية، انظر يف ذكل: - 774 
، ص 2009، ٔاطروحة لنيل شهادة ادلكتوراه، لكية احلقوق، جامعة منتوري، قسـنطينة، املامحلاية اجلنائية للع

   . ابلرمغ من ٔانه ٔامر غري معقول تطبيقا ملبدٔا الرشعية يف قانون العقوابت.140
775 - KORICHE Mohamed Nasr-Eddine, Droit du travail : les transformations du droit 

Algérien du travail entre statut et contrat, T 01, relation d’emploi et de travail une 
contractualisation relative, op.cit, p. 46, note 03. 

ميكن للقانون اجلنايئ ٔان يتدخل يف الروابط التعاقدية عندما يكون هناك تعريض للنظام العام ٔاو التنظمي  - 776 
م املسؤولية اجلنائية جملرد عدم تنفيذ الزتام تعاقدي. انظر يف ذكل: الاجامتعي للخطر، لكن أكصل ال ميكن قيا

  .42، ص املرجع السابقابراهمي سـيد ٔامحد، 
777  - COEURET Alain; FORTIS Elisabeth, Droit pénal du travail, 3eme éd.  LITEC, Paris, 

2004, p. 229. 
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  صل الثاين: حدود مبدٔا تطبيق أالحاكم االٔكرث نفعا للعاملالف

 

246 
 

ام، ٕاذ تنص ٔاحاكم االتفاقيات امجلاعية من النظام الع ٔانّ يؤكد  11- 90نص آخر يف قانون 
منه عىل بطالن لك بند يف عقد العمل خيالف االتفاقيات ٔاو االتفاقات امجلاعية  )778(137املادة 

 بطالن بند تعاقدي ٕاالّ  يرتباملرشع ال وحنن نعمل ٔاّن ابستنقاصه من احلقوق املمنوحة للعامل. 
  لنظام العام.اببسبب مساسه 

قد العمل الفردي اخملالفة ٔالحاكم االتفاقية املرشع اجلزائري بطالن بنود ع ترتيبابلرمغ من 
 )779(حني خمالفة اتفاقية جامعية ٔادىن التفاقية جامعية ٔاعىل درجة ٔان يبني اجلزاءامجلاعية، دون 

فرض أالحاكم االٔكرث نفعا للعامل الواردة يف خمتلف االتفاقيات امجلاعية بيف هذه احلاةل  واكتفى
  .)780(السارية عىل املؤسسة

حاكم االتفاقيات امجلاعية من النظام الصفة االٓمرة الٔ م ٔانه يف الترشيع اجلزائري ابلتايل يفه
خمالفة  ٔانمبا  ،مل الفردي استبعاد تطبيق ٔاحاكهماابلتايل ال ميكن للطرفني يف عقد الع ،العام
  املسائةل اجلزائية.البطالن و  هما يؤدي ٕاىلاكٔاح

اق وصف النظام العام بأحاكم االتفاقيات مع مجموعة من أالساتذة ٔانه ال ميكن ٕاحل نتفقلكننا 
ٔان وصف النظام العام ال يطرح ٕاالّ  )CHALARON)781واالتفاقات امجلاعية، ٕاذ يرى أالسـتاذ 

للقواعد الرمسية ابلرمغ من ٔان ذكل ال يقيص صفهتا االٓمرة. بأكرث دقة تضيف أالسـتاذة 
BOCQUILLON)782(  رة للقواعد الرمسية الصفة االٓمٔان النظام العام متعلق فقط بتحديد

                                                            

ند يف عقد العمل خيالف ابستنقاصه حقوق منحت للعامل يكون ابطال وعدمي أالثر لك ب جاء نصها اكلتايل: (( - 778 
  )).مبوجب ... االتفاقيات ٔاو االتفاقات امجلاعية

لقد متت مناقشة املشالك اليت ميكن ٔان تظهر من خالل ٕاقرار املرشع بطالن ٔاحاكم عقد العمل اليت تنقص من  - 779 
جيب تطبيق ٔاحاكم االتفاقية امجلاعية ٕان اكنت ٔاكرث نفعا  امحلاية املمنوحة للعامل مبوجب اتفاقية جامعية، ذلا رٔاينا ٔانه

  .ود عقد العمل دون احلمك ببطالهناللعامل من بن

، يتعلق بعالقات 1990فريل أ  21، مؤرخ يف 11-90من قانون رمق  118ره املرشع يف نص املادة ذكل ما قرّ  -  780 
  .العامل

781 - CHALARON Yves, Juris-Classeur travail, V° «Négociation, conventions et accords 
collectifs.  Rapports avec les autres sources de droit», ancien fasc. 1-36, 2000, p. 03 

782 - BOCQUILLON Fabrice, La dérogation en droit du travail, op.cit, p. 214. 
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ة ٔاو التنظميية يه ئان القواعد الترشيع  )BONNIN)783فقط، وكتب يف نفس السـياق أالسـتاذ 
  اليت ميكن ٔان تتعلق ابلنظام العام ال القواعد اليت تنشأ يف رحاب القانون اخلاص.

ٔاحاكم االتفاقيات امجلاعية تطبق بصفة آمرة عىل طريف عقد العمل  قول ٔانّ ال ،كذكل
فهل ميكن للرشاكء الاجامتعيني حني التفاوض ٕالبرام اتفاق ٔاو اتفاقية جامعية حرمان  ،يالفرد

 منته االتفاقية امجلاعية املربمةٔاطراف عقد العمل الفردي من االتفاق عىل ٔاحاكم ٔاكرث نفعا مما تض 
  مبعىن تقييد احلرية التعاقدية لطريف عقد العمل؟

ذكل، فميكن لالتفاقية امجلاعية ٔان متنع  نإبماكيرى  DURANDبعض الفقه وعىل رٔاسهم 
ٔاي خمالفة ٔالحاكهما مبوجب عقد العمل الفردي ولو اكنت هذه اخملالفة مبنح مزااي ٔافضل للعامل من 

. هذا الرٔاي ميكن ٔان جيد تأصيهل يف رضورة تطبيق )784(تكل اليت تضمنهتا االتفاقية امجلاعية
  .خاصة ما يتعلق ابٔالجرالقواعد نفسها عىل مجيع العامل يف املؤسسة، 

لكن مثل هذا الرٔاي يقتيض ٔان تكون ٔاحاكم االتفاقية امجلاعية من النظام العام وهو ما ال 
امل املكرس ، مث ٔان ذكل يتعارض مع مبدٔا تطبيق أالحاكم االٔكرث نفعا للع)785(يتحقق كام رٔاينا

واالتفاقات امجلاعية للعمل  ذلا فأحاكم االتفاقيات .)786(وهو من النظام العام مكبدٔا عام يف القانون
  أالمر نفسه للك املصادر املهنية ٔاو االتفاقية أالخرى ليست من النظام العام، 

  ٔاحاكم االتفاقيات امجلاعية من النظام العام الاجامتعي – اثلثا

يف  هيم العالقات املهنية والاجامتعية وضوع مام ينظمونملا  الرشاكء الاجامتعيني ٕانّ 
تكون آمرة وتفرض عىل املؤسسة ٕاال ٕان اكنت هناك ٔاحاكم ٔاكرث  أالحاكمعية، فتكل االتفاقية امجلا

للعامل  تتضمن مزاايامجلاعية  ات واالتفاقاتابلتايل االتفاقي .)787(يف عقد العمل الفردي وردتنفعا 

                                                            
783 - BONNIN Vincent, op.cit, p. 365. 
784 - DURAND Paul et VITU André, op.cit, p. 588. 
785 - BOCQUILLON Fabrice, La dérogation en droit du travail, op.cit, p. 227. 
786 - CANUT Florence, op.cit, p. 245; BOCQUILLON Fabrice, La dérogation en droit 

du travail, op.cit, p. 224. 

، يتعلق بعالقات 1990ٔافريل  21، مؤرخ يف 11-90مق من قانون ر 118هذا ما نص عليه املرشع يف املادة  - 787 
  .العمل
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ٔالهنا ٔاحاكم قررت محلاية طرف ضعيف  ،عقود العمل الفرديةبنود يف مبوجب  اال جيوز استنقاصه
  قة القانونية وهو العامل.عالال يف

ال حاجة ٕاىل ٔادةل كثرية للقول ٔان ٔاحاكم االتفاقية امجلاعية تتعلق ابلنظام العام الاجامتعي 
ابلتايل فعقود العمل الفردية ميكن ٔان ختالف القواعد اليت تضمنهتا االتفاقات واالتفاقيات امجلاعية 

   .)788(ية بنود تأيت بنفع ٔاكرث للعاملللعمل بشلك ٕاجيايب، ٔاي ٔان تتضمن عقود العمل الفرد

يؤدي ٔاحاكم االتفاقيات واالتفاقات امجلاعية للعمل من النظام العام الاجامتعي  اعتبارٕان 
رضورة حامية العامل نظرا فة بفائدة ٔاكرث للعامل، مّربر ذكل خمالفهتا برشط ٔان تأيت اخملال ٕاىل جواز

ٕاذ ال ميكن للعامل ٔان ميتكل يوما  ،)789(واقعيا عىل قدم املساواة مع صاحب العمل واليس مٔالهن
  دير ابمحلاية.اجلفهو ذلكل  )790(القدرة التفاوضية والقوة الاقتصادية اليت يمتتع هبا صاحب العمل

  
  املطلب الثاين

  ابتفاق خاص وٕان اكنت ٔاقل نفعااتفاقية  ٔاحاكمتطبيق  جواز
 

تعترب حدا ٔادىن من امحلاية املقررة  ٕان غالبية أالحاكم الترشيعية والتنظميية يف قانون العمل
مجليع العامل، فال جيوز خمالفهتا ٔالهنا قواعد ُقّررت محلاية مصلحة طرف ضعيف يف العالقة القانونية 

  من الناحية الاقتصادية.

مسح املرشع مبخالفة تكل القواعد بشلك يزيد من امحلاية القانونية للعامل، صنفت ، حني لكن
فالرشاكء مبوجب اتفاقاهتم اخلاصة ال ميكهنم خمالفة  ،العام الاجامتعي. ذلكل ٔاهنا قواعد من النظام

من شأنه ٔان يؤدي ٕاىل حتسني اذلي القواعد اليت تضمنت حًدا ٔادىن من امحلاية ٕاّال بشلك ٕاجيايب 
  احلد أالدىن من امحلاية القانونية اليت يسـتفيد مهنا العامل.

                                                            

  .583، ص السابق املرجع السـيد عيد انيل، -  788 
789  - CANUT Florence, op.cit, p. 246. 

  .68محمد عرفان اخلطيب، املرجع السابق، ص  -  790 
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احلد أالدىن جتعلها غري قادرة عىل تطبيق خاصة  اقتصاديةبأوضاع قد متر املؤسسة  غري ٔان
ته املكرس مبوجب الترشيع والتنظمي املتعلقني ابلعمل، ٔاو ال ميكهنا تطبيق ما تضمن من امحلاية 

فتحتاج املؤسسة ٕاىل تنظمي تكل القواعد وفق ما يناسب  ،اتفاقية جامعية من مسـتوى ٔاعىل
التنظمي املكرس مبوجب الترشيع والتنظمي ٔاو الف خت، ذكل يعىن ٔان املؤسسة اجلديدة ٔاوضاعها

  .)791(االتفاقات واالتفاقيات امجلاعية للعمل

ٕاذ اكن حيمل بأن جيعل املرشع  1947سـنة  منذ DURANDفهناك رغبة عرب عهنا الفقيه 
، قواعد ممكةل ابلنسـبة التفاق ]النظام العام[مجموعة من قواعد قانون العمل اليت تلج نطاق 

، حىت يسمح للمؤسسات ٔان تنظم العالقات الاجامتعية وفق متطلباهتا )792(عينيالرشاكء الاجامت
ٕاذ هناك ترشيعات تسمح للرشاكء الاجامتعيني خمالفة قواعد النظام العام الاجامتعي  الاقتصادية.

سواء وردت يف الترشيع والتنظمي ٔاو يف االتفاقيات واالتفاقات امجلاعية ذات جمال تطبيق موسع 
  ية بشلك بنقص من امحلاية القانونية املضمونة للك العامل.خمالفة سلب 

ٕان املرشع اجلزائري سار وفق الترشيعات اليت متنع ٔاي خمالفة سلبية للحد أالدىن من امحلاية 
املكرس مبوجب النصوص الترشيعية والتنظميية ٔاو مبوجب االتفاقيات واالتفاقات امجلاعية للعمل 

برام ابٕ  الاجامتعيني لرشاكءل  ٔالحاكم االٔكرث نفعا هل، ابلتايل ال يسمحاحرتاما ملبدٔا ٕافادة العامل اب
تضمنته  عامٔايضا الزنول  جيزيوال  ،خالفة ما يضمنه املرشع من حامية للعاملخاص مباتفاق جامعي 

جيزي  عكس املرشع الفرنيس(الفرع أالول). عىل االتفاقيات امجلاعية من درجة ٔاعىل من مزااي 
 الترشيعية واالتفاقية حني تطبيق مبدٔا ٕافادة العامل ابٔالحاكم االٔكرث نفعـا هل بعض الاسـتثناءات

مبوجب الترشيع احلد أالدىن املكرس  مبوجب اتفاق خاص خمالفةٕاذ ميكن للرشاكء الاجامتعيني 
خمالفة االتفاقيات امجلاعية أالعىل درجة مبوجب اتفاقات جامعية تربم عىل مسـتوى وكذكل 
   (الفرع الثاين). ليب يقلل من امحلاية القانونية املضمونة مبوجب هذه املصادربشلك س املؤسسة

                                                            

ية للعامل، بل جمرد ٕاعادة تنظمي وفق رمغ ٔان البعض رٔاى ٔان ذكل ال يعىن حامت تطبيق قواعد تقلل من امحلاية القانون  -  791 
  . انظر يف ذكل:امجلاعية ما يناسب املؤسسة دون ٔان يكون حامت ٔاقل نفعا للعامل مما يوجد يف القانون ٔاو االتفاقيات

PETIT Franck, op.cit, p. 392; CHALARON Yves, «L’accord dérogatoire en matière 
de temps de travail », op.cit, p. 359. 

لكن ابلرمغ من ذكل فهنا استنقاص من امحلاية اليت ٔارادها املرشع يف ضامن جحم وقت راحة جيب ٔان يسـتفيد منه 
 العامل. فهناك اتفاق خمالف لكام مت تطبيق ٔاحاكم ختالف احلد أالدىن من امحلاية املكرس خمالفة سلبية للعامل.

792 - Cité par GAUDU François VATINET Raymonde, op.cit, p. 09. 
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  الفرع أالول

  اجلزائري العمل قانونيف للعامل قل نفعا االٔ  تفاقياتاال بطالن

 ٕالزام العامل العمل بقواعدصاحب العمل ليسمح  هجند ،بتفحص ترشيع العمل اجلزائري
بشلك مؤقت  ، لكن ذكلليت يرغب املرشع بتوفريها للعاملوٕان كنت تقلل من امحلاية القانونية ا

، اليت تسمح لصاحب 11- 90من قانون رمق  )793(3/ 31واسـتثنايئ. كام هو أالمر يف نص املادة 
بأن يعمل العامل الٔكرث من اثنيت ، وذكل )794(جتاوز املدة القانونية املنصوص علهيا قانوانالعمل 

ي وقوع احلوادث ٔاو ٕاحلاق الرضر ابملؤسسة ٔاو عرش ساعة يوميا يف حاالت خاصة لتفاد
  .)795(الغري

ال يعترب يف مصمي اهامتمنا ٔالننا هنا بصدد البحث عن االتفاقات امجلاعية مثل هذه احلاالت 
من امحلاية القانونية اليت يمتتع هبا العامل  تقليالتتضمن اليت املربمة بني العامل مع صاحب العمل 

  .ات واالتفاقات امجلاعية (اثنيا)تفاقيالا اليت تضمنهتا ٔاو(ٔاوال) ميية مبوجب نصوص ترشيعية ٔاو تنظ 

   املقررة مبوجب الترشيع والتنظميمن امحلاية  قلصت يتال اتاالتفاق بطالن –ٔاوال 

 يرخص للرشاكء الاجامتعيني ٕابرام اتفاقات جامعيةنص  ،اجلزائري العمل يف ترشيع مل جند
 نية املقررة مبوجب نصوص ترشيعية وتنظميية ولو بشلك مؤقتلتقليل من امحلاية القانو هدفها ا

                                                            

، ٔاضيفت مبوجب املادة ، يتعلق بعالقات العمل1990فريل أ  21، مؤرخ يف 11-90من قانون رمق  3/ 31املادة تنص  - 793 
من  2احلدود املنصوص علهيا يف الفقرة  خمالفة غري ٔانه جيوز. عىل: ((1996يوليو  09، مؤرخ يف 21- 96من ٔامر رمق  05

  ويه: ،احة ٔادنـاه ومضـن الّشـروط احملّددة يف االتّفاقيـات واالتّفاقـات امجلاعيةهذه املادة يف احلاالت املذكورة رص 

  الح أالرضار النّامجة عن احلوادث.الوقاية من احلوادث الوشـيكة الوقوع ٕاص -

  يف ٔارضار. ،حبمك طبيعهتا ،ٕاهناء أالشغال اليت ميكن ٔان يتسبّب توقّفها -

  )).عّمال ويعمل ٕالزاما مفتّش العمل اخملتّص ٕاقلمييايستشار وجواب يف هذه احلاالت ممثّلو ال

ساعة من العمل ابحتساب الساعات إالضافية، ٔاما ما جتاوز  12املدة القانونية اليومية كحد ٔاقىص  تصلاملرشع بأن  مسح -  794 
دة القانونية حيدد امل، 1997جانفي  11، مؤرخ يف 03-97من ٔامر رمق  07، طبقا لنص املادة مرشوعهذه املدة فهو غري 

ال تتجاوز مدة العمل اليويم الفعيل يف ٔاي جاء نصها اكلتايل: ((، و 1997جانفي  12يف  صادر، 03، ج ر عدد للعمل
  )).حال من أالحوال، اثنيت عرش ساعة

امعة ، دار اجلالتنظمي القانوين ٔالوقات العمل يف الترشيع اجلزائري دراسة مقارنةانظر يف تفصيل ذكل: خبدة همدي،  -  795 
  .224، ص 2013، إالسكندريةاجلديدة، 
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عهد لالتفاقيات امجلاعية  11- 90ٕاىل ٔان املرشع يف قانون رمق  )796( البعضعكس ما ذهب ٕاليه 
مجموعة من أالمثةل مهنا مثال املادة  حني ذكر ،لتخالف ٔاحاكم الترشيع بشلك يقلل من امحلاية للعامل

يه و، م فرتة التجربة. هذا النص ينظم املدة القصوى لفرتة التجربةاليت تنظ 11- 90من قانون  18
شهر ملناصب العمل اليت  )12عرشة ( واثىنٔاشهر  )06العادية بسـتة (العمل  بمناصيف  حمددة

تتطلب تأهيال عاليا، فلام خول املرشع الرشاكء الاجامتعيني التفاوض عىل مدة فرتة التجربة ال 
 فال ميكن يف لك أالحوال ٔان تتجاوز هذه الفرتة احلدّ  ،دىن من امحلايةيكون ٕاال لتحسني احلد االٔ 

أالقىص املذكور يف املادة السابقة، فال ٔارى يف النص ٔاي ٕاماكن لالتفاق عىل التقليل من امحلاية 
وأالمر نفسه ابلنسـبة للك أالمثةل أالخرى اليت تناولهتا هذه  ،لقانونية املقررة ابلنسـبة للعاملا

  .)797(ادلراسة

اليت ابرمت  كام ٔان هناك من قدم حاالت ملثل هذه االتفاقات اليت تقلل من امحلاية القانونية
خالفا للقانون، اكالتفاقيات امجلاعية اليت تضمنت اذلهاب الارادي كحاةل من حاالت ٕاهناء عالقة 

س القانوين . غري ٔان اذلهاب الارادي يه حاةل ٕاهناء اتفايق للعالقة جند أالسا)798(العمل الفردية
لها يف القواعد العامة، ٔالن حاالت ٕاهناء عالقة العمل الفردية غري واردة عىل سبيل احلرص يف املادة 

  . 11-90من قانون رمق  66

عىل التقليل من احلد أالدىن من  االتفاق اجلزائري للرشاكء الاجامتعينيفمل يسمح املرشع 
تنظميية، وٕان حصل مثل هذا االتفاق اخملالف  امحلاية املقررة للعامل مبوجب نصوص ترشيعية ٔاو

   .)800(عىل اجلهة القضائية اخملتصة )799(للترشيع والتنظمي املتعلقني ابلعمل يعرضه مفتش العمل

                                                            
796 - BENHENNI Abdelkader, op.cit, p. 71 et s. 
797 - Ibid. 
798 - YACOUB Zina, «Ordre public social en droit Algérien du travail entre protection 

des salariés et flexibilité des relations de travail», revue académique de la recherche 
juridique, n° S. 2015, p. 654. 

بعالقات العمل، بعد تعديلها  ، يتعلق1990ٔافريل  21، مؤرخ يف 11- 90من قانون رمق  134ٕاذ تنص املادة  - 799 
ٕاذ الحظ مفتش العمل ٔان اتفاقية جامعية ٔاو اتفاقا جامعيا : ((، كام يأيت21- 96من أالمر رمق  19مبوجب املادة 

  )).يع والتنظمي املعمول هبام، يعرضها (يعرضه) تلقائيا عىل اجلهة القضائية اخملتصةخمالف (ة) للترش 

من قانون رمق  07مطة  500حسب نص املادة هو القايض الفاصل يف املساءل الاجامتعية، اجلهة القضائية اخملتصة  -  800 
  .نون إالجراءات املدنية وإالدارية، يتضمن قا2008فيفري  25، مؤرخ يف 08-09
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مبا ٔان املرشع نص عىل ٔان مفتش العمل يعرض االتفاقية امجلاعية هنا، السؤال املطروح 
ما اجلزاء اذلي سـيطبقه عىل ٔاحاكم االتفاقية ؟ مبعىن مفا دور القايضاخملتصة   اجلهة القضائيةعىل

  هذه ٕان حتقق من خمالفهتا للقانون.امجلاعية 

حني خمالفة قواعد يف االتفاقية امجلاعية لٔالحاكم الترشيعية والتنظميية املتعلقة ابلنظام العام 
ي مل وٕان اكن املرشع اجلزائر ، )801(، مفصريها ال ميكن ٔان يكون غري بطالهنا)املطلقالتقليدي (

أالمر نفسه حيدد هذا اجلزاء بشلك رصحي يف قانون العمل كام فعل مثال لعقد العمل الفردي. 
حني خمالفهتا القواعد املتعلقة ابلنظام العام الاجامتعي ابستنقاصها من امحلاية القانونية املقررة 

 مل، وهذا املبدٔا منللعامل، ٔايضا يقيض ببطالهنا خملالفهتا ملبدٔا تطبيق أالحاكم االٔكرث نفعا للعا
  .)802(النظام العام فال ميكن خمالفته

غري ٔان عرض االتفاقية امجلاعية اخملالفة للترشيع والتنظمي املتعلقني ابلعمل عىل اجلهة القضائية 
اخملتصة ليس حكرا عىل مفتش العمل، بل حيق للمنظامت النقابية المتثيلية يف املؤسسة طبقا 

، ٔان ترفع دعوى قضائية للمطالبة ابلفصل يف مدى 14- 90 من القانون رمق 16لنص املادة 
عدم مرشوعية قواعد من هذه  القايض تأكدي حني و  مرشوعية ٔاحاكم اتفاقية جامعية سارية

  االتفاقية حيمك ببطالهنا ٔايضا.

حيق ٔالي عامل حني عرض نزاع فردي ٔامام اجلهة القضائية اخملتصة، ٔان يطلب  كذكل،
 ه هذه السلطة ٔايضا من تلقاء نفسوللقايض د يف االتفاقية امجلاعية،ة بند ورحفص مدى مرشوعي

  فيستبعد تطبيق ما خالف الترشيع والتنظمي املتعلقني ابلعمل يف االتفاقية امجلاعية.

لكن ملا حيمك القايض ببطالن هذه أالحاكم الواردة يف االتفاقية امجلاعية هل يعوضها 
للقايض بأن يعوضها ٔالن القواعد الترشيعية والتنظميية تطبق  ابٔالحاكم القانونية؟ ٔارى ٔانه ال حاجة

، دون ٕادماهجا يف االتفاقية امجلاعية طبقا ملبدٔا اسـتقالل املصادر يف بصفة ٔامرة عىل عالقات العمل
  .قانون العمل

                                                            
801 - DHENNIN Séverine, La nullité du contrat de travail, mémoire DEA, université Lille 

2, 2001, p. 74. 

ٔان االتفاقية امجلاعية اليت ٔاحالها مفتش ٕاىل نالحظ نقص يف ترشيع العمل اجلزائري، ٕاذ ٔان القايض ملا يتوصل  - 802 
حاكهما فيقيض كرس قانوان، وبتأكد من ٔاهنا ختالف القانون يف أ العمل عليه للنظر يف مدى احرتاهما للحد أالدىن امل

اكن عىل املرشع ٔان يلزم كتابة ضبط احملمكة ٕارسال نسخة من احلمك ٕاىل املنظامت النقابية  ،ببطالن تكل أالحاكم
  (ٔاو ممثلو املال) اذلين اكنوا طرفا يف تكل االتفاقية.
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بعض املؤسسات تتحجج ابلصعوابت الاقتصادية لتمتكن من االتفاق مع الرشيك  معليا،
د حمددة املدة مبوجب اتفاق رجاع لك عقود العمل غري احملدودة املدة ٕاىل عقو الاجامتعي بأن يمت إ 

وال حتّدد مّدة  ،كرس مبدٔا دميومة عالقة العملي اذليمثل هذا االتفاق خيالف الترشيع  ،جامعي
عقد العمل حمدد املدة عقد اسـتثنايئ قانوان. قد ٔالّن  قانوان حمصورةوفق حاالت  عالقة العمل ٕاالّ 

حصيحا ملا رصحت ٔان مثل هذه االتفاقات امجلاعية وٕان  )HAMDAN)803ٔالسـتاذة الحظت ا
مبا ٔاهنا تقلل من  ةلكهنا غري حصيحيف شلك اتفاق جامعي للعمل، ٔابرمت وفقا ملتطلبات القانون 

  امحلاية القانونية اليت ٔاراد املرشع ضامهنا للك العامل يف حتقيق مبدٔا دميومة عالقة العمل.

   ةالعمل بنظام املزااي املقرر تعليقعىل االتفاق –اثنيا 

املرشع عن تنظمي عالقات العمل امجلاعية لصاحل الرشاكء الاجامتعيني كوهنم  ختلما بعد
 ٔان املؤسسات تعرف ٔاوضاع متعددة لسببأالقدر عىل وضع التنظمي اذلي يناسب مؤسسـهتم، 

قتصادية. ٕاّن تنظمي عالقات فقد تكون يف حاةل تنايم وقد تكون يف حاةل ركود ٔاو تعرف ٔازمة ا
مالمئة تنظمي العالقات املهنية  منملؤسسة ان العمل من قبل الرشاكء الاجامتعيني بأنفسهم ميكِّ 
  والاجامتعية حسب احلاةل الاقتصادية اليت تعرفها.

ٕان االتفاق عىل عدم العمل بنظام املزااي املقررة مبوجب االتفاقيات امجلاعية بشلك فردي 
، لكن مبوجب 11-90من قانون رمق  137العمل الفردية ابطال مبوجب نص املادة مبوجب عقود 

حني تطبيق اجلانب الاجامتعي، ٔاو ٕان اكن تطبيق االتفاقية امجلاعية  فقط ممكن )804(تفاق جامعيا
  يلحق رضرا ابلغري.

العمل االتفاق عىل عدم  ٕانّ : العمل ابملزااي املقررة حني تطبيق اجلانب الاجامتعي تعليق - ٔا 
بنظام املزااي املقرر مبوجب االتفاقيات امجلاعية ميكن ٔان جند هل ٔاساس قانوين يف املرسوم الترشيعي 

                                                            
803 - HAMDAN Leila, «De quelques obstacles à la négociation collective en Algérie », 

RIDC, vol 51, n° 03, 1999, p. 653. 

ٕان التفاوض امجلاعي اذلي هيدف ٕاىل تعديل االتفاقية امجلاعية ٔاو ٕابرام اتفاقية جامعية جديدة بعد نقض االتفاقية  -  804 
زااي املقررة للعامل يف االتفاقية املنقضية ال استنقاص املاذلي ٔادى ٕاىل امجلاعية السارية يف املؤسسة ٔاو انهتاء مدهتا، 

فهنا لن نكون بصدد تدافع بني نصني قابلني  جامعية،يعترب اتفاق جامعي يقلل من املزااي املمنوحة مبوجب اتفاقية 
  للتطبيق، بل هو تنازع زماين لالتفاقيات امجلاعية ٕاذ يف الهناية تطبق االتفاقية امجلاعية اجلديدة.

مينع الرشاكء الاجامتعيني حني تعديل ٔاو ٕابرام اتفاقية جامعية جديدة البقاء عىل املزااي نفسها اليت فال يوجد ما 
  تضمنهتا االتفاقية القدمية.
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توفر السبب الاقتصادي اذلي ميكن ٔان يؤدي ٕاىل التقليل من عدد  حنيٕاذ  ،)805(09-94رمق 
 ُ ب لزم املرشع صاحب العمل ادلخول يف املفاوضات بقصد ٕاعداد جانالعامل يف املؤسسة، ي

العمل  تعليقتطبق مجموعة من إالجراءات اليت يف مجملها ميكن ٔان تؤدي ٕاىل  همبوجب ،)806(اجامتعي
  .)807(ابملزااي اليت تضمنهتا االتفاقيات امجلاعية السارية ملدة معينة يمت االتفاق علهيا

: اكن املرشع ينص يف املادة حق رضرا ابلغرياليت تلامجلاعية  ةاالتفاقي قيتطب –ب 
ٕان اكن تطبيق اتفاقية جامعية حيلق رضار  1996قبل تعديلها يف  11-90من قانون رمق  )808(134

  جسـامي ابلغري يقوم مفتش العامل بعرضها عىل اجلهة القضائية اخملتصة.

، ابلتايل مل يعد 21- 96مبوجب ٔامر رمق  1996لكن املرشع عدل من نص املادة السابقة يف 
وهذا التعديل اكن  جامعية حبجة ٔاهنا تسبب رضرا للغري.ممكنا استبعاد تطبيق ٔاحاكم اتفاقية 

للرشاكء الاجامتعيني حرية يف التفاوض واالتفاق  ز ماكنة التفاوض امجلاعي حني منحهبدف تعزي
  عىل التنظمي اذلي يرغبون يف حتقيقه.

  

  

  

  

                                                            

ين ، يتضمن احلفاظ عىل الشغل وحامية أالجراء اذل1994ماي  26، مؤرخ يف 09- 94مرسوم ترشيعي رمق  -  805 
  .يفقدون معلهم بصفة ال ٕارادية

الاجامتعي هو مجموعة من إالجراءات يتخذها صاحب العمل بعد تفاوض جامعي حولها، هتدف يف  اجلانب -  806 
أالساس تفادي والتقليل من عدد الترسحيات ٔالسـباب اقتصادية، كام يتضمن االتفاق حول اجلانب الاجامتعي 

ايل معاشو فطة، املرجع السابق نبمعايري حتديد العامل املعنيني ابلترسحي واحلقوق والضامانت املمنوحة هلم. انظر: 
فتحي وردية، ضوابط ٕاهناء عقد ٔالسـباب اقتصادية يف القانون اجلزائري، ٔاطروحة لنيل وما يعدها؛  358ص 

 2013 درجة ادلكتوراه العلوم ختصص القانون، لكية احلقوق والعلوم السـياسـية، جامعة مولود معمري تزيي وزو،
  .117ص 

  ق اجلانب الاجامتعي اليت حصل االتفاق حوهل بني صاحب العمل مع العامل.يه املدة الالزمة لتطبي -  807 

، يعدل 1996يوليو  09، مؤرخ يف 21-96قبل تعديلها مبوجب ٔامر رمق  11-90من قانون رمق  134تنص املادة  - 808 
مل ٔان ٕاذا رٔاي مفتش الع، عىل: ((يتعلق بعالقات العمل، 1990ٔافريل  21، مؤرخ يف 11-90يمتم قانون رمق 

  )).يعرضها تلقائيا عىل اجلهة القضائية اخملتصة تلحق رضرا جسـامي مبصاحل الغرياتفاقية من االتفاقيات امجلاعية ... 
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  الفرع الثاين
  تطبيق ٔاحاكم اتفاقية وٕان اكنت ٔاقل نفعا للعامل يف القانون الفرنيس

  

، حني مسح لالتفاقات ىل النظام العام الاجامتعياملرشع الفرنيس ٔاورد اسـتثناء ع ٕانّ 
يعين  وجب نصوص ترشيعية وتنظميية بشلك سليب،امجلاعية ٔان ختالف احلد أالدىن املكرس مب

  . للعاملاستنقاص امحلاية املقررة السامح للرشاكء مبوجب اتفاق جامعي 

بيق أالحاكم االٔكرث نفعا للعامل، ٕاذ حني تتدافع النص عىل مبدٔا تط  تعداييعترب  هذا أالمر
ذلا هذا النوع من  ،التفايق وٕان اكن ٔاقل نفعا للعاملالترشيعي مع النص االتفايق، يطبق النص ا

   املقررة محلاية العامل. )809(االتفاقات امجلاعية يتحرر من القواعد االٓمرة املتعلقة ابلنظام

النظام العام الاجامتعي قواعد د االتفاقية اليت ختالف ظهرت يف فرنسا مجموعة من القواع
تسمى  ،)810(بشلك جامعي ابستنقاص امحلاية املقررة مبوجب نصوص ترشيعية ٔاو تنظميية

   .)811(الاسـتثنائيةفاقات ابالت

مث دٔاب الفقه الفرنيس عىل تسمية مجموعة القواعد الترشيعية اليت ترخص لالتفاقيات 
الترشيعية بشلك ينقص من امحلاية اليت توفرها هذه النصوص الترشيعية امجلاعية مبخالفة النصوص 

، ابلرمغ من ٔان هذه )dérogatoire)(ordre public  )812 الاسـتثنايئ للعامل ابلنظام العام

                                                            
809 - BELLO Ahmed, Étude comparative des libertés collectives des travailleurs: essai de  

rapprochement à partir de la situation juridiques des travailleurs Français et 
Béninois, thèse de doctorat en droit, université de Cergy-Pontoise, 2010, p. 235.  

مبوجب اتفاقات جامعية للعمل، فال ميكن ٔان يمت  فقطعامل لقررة ليسمح املرشع مبخالفة احلد أالدىن من امحلاية امل - 810 
  ذكل بشلك فردي يف عقد العمل افردي.

ايب ٔايضا ال سلبيا فقط، فاالتفاقيات كون بشلك ٕاجيتهناك من ينتقد هذه التسمية عىل ٔاساس ٔان اخملالفة ميكن ٔان  - 811 
  امجلاعية يف لك أالحوال ختالف النصوص الترشيعية سواء بتحسني امحلاية ٔاو استنقاصها للعامل. انظر يف ذكل:

KELLER Marianne et LYON-CAEN Gérard, répertoire Dalloz droit du travail, V° 
«Source», janvier 2012, p. 21. 

  عدد كبري من الفقه الفرنيس يسـتعمل هذه العبارة، انظر يف ذكل: -  812 

PETIT Franck, op.cit, p. 391; CHALARON Yves, «L’accord dérogatoire en matière 
de temps de travail », op.cit, p. 335; MORVAN Patrick, « Conventions et accords 
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 )814(ومن حتفظ عىل هذه التسمية، )813(تسمية ٔاخرى اقرتاحينتقدها دون ٔان من  القتالتسمية 
عن حممكة النقض  2013يف التقرير السـنوي الصادر يف ٔاما . )815(ٔايضا من رفض اسـتعاملها

اسـتعل معدو هذا التقرير مصطلح النظام  يف قانون العمل، الفرنسـية بدراسة حول النظام العام
  . )816((ordre public conditionnel)العام الرشطي 

 )817(هذا املفهوم نقيض النظام العام الاجامتعييعترب ابلرمغ من الاختالف يف التسمية 
ملا يسمح املرشع مبخالفة هذه القواعد خمالفة ٕاجيابية فنقول عهنا ٔاهنا من النظام العام ابلتايل 

الاجامتعي، وملا يرخص املرشع للرشاكء مبخالفة هذه القواعد بشلك سليب ضد مصاحل العامل 
 الفهتاهذه القواعد اليت جتوز خم أالمر يعين ٔانّ . لكن هل هذا الاسـتثنايئفهـي من النظام العام 

  ؟1947يف  DURANDقواعد ممكةل كام متىن الفقيه بشلك سليب يه 

ٔاهنا ذات طبيعة ممكةل، مبا ٔان النص  الاسـتثنايئٕان البعض رٔاى يف قواعد النظام العام 
فلو نأخذ املدة القانونية  .الترشيعي ال يطبق ٕاال حني غياب ٔاي اتفاق بني الرشاكء الاجامتعيني

جيزي خمالفهتا ٕاجيااب بشلك جيعل العامل يعمل مدة ٔاقل  مث، يف الترشيعلها  جند تنظمي مكثال،للعمل 
                                                                                                                                                                              

dérogatoires après la loi du 04 mai 2004 : de la –théorie des flaques d’eau-», in Le 
nouveau droit de la négociation collective (loi n° 2004-391 du 04 mai 2004), s/dir 
TEYSSIE Bernard, éd Panthéon Assas, paris, 2004, p. 37; POIRIER Mireille, « La 
clause dérogatoire in pejus », Dr. Soc, n° 11, 1995, p. 885; PRETOT Xavier, 
« Conventions et accords collectifs : principes généraux du droit et accords 
dérogatoires », op.cit, p. 819; SAURET Alain, «Sur les conventions et accords 
dérogatoires », in Le nouveau droit de la négociation collective (loi n° 2004-391 du 
04 mai 2004), s/dir TEYSSIE Bernard, éd Panthéon Assas, paris, 2004, p. 53. 

813 - BOCQUILLON Fabrice, « Que reste-t-il du principe de faveur », op.cit, p. 257, note 
n° 09. 

814 - GAUDU François VATINET Raymonde, op.cit, p. 09. 
815 - PELSSIER Jean ; SUPIOT Alain ; JEAMMAUD Antoine, op.cit. 

  من هذا الربط: 2013ميكن الاطالع عىل تقرير حممكة النقض الفرنسـية لسـنة  -  816 

https://www.courdecassation.fr/publications_26/rapport_annuel_36/rapport_2013
_6615/livre_3_etude_6618/notion_ordre_6659/ordre_public_6661/ordre_public
_29160.html 

817 - PETIT Franck, op.cit, p. 391. 
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ذلكل قالوا  .يرخص ٕابرام اتفاق عىل الرفع من املدة القانونية اليت نظمها املرشعو مما قرره املرشع، 
املرشع  ورخصة ،)818(قاعدة ممكةل ٕاالّ  هوما ٔان النص الترشيعي اذلي ينظم املدة القانونية للعمل 

خالفة النصوص الترشيعية ابستنقاص امحلاية املكرس فهيا للعامل حيولها من قواعد آمرة ٕاىل قواعد مب
  .)819(ممكةل

وتعلقها ابلنظام العام ولو  ،لكن من يرى ٔان هذه القواعد جيب ٔان حتتفظ بطبيعهتا االٓمرة
ة لهذه القواعد ٔادت فالطبيعة االٓمر مسح املرشع إببرام اتفاقات جامعية تقلل من امحلاية القانونية، 

ٔاما الترصحي بأن هذه القواعد ممكةل جيعل من اللجوء  ،رضورة الرتخيص ببعض الاسـتثناءات ٕاىل
  .)820(دون معىن الاسـتثنائيةٕاىل االتفاقات 

 )821(وز االتفاق عىل خمالفهتاجي كذكل ٔالنههـي ف  ،القواعد املمكةل يفمعان النظر ابٕ  ٔانهغري 
 خاصتنظمي  ُحيرتم ٔايبأي قيد وال يشرتط ٔان  املمكل يف النص املرشع ال يقيد ٕارادة الطرفنيو 

  لتطبيق اتفاق الطرفني، فالنص الترشيعي املمكل يطبق حني غياب اتفاق أالطراف.

اليت حيدد هبا املرشع حد ٔادىن من امحلاية املطبقة عىل مجيع العامل، يه  يةٔاما القواعد القانون 
يف حاالت مضبوطة يرخص للرشاكء  ابلرمغ من ٔانه ،آمرة من النظام العام الاجامتعي قواعد

احلد أالدىن من امحلاية املكرس ذكل الاجامتعيني إببرام اتفاقات جامعية هتدف ٕاىل التقليل من 
حيدد من  ، غري ٔانهمبوجب النصوص الترشيعية والتنظميية املتعلقة ابلعمل. وٕان اكن يسمح بذكل

لرشاكء جتاوزها يف االتفاق امجلاعي املتضمن التقليل من اليت ال ميكن ل ٔاو الضوابط جديد احلدود 
صفهتا االٓمرة ٕاذ تلزم الطرفني ابحلدود املقررة يف هذه القواعد ال تفقد  ابلتايلامحلاية القانونية، 

ون ـاحلدود اليت وضعها القان قابال للتطبيق ٕاال ٕان احرتمتاتفاق أالطراف ٕاذ ال يكون  ،النص
وال ميكن ٔان تتحول ٕاىل قواعد ممكةل وفق  هذه القواعد بصفهتا االٓمرة حتفاظهذا ما يؤدي ٕاىل ا

   يف الترشيع الفرنيس. اسـتثنايئما هو 

                                                            
818 - PETIT Franck, op.cit, p. 391; MAZEAUD Antoine, Droit du travail, op.cit, p. 197; 

SUPIOT Alain, «Un faux dilemme: la loi ou le contrat ?», op.cit, p. 63. 
819 - KELLER Marianne et LYON-CAEN Gérard, op.cit, p. 21.  
820 - BOCQUILLON Fabrice, « Loi susceptible de dérogation et loi supplétive les enjeux 

de la distinction en droit du travail », op.cit, p. 803. 

  .124؛ سلامين مرقس، املرجع السابق، ص 110جعفور محمد سعيد، املرجع السابق، ص  -  821 
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فاملرشع الفرنيس يرخص للرشاكء الاجامتعيني إببرام اتفاقات جامعية ختالف احلد  ،ابلتايل
يس من وسع املرشع الفرن 2004وبعد  ،(ٔاوال)أالدىن املكرس مبوجب نصوص ترشيعية بشلك 

  جمال هذه الرخص لتطال احلد أالدىن املكرس مبوجب اتفاقيات جامعية للعمل (اثنيا).

املالحظ ٔان املرشع الفرنيس وٕان اكن يسمح إببرام اتفاقات جامعية تقلل من امحلاية القانونية 
ٓ املكرسة مبوجب نصوص ترشيعية وتنظميية لكن ال ميكن ذكل ٕان تعلقت اخملالفة بنص  مر من ا

  .  ٕاجيااب ٔاو سلبا م العام املطلق ٔالنه بدهيـي ٔاّن هذه النصوص ال تقبل ٔاية خمالفةالنظا

كذكل ال حاجة ٕاىل ٕابرام اتفاق خمالف ٕان اكن النص الترشيعي نص ممكل ٕالرادة الطرفني 
فهنا هلام احلق ٔاصال يف ٕابرام اتفاقيات جامعية بأمت معىن اللكمة، ٔالنه يف هذه احلاةل ال حاجة 

  املرشع ٔالنه خوهلم يف أالصل تنظمي ذكل اجملال.   لرخصة من 

تطبق فقط حني كون النص من النظام العام الاجامتعي  الاسـتثنائية، االتفاقات ابلتايل
اذلي ال جتوز خمالفته يف أالصل ٕاّال ٕان اكنت اخملالفة ٔاكرث نفعا للعامل، لكن املرشع ميكن ٔان 
يرخص للرشاكء الاجامتعيني خمالفته بشلك يقلل من النفع للعامل، وجيد طريقا للتطبيق برخصة 

  من املرشع.    

  للنصوص الترشيعية والتنظميية املتعلقة ابلعملاعي اخملالف االتفاق امجل –ٔاوال 

 للرشاكء الاجامتعيني إببرام اتفاقات جامعية )822(مبوجب نص خاصمسح املرشع الفرنيس 
 بعد صدور . بدٔا ذكلمن امحلاية املكرس مبوجب نصوص ترشيعية وتنظميية للعاملالتقليل  هبدف
مثل هذه االتفاقات  ابلرمغ من ٔانّ  .)824(1982يف  )823(عيالتفاوض امجلا إبصالح ةاملتعلق القوانني

يسمح ٔاين  )825(1967سبمترب  27اخملالفة ظهرت ٔالول مرة يف الترشيع الفرنيس مبوجب ٔامر 
                                                            

822 - POIRIER Mireille, op.cit, p. 887. 
823 - Ord. n°  82-41, du 16 janvier 1982, Relative à la durée du travail et aux congé payés, 

JORF, du 17 janvier 1982, p. 295; Loi n° 82-957, du 13 novembre 1982, Relative à la 
négociation collective et au règlement des conflits collectifs du travail, JORF, du 14 
novembre 1982, p. 3414. 

  .1981جويلية  17هو عبارة عن جتسـيد لالتفاق الوطين املربم يف  -  824 
825 - Ord. 67-830, du 27 septembre 1967, Relative a l'aménagement des conditions de 

travail en ce qui concerne le régime des conventions collectives, le travail des jeunes 
et les titres-restaurant, JORF, du 28 septembre 1967, p. 9557. 
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 .)826(لكنه مل يلقى تطبيقا واسعا ،املرشع الفرنيس لالتفاقات املوسعة مبخالفة توزيع ٔاوقات العمل
اليت ٔاحدثت  1981اليت بدٔات منذ  )AUROUX)827عكس ٕاصالحات وزير العمل الفرنيس 

مسايرة ابلبحث عن  ،ٕاعالان ملرحةل جديدة لتنظمي عالقات العمل ،ثورة يف  ترشيع العمل الفرنيس
فأراد ٔان جيعل من العامل  ،مع التغريات اليت تعرتي املؤسسة تنظمي العالقات املهنية والاجامتعية

  .)828(جامتعيفاعلني يف التغيري املبين ٔاساسا عىل احلوار الا

، اليت جتزي )830(ٕاىل تقنني العمل الفرنيس )L.212)829-2مبوجب ذكل ٔاضيفت املادة 
 املتعلقة بضبط وتوزيع ساعات العمل أالسـبوعي. أالحاكمللرشاكء ٕابرام اتفاقات جامعية ختالف 

اليت ختالف ترشيع العمل بشلك سليب، كوهنا تقلل من فاكنت بداية ظهور االتفاقات امجلاعية 
قبل املرشع ابلنص عىل جماالت  من الاسـتثنائيةاالتفاقات  مث مت توسـيعمحلاية القانونية للعامل. ا

  ٔاخرى يسمح فهيا ٕابرام مثل هذه االتفاقات امجلاعية.

، لتشمل عدة الاسـتثنائيةمنذ ذكل احلني واملرشع الفرنيس يوسع من جمال هذه االتفاقات 
تعيد تنظمي رشوط احلوار الاجامتعي ملا هتدف ٕاىل تغيري  ميكن لالتفاقات امجلاعية ٔان ٕاذ ،مواضيع

كذكل  القواعد املطبقة حني ٕابرام اتفاقات جامعية ٔاو التشاور مع خمتلف الهيئات المتثيلية للعامل.
دف ٕاعادة ضبط ٕاجراءات ٕاعالم جلنة املؤسسة يف حاةل الترسحي هب اسـتثنائيةاتفاقات  إببراممسح 

 ةـالاسـتثنائيتفاقات اليت تؤسس طرق التفاوض حول االتفاقات الاقتصادي الكبري، ٔاو اال
ٔاو ما يتعلق إبجراءات  ،)831(كذكل امتدت لتشمل أالجور والعمل الهش والتكوين املهين

                                                            
826 - BOCQUILLON Fabrice, « De l’autorité du principe de faveur », RJS, n° 01, 2002, p. 09. 
827 - AUROUX Jean ministre du travail du gouvernement Pierre MAUROY, 

du 22 mai 1981 au 29 juin 1982.  

828 - BARTHÉLÉMY Jacques, «La réforme de la négociation collective», LPA, n° 232, du 
20 novembre 2003, p. 20. 

829 - Art. L. 212-2 du code du travail Français stipule: ((Il peut être dérogé par convention 
ou accord collectif étendu ou par accord collectif d'entreprise ou d'établissement à 
celle des dépositions de ces décrets qui sont relatives à l'aménagement et à la 
répartition des horaires de travail, ainsi qu'à la récupération des heures de travail 
perdues)). 

  .1982جانفي  16الفرنيس املؤرخ يف  41-82من ٔامر رمق  02ٔاضيفت مبوجب املادة  -  830 
831 - PETIT Franck, op.cit, p. 392 et s. 
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االتفاق عىل ٕاجراءات تقلل من امحلاية املكرسة  حيث مسح للرشاكء الترسحي ٔالسـباب اقتصادية
  .)833(3200جانفي  03 بعد صدور قانون )832(قانوان

، ال يقدم ذكل ٕاال مضن اسـتثنائيا امّرة مينح رخصة ٕالبرام اتفاقلك لكن املرشع الفرنيس يف 
 %10املقدر بـ  )834(مثال يسمح بتخفيض التعويض عن العمل الهش .ومقابل لصاحل العاملحدود 

عدم  وحني يثبت ،)835(لكن مبقابل ذكل جيب حتسني التكوين املهين يف تكل املؤسسة %06ٕاىل 
، ٕاذ ميكن )836(الاسـتثنائية اترتام تطبيق املقابل املتفق عليه يؤدي ٕاىل عدم الاحتجاج ابالتفاقاح

                                                            
832 - DELAFFOND Frédéric, «L’ordre public social et le principe de faveur en droit du 

travail», http://www.melchior.fr 
833 - Loi n° 2003-06, du 03 janvier 2003, Portant relance de la négociation collective en 

matière de licenciements économiques, JORF, du 04 janvier 2003, p. 255. 

من مجموع أالجور اليت  %10هو تعويض يدفعه صاحب العمل للعامل عند هناية عقد العمل حمدد املدة، ويساوي  - 834 
  عىل: L. 1243-8ٕاذ تنص املادة  تلقاها العامل خالل فرتة حتديد مدة عقد العمل.

((Lorsque, à l'issue d'un contrat de travail  à durée déterminée, les relations 
contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, 
le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat 
destinée à compenser la précarité de sa situation.  

Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié)). 
835 - Art. L. 1243-9 du code de travail Français stipules: ((En vue d'améliorer la formation 

professionnelle des salariés titulaires de contrat de travail à durée déterminée, une 
convention ou un accord collectif de branche étendu ou une convention ou un 
accord d'entreprise ou d'établissement peut également prévoir de limiter le montant 
de l'indemnité de fin de contrat à hauteur de 6 %, dès lors que des contreparties 
sont offertes à ces salariés, notamment sous la forme d'un accès privilégié à la 
formation professionnelle. Dans ce cas, la convention ou l'accord peut prévoir les 
conditions dans lesquelles ces salariés peuvent suivre, en dehors du temps de travail 
effectif, un bilan de compétences. Ce bilan de compétences est réalisé dans le cadre 
du plan de formation au titre de la participation des employeurs au financement de 
la formation professionnelle)). 

836 - PETIT Franck, op.cit, p. 400. 



  الباب الثاين: نطاق مبدٔا تطبيق أالحاكم االٔكرث نفعا للعامل وحدوده
  صل الثاين: حدود مبدٔا تطبيق أالحاكم االٔكرث نفعا للعاملالف
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 كذكل .)837(النقابية لرفع دعوى من ٔاجل ٕابطال تكل أالحاكم املنظامتلعامل بشلك فردي ٔاو 
  .)838(ٔان تطبق بأثر رجعي أالحوالال ميكن يف ٔاي حال من وهذه االتفاقات تطبق بأثر فوري 

  من درجة ٔاعىلاالتفاق امجلاعي اخملالف لالتفاقات ٔاو االتفاقيات امجلاعية  –اثنيا 

للنصوص الرمسية بل مكّن  الاسـتثنائيةاملرشع الفرنيس بتوسـيع جمال االتفاقات  مل يكتف
. )839(مبختلف مسـتوايهتا الرشاكء الاجامتعيني خمالفة حىت احلدود املكرس مبوجب اتفاقات جامعية

يكون شلك سليب االتفاقيات امجلاعية اليت ب تفاقية امجلاعية للمؤسسة ٔان ختالف فهناك ٕاماكنية لال
   ابالستنقاص من املزااي اليت منحهتا للعامل. حمال تطبيقها ٔاوسع

إبصداره ،  )840(التفاوض امجلاعياسـتقالل مسـتوايت فاملرشع الفرنيس ٔاراد بذكل ٔان يدمع 
امه كثريا يف تقليص نطاق تطبيق هذا النص س .)841(2004 ماي 04يف  FILLONلقانون 

  . )842(أالحاكم االٔكرث نفعا للعامل

                                                            
837 - BOILLOT Christine, «De l'action en nullité d'une convention collective exercée par 

un salarié», D, 2009, p. 1393. 
838 - RADE Christophe, «Les accords dérogatoires ne peuvent avoir d'effet rétroactif», D, 

2001, p. 149.  
839 - BERNARD Teyssié, «La négociation des conventions et accords collectifs après la loi 

n° 2004-391 du 4 mai 2004 (normes générales)», D, 2004, p. 2060; SOURIAC 
Marie-Armelle, «Les réformes de la négociation collective», RDT, 2009, p. 14; 
MORAND Michel, «Modalités de révision des accords collectifs après la loi du 
4 mai 2004», Travail et protection social, n° 01, 2005, www.lexisnexis.fr; JOURDAN 
Dominique et BARTHELEMY Jaques, «Contrat du travail et accords dérogatoires de 
durée du travail», les Cahiers du DRH, n° 170, novembre 2010, p. 42. 

840 - MATHIEU Bertrand, «La promotion constitutionnelle de la liberté contractuelle en 
matière de droit du travail. Observations sur la décision du Conseil constitutionnel 
n° 2002-465 DC du 13 janvier 2003», D, 2003, p. 638; DELAFFOND Frédéric, 
op.cit. 

841 - Loi n° 2004-391, du 04 mai 2004, Relative à la formation professionnelle tout au 
long de la vie et au dialogue social, JORF, n° 105, du 05 mai 2004, p. 7983. 

842 - PETIT Franck, op.cit, p. 402; SARAMITO Francis, «Le nouveau visage de la 
négociation collective», D. ouv., n° 10, 2004, p. 446. 
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 الرشيك الاجامتعي من رفض نيكاملرشع ٔان يوازن ذكل بمتابلرمغ من ذكل حاول لكن 
اليت ٕابرام االتفاقات مثل هذه االتفاقات عن طريق ٕادراج بنود يف االتفاقيات امجلاعية لرفض 

مبعىن رفض الرتخيص للمسـتوايت أالدىن من ٕابرام  ثنايئ،تنقص من امحلاية القانونية بشلك اسـت 
  .)843(تفاقاتهذه اال

جيب ٔان يكون  اليت تقلل من امحلاية القانونيةات تفاقاالإببرام  يسمحلك مرة  ه يفكام ٔان
أكن ، )844(هناك مقابل للعامل املعنيني، وللقايض تفحص مدى جدية هذا املقابل واحرتام تطبيقه

حملافظة عىل مناصب العمل، فيجب عليه ٔان يمتسك مبا الزتم وٕاال لن يكون زتم صاحب العمل ابيل
، فهـي عقود مساومة ٕاذ ال يقبل العامل )845(االتفاق امجلاعي اذلي يقلل من امحلاية قابال للتطبيق

التوقيع عىل االتفاق ٕاّال بعد حصوهلم عىل مقابل لتنازهلم عن امحلاية املقررة هلم يف االتفاقيات 
  .)846(السارية امجلاعية

اوض جامعي ـننىس ٔان مثل هذه االتفاقات تكون جامعية يعين بعد تف ٔاالكذكل جيب 
م وجود نقاابت ، ابلرمغ من ٔان هذا الضامن يسـتلز اوالتوقيع علهي افميكن للعامل ٔان يرفضوا ٕابراهم

  رف حقيقي يف التفاوض.قوية تفرض نفسها كط

يبقى مبدٔا تطبيق  الترشيع الفرنيس وردهاأ ابلرمغ من الاسـتثناءات الكثرية اليت لكن، 
 ٕاذاال تكون حصيحة ٕاال  الاسـتثنائيةٔان مثل هذه االتفاقات  ٕاذ ،أالحاكم االٔكرث نفعا للعامل قامئا

كضامن  اكن املرشع هو اذلي منح الرخصة للرشاكء الاجامتعيني مبخالفة احلد أالدىن املكرس قانوان

                                                            
843 - GAUDU François, «Le salaire et la hiérarchie des normes», Dr. soc, n° 01, 2011, p. 

26; PETIT Franck, op.cit, p. 392. 
844 - Voir, CANUT Florence, «Le tribunal de grande instance de Bordeaux s'oppose à la 

régression des droits des salariés par accord collectif», RDT, n° 09, 2007, p. 533; 
CANUT Florence, «Augmentation du temps de travail sans augmentation de salaire: 
l'affaire Sogerma», RDT, n° 10, 2011, p. 581. 

845 - COUTURIER Gérard, «La méconnaissance d'un engagement de maintien de 
l'emploi», Dr. soc, n° 04, 1998, p. 375. 

846 - DIRRINGER Josépha, «Comment mettre la négociation collective au service de la 
sécurisation de l'emploi et de la formation?», Economie et politique, septembre-
octobre, 2006, p. 25. 



  الباب الثاين: نطاق مبدٔا تطبيق أالحاكم االٔكرث نفعا للعامل وحدوده
  صل الثاين: حدود مبدٔا تطبيق أالحاكم االٔكرث نفعا للعاملالف
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هذا ما قىض به  ،فاالتفاق النامج عهنا ابطل )847(لتنفيذية، ٔاما ٕان ُمنحت من قبل السلطة اللعامل
ٔاحاكم  ٔاحاكم مرسوم رخص مبخالفة ٕالغاءملا قرر  )848(2001جويلية  27جملس ادلوةل الفرنيس يف 
  .الترشيع بشلك سليب للعامل

املرشع  عىل )849(2004ٔافريل  29يف  يشرتط اجمللس ادلسـتوري الفرنيس يف قراره ،كذكل
حتديد حمتوى ومدى تطبيق  عليه القانون،جامعي خمالفة احلدود املكرسة يف حني يرخص التفاق 

ٔالن قواعد قانون العمل من النظام العام  ،)850(مثل هذه االتفاقات وٕاال يكون تناقض مع نفسه
مبعىن ٔان مثل هذه القواعد ال حتمتل خمالفة  ليب،الاجامتعي اذلي ميكن خمالفهتا بشلك ٕاجيايب ال س

  .ة للعامل يف آن واحدسلبية وٕاجيابي

يف من قبل اجمللس ادلسـتوري الفرنيس ٔانه مبدٔا عام للقانون يِّ ـ ٔان املبدٔا كُ  ،مرد ذكل
وحده ٔان يضبطه بأن يوسع من  للمرشعمن ادلسـتوري الفرنيس، ابلتايل  34حسب نص املادة 

  .)851(مداه ٔاو يضيق تطبيقه

نفعا للعامل من قواعد ٔاخرى  ٕان السامح بتطبيق هذه القواعد عىل العامل وٕان اكنت ٔاقل
، ٕاذ بكرثة )852(حمل التدافع يعترب بداية ملعاانت مبدٔا تطبيق أالحاكم االٔكرث نفعا للعامل

ابلبعض ٕاىل القول ٔانه مل يعد هناك من مبدٔا امسه  ٔادىالاسـتثناءات اليت يسمح هبا املرشع 
ٔان مبدٔا تطبيق  نالحظلكن  .)854(ٔاو مل يبقى منه يشء )853(تطبيق أالحاكم االٔكرث نفعا للعامل

                                                            
847 - Voir, POIRIER Mireille, op.cit, p. 888. 
848 - CE. 27 juillet 2001, Fédération nationale des transports force ouvrière, RJS, n° 01, 2002, 

n° 107. 
849 - Cons. const. Décision n° 2004-494 DC, du 29 avril 2004, JORF, du 05 mai 2004, p. 7998-

7999. 
850 - MATHIEU Bertrand, «La répartition constitutionnelle des compétences entre la loi et les 

accords collectifs de travail en droit français », op. cit, p. 129-130. 
851 - BONNECHERE Michèle, «La loi, la négociation collective et l’ordre public en droit du 

travail : quelques repères », op.cit, p. 421. 
852 - MERCOLI Sylvain, op.cit, p. 2381. 
853 - PELISSIER Jean, «Existe-t-il un principe de faveur en droit du travail?», op.cit, p. 389. 
854 - BOCQUILLON Fabrice, «Que reste-t-il du principe de faveur», op.cit, p. 262. 
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اذلي هل لك السلطة الفرنيس أالحاكم االٔكرث نفعا للعامل عرف ٕاعادة ضبط من قبل املرشع 
  .)855(والصالحية ذلكل

ال ميكن ملبدٔا تطبيق أالحاكم االٔكرث نفعا للعامل ٔان حيافظ عىل صفته مكبدٔا عام ٔانه  ذلكل،
يت يوردها املرشع عىل تطبيقه، من هجة. يف قانون العمل ٕاّال بتضييق الاسـتثناءات الترشيعية ال

  يكرث املرشع من حدود ٕاعامهل، من هجة ٔاخرى.  ؤاال

تسوية مشالك الشغل واملؤسسات حبلول اقتصادية دون ٔان تترسع ل فعىل ادلوةل ٔان تسعى 
طرها عىل تناسق وتنامغ ٔاخ تعتربٕاىل هدم امحلاية الاجامتعية، ٔالهنا وٕان اكنت ٔاسهل احللول 

حىت ال نبتعد عن الغاية التارخيية لقانون العمل ويه حامية العامل ال ارتداد كذكل  ،اجملمتعات
  .)856(احلقوق وتراجع امحلاية اليت يمتتع هبا العامل يف عرصان

عىل قواعد قانونية من النظام العام املطلق يعزز  ملا ٔابقىٔان املرشع  خنلص يف أالخري ٕاىل
ني العامل ؤاحصاب العمل ٔالن املساواة القانونية ال ميكن من املساواة الاقتصادية والاجامتعية ب

  حتقيقها من الناحية الواقعية.

حلد أالدىن املكرس اليت تستنقص من أاّن املرشع اجلزائري ال جيزي تطبيق االتفاقات  كام
 ، بسبب طبيعة الاقتصادمبوجب الترشيع والتنظمي املتعلقني ابلعمل ٔاو مبوجب االتفاقيات امجلاعية

جلزائري املبين بشلك شـبه لكي عىل قطاع التجارة واخلدمات، بيامن النشاط الصناعي إالنتايج ا
اذلي يتأثر مبارشة ابٔالزمات الاقتصادية يف ظل اقتصادي تنافيس معومل ال يشلك ٕاال نسـبة 

  ضئيةل فيه. 

ا يف لكن مثل هذه االتفاقات اخملالفة للحد أالدىن من امحلاية، لو يسمح املرشع بتطبيقه
املؤسسات اليت ال تشـتغل يف التجارة واخلدمات ميكن ٔان تكون ٕاحدى احللول الالزمة لرتقية 

  النشاط الصناعي إالنتايج. 

كذكل، من بني احللول املقرتحة ٔان يبقي املرشع عىل منع خمالفة القواعد املكرسة مبوجب 
اذلي ٔاتت به، ويسمح ل من احلد أالدىن يقل للت  الترشيعية والتنظميية بشلك سليب النصوص

                                                            
855 - SAURET Alain, «Sur les conventions et accords dérogatoires», op.cit, p. 54. 
856 - BOCQUILLON Fabrice, «Vraies-fausses idées sur les rapports entre la dérogation et la 

hiérarchie des normes (l’exemple du droit du travail)», in le droit social-le droit comparé, 
études offerte à ORTSCHEIDT Pierre, PUS, Strasbourg, 2003, p. 35. 
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للرشاكء مبوجب اتفاقات جامعية تربم عىل مسـتوى املؤسسة وختالف بشلك سليب ٔاي تقلل من 
املزااي املمنوحة للعامل مبوجب اتفاقيات جامعية ذات جمال تطبيق ٔاوسع برشوط خاصة ؤان تكون 

تفاقيات حمددة يف الزمان. ذكل من شأنه تشجيع أالطراف خاصة ٔاحصاب العمل عىل ٕابرام ا
جامعية قطاعية وهمنية، تتضمن مزااي جديدة يسـتفيد مهنا العامل، دون اخلوف من ٔان تكون هذه 

  املزااي سبب يعيق املؤسسة حني ٔاوضاع معينة.

كام ميكن للمرشع ٔان يتبىن بعض احللول ويقتبسها من الترشيعات املقارنة اليت تالمئ 
 )857(ة نفسهاابملدة القانونية للعمل فعوض تطبيق املدّ  مثال ما يتعلقالوضعية الاقتصادية اجلزائرية، 

ميكن ٔان تتغري املدة القانونية للعمل حسب  ،عىل لك املؤسسات همام كنت الظروف اليت متر هبا
ساعة من العمل ٔاسـبوعيا. فتشـتغل بأربعني  48و 32الوضعية الاقتصادية للمؤسسة، فتكون بني 

عادي، ونزيد من املدة ملا يكون لها جحم نشاط كبري ٕاىل ساعة ٔاسـبوعيا ملّا يكون لها جحم نشاط 
ّ  ساعة 32ساعة، ونقلص املدة ٕاىل  48  دون ٔان نغري من أالجر، ا يكون هناك جحم نشاط قليلمل

ن املؤسسة من مواهجة ظروف إالنتاج املتعلق ابلطلبيات دون ٔان تلجأ ٕاىل كّ من هبذا الشلك
عامةل ماهرة، وال تكون يف حاجة ٕاىل تشغيل عامل  التقليص من عدد العامل وابلتايل تفقد يد

 بعقود معل حمدد املدة ابلتايل تسامه يف تكريس هشاشة الشغل يف ادلوةل.

                                                            

، حيدد املدة 1997يناير  11، مؤرخ يف 03- 97من ٔامر رمق  02ساعة ٔاسـبوعيا، طبقا للامدة  40املدة القانونية يه  - 857 
  .1997يناير  12، صادر يف 03القانونية للعمل، ج ر عدد 
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  املبحث الثاين
  حامية العاملجوانب من عن  الرتاجعرض فالاقتصادي  الواقع

ل عن احمليط اذلي متارس فيه هذه امحلاية ويه امية العامحب ما يتعلقال ميكن فصل 
عمل ٔان ال يأخذ بعني الاعتبار رضورات تنظمي وتسـيري  الفال يعقل لقانون  ،)858(املؤسسة

  ، فهـي حمور حامية العامل اذلين يشـتغلون فهيا.املؤسسة وكذا فعاليهتا الاقتصادية

 ٕاذ مل تعرف، يف الواقع ومسـتدام اقتصاداي بشلك مطردمنو  تعرفادلول ال  مرد ذكل، ٔانّ 
كبرية ٕاىل ٕاعادة ادلول ٔاين اكنت حاجة  ،يف الفرتة اليت تلت احلرب العاملية الثانية ٕاالّ هذه الوضعية 

يف سـبعينات القرن  تغريترسعان ما  ثل هذه الوضعيةغري ٔان م وبناء ما دمرته احلرب،  تعمري
املؤسسة و  ادلوةل ٕاذ يعرف اقتصاد بعد ٔازمة الطاقة اليت عرفها الاقتصاد العاملي آنذاك. ،املايض
 كام يتخلل هذه املراحل ٔازمات اقتصادية ،مراحل معينة وركود يف ٔاوقات ٔاخرىتنايم يف  معوما
بل ميكن ٔان  الاجامتعي ال ميكن ٔان يتواصل بنفس الوتريةحتقيق الريق  جيعل منلك ذكل  ،كبرية

  .(املطلب أالول) يعرف تقهقرا

يوجد دوما طرف يتحمل  ،خالل لك أالزمات الاقتصادية اليت عرفها العامل احلديثمن 
 هناكٕاذ  جامتعي لدلوةل ٔاو املؤسسة معوما،االآثر الوخمية لهذه أالزمات، مه العامل واجلانب الا

التخفيف من  يكون عن طريق ٔالزمة الاقتصاديةلتفادي االآثر السلبية  ٔانمفاده  سائد تفكري
أالعباء الاجامتعية، فدوما ينظر ٕاىل ٕاصالح املنظومة الاجامتعية من خالل ٕاعادة النظر يف 

البحث عن احللول الاقتصادية الكفيةل جيب يف نظران  ،عىل العكس .)859(احلقوق املمنوحة للعامل
ن لك أالزمات الاقتصادية الكربى يف الٔ  ملكتسـبات الاجامتعية،ابدون املساس بتخطي أالزمة 
 ابلرمغ من ذكل ،يه حلول اقتصادية ابدلرجة ٔاوىلدوما احللول  لتخطهيا اكنت العرص احلديث

 لوحظ ٔان العامل ٔاول من يتحملون ٔااثر أالزمات الاقتصادية وما ختلفه من ختل عن حامية العامل
  . (املطلب الثاين) سات اقتصادية جديدةتبين سـيال نتيجة ك 

                                                            
858 - RIVERO Jean et SAVATIER Jean, op.cit, p. 34. 
859 - BOUKLI-HACENE Chakib, «Ordre public social et flexibilité en matière de contrat de 

travail», revue des sciences juridiques et administratives, université Djillali Liabess, Sidi 
Bel Abbes, p. 100. 



 الباب الثاين: نطاق مبدٔا تطبيق أالحاكم االٔكرث نفعا للعامل وحدوده
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  املطلب أالول
  ومه :الصفة التقدمية لقانون العمل

  

عرف مل تُ عرفت البرشية يف القرن أالخري تطور رهيب مس لك اجلوانب املتعلقة ابحلياة 
ٕاذ  ،)860(و الريق والتقدمحندوما  اليومية الفرد تطور يف حياته ٔاين شهدطلية القرون اليت خلت، 

هذا التطور  ،البدلان الصناعية تطورا ودّل ريق وازدهار جممتعاهتا يف مجيع ميادين احلياةعرفت 
املمنوحة  واملزاايسـمتر للحقوق امل تحسني ال عرف تطورا يف شلك  ٕاذقانون العمل  مشل ٔايضا

  للعامل.

ا يف اجتاه مل يعرف ٕاال تطورتطور قانون العمل منذ ظهوره كفرع قانوين مسـتقل،  لو نتتبع
و الرتاجع أ حتسني أالوضاع الاقتصادية والاجامتعية للطبقة العامةل دون ٕاماكن املساس حنو  واحد

ابلتايل ٔاي تطور يلحق قانون العمل جيب  ،اايها املكتسـبة من ٔاي مصدر اكنتعن حقوقها ومز 
وهو ما لوحظ فعال، فلك التعديالت اليت مست قانون العمل فامي  )861(ٔان يأيت حبامية ٔافضل

اكنت دوما حنو رفعه، ولك التعديالت اليت مست ٔاوقات العمل مثال ق ابحلد أالدىن لٔالجر يتعل
لفقه ٕاحلاق الصفة التقدمية ابهذا ما ٔادى  دون املساس ابٔالجر. ختفيضهااكنت دوما من ٔاجل 
  . )862(كخاصية لقانون العمل

مي ـصاد العالالاقت هاعرف  أالزمة اليتمنتصف سـبعينات القرن املايض مع  من لكن بدايةً 
 نسبيةيه بل  ال ميكن ادلفاع عهنا دوما - لقانون العمل الصفة التقدمية- اخلاصية ٔان هذه  تبني

                                                            
860 - PAILLUSSEAU Jean, «Le droit des activités économiques à l'aube du XXIe siècle», 

D, 2003, p. 260. 

 دار السالم، الرابط ،يةالوسـيط يف مدونة الشغل، اجلزء أالول، عالقات الشغل الفردخالفي عبد اللطيف،  - 861 
  .68 ص ،2004

862 - PELSSIER Jean; SUPIOT Alain; JEAMMAUD Antoine, op.cit, p. 42; 
BONNECHERE Michèle, «La loi, la négociation collective et l’ordre public en droit 
du travail : quelques repères», op.cit, p. 425; TEYSSIE Bernard, Droit du travail, 
relations individuelles de travail, T 1, 2ème éd, LITEC, Paris, 1992, p. 89; CLAUDE 
Nadège, op.cit, p. 24; JEAMMAUD Antoine, «Les principes dans le droit français du 
travail», Dr soc, 1982, p. 626; Autre auteur cité par DE QUENAUDON René, «La 
doctrine progressiste: une lecture du droit du travail en crise ?», D, 2005, p. 1736. 
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الفقه مل يسـمتيت يف ادلفاع عهنا، بل تراجع تدرجييا عن احلاق الصفة التقدمية بقانون حىت 
    .)863(العمل

ذكل عن طريق  ،لعاملٕان اكنت الصفة التقدمية يف قانون العمل يف خدمة مصاحل وحامية ا
تكريس مبدٔا تطبيق أالحاكم االٔكرث نفعا للعامل لكنه مل يقدر عىل احملافظة عىل الريق الاجامتعي 

  كام ٔان ٕاعامهل ال يضمن بقاء املزااي اليت يسـتفيد مهنا العامل (الفرع الثاين). ،(الفرع أالول)

  

  الفرع أالول
  تقهقر الريق الاجامتعي عمينمبدٔا تطبيق أالحاكم االٔكرث نفعا للعامل ال 

  

ٔان ٔاحاكمه ال  ،ف عن قانون العمل منذ نشأته كفرع مسـتقل عن قواعد التقنني املدينِر عُ 
تعدل ٕاّال لتأيت بقواعد جديدة تتضمن حامية ٔافضل للعامل مما اكنت عليه القوانني السارية، هذا ما 

، ابلرمغ Un droit progressisteتقديم  قانون أنهبهذا الفرع خاصية ل جعل بعض الفقه ينسب 
ال مبوجب نص ٔاو مبدٔا  التارخيينتيجة مالحظة تطوره اكن حلقت به أُ ملّا من ٔان هذه الصفة 

  قانوين جيعهل كذكل (ٔاوال).

ل ـابلرمغ من ٕاعامل مبدٔا تطبيق أالحاكم االٔكرث نفعا للعامل وتكريسه يف قانون العمكذكل، 
نالحظ خروق عديدة مست جمال ف ، )864(يق الاجامتعيتقهقر الر يكن حائال ٔامام ملٔان ذكل  ٕاالّ 

 .)866(ٔادت ٕاىل املساس ابلصفة التقدمية لقانون العمل بسبب أالوضاع الاقتصادية )865(التشغيل

                                                            

مصادرة حق املرشع يف ٕالغاء وتعديل القانون كام هو مالمئ للوضعية الاقتصادية يعىن احلاق الصفة التقدمية لقانون العمل  - 863 
منوحة للعامل مبقتىض ترشيعات سابقـة ٔالن التطور لدلول، ٔالن هذه أالخرية قد تفرض الرتاجع عن بعض املزااي امل 

  .70، املرجع السابق، ص خالفي عبد اللطيفالاجامتعي مرهون دوما ابلمنو الاقتصادي. انظر يف ذكل: 
نشري هنا ٕاىل ٕان الريق الاجامتعي يسـتعمل مكرادف للتغيري الاجامتعي لكن يف اجتاه التغري املسـمتر حنو أالمام ٔاي ٔانه  - 864 

مث ٔانه ينطوي عىل مراحل ارتقائية ٔاي لك مرحةل تيل تكون ٔافضل من سابقهتا، هذا الارتقاء  ،ري يف خط صاعدالس
فهو تغيري حنو أالمام هبدف حتقيق أالهداف املرجوة  ،يكون من حيث الثقافة والقدرة إالنتاجية والسـيطرة عىل الطبيعة

  اليت تنشد خريا يف أالخري. 
865 - Voir, PAULIN Jean-François, La protection de l’emploi du salarié dans l’entreprise, 

thèse de doctorat, université lumière Lyon II, 1998, p. 400 et s. 

  ٕاذ ال ميكن للريق الاجامتعي ٔان يتطور مبعزل عن الواقع الاقتصادي. انظر يف ذكل: -  866 
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ال يوجد  ،يف نصوص ترشيعية ٔاو تنظميية يف وقت ماد معني من امحلاية للعامل ٕان ٕاقرار املرشع حل
نه نص ٔاو حىت ٕالغائه واستبداهل حبامية ٔاقل مما تضمّ مبوجب تعديل ال  ا جمدداعهن تنازهلما مينع 

ٕاذ ل ـبدٔا تطبيق أالحاكم االٔكرث نفعا للعام، نتيجة الاكتفاء ابلتكريس الترشيعي مل )867(النص القدمي
من بني ٔاسـباب خوف القضاء ادلسـتوري تكريس هذا املبدٔا هو رغبته يف  ٔانّ  سـبق ؤان الحظنا

  ء ابمحلاية الاجامتعية دوما.عدم تقييد املرشع يف وجوب الارتقا

حني تعديلها ٔاو نقضها لتعويضها  ٕاذأالمر نفسه ابلنسـبة لالتفاقات واالتفاقيات امجلاعية، 
ال يوجد ما يلزم الطرفني البقاء عىل املزااي املمنوحة يف االتفاقية امجلاعية القدمية  )868(بأحاكم جديدة

مما تضمنته االتفاقية نفعا كون ٔاقل ميكن ٔان ت ديد عىل مزااي جديدةللعامل، بل هلم التفاوض من ج
 )869(التسـيري منط  يف، بسبب تغري أالوضاع الاقتصادية ٔاو حىت بسبب تغّري امجلاعية املنقضية

  وابلتايل ميكن الرتاجع عن امحلاية املمنوحة للعامل (اثنيا).

  لللعامٔافضل حامية  ليحققدوما يتطور تقديم ٔانه قانون العمل  رف عنعُ  – ٔاوال

يف القرن التاسع عرش واسـتفحل يف  فظهرقانون العمل وفق ثالث مراحل، نشأ وتطور 
ٔان بلغ االٓن مسـتوى من التطور يف  حتسينه يف القرن الواحد والعرشين، ٕاىلالقرن العرشين وحنو 

تقنيات وآليات حتقيق هذه امحلاية يف ظل فكر سـيايس واقتصادي ذي مضمون اجامتعي، فأصبح 
ٔالنه يعمتد عىل مهنج يف تطوره أنه قانون تقديم بوصف و  ،القانون عن بقية فروعفرعا مسـتقال 

  . )870(يؤدي ابسـمترار الارتقاء ابحلقوق اليت حيققها للعامل

                                                                                                                                                                              

LYON-CAEN Gérard, «Permanence et renouvellement du droit du travail dans une 
économie globalisée», Dr. ouvr, n° 02, 2004, p. 51. 

ٔان الصفة التقدمية لقانون العمل تلحق القواعد الرمسية لقانون العمل دون القواعد ذات منشأ اتفايق  رٔاىهناك من  - 867 
  .71و 70، املرجع السابق، ص خالفي عبد اللطيفاو همين، انظر يف ذكل: 

868 - SINAY Hélène, «Contrat de travail et conventions collectives face aux mutations 
industrielles», Les Cahiers de droit, n° 3, 1968, p. 529. 

اليت تلزم املسـتخدم اجلديد إالبقاء عىل مجيع عالقات العمل كام  11-90من قانون رمق  74كام هو احلال يف املادة  -  869 
اكنت يوم التغيري، لكن ذكل ليس بشلك مطلق ٕاذ حيق هل الرشوع يف مفاوضات مع العامل قصد تعديل االتفاقية 

  امجلاعية، طبعا هبدف ٕاعادة النظر يف املزااي اليت اكن العامل يسـتفيدون مهنا.

  . 80؛ محمد محمد ٔامحد جعزي، املرجع السابق، ص 29يوسف ٕالياس، املرجع السابق، ص  -  870 
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ذلا  ـرة العصـ عن أَنَِسيَّ يعّرب  وبذاته ،متفقا عىل الطابع التقديم لقانون العمل)871(الفقهاكن ٕان 
فالنظام العام الاجامتعي هل وجه ٕاجيايب به يمت . )872(العامل فقانون العمل جيب تفسريه دوما لصاحل
ووجه سليب يُمنع به ٔاي قهقرة للحقوق اليت يمتتع هبا  ،الارتقاء حبامية العامل حنو أالحسن دوما

  العامل.

ّ ب CAMERLYNCKأالسـتاذ  هذا ما عرب عنه ينفر من و قانون يتطور ابجتاه واحد  هأن
ه التطور والريق وجّ عترب قانون العمل مُ اذلكل  ،)873(للعاملٔاي استنقاص للحامية املمنوحة 
، خاصة بعد متكني الرشاكء الاجامتعيني من ٕاماكنية تنظمي )874(الاجامتعي يف ٔاي نظام قانوين
 كذكل ختويلهم حق حتسني التنظمي املكرس من قبل ادلوةل. ،العالقة القانونية اليت تربطهم

 للعامل يف اجملمتع ة املطلبيةة تدمع القوّ يظاميت نقابية قو بوجود تنٕاّال يتحقق لن ذكل غري ٔاّن 
هذا ما جيعل مهنا حمراك للتطور  - العامل–ٔالن هممهتا الوحيدة يه ادلفاع عن مصاحل ٔاعضاهئا 

  .)875(والريق الاجامتعي

تتبع خمتلف ب ظهور قانون العمل كفرع قانوين مسـتقل عن التقنني املدين، و فرتة لرجوع ٕاىل اب
 اكنت نتيجةفيه مبعىن ٔان تطور خمتلف أالحاكم  ،)876(ره يظهر جليا ٔانه قانون ذايتمراحل تطو 

العامل يف قانون العمل ٕامنا اكنت يف به يمتتع  مزيةفأي حق ٔاو  لنضال وتضحيات الطبقات العاملية،

                                                            
871 - BONNECHERE Michèle, «L’ordre public au sens du droit du travail», op.cit, p. 603; 

RAMOS LOPEZ Jose, L'ordre public social en droit du travail, thèse de doctorat, 
université de Nice, 1977, p. 120. 

كدوا تأ بعد حني  ذكل فاميتراجعوا عن مث ون العمل لكن نالحظ ٔان من بني الفقهاء اذلين ٔايدوا الطابع التقديم لقان
  ٔان قانون العمل ال يتطور ابجتاه واحد حنو ٔاحسن حامية للعامل دوما. انظر يف ذكل:

BONNECHERE Michèle, «La loi, la négociation collective et l’ordre public en droit 
du travail : quelques repères », op.cit, p. 421. 

872 - CANUT Florence, L’ordre public en droit du travail, op.cit, 163.  
873 - CAMERLYNCK Guillaume-Henri, Cours de droit du travail, Licence, 3éme année, 

1964/1965, p. 27. 
874 - JEANSEN Emeric, op.cit. p 97. 
875 - DESPAX Michel, «Chronique des conventions collectives, les conventions collectives 

de travail européennes », Dr. soc, 1965, p 618. 

  الٔكرث تفصيل انظر: محمد محمد ٔامحد جعزي، املرجع السابق. -  876 



 الباب الثاين: نطاق مبدٔا تطبيق أالحاكم االٔكرث نفعا للعامل وحدوده
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خاصة يف (تتدخل ادلوةل لتنظمي العالقة املهنية  حفىت ل مطالب عاملية اختذت شلك قوانني،أالص
 من الطبقة العاملية الضغط بسبب حدث )ظام احلر مبا ٔاهنا ليست طرف يف هذه العالقةالن

يف ادلول اليت ذكل ، طبعا كحزب حامكعىل مركزها كحكومة ٔاو  ةافظحملا كذكل حىت تمتكن من
  تطبق ادلميقراطية كنظام سـيايس.

نزتاع العديد من من ا مكّنهتا ،قوة الضغط الكبرية اليت متتلكها النقاابت العامليةبسبب 
   .)877(حقوق بدهيية لصيقة ابٕالنسان ااحلقوق اليت تبدو لنا يف يومنا ٔاهن

اليت حتصلوا علهيا ٕاما مبوجب  املزاائان لك  ، مفاده)878(دلى الفقهاعتقاد  لك ذكل ودّل 
، بل هناك فقط )879(االقانون ٔاو املصادر االتفاقية أالخرى تصري مكتسـبة ال ميكن الرتاجع عهن

 احلصول عىل حقوق ٔافضل. فهل يوجد مثال من جيرؤ عىل احلديث عن ٕانقاص مدة ٕاماكنية
ٔانه غري معقول وغري منطقي، لكن من يتحدث   ذكلينظر ٕاىل؟ العطةل السـنوية املدفوعة أالجر

جند بعض من ٔاجل ذكل  عن الزايدة يف هذه املدة فينظر ٕاىل الكمه ٔانه ٔامر عادي وطبيعي.
  .)880(اكتسـبه العامل من حقوق ال ميكن الرتاجع عهناالترشيعات نصت عىل ٔان ما 

 عىل الصفة التقدمية لقانون العمل ٕاىل غاية سـبعينات القرن املايضالفقه يدافع  اكنذلكل، 
عىل ترشيعات العمل وبداية تقهقر امحلاية الاجامتعية اليت متتع هبا نتيجة التطورات احلاصةل لكن 
قانون العمل بل رخض للمسـتجدات لعن هذه اخلاصية  فاعهيف ديمتكن من الاسـامتتة مل  العامل،

  الترشيعية احلاصةل. 

هذا أالمر، ميكن مالحظته من خالل تتبع خمتلف ٕاصدارات كتاب دالوز "اخملترص يف 
 CAMERLYNCK et، اليت بدٔا يف ٕاصدارها الاكتبني 1965قانون العمل" منذ طبعة 

                                                            

مكثال نسـتعرض التطور احلاصل يف املدة القانونية للعمل، فاكنت حمددة خبمسة عرشة ساعة يف اليوم ٔاايم الثورة  - 877 
   ٔاوراب ٕاىل ٔان وصلت ٕاىل مثاين ساعات معل يويم يف الترشيع اجلزائري مثال.الصناعية يف

878 - RIVERO Jean et SAVATIER Jean, op.cit, p. 35. 
  .81محمد محمد ٔامحد جعزي، املرجع السابق، ص  -  879 
عربية املرصية عدد ، ج ر للجمهورية ال2003لسـنة  12من أالصول الترشيعية للقانون رمق  04ٕاذ تنص مثال املادة  - 880 

ال ختل ٔاحاكم القانون املرافق حبقوق العامل السابق هلم احلصول علهيا عىل: (( 2003ٔافريل  07مكرر، صادر  14
من ٔاجور ومزااي مسـمتدة من ٔاحاكم القوانني واللواحئ والنظم واالتفاقيات والقرارات ادلاخلية السابقة عىل العمل 

  )).بأحاكمه
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CAEN-LYON كذكل يف طبعة )881( لقانون العمليؤكدان بال ريب عن الطابع التقديم .
 63، ٕاذ يربز الاكتبني يف الفقرة 1965، جاءت مطابقة متاما لطبعة 1978الكتاب الصادرة يف 

  الصفة التقدمية لقانون العمل، وٕان غّريا يف تفصيل هذه الصفة. 

لكهنام، تراجعا تدرجييا عن ٕاقرار هذه الصفة بشلك مطلق، والبداية اكنت يف الطبعة 
، حني تساءال ٕان اكن ما ُشهد اترخييا يف قانون العمل من تطور جيعل منه )882(1986ادرة يف الص

  تقدميا، مث كتبا ٔان هذه الصفة التقدمية نسبية. 

حذفت الفقرة املتعلقة ابلصفة التقدمية لقانون العمل هنائيا، ٕاذ تضمنت  2002ٔاما يف طبعة 
ور بشلك مسـمتر حنو الريق الاجامتعي، لكننا لزمن طويل ضننا ٔان قانون العمل يتط((ما ييل: 

  .)))883(نعمل اليوم ٔان قانون العمل قابل لالرتداد

اكن ذكل نتيجة غياب ٔاي مبدٔا دسـتوري عىل املسـتوى ادلاخيل ٔاو معيار عىل املسـتوى 
، فلك املزااي املمنوحة للعامل مبوجب )885(اذلي جيعل من قانون العمل قانون تقديم )884(ادلويل

 ونية ميكن الرتاجع عهنا بقواعد قانونية من نفس الصفة. فالصفة التقدمية لقانون العملقواعد قان
اكن التطور يف اجتاه واحد، ٕاذ  حني منذ نشأتهالتارخيي الطبيعي  هنتيجة مالحظة تطور ٔاحلقت به

  . )886(دوما مت حتسني رشوط العمل والعامل دون ٔاي تراجع للوراء

                                                            
881  - CAMERLYNCK Guillaume-Henri & LYON-CAEN Gérard, Droit du travail, coll. 

Précis, Dalloz, Paris, 1965, n° 15. 

882 - CAMERLYNCK Guillaume-Henri; LYON-CAEN Gérard & PELISSIER Jean, Droit 
du travail, coll. Précis, 13e éd., Dalloz, Paris, 1986, n° 10. 

883 - PELISSIER Jean ; SUPIOT Alain & JEAMMAUD Antoine, Droit du travail, coll. 
Précis, 21e éd., Dalloz, Paris, 2002, n° 40, p. 58 

نالحظ غياب ٔالي تكريس ال عىل املسـتوى الوطين يف ٔاي دسـتور وال عىل املسـتوى ادلويل خاصة يف ظل  -  884 
  معايري املنظمة ادلولية للعمل للصفة التقدمية لقانون العمل.

885 - CANUT Florence, L’ordre public en droit du travail, op.cit, p. 164. 
886 - RIVERO Jean et SAVATIER Jean, op.cit, p. 35. 
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ة التقدمية لقانون العمل اكنت مرحةل من مراحل من خالل ذكل، يتضح لنا ٔان الصف
تطوره، فال ميكن ٕاناكرها يف نواح عديدة، مثل حتديد املدة القانونية للعمل وتطور أالجور 
واسـتفادة العامل من العطل وحامية مناصب العمل، فلك هذه امليادين تؤكد هذه الصفة التقدمية 

من بريقها بسبب أالوضاع الاقتصادية اليت يعرفها  لقانون العمل ٕاىل غاية اليوم، غري ٔاهنا فقدت
  الاقتصاد العاملي.

  املمنوحة للعامل املزاائاي من الرتاجع عن  ٕاماكنية – اثنيا

رف به قانون العمل يف مرحةل ٕانشاءه ٔاو عند اسـتفحاهل يف ٕان املهنج التقديم اذلي عُ 
املتغريات واخليارات الاقتصادية واجه بيئة ظهرت نتيجة قرنني التاسع عرش والعرشين، ٔاصبح يال

  .)887(وهل عقبات دون اسـمترار مهنج تطورهلدلول وعوملهتا، جعلت هذا الفرع القانوين حتَُ 

املهنج  عترب ٔانت  اليت ،لمدرسة التقليدية يف الاقتصادلتجّددة امل فاكر االٔ ر و ظهب خاصة بعد 
لالقتصاد، فطالبوا برضورة هو السبب يف الاختالالت الهيلكية انون العمل قواعد قل التقديم

. )888(كرضورة من رضورات إالصالح الاقتصادي القامئالتخيل عن قواعد قانون العمل ابلشلك 
 - هتديد السمل الاجامتعي–لكن هؤالء ال يعريون يف مهنجهم ٔاي اعتبار لالآثر الاجامتعية الوخمية 

  تطبيق مثل هذه أالفاكر.النامجة عن 

: ٔانّ  بني قانون العمل وعمل الاقتصاد، فريى الاقتصادي رياكردووثيقة العالقة ال ،ذكلمرّد 
((أالشـياء ٕاذا اتفق عىل اعتبارها صاحلة ٕالشـباع حاجات الناس فٕاهنا تسـمتد قميهتا التبادلية من 

                                                            
بسبب الاختالالت اليت ميكن ٔان حتدهثا كرثة القواعد القانونية االٓمرة اليت تعرقل هجود املؤسسة ابلتنايم أو الهنوض  -  887 

ٔادى ابلكثري ٕاىل املطالبة مبرونة أكرث يف تنظمي  - ل حميط اقتصادي عاملي تنافيسخاصة يف ظ–من ٔازمة عرفهتا 
فهناك كثري من الكتاب من  ،الاقتصادي للمؤسسة وادلوةل معوماعالقات العمل بشلك جتعها سهةل التكيف مع الواقع 

 تقديم. انظر يف ذكل:ينتقدون إالفراط يف امحلاية القانونية املمنوحة للعامل أو جعل قانون العمل قانون 

SUPIOT Alain, Critique du droit du travail, op.cit ; EDELMAN Bernard, «A bas le 
droit du travail, vive la concurrence! (à propos de l'arrêt de la Cour de Paris du 6 
mars 1991) », D, 1992, p. 01 ; GUIBAL Jean-Claude, «Point de vue : plaidoyer pour 
un contrat collectif d’entreprise », colloque organisé par la Faculté de droit et 
sciences économiques de Montpellier le 25 avril 1986, Dr. soc, n° 07 & 08, 1986, p 
602. 

  .30انظر يف ذكل: يوسف ٕالياس، املرجع السابق، ص  - 888 
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)) فعنرص العمل من بني ٔامه عنارص )889(الرضوري ٕالنتاهجا العمل عنرصين هام: ندرهتا، ومكية
ج تنافيس يف و جلعل املنت ،تخفيض تلكفة إالنتاجل وب فهناك سعي دؤ  ،القمية التبادلية لٔالشـياء

الاقتصاد، بل ٔاكرث  )890(حميط اقتصادي ٔاصال تنافيس بسبب حترير قواعد التجارة العاملية وعوملة
 لراحبة اليت تسـتعملها ادلولمن بني ٔامه أالوراق أاّن عىل املسـتوى العاملي نالحظ  ،من ذكل

  .)891(ة خاصة كون اليد العامةل رخيصةـ ورقة ترشيع العمل يف تكل ادلوليه ،جللب الاستامثر ٕالهيا

دوما حقوق ٔافضل  يودلاعتبار قانون العمل قانون تقديم  الاسـمترار يفال ميكن  ،ابلتايل
، ٕاذ الوضعية الاقتصادية للمؤسسة ولدلوةل معوما تفرض اختاذ بعض بشلك مطلقللعامل 

عىل حساب املصاحل  الغالب يمت ذكل يفولو  ،الية الاقتصادإالجراءات اليت هتدف ٕاىل حتقيق فع
يؤدي ٕاىل ركود الاسـمترار يف حتقيق مطالب ٔافضل ومنح حقوق ٔاكرث للعامل  ٕاذالاجامتعية للعامل. 

ة املؤسسة الاقتصادية بشلك ٔاو بآخر ييقيض عىل املؤسسات إالنتاجية، ابلتايل حاماقتصادي و 
   .وملناصب العمل يه حامية للعامل

مثاال يف الترشيع اجلزائري يف تنظميه لعقد العمل حمدد املدة، فاكن  نوردلو ٔالجل ذكل، 

                                                            

  .13مي القانوين لعالقات العمل يف الترشيع اجلزائري: عالقة العمل الفردية، املرجع السابق، ص ٔامحية سلامين، التنظ -  889 
مساةٔل العوملة تقوم ٔاساسا عىل حترير التجارة اخلارجية والتوسع يف الاستامثر أالجنيب وظهور التدفقات املالية الضخمة  - 890 

يف احد تقاريرها خلصت ٕاىل بيان ٔاثر العوملة عىل عالقات العمل يف  العابرة للحدود. كام ٔاشري ٕاىل ٔان منظمة العمل ادلولية
ٕان معلية العوملة تودل حصائل غري متوازنة بني البدلان ودخلها عىل حد سواء وهناك ثروات جيري خلقها ادلول مبا ييل: ((

 حد بعيد، بل لكيا، ٕاىل ٕاسامع ولكن بدلاان وشعواب كثرية للغاية ال تشارك يف منافعها، وتفتقر هذه البدلان والشعوب ٕاىل
صوهتا يف هذه العملية، وٕاذا نظران ٕاىل العوملة بعيين الغالبية الكربى من النساء والرجال لرٔاينا ٔاهنا مل تسـتوف تطلعاهتم 
البسـيطة املرشوعة املمتثةل يف احلصول عىل وظائف الئقة وتوفري مسـتقبل ٔافضل ٔالطفاهلم، ويعيش الكثريون مهنم يف 

عوملة عادةل توفري فرص ))، منشورات املنظمة العمل ادلولية، قتصاد غري النظايم، دون حقوقهم املعرتف هباجماهل الا
  .10، ص 2004، للجميع

مساةٔل املنافسة بقواعد املنظمة لعالقات العمل بني ادلول يشلك منافسة غري مرشوعة بني ادلول، بل هو نقص فعالية  -  891 
نافسة املرشوعة بني ، فيجب السعي عىل تدويل أالحاكم والنظم امحلائية للعامل، والعمل عىل امل تدويل القمي العاملية للعمل

ما ٔادى ٕاىل بروز أالزمة  ،ابٕالضافة ٕاىل ٕازاةل التنظمي يف قواعد الاقتصاد العاملي ،يرى البعض يف هذا أالمر ،خمتلف ادلول
قتصادية حقيقية ٕان مل تتدخل ادلوةل ٕالصالح النظام الاقتصادي ، وما يه ٕاّال بداية لاكرثة ا2008املالية العاملية لسـنة 

  العاملي، انظر يف ذكل:

SUPIOT Alain, «Contribution à une analyse juridique de la crise économique de 2008 », 
RIT, vol. 149, n° 02, 2010, p 166. 
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 يسمح إببرامه ملدة ال تتجاوز ثالثة ٔاشهر يف ٔاغلب احلاالت القانونية )892(06-82املرشع يف قانون 
لكن  ،ٔا من القانون نفسه/34املسموح هبا، مع ٕاماكنية جتديده ملرة واحدة فقط طبقا لنص املادة 

دة القصوى لعقد العمل حمدد املدة وال ٕاىل املفيه املرشع مل يرش  11-90بعد صدور قانون رمق 
بل ٔاكرث من ذكل وسع نظام التعاقد ٕاىل الوظيفة العمومية مبوجب املادة  عىل عدد مرات جتديده،

د ليحد )894(308-97حيث صدر مرسوم رمق  املتعلق ابلوظيفة العمومية )893(03- 06من ٔامر  19
  .للنظام القانوين املطبق عىل توظيف أالعوان املتعاقدين يف الوظيف العمويم

مل يكن يتبناه املرشع  ،كام ٔان موضوع الترسحي للتقليص من عدد العامل ٔالسـباب اقتصادية
يف النصوص أالوىل لتنظمي عالقات العمل بعد الاسـتقالل، لكن مت الرتاجع بشلك لكي اجلزائري 

اللجوء ٕاىل الترسحي للتقليص من عدد العامل  نظم، ٕاذ )895(11- 90انون عن هذا أالمر يف ق
بل ؤاكرث من ذكل  ملؤسسة يف القطاعني العام واخلاص،اليت تعرفها ا )896(لٔالسـباب الاقتصادية

، ٔالن )897(نص عىل ٕاماكنية تطبيق الترسحي للتقليص من عدد املوظفني يف الوظيفة العمومية
                                                            

مارس  02، صادر يف 09العمل الفردية، ج ر عدد ، يتعلق بعالقات 1982فيفري  27، مؤرخ يف 06- 82قانون  - 892 
  ، امللغى.1982

 ، صادر46، ج ر عدد يتضمن القانون أالسايس العام للوظيفة العمومية، 2006يوليو  15، مؤرخ يف 03- 06ٔامر  - 893 
  .2006يوليو  16يف 

املتعاقدين وحقوقهم حيدد كيفيات توظيف أالعوان ، 2007سبمترب  29، مؤرخ يف 308-07مرسوم رئايس رمق  -  894 
، ج ر عدد وواجباهتم والعنارص املشلكة لرواتهبم والقواعد املتعلقة بتسـيريمه وكذا النظام التأدييب املطبق علهيم

  .2007سبمترب  30، صادر يف 61
 ون رمقـــمن قان 71ٕاىل  69واملواد من  6/ 66من العامل ٔالسـباب اقتصادية يف املادة رس الترسحي للتقليص كُ  -  895 

عي رمق ـوم ترشيــمرسمبوجـب ميه ـ ذكل مت تنظ ـ؛ كيتعلق بعالقات العمل ،1990أفريل  21، مؤرخ يف 11- 90
يتضمن احلفاظ عىل الشغل وحامية أالجراء اذلين قد يفقدون منصب معلهم ، 1994ماي  26، مؤرخ يف 94-09

  .1994، صادر يف 34، جريدة رمسية عدد بصفة ال ٕارادية
، ٔاطروحة لنيل دكتوراه ادلوةل يف القانون، لكية الترسحي لسبب اقتصادي ذكل: عطاء هللا بومحيدة، انظر يف - 896 

 دراسة مقارنة اقتصادية:النظام القانوين للترسحي ٔالسـباب ؛ نبايل معاشو فطة، 2002احلقوق، جامعة اجلزائر، 
القانونية وإالدارية، جامعة مولود معمري، تزيي  ، رساةل لنيل درجة املاجسـتري يف القانون، معهد العلوماجلزائر فرنسا

 اـالرقابة القضائية عىل إالهناء الاقتصادي لعقد العمل دراسة مقارنة اجلزائر فرنس، فتحي وردية، 1998وزو، 
  .2003رساةل لنيل درجة املاجسـتري يف القانون، لكية احلقوق، جامعة مولود معمري، تزيي وزو، 

يتضمن احلفاظ عىل الشغل وحامية ، 1994ماي  26، مؤرخ يف 09- 94مرسوم ترشيعي رمق من  02نصت املادة  - 897 
تطبق ٔاحاكم هذا املرسوم الترشيعي عىل مجيع ، عىل: ((أالجراء اذلين قد يفقدون منصب معلهم بصفة ال ٕارادية

ٔالجراء املؤسسات وميكن متديدها أالجراء والهيئات املسـتخدمة للقطاع الاقتصادي همام اكن وضعها القانوين 
  رمغ ٔان ذكل مل يطبق معليا ))وإالدارات العمومية مبوجب نص خاص
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اكنت تسمح ابلترسحي ٔالسـباب اقتصادية يف القطاع اخلاص  11- 90القوانني السابقة عىل قانون 
نظرا الحتاكر ادلوةل النشاط الصناعي  )898(فقط، رمغ ٔان القطاع اخلاص اكن حمدود

  . )899(والتجاري

رس يف عىل احلد أالدىن من التنظمي اذلي كُ املرشع  عوض ٔان يُبقيفذكل، ٕاىل ٔاضف 
ويكفل آلية التفاوض امجلاعي لتحسني ما مت تكريسه  ،11- 90الترشيعات العاملية السابقة لقانون 

عن جزء هام من احلد أالدىن  1990يف  ةصادر يف قوانني العمل ال جنده تراجعمبوجب القانون، 
  املكرس يف القوانني السابقة وجعلها ميادين يمت تنظميها عن طريق التفاوض امجلاعي.

 يوفرها للعامل قبل تعديل قانون العمل تراجع يف امحلاية اليت اكن الترشيع نتج عن ذكل،
أصبح مينح هلم ف ،ترك جماالت عديدة للرشاكء لتنظميهاو  ،بتبنيه مرونة ٔاكرث يف عالقات العمل

هذا الرتاجع فُرض ابنتقال ادلوةل اجلزائرية من منط تسـيري  ،)900(مركزا قانونيا يف التفاوض امجلاعي
تطور قانون العمل اجلزائري بشلك تالل يف سبب اخ ذكل لك  ،)901(تتدخيل ٕاىل اقتصاد السوق

   عاملي.تنافيس تقديم، خاصة يف ظل حميط اقتصادي 

                                                            

، ج ر يتعلق ابالستامثر الاقتصادي اخلاص الوطين، 1982ٔاوت  21، مؤرخ يف 11- 82ٕاذ مل يسمح القانون رمق  -  898 
يون دينار جزائري ، إبنشاء مشاريع استامثر تفوق قميهتا ثالثني مل 1692، ص 1982ٔاوت  24يف  ، صادر34عدد 

  وما بعدها. 13منه، كام فرض احلصول عىل اعامتد مسـبق طبقا لنص املادة  02طبقا لنص املادة 
من قانون رمق  183، بداية مبوجب املادة 1990حفرية التجارة والصناعة مل يعرتف هبا يف الترشيع اجلزائري ٕاال بعد  - 899 

، مث 1990ٔافريل  18، صادر يف 16، ج ر عدد والقرضيتعلق ابلنقد ، 1990ٔافريل  14، مؤرخ يف 90-10
، صادر يف 64، ج ر عدد، يتعلق برتقية الاستامثر، 1993ٔاكتوبر  05، مؤرخ يف 12- 93مبوجب مرسوم ترشيعي 

منه، انظر يف ذكل:  37مبوجب املادة  1996منه. ودسـتوراي يف دسـتور  03/1، خاصة املادة 1993ٔاكتوبر  10
، مذكرة لنيل درجة املاجسـتري يف القانون، لكية احلقوق اجلزائر والصناعة يفٔا حرية التجارة مبدٔاودل راحب صافية، 

  .2001جامعة مولود معمري، تزيي وزو، 
900 - BORSALI HAMDAN Leila, «Le droit du travail algérien à l’épreuve de la 

mondialisation », l'Année du Maghreb, n° 04, 2008, p. 244. 

مما ال شك فيه ٔان نظام اقتصاد السوق ٔاثبت كفاءة ال ينازعه فهيا النظام القامئ عىل اقتصاد التدخل يف حتقيق معدالت  -  901 
منو عالية، لكنه يف الوقت ذاته ٔاثبت جعزا يف توزيع عادل لامثر هذا المنو، مفشلكة اقتصاد السوق تمكن يف كيفية حتقيق 

 .50يف الوقت نفسه، انظر يف تفصيل ذكل، يوسف ٕالياس، املرجع السابق، ص المنو الاقتصادي والعدل الاجامتعي 
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 تنافس، خلق ق تنظمي المتويل ادلويلطر وعوملة  يف الاقتصادتبين سـياسات الانفتاح ٕاّن 
حتت غطاء ماكحفة البطاةل  يق النجاعة والفعالية الاقتصادية، من ٔاجل حتق )902(يف أالنظمة الوطنية

كبرية  اتٔازم تدلوو  )903(د هذه التنظاميت الوطنيةأالمر اذلي هدّ  ،قيق الرخاء الاجامتعيوحت 
  . احلايل أظهرت هشاشة التنظمي ادلويلفمست مجيع البدلان الصناعية مهنا والنامية 

 العديد من البدلان تأثرت اقتصاداي، ما ٔادى هبا ٕاىل الرتاجع عن امحلاية الاجامتعية ،ابلتايل
مس حىت املزااي اليت مل  املمنوحة للعاملاحلقوق عن  ، هذا الرتاجعترشيعاهتايف مكسب  اليت اكنت

 ورــض أالجـيُعرف لها ٔاي تقليص منذ ظهور ترشيعات امحلاية الاجامتعية مثل ما يتعلق بتخفي
هذه أالزمات بدلان عىل حافة إالفالس والاهنيار الاقتصادي وما ينجم  ودلتٔاكرث من ذكل و 

  .)904(اثر اجامتعية يصعب حتملهاعنه من أ 

 )905(احلاجة ٕاىل جعل عالقات العمل مرنة ٔاكرث لتواكب العوملة ، جعلتالظروف لك هذه
ٔاو  لالرتدادبل لكها قابةل  ،ال ميكن ٔالي ترشيع ٔان يضمن بقاء املزااي املمنوحة للعامل قامئة ابلتايل

  احلد من الاسـتفادة مهنا.

  

                                                            
902 - MATOUSSI Mohamed Salah, «La mise en concurrence des systèmes juridiques 

nationaux: Réflexions sur l’ambivalence des rapports du droit et de la 
mondialisation», RIDE, n° 03, 2001, p. 270; BOUCKE Tine & MUS Manu, 
«Concurrence internationale et travailleurs. Ou se situent les syndicats?», in 
Solidarité en mouvement: perspectives pour le syndicat de demain, ASP édition, 
Bruxelles, 2009, p. 123; SUPIOT Alain, «Contribution à une analyse juridique de la 
crise économique de 2008», op.cit, p. 168. 

903 - JEAMMAUD Antoine, «Le droit du travail dans le capitalisme, question de 
fonctions et de fonctionnement», Massimo D'Antona, n° 41, 2005, p. 15. 

القروض الرهنية، ٔاو خاصة يف اليوانن واسـبانيا وٕايطاليا مثل ما حدث يف الوالايت املتحدة أالمريكية بعد ٔازمة  - 904 
  بعد ٔازمة منطقة اليورو.

905 - MOREAU Marie-Ange & TRUDEEAU Gilles, «Le droit du travail face à la 
mondialisation de l'économie», Relat. Ind., n° 01, 1998, p. 03; ENNACEUR 
Mohamed, «Le droit du travail à l'épreuve de la mondialisation», journée d'étude sur 
la réforme du code de travail, organisée par la faculté de droit de Sfax, 02 mai 1997, 
p. 49. 
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  الفرع الثاين
   للعامل املكتسـبةاملزااي  إالبقاء عىلللعامل ال يضمن م االٔكرث نفعا مبدٔا تطبيق أالحاك

  

فهـي لك حتسني اتفايق حلقوق  ،قواعد قانونيةا ينشأ من وضعاملزااي يف قانون العمل تعترب 
العامل مسـمتدة من الترشيع ٔاو التنظمي ٔاو االتفاقيات واالتفاقات امجلاعية ٔاو عقد العمل 

ٔاتت بأحسن مما هو عليه احلال يف  ٕانانونية ميكن ٔان تتضمن مزااي . فالقاعدة الق)906(الفردي
  السارية.القاعدة 

تكون مبقارنة  املزاايفالترشيع ال يتضمن مزااي مبا ٔانه يتضمن حد ٔادىن من امحلاية، بل  ،ذلكل 
 مقارنة لشخص العامل، ٔالن ٔاو ال مزاايٕان اكنت تتضمن  نتوصلهبذا احلد أالدىن ل  التاليةالقواعد 
يسـتفيد مهنا العامل تكون يف الوقت نفسه حاةل رضر ابلنسـبة لشخص آخر هو اليت  املزااي

  .)907(صاحب العمل

ُ يف قانون العمل ٕاّن السبيل الوحيد  يمتتع هبا ابملزااي اليت  من الاحتفاظ العاملمكّن اذلي ي
لنص الوحيد افصامتا حول هذه املساةٔل  بقي الترشيع اجلزائريلكن  هو صريورهتا مكتسـبة هل،

 اليت 11- 90من قانون رمق  04مكرر  73املرشع املزااي املكتسـبة هو نص املادة  هاذلي يذكر في
 الطرفني وعرببشلك تعسفي املكتسـبة للعامل حني ترسحية  )908(]ابملزاايلزم القايض ابالحتفاظ [تُ 

  يف منصبه. عن قبوهلم حل ٕادماج العامل

   لكن كيف يكتسب العامل هذه املزااي؟ 

                                                            
906 - CHAUCHARD Jean-Pierre, Répertoire Dalloz droit du travail, V° Conventions et 

accords collectifs de travail (régime juridique: conclusion, application, sanctions), p 
25. http://decouvrir.dalloz.fr 

907 - DOCKES Emmanuel, L’application dans le temps des règles de droit du travail, 
op.cit, p 470.  

يف النص ابللغة الفرنسـية بعبارة "الامتيازات  Avantage acquisترمجة عبارة  نالحظ ٔان املرشع ٔاخطأ يف - 908 
  املكتسـبة، والصحيح يف نظران هو "املزااي املكتسـبة".
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من قبل الغرفة الاجامتعية  بني مفهوم احلق املكتسب ومفهوم املزااي املكتسـبة هناك خلط 
حيث ٔان مبا ييل: (( )909(2000جانفي  18حيث قضت يف قرارها املؤرخ يف ابحملمكة العليا، 

الامتيازات املكتسـبة تعترب حقوقا قامئة وغري احامتلية يسـمتدها العامل ٕاما من القانون وٕاما من 
ظام ادلاخيل وٕاما من عقد العمل وٕاما من االتفاقيات امجلاعية واكن يسـتفيد مهنا طيةل رساين الن

)). مبثابة احلقوق املكتسـبةهذا أالساس تعترب الامتيازات املكتسـبة  وعىلعالقة العمل، ؤانه 
  نورد عىل هذا القرار املالحظات التالية: 

ل ال ميكن ٔان تكتسب يف قانون العمل ٕان ما يتضمن القانون من حقوق يسـتفيد مهنا العام
ٔالن ذكل يعىن ٔان من ٔابرم عقد معل يف ظل قانون قدمي يظل يسـتفيد منه حىت ولو مت تعديل 

  هذا القانون، لكن هذا يتعارض مع مبدٔا التطبيق الفوري واملبارش للقانون.

رار ال يبني لنا مث ٔان املزااي اليت يسـتفيد مهنا العامل من املصادر أالخرى املذكورة يف الق
  ال ميكن الرتاجع عهنا. حىتالطريقة اليت يكتسـهبا العامل 

اكتساب  ، ال يبني املرشع يف قانون العمل الوسـيةل القانونية اليت متكّن العامل منابلتايل
ون طبقا لقان فال جمال لبقاء هذه املزااي ٕاذ لك ما يمتتع به العامل هبا، ليمتتعواردية وامجلاعية املزااي الف
  .)910(اجلزائري من مزااي قابةل للرتاجع عهنا العمل

                                                            

، مع تعليق القايض 2000جانفي  18، مؤرخ يف 182539قرار الغرفة الاجامتعية ابحملمكة العليا الصادر حتت رمق  - 909 
  .41، ص 2001، 02ضائية عدد السـيدة اسعد زهية، اجملةل الق

فكرة املزااي املكتسـبة معروفة يف القانون الفرنيس، تتعلق ابالتفاقيات امجلاعية اليت انهتـى أجلها ٔاو مت نقضها، فٕان مرت  -  910 
دون تعويضها ابتفاقية جامعية جديدة تنظم املواضيع نفسها لك  حددت بسـنة من اترخي نقض االتفاقية امجلاعية فرتة
، وال ميكن املعنيني تصري مكتسـبة لهؤالء العامل املنقضةالفردية اليت متتع هبا العامل مبوجب االتفاقية امجلاعية  املزااي

فقرة اثنية من تقنني العمل الفرنيس، اليت جاء نصها  L. 2261-14لصاحب العمل الرتاجع عهنا طبقا لنص املادة 
  اكلتايل:

((Lorsque la convention ou l'accord mis en cause n'a pas été remplacé par une 
nouvelle convention ou un nouvel accord dans les délais précisés au premier alinéa, 
les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu'ils ont 
acquis, en application de la convention ou de l'accord, à l'expiration de ces délais)). 

ٔاما املرشع اجلزائري انهتاء مدة االتفاقية امجلاعية تبقى ابلرمغ من ذكل سارية ٕاىل غاية ٕابرام اتفاقية جامعية جديدة 
ة وان مل توجد رشوط مغايرة تبقى االتفاقياليت جاء نصها: (( 11- 90من قانون رمق  02فقرة  117طبقا لنص املادة 

ذات املدة احملدودة اليت حل ٔاجلها سارية املفعول اكتفاقية ٔاو اتفاق غري حمدودي املدة حىت يتوصل الطرفان ٕاىل 
وال ميكن، يف ٔاي حال من أالحوال، ٔان من القانون نفسه عىل: (( 02فقرة  133)). تضيف املادة اتفاقية جديدة
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ن العامل من اكتساب بعض املزااي حىت ولو نُص يف ترشيع العمل عىل وسـيةل متكّ  ،لكن
ا حني اليت يمتتعون هبا، ٕاال ٔان ذكل كام الحظه الفقه الفرنيس ليس حائال ٔامام ٕاماكن الرتاجع عهن

فكيف يواجه العامل حني  .)911(تعرفها املؤسسة ميكن ٔانأالوضاع الاقتصادية الصعبة اليت 
عن بعض من املزااي اليت التفاوض مع صاحب العمل حول احتفاظه مبناصب العمل مقابل ختلهيم 

ال ميكن للمرشع ٔان يتدخل ليفرض علهيم ٔان ال يتنازلوا عن هذه املزااي يف هذه احلاةل اكتسـبوها، 
، ٔاو لسبب ختفيف اظ العامل عىل منصب معهلٔالن املقابل هو حف نقانوان اكنت مكتسـبةولو 

  .)912(أالعباء الاجامتعية للمؤسسة

ابلتايل، تعترب الوضعية املالية واحمليط الاقتصادي للمؤسسة أكمه قيد عىل أالخذ مببدٔا 
تطبيق أالحاكم االٔكرث نفعا للعامل بشلك مطلق، فبعد انسحاب ادلوةل من النشاط الاقتصادي 

القات املهنية والاجامتعية، مل يعد إبماكهنا التدخل يف لك مّرة لتقدم وٕازاةل التنظمي عن الع
مساعدات معومية للمؤسسات الاقتصادية، ٔالن ذكل من شأنه ٔان يؤدي ٕاىل منافسة غري نزهية 

  .)913(بني املؤسسات الاقتصادية

  

  

  
  
  

                                                                                                                                                                              

واليت تبقى خاضعة لٔالحاكم املعمول هبا ٕاىل غاية ٕابرام اتفاقية  يؤثر نقض االتفاقية عىل عقود العمل املربمة يف السابق
  )).جامعية جديدة

911 - CANUT Florence, L’ordre public en droit du travail, op.cit, p. 180 et s. 
912 - Ibid, p. 185. 

صادي اذلي يتناقض تقدمي مساعدات معومية للمؤسسات الاقتصادية يعترب وجه من ٔاوجه تدخل ادلوةل يف الاقت -  913 
مع مبادئ الاقتصاد احلر، غري ٔانه بعد كرثة أالزمات الاقتصادية واآثرها املتعددة ٔاصبحت هتدد اقتصاد ٔاكرب ادلول، 
ذلكل لك ادلول تقريبا قدمت مساعدات معومية للمؤسسات الاقتصادية لتجاوز الازمات الاقتصادية، كام حدث 

بعد ٔازمة  أالورويب، ويف دول الاحتاد 2008مة القروض الرهنية بعد سـنة يف الوالايت املتحدة الامريكية ٕاثر ٔاز 
  منطقة اليورو.
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  املطلب الثاين
  امل الع ايةاملقررة محل الترشيعية أالحاكم تضمنهتاجوانب هامة عن  التخيل

  

 وثورة التقنياتمن عوملة الاقتصاد  ،ٕان التحوالت الاقتصادية اليت شهدها العامل
ترخس نظام السوق  فقد سـامي عالقات العمل،الواالتصاالت تركت ٔاثرا كبريا عىل العالقات القانونية 

لتطغى  اقدالتع وتبنت حريةفكرة العقد  اليت ٔاعادتالليربالية احلديثة  وفق أالفاكر املتجددة يف
   .)914(عىل فكرة النظام

التنافس ادلويل بني الرشاكت الكربى العابرة للقارات واملتعددة اجلنسـيات عىل مع بداية و 
هذه تواجه  ٔانعىل املسـتوى الوطين حتاول  )معل وعامل (ٔاحصاباملؤسسات  ٔاشده ابتت
السـامي نني املقارنة دٔات بعض القواحتت هذا الضغط وبدعوة من العديد من اخملتصني ب .املنافسة

مرونة. ومع الازمات الاقتصادية اليت  ٔاكرثقانون العمل  امليض حنو جعل القانون الفرنيس
 ٔاحاكمرضورة فكفكة ٔاصبحت تصيب اقتصاد لك ادلول تقريبا عات ٕاىل الواهجة املناداة ٕاىل 

     القتصاد.ابهنوض لتسهيل خلق مزيد من فرص العمل ولل قانون العمل

بني  هناك رصاعامن خالل تتبع التطور الترشيعي لقانون العمل ٔان  اواحضذلكل، ٔاصبح 
النظام  ٔاي  قانون العمل ٔاحاكمر الاقتصاد من حيرّ  ٔانحياول  أالول ،اجامتعيو اقتصادي منطني 

الاجنازات اليت مت  التفريط يفوعدم  اتملكتسـبابيمتسك  ٔانبيامن الثاين حياول  ،العام الاجامتعي
وال يزال يتخبط فيه ٔايضا مثل هذا الرصاع عرفه ترشيع العمل اجلزائري  ن العمل.حتقيقها يف قانو

  . )915(مبناسـبة التحضري وٕاعداد قانون معل جديد

                                                            
914 - KORICHE Mahammed Nasr-Eddine, «Droit du travail : persistance du statut légal 

et émergence de la contractualisation», colloque national sur la consolidation de 
l’aspect contractuel dans les relations de travail, organisé par la Faculté de Droit de 
l’Université Mohamed Essidik Benyahia, Jijel, le 21 & 22 avril 2009. 

ٔان هناك رسية مطبقة ويف ٕاطار مغلق يمت التحضري لهذا القانون اذلي ٔاعلن عنه منذ ٔاكرث من سـتة  لوحظ - 915 
يف ملتقى حول تكريس الطابع التعاقدي لعالقات ال أالسـتاذ قريش محمد نرص ادلين يف تدخالته (سـنوات، فكام ق

) ، بلكية احلقوق والعلوم السـياسـية جبامعة جيجل2009ٔافريل  22و 21العمل يف الترشيع اجلزائري، املنعقد يوما 
من ٔاهل الاختصاص يف جمال قانون   هل ٔاو يمت التحضري هل دون ٔان يمت استشارة ٔايّرضِ ٔانه مل يعرف قانوان حُ 

  العمل. 
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ٔالغى امحلاية اليت اكن العامل يمتتعون هبا  11-90جتدر إالشارة ٕاىل ٔان املرشع يف قانون ذلا 
 (الفرع أالول) ومل يقف ضد ، ابلنسـبة لتأمني منصب معل دامئ)916(مبوجب الترشيع السابق

التعسف يف ٕاهناء عالقة العمل من قبل صاحب العمل (الفرع الثاين)، كام جنده تنازل عن الرقابة 
العامل حني  يسبب الترسحي ٔالسـباب اقتصادية واكتفى برقابة عن السبب الاقتصادي اذلي

  التفاوض عن اجلانب الاجامتعي (الفرع الثالث).

  

  الفرع أالول
  العمل الهش اللجوء ٕاىليف حاالت توسـيع 

  

دخل  مل يضمن هلللعام ةصب معل دامئاتوفري من من مقتضيات حتقيق السمل الاجامتعي
سسة الاقتصادية قل اكهل املؤ ثال جيب ٔان ن  عري ٔانه، موذلوهي مبه معيشة كرمية هل وندوري حيقق

. ذلا الية وجناعة اقتصاديةٕاىل تكل اليت حتقق فع ال تبقى ٕاذ، تعيش يف حميط تنافس عاملي اليت
حتديد مدة  دون حرمان ٔاحصاب العمل منهشاشة الشغل، من عىل املرشع ٔان حيمي العامل 

عقد العمل يف احلاالت اليت ميكن ٔان خيفف العبء عىل املؤسسات الاقتصادية لكام اكنت حباجة 
  بشلك مؤقت. ٕاىل ٔايد عامةل

يف الترشيع اجلزائري قبل صدور  )917(د املدةالتنظمي القانوين لعقد العمل حمدابلرجوع ٕاىل 
، مبا ٔان حاالت هذا العقد فعال ٔانه عقد اسـتثنايئ، نالحظ ٔان املرشع جعل من 11-90قانون رمق 

  حمددة حرصا وكذا املدة القصوى حمددة قانوان. ٕاليهاللجوء 

                                                            

 32دد ـ، ج ر عيتضمن القانون أالسايس العام للعامل، 1978ٔاوت  05، مؤرخ يف 12-78ٔاعين خاصة قانون رمق  - 916 
يتعلق بعالقات ، 1982فيفري  27، مؤرخ يف 06-82قانون رمق و ، ملغى جزئيا؛ 724، ص 1978ٔاوت  08صادر يف 

  . امللغى.457، ص 1982مارس  02، صادر يف 09د ، ج ر عدالعمل الفردية

العقد اذلي تتحّدد هنايته بواقعة مسـتقبةل حمققة الوقوع، مىت اكن وقوعها حمامت ولو مل يُعّرف عقد العمل احملّدد املّدة بأنه؛ (( - 917 
رشح قانون ي يكن، ))، انظر يف ذكل: زهديعرف الوقت اذلي تقع فيه، وال يتوقف حتققها عىل ٕارادة ٔاحد املتعاقدين

، دار ٕاجارة اخلدمة ٔاو عقد الاسـتخدام (عقد العمل) وٕاجارة الصناعة ٔاو عقد املقاوالت العارش:املوجبات والعقود، اجلزء 
  ؛263 – 262، ص 1970الثقافة، بريوت، 

CORRIGAN-CARSIN Danielle, Répertoire Dalloz droit du travail, V° Contrat de travail 
à durée déterminée, 1988, p. 13. 
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بسبب أالزمة املتعددة  املفروضة بعد الرشوع يف إالصالحات الاقتصاديةغري ٔانه، 
نتيجة للتحوالت اجلذرية ، كذكل اليت عرفهتا اجلزائر يف هناية مثانينات القرن املايض )918(ٔالوجها

بعدما عربوا ضغط أالعوان الاقتصاديني  ابٕالضافة ٕاىل، اجلزائرية اليت رشعت فهيا ادلوةلالعميقة 
 د العملتنظمي حتديد مدة عق املرشع اجلزائري غّري تبين سـياسة اقتصاد السوق،  عن رغبهتم يف

ل ـحاالت معينة يسمح فهيا بتحديد عقد العم عىلفبالرمغ من ٕابقاءه   11-90مبوجب قانون رمق 
كام ٔان املدة القصوى لعقد العمل حمدد املدة  ،(ٔاوال) ٕاال ٔان هذه احلاالت جاءت عامة يف مفهوهما

  .(اثنيا) مل تعد حمدد من قبل املرشع

  عقد العملمفهوم حاالت حتديد مدة يف توسـيع  –ٔاوال 

ُ املرشع احلاالت القانونية اليت حيدد  مبوجب نص حتديد مدة عقد العمل  عند حتققها سمحي
أالعامل ٕاذ وردت حرصا يف مخس حاالت قانونية ويه  ،11- 90من قانون رمق  )919(12املادة 

املرتبطة بعقود أالشغال واخلدمات غري املتجددة، اسـتخالف عامل مثبت، لك أالشغال ادلورية 
ت الطابع املتقطع، أالعامل املومسية ٔاو املتعلقة بزتايد يف جحم النشاط، ٔاو أالعامل املؤقتة حبمك ذا

  .)920(طبيعهتا

نالحظ ٔان هناك نقص يف تنظميها وكذا توسـيع من هذه احلاالت لكن ملا ندرس لك حاةل 
  .مفهوهمايف 

                                                            

، جامعة مولود معمري تزيي املؤسسة العامة ذات الطابع الاقتصادي، معهد احلقوق والعلوم إالداريةزواميية رشـيد،  -  918 
  .21وزو، (مطبوعة غري منشورة)، ص 

كن ٕابرام مي، يتعلق بعالقات العمل، عىل: ((1990ٔافريل  21، مؤرخ يف 11-90من قانون رمق  12تنص املادة  -  919 
  عقد العمل ملدة حمدودة ابلتوقيت الاكمل ٔاو التوقيت اجلزيئ يف احلاالت املنصوص علهيا رصاحة ٔادانها:

  ـ عندما يوظف العامل لتفنيد معل مرتبط بعقود ٔاشغال ٔاو خدمات غري متجددة. 
م ٔان حيتفظ وجيب عىل املسـتخد مؤقتا،ـ عندما يتعلق أالمر ابسـتخالف عامل مثبت يف منصب تغيب عنه  

  مبنصب العمل لصاحبه.
  ـ عندما يتطلب أالمر من الهيئة املسـتخدمة ٕاجراء ٔاشغال دورية ذات طابع متقطع. 
  ـ عندما يربر ذكل تزايد العمل ٔاو ٔاسـباب مومسية. 
  عندما يتعلق أالمر بنشاطات ٔاو ٔاشغال ذات مّدة حمدودة ٔاو مؤقّتة حبمك طبيعهتا. -  
  )).مدة عالقة العمل ؤاسـباب املّدة املقررة احلاالت،مجيع هده  يف العمل،ويبني بدقة عقد  

نالحظ ٔان هذه احلاالت امخلسة حيددها املرشع بشلك حرصي، وال جيوز ٔالي اكن ٔان يضيف حاةل ٔاخرى. وهو  -  920 
أالمر اذلي وقفت عليه احملمكة العليا حني قضن ٔان "رضورة املصلحة" ليست حباةل من حاالت حتديد مدة عقد 

 09. انظر قرار الغرفة الاجامتعية ابحملمكة العليا، مؤرخ يف 11-90من قانون رمق  12لعمل ٔالهنا غري واردة يف املادة ا
  .379، ص 2008، جمةل احملمكة العليا، 461905، صادر حتت رمق 2008ٔافريل 
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حلاالت الواردة ابلرجوع ٕاىل تفصيل ا :نقص يف تنظمي حاالت حتديد مدة عقد العمل –ٔا 
ٔان املرشع مل يعتين بلك تفاصيل حتديد مدة  يظهر لنا 11- 90من قانون رمق  12حرصا يف املادة 

  . )921(ليجعل من عقد العمل حمدد املدة عقد اسـتثنايئ قانوان ،حاةلعقد العمل حسب 

املادة السابقة، جتعل من املؤسسات اليت تعمتد يف نشاطها عىل نص فالفقرة أالوىل من 
. )922(قود أالشغال ميكهنا ٔان تعمتد لكيا عىل عامل بعقود معل حمددة املدة لتنفيذ هذه أالشغالع

نعمل ٔان لك مؤسسة تعمتد يف نشاطها عىل عقود أالشغال عندها جحم نشاط عادي، فاكن  غري ٔاننا
ويسمح لها ٔان تواجه  ،عىل املرشع ٔان جيربها عىل مواهجة هذا النشاط العادي بعامل دامئني

  حمددة املدة. معل فقط بعقودلنشاط غري العادي ا

ٔاما ابلنسـبة للفقرة الثانية من نص املادة السابقة، فاملرشع نص عىل ٕاماكن اسـتخالف عامل 
، لكن فرتة املرض قد تطول وال ميكن إالبقاء عىل عامل بعقد )923(مثبت تغيب عن منصبه مؤقتا

ل املثبت يف عطةل مرضية بل جيب تقييدها مبّدة معل حمدد املدة للك الفرتة اليت يكون فهيا العام
  .)924(زمنية

يسمح لصاحب العمل ٕابرام  السابقة، فاملرشعالرابعة من نص املادة كذكل ابلنسـبة للفقرة 
 الزتايد يف العمل، غري ٔاّن املرشع مل يوحض املقصود ابلزتايد يف العملعقد العمل حمدد املدة ملواهجة 

الزتايد يف العمل ميكن ٔان يكون اسـتثنايئ  ٔان مفعلوم ،ٔاي ختصيصالعبارة عامة دون  تل جاءب
فاكن  توسـيع نشاط إالنتاج مبوجهبا، ٔادت ٕاىلٔاو طبيعي نتيجة استامثرات قام هبا صاحب العمل 

 املؤقت والاسـتثنايئواهجة الزتايد ملعىل املرشع ٔان ينص عىل ٕاماكن حتديد مدة عقد العمل 
مبا  12غري ٔان العكس هو الوارد يف نص املادة . )925(تزايد العمل فقط دون النوع الثاين من للعمل

                                                            

من قانون  11مبوجب نص املادة ٕان املرشع اجلزائري هو من جيعل من عقد العمل حمدد املدة عقد اسـتثنايئ قانوان  - 921 
يعترب العقد مربما ملدة ٕاذ جاء نصها اكلتايل: (( ،، يتعلق بعالقات العمل1990ٔافريل  21، مؤرخ يف 11-90رمق 

  )).غري حمدودة ٕاال ٕاذا نص عىل غري دكل كتابة
922 - LANANI Mohamed, «Flexibilité ou précarité de l’emploi? Problématique du contrat 

du travail à durée déterminée », RAT, numéro spécial (l’emploi), n° 23, 1998, p. 69. 

يف احلقيقة هذا حق للعامل املثبت ٕان اكن خالل فرتة املرض تكون عالقة العمل معلقة وصاحب العمل جمرب  -  923 
ون رمق ــمن قان 65ادة ـص املـبقا لنابالحتفاظ للعامل الغائب ابملنصب ٔاو منصب مماثل بعد انهتاء فرتة التعليق ط 

  .، يتعلق بعالقات العمل1990فريل أ  21، مؤرخ يف 90-11

  .17بلمهيوب عبد النارص، املرجع السابق، ص  -  924 

  .20، ص املرجع نفسه -  925 
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دون ٔاي تنظمي مفصل  العمل ملواهجة الزتايد يف العمل ٔان املرشع نص عىل ٕاماكن حتديد مدة عقد
  لكيفية تنفيذ ذكل.

يسمح  ع، فاملرش 11- 90من قانون رمق  12من نص املادة  ةكذكل ابلنسـبة للفقرة أالخري 
 ما ٔاغفلغري ٔاّن العمل ٕان تعلق العقد بنشاطات ٔاو ٔاعامل مؤقتة حبمك طبيعهتا، بتحديد مدة عقد 

حاليا منذ كام فعل  هٔالن ،)926(لنشاطات ٔاو أالشغال املؤقتة حبمك طبيعهتاابقامئة  ه يهاملرشع حتديد
، حتت يد أالشغال املؤقتة حبمك طبيعهتاتبقى لصاحب العمل السلطة التقديرية يف حتد )927(1996
هذا الوضع املتودل  ع نزاع خيص عقد حمدد املدة حبمك الطبيعة املؤقتة للنشاط.فِ ٕان رُ  القايضرقابة 

ٔان يؤدي ٕاىل اختالف  عن عدم حتديد قامئة ابلنشاطات وأالشغال املؤقتة حبمك طبيعهتا من شأنه
  . 11- 90من قانون رمق  12من املادة  ةيف تطبيق الفقرة أالخري 

 ن أالمن والوقاية، فهل هو نشاط مؤقت حبمك طبيعته ٔام ال؟نشاط ٔاعواحول ال امثلنورد 
مبا ٔان لك املؤسسات حباجة ٕاىل ٔاعوان  ،جابة قد تكون بدهيية دلى البعضابلرمغ من ٔان االٕ 

، ٕاذ يمت من خالل كرثة نزاعات هذه الفئةلوحظ  من والوقاية (ومك مه كرث واقعيا) وهو مااالٔ 
يف بعض قد تصل  ،دودة املدة لفرتات طويةلبشلك مطلق مبوجب عقود معل حم تشغيلهم

  . )928(ٔان هذا العمل مؤقت حبمك طبيعتهيف العقد ويذكر دامئا  عّدة سـنواتلاملؤسسات 

ر هبا ٔان مثل هذه أالعامل مرتبطة ٔاساسا ابلوضعية أالمنية اليت مت غري ٔان ما يالحظ
أالمنية، وتريد التخلص مهنم ، ٕاذ جند املؤسسات حباجة ٕاىل هذه الفئة لكام ساءت أالوضاع ادلوةل

. لكن هل يعقل ٔان نسمح بتحديد مدة عقد معل وجتددها ملدة تزيد عن عرش امبجرد حتسـهن
   .سـنوات

                                                            

املرشع مسح  1996بعد  مث D.1242-1عىل العكس جند املرشع الفرنيس حيدد هذه النشاطات مبوجب املادة  -  926 
  فرنيس إبضافة نشاطات ٔاخرى لهذه القامئة مبوجب اتفاق جامعي موسع. انظر يف ذكل:ال

POULAIN Gay, Les contrats de travail a durée déterminée, LITEC, Paris, 1988, p. 
97. 

ب ٔامر مبوج 1996، ٔاضيفت بتعديل هذا أالخري يف 11- 90من قانون رمق  12ذكل ٔالن الفقرة اخلامسة من املادة  - 927 
  .1996يوليو  10، صادر يف 43، ج ر عدد 1996يوليو  09، مؤرخ يف 96-21

ابلرمغ من ٔان القضاة اكن علهيم ٔان يتأكدوا من ٔان العمل مؤقتا حبمك الطبيعة ٔام ال، لكن يف لك مرة يكتفون  -  928 
  ٕان اكنت املدة تالءم السبب املذكور يف العقد.و  ابلتحقق من وجود عقد مكتوب ٔام ال
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ن املرشع ٔاضاف حاالت جديدة إ  :مفهوهما واسع حتديد مدة عقد العمل ٔاسـباب–ب 
مجموعتني من  )06-82 (قانون رمق ٕاذ اكنت يف القانون القدمي ،يسمح فهيا بتحديد مدة عقد العمل

من  12عند تعديهل للامدة  1996ٔاربع حاالت ليضيف يف  11- 90مث جعلها يف القانون رمق  احلاالت
  .)929(حاةل خامسة 11- 90القانون رمق 

 عمل، غياب ادلقة يف تنظميهاالنالحظ يف هذه احلاالت امخلسة املرشوعة لتحديد مدة عقد 
ٔاية صعوبة يف حتديد مدة عقد  ونال جيدب العمل أصاحف مفهوم هذه احلاالت توسـيع ٔادى ٕاىلما 

ٕاذ ميكن ٕادخال تقريبا ٔاي نشاط مضن ٕاحدى هذه  ،)930(ملاعٔاي العمل عندما يريد تشغيل 
   .11-90من قانون رمق  12الواردة يف املادة  )931(احلاالت القانونية

ٔاحصاب ٕاال تريض ال  قريش محمد نرص ادلينأالسـتاذ عهنا ٕان مثل هذه الوضعية كام عرب 
   .)932(عالقات العملتسـيري ٔاكرث يف مرونة ين دوما يبحثون عىل اذلالعمل 

  املرشع ال حيدد املدة القصوى لعقد العمل حمدد املدة –اثنيا 

يعد حيدد املدة  حني تنظميه ملّدة عقد العمل ٔانه ملمن بني أالمور اليت ختىل املرشع عهنا 
ٔان تكون مدة العقد مالمئة  ٔاصبح يشرتط عوض ذكل ،مرات جتديدهعدد القصوى للعقد وال 

  .)933(للسبب املذكور يف العقد اذلي ٔادى ٕاىل حتديد مدة عقد العمل

                                                            

جتدر إالشارة ٕاىل ٔان املرشع اجلزائري يف مرشوع تقنني العمل املعروض حاليا للمناقشة ٔاضاف حالتني كسبب  -  929 
  لتحديد مدة عقد.

930 - LANANI Mohamed, op.cit, p. 67 ; BENHIZIA Mounir, Les contrats de travail dans 
l’EPE, éd société national de comptabilité, Alger, 1993, p. 32. 

جتدر إالشارة ٕاىل ٔان املرشع اجلزائري وٕان مل ينص رصاحة عىل رضورة ارتباط سبب حتديد مدة عقد العمل  - 931 
أالمر اذلي وهو ، 11-90من قانون رمق  11ابلنشاط العادي وادلامئ للمؤسسة، غري ٔانه ميكن الاكتفاء بنص املادة 

، ذكره ذيب 206710، حتت رمق 2000نومفرب  15ارها املؤرخ يف وقفت عليه الغرفة الاجامتعية ابحملمكة العليا يف قر 
لكن حيث ٔان وجاء فيه: (( 87عبد السالم، قانون العمل اجلزائري والتحوالت الاقتصادية، املرجع السابق، ص 

احملمكة... اعتربت ٔان منصب العمل املمتثل يف ٔامني احملفوظات هو معل دامئ وليس معال مؤقتا، ٔاي ٔان املطعون 
  ))ده عني يف منصب معل ذي طبيعة دامئة وابلتايل تعترب عالقة العمل دامئة...ض

932 - KORICHE Mohamed Nasr-Eddine, Droit du travail : les transformations du droit 
Algérien du travail entre statut et contrat, t 01, relation d’emploi et de travail une 
contractualisation relative, op.cit, p. 139. 

يتأكد ، يتعلق بعالقات العمل، عىل: ((1990ٔافريل  21، مؤرخ يف 11- 90مكرر من قانون رمق  12تنص املادة  -  933 
مفتش العمل اخملتص ٕاقلمييا، حبمك الصالحيات اليت خيّولها ٕااّيه التّشـريع والتنظيـم املعمول هبام، من ٔان عقد العمل 
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 مراقبة مدى موافقة سبباملرشع مفتش العمل صالحية للتأكد من تطبيق ذكل، خول 
 ٕالعادةٕان الحظ خروق فال حيق هل التدخل و  ،)934(هحتديد مدة عقد العمل مع املدة املذكورة في

 يالءمٕان مل جزائيا حمرض ابخملالفة قصد متابعة صاحب العمل  حترير هييف العقد بل فقط ميكنتك 
   اليت حيددها مفتش العمل. االٓجالالعقود اخملالفة يف 

الرقابة احلقيقة عىل مدى رشعية هذه العقود يه رقابة القايض اليت ميارسها مبناسـبة رفع ٔاما 
السلطة التقديرية  نّ غري أ  .)935(د مدة عقد العملرشعية حتدي ىدعوى ٔامامه للنظر يف مد

الواسعة اليت يمتتع هبا القايض يف هذا اجملال ميكن ٔان يؤدي ٕاىل اجهتاد قضايئ متناقض مبا انه 
  . )936(لق أالمر ابلوقائع ختضع للسلطة التقديرية لقايض املوضوع وحدهعيت

ليحافظ عىل  ،دد املدةليحدد املدة القصوى لعقد العمل حميفضل تدخل املرشع  ،ذلكل
جتعل من عقد العمل غري  11- 90من قانون رمق  11مبا ٔان املادة  ،تناسق النصوص القانونية

منصب معل دامئ للعامل  وهو ما يضمن أالصل وحتديد مدته هو الاسـتثناء، حمدود املدة هو
  هل امحلاية القانونية اليت ٔاراد املرشع حتقيقها. يوفر

ال يعرب عن اهامتم املرشع  )937(الواسعة اليت ختىل املرشع عن ضبطها فهذه السلطة التقديرية
حبامية العامل، حتقيقا للمبدٔا املنشود يف قانون العمل ٔانه هيدف يف أالصل ٕاىل حتقيق حد ٔادىن من 

  امحلاية للعامل.

                                                                                                                                                                              

من هذا القانـون، ؤان املّدة  12رم من ٔاجل ٕاحدى احلـاالت املنصـوص علهيا رصاحـة يف املادة ملّدة حمدودة ٔاب
  )).املنصوص  علهيا يف العقد موافقة للنشاط اذلي وّظف من ٔاجهل العامل

  يده.، عىل ذكر مدة العقد وكذا سبب حتد11-90من قانون رمق  12ٕاذ يلزم املرشع مبوجب الفقرة أالخري من املادة  -  934 

هذه ادلعوى تشرتط احملمكة العليا رفعها خالل فرتة تنفيذ العقد ال بعد انهتاء مدته، ٔانظر قرار الغرفة الاجامتعية  - 935 
 2009، جمةل احملمكة العليا، العدد أالول، 476502، صادر حتت رمق 2009جانفي  06ابحملمكة العليا، مؤرخ يف 

، جمةل احملمكة العليا، العدد الثاين 622703الصادر حتت رمق  ،2011جوان  02؛ والقرار املؤرخ يف 403ص 
وهو موقف يفتقد لٔالساس القانوين يف نظري، ٕاذ ال ميكن ٔان يسقط احلق يف طلب ٕاعادة  .213، ص 2011

تكييف عقد العمل حمدد املدة بشلك غري قانوين ٕاىل عقد معل غري حمدود املدة مبجرد انهتاء مدة العقد، ٔالن تقادم 
  احلق ال يسقط ٕاال وفق إالجراءات اليت حيددها املرشع يف هذا اجملال. هذا

  .24، ص 2001، 01، اجملةل القضائية، عدد عقد العمل حمدد املدةذيب عبد السالم،  -  936 
937 - KORICHE Mohamed Nasr-Eddine, Droit du travail : les transformations du droit 

Algérien du travail entre statut et contrat, t 01, relation d’emploi et de travail une 
contractualisation relative, op.cit, p. 139. 
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  الفرع الثاين
  التعسفيالتلقايئ يف منصب العمل حني العــزل  استبعاد الادماج

  

عمل بسلطة تأديب ٔاي عامل قام بأفعال تكيف يف القانون ٔاو النظام يمتتع صاحب ال
للمؤسسة بأهنا ٔاخطاء همنية، فيوقع عليه العقوابت املنصوص علهيا يف النظام ادلاخيل  )938(ادلاخيل

يبية حيدث ٔان صاحب العمل ال حيرتم القواعد التأد ،. لكن)939(إبتباع إالجراءات القانونية الالزمة
عترب ي ، ذكل عامل ولو مل يرتكب خطأ همين جسـمي ه ٔان يُّرسِحفميكن، ه التأديبيةحني ممارسة سلطت

  .سـتعامل سلطته يف التأديبتعسف يف ا

للطرفني  جيزياملرشع ، 11- 90من قانون رمق  )940(04مكرر 73لنص املادة ابلرجوع 
م يف زت ويل ،ٔان يرفض ٕاعادة ٕادماج العامل املرسح تعسفيا يف منصب معهل خاصة لصاحب العملو 

   .الترسحي التعسفيأن يدفع هل التعويض عن بهذه احلاةل 

خيول الترسحي للعامل اذلي مل عىل: ((تضيف من القانون نفسه  05مكرر  73املادة كام ٔان 
اذلي يتعرض هل العامل دون ٔان يرتكب  )). نتساءل عن املقصود ابلترسحييرتكب خطأ جسـامي...

   ؟)941(خطأ جسـامي
                                                            

مع صاحب العمل اذلي  11-90من قانون رمق  73ٕان املرشع يتقامس حتديد أالخطاء املهنية اجلسـمية مبوجب املادة  - 938 
  .11-90من قانون رمق  77لنظام ادلاخيل مبوجب املادة حيدد ٔايضا أالخطاء املهنية اجلسـمية والبسـيطة يف ا

ٕان املرشع يف الترشيع احلايل ال حيدد إالجراءات التأديبية اليت جيب ٕاتباعها حني الترسحي التأدييب بل يمت حتديدها  - 939 
قانون من  02/ 02مكرر   73ٔاساسا من قبل صاحب العمل يف النظام ادلاخيل، واكتفى بوضع ٕاجراءين يف املادة 

  ، وهام رضورة سامع العامل املعين وكذا التبليغ الكتايب لقرار الترسحي. 11-90رمق 

  من تقنني العمل الفرنيس. انظر: L.122-14-4هذا النص اسـتلهم من الترشيع الفرنيس مبوجب املادة  -  940 

Loi n°73-680, du 13 juillet 1973, Modification du code du travail en ce qui concerne 
la résiliation du contrat de travail a durée indéterminée, JORF du 18 juillet 1973, p. 
7763. 

  جند البعض تفطن ٕاىل مثل هذه احلاةل وتساءلوا عن النظام القانوين املطبق علهيا، ٔانظر يف ذكل: -  941 

YAKOUB Zina, «L’inéluctable affaiblissement du droit algérien du travail dans un 
contexte d’économie de transition», séminaire national sur la consolidation de 
l’aspect contractuel dans les relations de travail en droit Algérien, Faculté de droit et 
sciences politiques, Université Mohamed Essedik BEN YAHIA, Jijel, 21-22 avril 
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 فهمفهل ي  ،)943(ونية املرشع غري مفهومة )942(غري واحضة 05مكرر  37ٔان املادة  يُالحظ
ال تفيد ذكل ٔابدا ٔالن النص ٔالفاظ ع يقصد الترسحي ٔالسـباب اقتصادية؟ يف الواقع بأن املرش  ذكل

 نرى ٔانذلا وجب التقيد حبرفية النص.  "اذلي مل يرتكب خطأ جسـامياملرشع يسـتعمل عبارة "
فصاحب العمل ميكنه ترسحي عامل ولو مل يرتكب ٔاي خطأ  04مكرر  73ملادة اب مرتبطتفسريه 

   .)944(همين جسـمي

مقتضيات حامية العامل تقتيض ٔان عالقة العمل ال ميكن لصاحب العمل ٕاهناءها ٕاال غري ٔاّن 
اعتبار  ميكنحدى هذه أالسـباب قتصادية، وحني الترسحي يف غياب إ لٔالسـباب التأديبية ٔاو الا

   ٔاثر ٕاعادة ٕادماج العامل يف منصبه مع التعويض.إالهناء تعسفي ينتج عن ذكل

  ٕاعادة ٕادماج العامل يف منصب معهل كضامن حقيقي من تعسف صاحب العمل - ٔاوال 

 )945(04مكرر  73املادة ينص يف  1991 يف بعد تعديهل 11- 90اكن املرشع يف قانون رمق 
العامل بشلك  ٕادماجعادة ابٕ  يضمك القاالترصحي ابلطابع التعسفي للترسحي التأدييب يودل احلعىل ٔان 

  يف منصب معهل.  آيل

                                                                                                                                                                              

2009, p. 06; KORICHE Mohamed Nasr-Eddine, Droit du travail : les 
transformations du droit Algérien du travail entre statut et contrat, t 01, relation 
d’emploi et de travail une contractualisation relative, op.cit, p. 268. 

942 - YAKOUB Zina, op.cit, p. 07. 

 66ميكن ٔان يمت ابلرجوع ٕاىل املادة  05مكرر  73يف حتليل أالسـتاذ قريش محمد نرص ادلين، يذكر ٔان فهم املادة  -  943 
، حني عدد حاالت ٕاهناء عالقة العمل مسى "العزل" دون ٔان يصفه، فهو يرى ٔان ذكل دليل 11- 90من القانون رمق 

  ييب والعزل لسبب فردي يتعلق بشخص العامل. انظر يف ذكل: عىل ٔان املرشع يريد ٔان ميزي بني العزل التأد

KORICHE Mohamed Nasr-Eddine, Droit du travail : les transformations du droit 
Algérien du travail entre statut et contrat, t 01, relation d’emploi et de travail une 
contractualisation relative, op.cit, p. 269. 

أنه تكريس للترسحي ب فُرس، 11- 90من قانون رمق  5مكرر  73يف ظل غياب اجهتاد قضايئ يطبق نص املادة  -  944 
  الفردي ٔالسـباب مرتبطة بشخص العامل.

، ج ر 1991ديسمرب  21، مؤرخ يف 29- 91مبوجب قانون  11- 90ٕاىل قانون رمق  04مكرر  73مت ٕاضافة املادة  - 945 
يف حاةل الترسحي املعترب تعسفيا ٔاو املنفذ خرقا . ٕاذ جاء نصها اكلتايل: ((1991مرب ديس 25، صادر يف 68

الترسحي و /ٔاو ٔان يطلب  القانونية و /ٔاو االتفاقية إاللزامية، ميكن العامل ٔان يقدم طلب ٕالغاء قرار لٕالجراءات
  )).هنايئتعويضا عن الرضر احلاصل دلى اجلهة القضائية اخملتصة اليت تبت حبمك ابتدايئ و 



 الباب الثاين: نطاق مبدٔا تطبيق أالحاكم االٔكرث نفعا للعامل وحدوده
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مل يرتكب ٔاي خطأ والعامل اذلي مت ترسحيه بشلك تعسفي ففي ظل النص السابق عىل 
ذكل  الترسحي مل يكن رشعي، ٔانّ  يسرتد منصب معهل مبجرد حتقق القايض منٔان همين جسـمي 
املرشع فظل بعد ذكل اخلضوع  . غري ٔانّ للعامل لتفادي تعسف صاحب العمل حقيقي يعترب ضامان

كٍّهنم من طالبوا بأن ميٕاذ سـيري عالقات العمل، لرغبة ٔاحصاب العمل يف حتقيق مرونة ٔاكرث لت 
من دون متكيهنم من إالدماج االٓيل مبجرد ٕاماكن قطع عالقة العمل مع ٔاي عامل مع دفع التعويض 

  .ٕالغاء قرار الترسحي من قبل القايض

  الطرفني ل يف منصبه خيضع التفاقماج العامٕاعادة ٕاد -اثنيا 

 ةـل ال يرغبون يف بقاءه يف املؤسسـرغبة ٔاحصاب العمل يف ٕاماكن التخلص من ٔاي عام
ٔالغى املرشع حيث  ،1996يف  11-90من قانون رمق  )946( 04مكرر  73املادة  بتعديل حتققت

فال ميكن للقايض خيضع ٕالرادة الطرفني  ذكل إالدماج التلقايئ للعامل يف منصب معهل، ٕاذ ٔاصبح
ٔان حيمك إبدماج العامل املرسح تعسفيا يف منصب معهل ٕاال بقبول الطرفني حلل إالدماج وٕاال فال 

  ميكنه ٔان يلزم الطرفني عىل ذكل.

صاحب العمل ٕان مل يعد يرغب يف إالبقاء عىل عالقة العمل قامئة مع ٔاي  ،نتيجة ذلكل
الفردية وانهتت برفع ءات تسوية نزاعات العمل عامل فيرسحه تأديبيا، وٕان جلأ العامل ٕاىل ٕاجرا

 )947(فصاحب العمل ما عليه ٕاّال ٔان يمتسك برفضه ٕادماج العامل يف منصب معهل دعوى قضائية،
                                                            

 43، ج ر عدد 1996يوليو  09، مؤرخ يف 21-96، مبوجب ٔامر 11-90رمق من قانون  04مكرر  73مت تعديل املادة  -  946 
تفصل احملمكة اخملتصة ابتدائيا وهنائيا ٕاما إبعادة . ٕاذ جاء نص الفقرة الثالثة مهنا اكلتايل: ((...1996يوليو  10صادر يف 

حتفاظ ابمتيازاته املكتسـبة ٔاو، يف حاةل رفض ٔاحد الطرفني مينح العامل تعويضا ماليا ال ٕادماج العامل يف املؤسسة مع الا
  )).) ٔاشهر من العمل، دون إالخالل ابلتعويضات احملمتةل6يقل عن أالجر اذلي يتقاضاه العامل عن مدّة سـتة (

ً داوةل، ال كام عىل ٔان هذا الطلب جيب ٔان يقدم خالل املرافعات وقبل ٕادخال القضية يف امل - 947  من ٔان صاحب  فُهم خطأ
العمل ينتظر صدور احلمك القايض إبدماج العامل يف منصب معهل مث يرفض ذكل. يف هذه احلاةل حيق للعامل ٔان يرفع 

قضت احملمكة العليا يف قرارها الصادر حتت رمق  دعوى تعويض عن عدم تنفيذ احلمك القايض إبعادة ٕادماجه، حيث
حيث من الثابت ٔايضا ٔان التعويضات املطالب هبا من املطعون ضده مبا ييل :((...  2003سبمترب  14، املؤرخ يف 282894

جاءت بصدد عدم الامتثال حلمك هنايئ قىض لصاحله إبعادة إالدماج يف منصب معهل، ؤان التعويض ال ميكن الفصل فيه ٕاال 
.))، كام ٔان للقايض السلطة التقديرية املطلقة يف تقديره وهو ..4- 73من القانون املدين وليس عىل املادة  124بناء عىل املادة 

حيث ٔانه مىت اكن مقررا : ((2005ماي  11املؤرخ يف  303938ما قضت به احملمكة العليا يف قرارها الصادر حتت رمق 
سلطة التقديرية قانوان ٔايضا ٔان منح التعويض نتيجة عدم تنفيذ حمك يؤسس طبقا ٔالحاكم القانون العام وتقديره خيضع لل 

 كام هل ٔايضا اللجوء ٕاىل التنفيذ اجلربي واملطالبة إبلزامه )). 2فقرة  4- 73للقايض خالفا للتعويض املؤسس عىل ٔاحاكم املادة 
 06، املؤرخ يف 474154ابلتنفيذ حتت طائةل الغرامة الهتديدية، حيث قضت احملمكة العليا يف قرارها الصادر حتت رمق 

ويأمر القايض حسب احلاةل وٕاذا ما طلب منه ذكل سواء إبلزام املمتنع بتنفيذ احلمك حتت طائةل :((... ، مبا ييل2009ماي 
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من  04كرر ـم 73ادة ـالثة من املـل الثاين الوارد يف الفقرة الثـبتطبيق احل )948(القايض ملزمو 
ض عن الترشيع التعسفي، عىل ٔان ال يقل هذا التعويض فيحمك للعامل ابلتعوي ،11-90قانون رمق 

  .دون إالخالل ابلتعويضات احملمتةل )949(عن ٔاجر سـتة ٔاشهر من العمل

من خالل النص السابق يالحظ ٔان املرشع خول صاحب العمل حق ٕاهناء عالقة العمل 
 قخلو  )950(مىت ٔاراد ذكل مع حتميهل دفع التعويض للعامل، ابلرمغ من ٔان النص جاء مهبام

  .)951(صعوابت يف تطبيقه

دون شك ٔان منح صالحية لصاحب العمل يف ترسحي العامل ولو مل يرتكب خطأ همنيا 
يؤّول عىل ٔان املرشع قد ختىل عن املبدٔا العام يف قانون العمل القايض بدميومة عالقة جسـامي 

  عن حامية مناصب معل العامل.العمل وهو ما يربز بشلك رصحي تراجعه 
                                                                                                                                                                              

 ))ٔاو يقيض ابلتعويض طبقا ٔالحاكم القانون املدين 04- 90من القانون رمق  39الغرامة الهتديدية املنصوص علهيا يف املادة 
 04، املؤرخ يف 580532عية ابحلمكة العليا الصادر حتت رمق ٔان خيتار بني ادلعويني حسب قرار الغرفة الاجامت فعليه

  .180، ص 2011، جمةل احملمكة العليا، العدد أالول، 2010مارس 

 ، جمةل احملمكة العليا2009ماي  60، املؤرخ يف 490426انظر قرار الغرفة الاجامتعية ابحملمكة العليا، الصادر حتت رمق  - 948 
  .417، ص 2009العدد أالول، 

لكن ميكن تصور ٔان العامل يطلب تعويض ٔاقل من سـتة ٔاشهر، فهل القايض يف هذه احلاةل حيمك يف حدود ما يطلبه  - 949 
أالطراف، حتقيقا ملبدٔا ٔان القايض ال حيمك ٕاال مبا يطلبه اخلصوص. ٔارى ٕاىل ٔان القايض هنا ملزم ابحرتام احلد أالدىن 

ٔاما ٕان مل يطلب العامل ٔاي تعويض فهنا ٔارى ٔان القايض ال جيب عليه املفروض قانوان وهو ٔاجر سـتة ٔاشهر عىل أالقل. 
  ٔان حيمك بأي تعويض للعامل مبا ٔانه مل يطلب التعويض.

املرونة يف ٕاطار عقد العمل كوسـيةل لتحقيق الشغل الاكمل: دراسة مقارنة بني القانون اجلزائري بولكي حسن شكيب،  - 950 
روحة لنيل درجة ادلكتوراه يف القانون اخلاص، لكية احلقوق، جامعة جياليل ، ٔاطالقانون الفرنيس والقانون املرصي

  .313، ص 2009اليابس، سـيدي بلعباس، 

تطبيق للنص من قبل القضاة ما اسـتدعى تدخل احملمكة العليا ٕالعطاء التفسري الصحيح، حيث قضت  وءلوحظ س - 951 
من  4مكرر 73ماج العامل يف منصبه تأسيسا عىل نص املادة يف العديد من املرات ٔان رفض ٕاعادة ٕاد الغرفة الاجامتعية

، من هجة.  ومن هجة ٔاخرى، لوحظ ، جيب ٔان يكون خالل املرافعة وقبل ٕادخال القضية يف املداوةل11- 90قانون رمق 
م فهم للنص من قبل ٔاحصاب العمل خاصة حني رفضهم ٕادماج العامل اذلين حتصلوا عىل ٔاحاكم قضائية تفيد ٕادماهج وءس

يف مؤسساهتم، أالمر اذلي تصدت هل ٔايضا الغرفة الاجامتعية للمحمكة العليا حني اعتربت ذكل ٔانه رفض لتنفيذ حمك 
قضايئ هنايئ وما يرتتب عنه من مسؤولية صاحب العمل، يف التنفيذ حتت طائةل الغرامة الهتديدية ٔاو التعويض، انظر يف 

، جمةل احملمكة العليا 2009ماي  06، املؤرخ يف 474154الصادر حتت رمق  ذكل قرار الغرفة الاجامتعية ابحملمكة العليا
 ، جمةل احملمكة العليا2010مارس  04، مؤرخ يف 580532؛ كذكل قرار صادر حتت رمق 399، ص 2009العدد أالول 

 العليااحملمكة ، جمةل 2011جوان  02، مؤرخ يف 636445؛ ٔايضا قرار صادر حتت رمق 180، ص2011العدد أالول، 
  .221، ص2011العدد الثاين، 
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292 
 

  ثالفرع الثال
  تنازل املرشع عن تنظمي تقليص عدد العامل ٔالسـباب اقتصادية

  

اعمتدت ادلوةل يف ظل التسـيري الاشرتايك عىل إالفراط يف حامية العامل ابعتبارمه جزًءا ال 
من النظام الاقتصادي، ذلا ترتب عىل هذه السـياسة تضخمي يف عدد العامل وارتفاع  يتجزأ 

هذا من بني أالسـباب الكثرية اليت ٔادت . )952(هل ٕانتاج حقيقييقاب ملتاكليفهم ابلرمغ من ٔان ذكل 
صدار ترشيعات ابٕ بدٔات كل ذل ،ابدلوةل ٕاىل الرتاجع عن منط التسـيري الاشرتايك لعالقات العمل

ٕالعادة تنظمي عالقات العمل وفق الهنج اجلديد اذلي تريد ادلوةل  1990جديدة بداية من سـنة 
ريس اقتصاد السوق، اذلي يبىن يف ٔاساسه عىل الفعالية ٕاصالحات لتك عن طريق اختاذ ،تبنيه

  والنجاعة الاقتصادية.

اكن  اخلاص ٔان القطاع الاقتصادي ٔاساسا (بسبب السامح للمؤسسات العمومية بغرض
حمدودا خالل فرتة التسـيري الاشرتايك) بأن تتخلص من الفائض يف عدد العامل، ٔازال املرشع 

امل ٔالسـباب اقتصادية إبلغائه الرقابة إالدارية املسـبقة (ٔاوال) التنظمي عىل التقليص من عدد الع
مث مبوجب  11- 90من قانون رمق  69وٕاخضاع التقليص للتفاوض امجلاعي مبوجب نص املادة 

  .(اثنيا) 09-94املرسوم الترشيعي 

  عىل السبب الاقتصادياملسـبقة ٕالغاء الرقابة إالدارية  - ٔاوال 

ٕاىل  جلوئهيتحصل صاحب العمل عىل رخصة ٕادارية قبل اكن الترشيع السابق يشرتط ٔان 
قبل حترير الاقتصاد و تقرير اسـتقاللية املؤسسات ف معلية الترسحي ٔالسـباب اقتصادية، 

وبسبب ادلور  ،عالقات العمل يف ٔاسايس ، اكنت ادلوةل طرف)953(الاقتصادية العمومية
ادية العمومية اللجوء ٕاىل الترسحي الاجامتعي اذلي اكنت تريد تأديته مل يُسمح للمؤسسات الاقتص

                                                            

 »والاقتصادي للمؤسسة اخملوصصة والتسـيري التجاريحتليل التناقض بني امحلاية الاسـتثنائية للعامل «صباحيي ربيعة،  - 952 
امللتقى الوطين حول تكريس الطابع التعاقدي لعالقات العمل يف الترشيع اجلزائري، املنظم من قبل فرقة البحث ٔاثر 

 21جيجل، ات الاقتصادية عىل عالقات العمل يف الترشيع اجلزائري، لكية احلقوق والعلوم السـياسـية، جامعة إالصالح
  .01، ص 2009ٔافريل  22و

، ج ر يتضمن القانون التوجهيـي للمؤسسات الاقتصادية العمومية، 1988جانفي  12، مؤرخ يف 01- 88مبوجب قانون  - 953 
أن املؤسسات العمومية الاقتصادية مسـتقةل غري سلمي ب. لكن القول 30، ص 1988جانفي  13، صادر يف 02عدد 

  فهيا.فكيف لها ٔان تسـتقل عن ادلوةل ويه املالكة للك أالسهم 
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ٔالسـباب اقتصادية، الٓن مزيانيهتا مل تكن منفصةل متاما عن اخلزينة العمومية، ٕاذ اكنت تتلقى ادلمع 
  صعوابت مالية. تاملايل لكام عرف

ة ـاقتصادي ٔالسـباباللجوء ٕاىل الترسحي  فيهغري ٔان القطاع الاقتصادي اخلاص ُمسح 
  .)954(مسـبق من قبل مفتشـية العمل اخملتصة داريبرشط احلصول عىل ترخيص إ 

املتعلق ابلرشوط العامة لعالقة العمل يف القطاع  31- 75من أالمر رمق  39املادة فاكنت 
عندما تتعرض املؤسسة خلفض يف النشاط يتطلب تقليل عدد عىل ٔانه: ((تنص  )955(اخلاص

إالنتاج جيوز لها القيام ابلترسحي املسـتخدمني ٔاو ٕاجراء تعديالت تكنولوجيا هامة ٔاو ٕاعادة حتويل 
  امجلاعي للك مسـتخدمهيا ٔاو جزء مهنم مضن الرشوط املدرجة فامي ييل: 

برساةل موىص علهيا  والشؤون الاجامتعيةيتعني عىل املؤسسة رفع أالمر ملفتش العمل   - 
العمل التأكد عىل الواثئق املقدمة، وينبغي عىل مفتشـية  ءً رشوع ابلتحقيق يف عني املاكن بناقصد ال 

من حصة ادلواعي اليت تمتسك هبا املؤسسة، وميكهنا ٔان تسـتعني يف ٕاطار حتقيقها بلك عون 
متخصص اتبع لدلوةل، كام ينبغي علهيا ٔان تشاور حامت ممثيل العامل وتبت يف املساةٔل خالل مخسة 

  عرشة يوما من رفع أالمر ٕالهيا.
تشـية العمل والشؤون الاجامتعية ينبغي عىل صاحب العمل، بعد صدور إالذن من مف  -

  ....))وابالتفاق مع ممثيل العمل، ٔان يرشع يف الترسحي، مراعيا الرتتيب

فمل يسمح يف ظل هذا النظام لصاحب العمل اللجوء ٕاىل الترسحي ٔالسـباب اقتصادية دون 
احلصول عىل هذا إالذن من قبل السلطة إالدارية، حتت طائةل بطالن ٕاجراء الترسحي، وهو 

حيث يعاب من هجة ٔاخرى عىل القرار ((... قىض:مر اذلي وقف عليه اجمللس أالعىل حني االٔ 
من قانون العمل الٓن الترسحي امجلاعي ال  39املطعون فيه خمالفة القانون. لكونه جاء خمالفا للامدة 

                                                            
، امللتقى الوطين الثاين الظروف الاقتصادية »الترسحي للسبب الاقتصادي من الرقابة ٕاىل التفاوض«فتحي وردية،  -  954 

 2010مارس  11و 10مل يف الترشيع اجلزائري، لكية احلقوق والعلوم السـياسـية، يوما للمؤسسة ؤاثرها عىل عالقات الع
  .231 جامعة جيجل، ص

، يتعلق ابلرشوط العامة لعالقات العمل يف القطاع اخلاص، ج ر عدد 1975ٔافريل  29، مؤرخ يف 31- 75ٔامر رمق  -  955 
  . 527، ص 1975ماي  16، صادر يف 39
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ميكن اعتباره حصيحا دون ترخيص مسـبق من مفتش العمل ومبجرد عدم ٕاشعار مفتش العمل 
  .)))956( ... معيبابذكل يعترب

ترتيبا عىل ذكل، فٕان تدخل السلطة إالدارية اكن جيسد قانوان مفهوم الرقابة إالدارية 
سواء من حيث مدى الرقابة اذلي امتد ٕاىل  ،السابقة عىل ٕاهناء عالقات العمل ٔالسـباب اقتصادية

حّرا يف فمل يكن صاحب العمل  ،)957(وجديته، و كذا من حيث ٔااثرهالاقتصادي حقيقة السبب 
اللجوء ٕاىل الترسحي ٔالسـباب اقتصادية. وهذا حتقيقا للتوازن بني املصلحة الاقتصادية واملصلحة 

  سـبل لتفادي هذا إالجراء ٔاو الوسائل البديةل عنه. ال الاجامتعية للمؤسسة من خالل البحث عن 

عمل من ٔاكيد ٔان نظام الرقابة إالدارية يف لك ما هيم تسـيري عالقات العمل يفرغ صاحب ال
ترسحي موضوع  ٕافالتٔان  غري ما يتعلق بسلطة إالدارة والتسـيري،السلطات اليت يمتتع هبا خاصة 

العامل، نظرا لقوة  حبقوقمن ٔاي رقابة من شأنه ٔان يؤدي ٕاىل ٕاحجاف  العامل ٔالسـباب اقتصادية
ز ركاملصاحب العمل الكبرية يف بسط الرشوط اليت يريدها قبل التقليص من عدد العامل، و 

  .ٔالسـباب اقتصادية الضعف اذلي يوجد فيه العامل حني اللجوء ٕاىل تقليص يف عدد العامل

مل يعد ٔاي هجاز ملكف مبامرسة الرقابة عىل مدى جدية السبب يف الترشيع احلايل  ،ابلتايل
الاقتصادي اذلي يدعيه صاحب العمل للتقليص من عدد عامهل، حفىت القايض ٔاصبح يراقب 

إالجراءات القانونية للتقليص من عدد العامل، خاصة ما تعلق بوجود جانب ويتحقق من توافر 
اجامتعي وحصول تفاوض حوهل، مث ٔان صاحب العمل احرتم ما مت االتفاق عليه يف اجلانب 

  . )958(الاجامتعي
  لتفاوض امجلاعيل رشوط التقليص من عدد العامل ٔالسـباب اقتصادية  التخيل عن تنظمي –اثنيا 

مه رشط قبل اللجوء ٕاىل التقليص من عدد العامل اكٔ  )959(بب الاقتصاديالس يعّد توفر 
                                                            

 1989دد أالول، ـةل القضائية، الع، اجمل1984ٔافريل  04، املؤرخ يف 29691ار الصادر حتت رمق اجمللس أالعىل، القر   - 956 
  .177ص 

، رساةل لنيل شهادة ادلكتوراه يف احلقوق، جامعة حلوان ٕاهناء و تعديل عقد العمل غري حمدد املدةشواخ محمد أالمحد،  -  957 
  .230، ص 1997

  . 470، املرجع السابق، ص ائري والتحوالت الاقتصاديةقانون العمل اجلز ذيب عبد السالم،  -  958 
959  - Voir SACHS Tatiana, «La raison économique en droit du travail», RDT, 2011, p. 

550; VALLEE Guylaine; MIZUMACHI Yuichiro; SIMONENKO Valentina, «Le 
motif économique de licenciement», RDT, 2010, p. 600; BAUGARD Dirk, «La 
qualification de motif économique», RDT, 2009, p. 510; FIORENTINO Allison, «Le 
motif économique de licenciement», RDT, 2010, p. 736. 
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ال  11-90من قانون رمق  69املرشع اجلزائري يف نص املادة  ، ابلرمغ من ذكل،ٔالسـباب اقتصادية
ٕاذ اكتفى ابلنص عىل ٔان صاحب العمل ميكنه من تقليص  )960(حيدد مفهوم السبب الاقتصادي

من املرسوم  05قتصادية، أالمر نفسه ٔاكده يف نص املادة عدد العامل ٕان بررت ذكل ٔاسـباب ا
  . 09- 94الترشيعي رمق 

ل ليك يلجأ ٕاّن عدم حتديد ٔاي مفهوم للسبب الاقتصادي اذلي يستند ٕاليه صاحب العم
ٔاحصاب العمل ذكل ليقوموا ابلتقليص من عدد العامل  اسـتغاللٔادى ٕاىل  ٕاىل تقليص عدد العامل،
حتقيق مردود وجناعة ٔاكرث كام هو حال بعض السعي وراء بل  )961(ال لتفادي ٔازمة اقتصادية

املؤسسات اليت تلجأ ٕاىل التقليص من عدد عاملها من ٔاجل ٔان تزيد من قمية ٔاسهمها يف 
ٔاو كام هو حال املؤسسات الاقتصادية العمومية اليت تقوم إبجراءات التقليص من  .)962(البورصة

  كرث تأهيال.عدد العامل من ٔاجل توظيف عامل آخرين أ 

بعد توفر السبب الاقتصادي عىل صاحب العمل ٔان يعد جانب اجامتعي يعرضه عىل 
للوقوف  ،اللجوء ٕاىل التفاوض امجلاعيٕاّن  العامل قصد التفاوض عىل حمتواه وعىل كيفيات تطبيقه.

                                                            

  من تقنني العمل الفرنيس. L.1233-3عىل العكس جند املرشع الفرنيس يعرف السبب الاقتصادي مبوجب املادة  -  960 

لبعض حيرص السبب الاقتصادي يف الصعوابت الاقتصادية واملالية والتقنية بصورة عامة، ٔانظر يف ذكل: واحض ا -  961 
  ؛ 167، ص2005، دار هومة، اجلزائر، عالقات العمل يف ظل إالصالحات الاقتصادية يف اجلزائررشـيد، 

KORICHE Mohamed Nasr-Eddine, Droit du travail : les transformations du droit 
Algérien du travail entre statut et contrat, t 01, relation d’emploi et de travail une 
contractualisation relative, op.cit, p. 252; TRUSKOLASKI Muriel, La légitimité du 
motif économique de licenciement (contribution à l'étude sur la cause justificative), 
thèse de doctorat, université de Cergy-Pontoise, 2008, p. 73 et s. 

املؤسسات الاقتصادية وٕان حققت ٔارابح ونتاجئ ٕاجيابية لكهنا تلجأ ٕاىل تطبيق برانمج للتقليص من  تٕاذ ٔاصبح -  962 
ساب العامل اذلين فقدوا عدد العامل هبدف رفع قمية ٔاسهمها يف البورصة ما حيقق ٔارابح خيالية للمسامهني عىل ح 

  "، ٔانظر يف ذكل:Licenciement boursierمن مناصب معلهم. ومسى البعض هذا النوع بـ "

METIN David & DE LA GARANDERIE Dominique, «Faut-il un contrôle 
particulier des licenciements boursiers ?», RDT, 2012, p. 73; DESBARATS Isabelle, 
«La réforme de la modernisation sociale», D, 2003, p. 219; HANNOUN Charley, 
«L'impact de la financiarisation de l'économie sur le droit du travail», RDT, 2008, p. 
288; Keller Marianne, «Une délocalisation industrielle peut-elle constituer une cause 
économique réelle et sérieuse pour procéder à un licenciement économique ?», D, 
1995, p. 503. 
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أنه وسـيةل يريدها املرشع لتحقيق ب اعتبارهميكن عىل ٕاماكن صاحب العمل تقليص عدد العامل 
ال يريد ٔان يتدخل  كام ٔانهتوازن بني املصاحل الاقتصادية للمؤسسة واملصاحل الاجامتعية للعامل. ال 

   بل يضع اكمل الثقة يف الرشاكء الاجامتعيني. لتنظمي هذه املساةٔل

بعد التفاوض واالتفاق عىل اجلانب الاجامتعي يسعى الطرفني ٕاىل تنفيذه وفق القواعد 
  وإالجراءات اليت تضمهنا. 

، ملواهجة ذكل عىل فرضا ٔان الرشيك الاجامتعي (ممثلو العامل) يرفضون التفاوضكن ل
وتقليص كام تصوره هو وحده الاجامتعي  اجلانببتطبيق إالجراءات صاحب العمل ٔان يواصل 

  .)963(عدد العامل كام ٔاعده هو، وهو أالمر اذلي وقفت عليه ابحملمكة العليا

ٕاالّ اخليار  ٕاذ مل يعد هلم العامل، رقاب عىلضعت السـيف و ٕان احملمكة العليا ابجهتادها هذا 
أالمر يؤدي حامت  غري ٔانّ رفض التفاوض ٔاو  ،اذلي يؤدي ٕاىل الترسحيٕاما التفاوض  ،بني ٔامرين

  ٕاىل الترسحي ٔايضا. 

العامل للسبب الاقتصادي املعروض علهيم من قبل يفهم منه رفض  ،غري ٔان رفض التفاوض
ناك نزاع جامعي يف العمل جيب تسويته وفق إالجراءات املنصوص صاحب العمل، ابلتايل فه 

، ال ٔان نعاقب العامل بأن نسمح لصاحب العمل ابلترسحي ولو مل )964(02- 90علهيا يف القانون رمق 
 يكن هناك تفاوض عىل اجلانب الاجامتعي.

حي املتخذ عىل جزاء الترس 11- 90من قانون رمق  04مكرر  73يف املادة املرشع نص  كذكل
الصحيحة  إالجراءاتالقايض هل ، فميكن لصاحب العمل تصحيحها بعد ٔان يبني لٕالجراءاتخمالفة 

 ٔاما عندما إالجرائيةمن قبل صاحب العمل. يظهر ٔان النص متعلق ابخملالفة  إالتباعالواجبة 
 خيالف صاحب العمل قواعد الترسحي ٔالسـباب اقتصادية مثال دون ٔان يكون هناك فعال سبب

املتخذ ٔالسـباب اقتصادي فاملرشع ال يبني يف املادة السابقة وال ٔاي نص آخر جزاء الترسحي 

                                                            

، جمةل احملمكة العليا، العدد الثاين 575386، صادر حتت رمق 2011جانفي  06الاجامتعية مؤرخ يف  قرار الغرفة -  963 
  .186، ص 2011

من الزناعات امجلاعية يف العمل وتسويهتا وممارسة ، يتعلق ابلوقاية 1990فيفري  06يف  ، مؤرخ02-90قانون رمق  - 964 
  .وممتم معدل ،1990فيفري  07، صادر يف 06حق إالرضاب، ج ر عدد 



 الباب الثاين: نطاق مبدٔا تطبيق أالحاكم االٔكرث نفعا للعامل وحدوده
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. فاكن عليه املرشع ٔان يبني ٔان مثل هذا القرار ٔايضا ابطل، ويعاد ٕادماج )965(اقتصادية ومهية
 .)966(الفرنيس القانونٔايضا يف  لوحظالعامل يف مناصب معلهم، هذا املشلك 

لترسحي العامل اذلين تعرضوا ل العامل يف ٕاعادة التشغيل  ٔاحقيةعىل  نصمل ي كام ٔان املرشع 
، بل اكتفى مبنع صاحب العمل من )967(ٕا ن توفرت مناصب معل يف املؤسسة من جديد ٔالسـباب

فقرة  69تشغيل عامل آخرين يف مناصب العمل املعنية ابلتقليص من جديد طبقا لنص املادة 
ن ٔان مثل هذا النص غري منطقي فميكن ٔان مننع صاحب ، ابلرمغ م11-90من قانون رمق  )968(03

ٔاما املنع بشلك مطلق كام ورد يف نص  ،العمل تشغيل عامل آخرين من جديد ملدة حمددة فقط
تقليص عدد العامل بسبب ٔاوضاع اليت جلأت ٕاىل ، ٔالن املؤسسة التطبيق املادة فغري ممكن

 .)969(ا ٔان تشغل عامل آخرين من جديداقتصادية معينة، وٕان زالت هذه أالوضاع فأكيد ميكهن

  

  

                                                            

حسب الترشيع احلايل ملا يرسح صاحب العمل ٔالسـباب اقتصادية فالقايض يراقب ٕان احرتم إالجراءات القانونية  -  965 
ٔاو تعسفيا. مبا ٔان القايض ال يراقب الرشوط املوضوعية للترسحي واالتفاقية امللزمة ليرصح ٕان اكن الترسحي مّربرا 

ٔالسـباب اقتصادية (خاصة رقابة توفر السبب الاقتصادي) فال حيق هل مطلقا ٕالغاء قرار الترسحي وٕادراج العامل يف 
  منصبه أالصيل، بل يبني لصاحب العمل إالجراءات الواجب ٕاتباعها ليكون الترسحي مرشوعا.

966 - Voir PELISSIER Jean, «Défaut de cause économique et absence de nullité», RJS, n° 
07, 2012, p. 428. 

ابلرمغ من عدم ورود مثل هذا النص ٕاّال ٔان الغرفة الاجامتعية ابحملمكة العليا قضت بأولوية العامل املرسحني  - 967 
. انظر قرار الغرفة الاجامتعية ابحملمكة العليا ٔالسـباب اقتصادية يف اسـتعادة مناصب العمل اليت مت ترسحيهم فهيا

القانون الاجامتعي: حامية العامل . ذكرته بن رجال ٔامال، 1998ماي  12، املؤرخ يف 160775الصادر حتت رمق 
  . 64، ص 2009، منشورات برييت، اجلزائر، عند انهتاء عالقة العمل

، يتعلق بعالقات العمل 1990ٔافريل  21، مؤرخ يف 11-90 من قانون رمق 69جاء نص الفقرة الثالثة من املادة  - 968 
 امينع عىل ٔاي مسـتخدم، قام بتقليص عدد املسـتخدمني، اللجوء يف ٔاماكن العمل نفسهمرجع سالف اذلكر عىل: ((

  )).ٕاىل توظيفات جديدة يف أالصناف املهنية املعنية ابلتقليص

ية خاصة العمومية كثريا من الناحية العملية تلجأ ٕاىل تقليص من ظهر يف املامرسة العملية ٔان املؤسسات الاقتصاد -  969 
عدد عاملها بسبب الفائض يف عدد العامل اذلي ورثته عن فرتة التسـيري الاشرتايك، لكهنا ٔايضا تواجه مشلك عدم 

هةل) وتشغل تأهيل اليد العامةل اليت مت تشغيلها يف املايض فتلجأ ٕاىل تقليص عدد العامل من هجة (يد عامةل غري مؤ 
  من جديد ٔاحصاب الشهادات قصد حتسني تأهيل عاملها. 
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خنلص ٕاىل ٔان مبدٔا تطبيق أالحاكم االٔكرث نفعا للعامل ال يقيد املرشع يف ٕاماكن استبعاد 
تطبيقه ٔاو التخيل عن احلد أالدىن من امحلاية اليت اكن يمتتع هبا مجيع العامل مبوجب قوانني اكنت 

ر هبا ادلوةل ٔاو املؤسسات، فأول من سارية. لك ذكل مرده ٕاىل الظروف الاقتصادية اليت مت
  يضحى هبم مه العامل يف احلقوق واملزااي اليت يمتتعون هبا.

ال يمت  ،غري ٔان عمل الاقتصاد احلديث يؤكد ٔان مجيع أالزمات اليت عرفها الاقتصاد العاملي
ذكل حلها حبلول اجامتعية بل لكها يمت مواهجهتا حبلول ونظرايت اقتصادية جديدة، ابلرمغ من 

يتحجج ٔاحصاب العمل دوما مبرونة ٔاكرب يف تسـيري عالقات العمل يف مؤسساهتم مبربرات تفادي 
   .)970(أالزمات اليت تعرفها

كام ٔان هذا النقص الوارد يف ترشيع العمل فامي يتعلق حبامية العامل ميكن ٔان تسده االتفاقيات 
مث حني  ،ا قانوان كام ينبغيور املنوط هبامجلاعية من مسـتوى ٔاعىل من املؤسسة لو تؤدي ادل

تتدافع تكل القواعد االتفاقية مع القواعد الترشيعية اليت ختىل املرشع مبوجهبا عن حامية العامل 
تطبيق أالحاكم االتفاقية اليت سـتكون حامت ٔاكرث نفعا للعامل، فنكون حققنا املبدٔا اذلي ٔاراده 

عن طريق التنويع يف القواعد االتفاقية املرشع من خالل ختليه عن حامية العامل، وذكل سـيكون 
  ؤاخذ بعني الاعتبار وضعية وخصوصية لك قطاع نشاط.

  

                                                            

، فيه دعوة رصحية ٕاىل ٕاعادة النظر 2013جانفي  11ميكن ذكر االتفاق الوطين ما بني القطاعات املربم يف فرنسا بتارخي  - 970 
العامل يف قانون العمل الفرنيس، جلعل يف تنظمي العالقات املهنية والاجامتعية، خاصة ما يتعلق بأمناط امحلاية اليت يمتتع هبا 

الاقتصاد الفرنيس تنافيس كسبيل للخروج من أالزمة الاقتصادية اخلانقة اليت يعيشها. وحىت الفقه يرى يف هذا االتفاق ٔانه 
  وثبة جديدة لدلميقراطية الاجامتعية. انظر يف ذكل:

ANTONMATTEI Paul-Henri, «Fléxisécurité: nouvelle victoire de la démocratie sociale», 
Dr. soc, n° 02, 2013, p. 97. 
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  خامتةخامتة
تتيح دراسة موضوع تطبيق أالحاكم االٔكرث نفعا للعامل فرصة التأكد من أالمهية البالغة 

لعامل من الناحية الاجامتعية ل، ٕاذ حيقق حامية لتكريس هذا املبدٔا يف قانون العمل اجلزائري
يف  الاجامتعيحقق فعالية املؤسسة الاقتصادية، كذكل يضمن السمل والاسـتقرار به تتواملهنية و 

  اجملمتع.

من خالل هذا البحث نريد التأكيد عىل ٔامهية احللول اليت يوفرها ٕاعامل مبدٔا تطبيق 
أالحاكم االٔكرث نفعا للعامل يف قانون العمل اجلزائري، فهو ٔاساسا ميثل حال يعمل به حني التدافع 

  بني ٔاحاكم وبنود واردة يف مصادر متعددة.

ق أالحاكم االٔكرث نفعا للعامل مع قواعد ٔاخرى مل كام ٔاردان ٔان نوحض الفرق بني مبدٔا تطبي
ترىق بعد ٕاىل مصف املبادئ العامة للقانون، مهنا حماابة العامل يف قانون العمل، ٕاذ هناك 
حماوالت كثرية ينادى هبا من ٔاجل جعل قانون العمل يتطور ابجتاه واحد غري قابل لالرتداد دوما 

  يف مصلحة العامل.

لقانونية اليت يودلها الضعيف من الناحية الاقتصادية يف العالقة االعامل الطرف  ٕاذ يعدّ 
، فاملؤكد ٔان العامل هو احللقة أالساسـية يف معلية إالنتاج غري ٔانه فهو جدير ابمحلاية ،عقد العمل

  ال يعترب املسـتفيد أالسايس مهنا. 

فري حد ذلكل، لظروف ؤاسـباب متعددة سعت ادلول ٕاىل توفري حامية للعامل عن طريق تو 
ٔادىن من امحلاية يسـتفيد مهنا مجيع العامل، فلك نصوص قانون العمل يف معظمها تشلك حدا ٔادىن 

  من امحلاية ال جيوز الزنول عنه.  

فبعد تكريس الطابع التعاقدي لعالقات العمل الفردية وامجلاعية يف قانون العمل اجلزائري 
مبوجب  ،م عالقات العمل الفردية وامجلاعيةوٕازاةل التنظمي بأن ختىل املرشع عن تنظمي لك ما هي

كام اكن عليه أالمر يف ظل التسـيري الاشرتايك للمؤسسات، لصاحل  ،نصوص ترشيعية وتنظميية
ارتقوا ٕاىل تنظمي ما هيم العالقات املهنية الاجامتعية بأنفسهم مبوجب  نالرشاكء الاجامتعيني اذلي

  ا.االتفاقيات واالتفاقات امجلاعية للعمل ٔاساس

نتيجة ذلكل احتلت االتفاقيات واالتفاقات امجلاعية للعمل ماكنة هامة يف تنظمي عالقات 
تخذ بدٔات مالمح التنظمي اجلديد لعالقات العمل ت  1990العمل الفردية وامجلاعية، ومنذ سـنة 

ٕاذ ٔاصبحت العالقات املهنية والاجامتعية يف املؤسسات  ،الشلك املعروف حاليا تدرجييا
   مبوجب املصادر االتفاقية واملهنية.َري ة تسّ الاقتصادي



 خامتة

300 
 

يمكل ٔاساسا بل ،  التنظمي املتعلق بعالقات العملفأصبح قانون العمل ال ميثل لك
ابالتفاقيات واالتفاقات امجلاعية للعمل كذكل مبوجب النظام ادلاخيل للمؤسسة. ما ودل قواعد 

  قانونية من مصادر خمتلفة لكها سارية وقابةل للتطبيق. 

 مل ٔاكرث مما تضمنه النص الترشيعيلتايل، ميكن للنصوص االتفاقية ٔان تتضمن حامية للعااب
ٔاو ٔان االتفاقية امجلاعية للمؤسسة تتضمن ٔاكرث مما تضمنه النص الترشيعي لكن ٔاقل مما تضمنته 

ا ضمن حامية ٔاكرث للعامل ممٔان يتعقد العمل الفردي كام ميكن ل، من درجة ٔاعىلاالتفاقية امجلاعية 
ذكل اكن لك تضمنه الترشيع ٔاو ٔاي من املصادر االتفاقية أالخرى السارية يف املؤسسة. بسبب 

  قابةل للتطبيق.مهنا تكون عىل املرشع ٔان يبني حني تتدافع لك هذه أالحاكم ٔاي 

 منه 118ادة ـمن خالل نص امل 11-90أالمر اذلي حسمه املرشع جزئيا يف قانون رمق 
ل تطبيق النص االٔكرث نفعا للعامل حني تتدافع ٔاحاكم االتفاقيات حني فرض عىل صاحب العم

واالتفاقات امجلاعية للعمل السارية يف املؤسسة، كذكل نفس احلمك حني تدافع ٔاحاكم االتفاقيات 
  امجلاعية السارية وعقد العمل الفردي.

املرشع مل يفصل بشلك رصحي يف النص الواجب التطبيق حني حدوث تتدافع بني  لكن
ماكن تطبيق النص االٔكرث نفعا للعامل إ ية ٔاو همنية، غري ٔاننا اسـتنبطنا نص ترشيعي ونصوص اتفاق 

، حني مسح املرشع للرشاكء الاجامتعيني ٔان 11-90من قانون رمق  137من خالل نص املادة 
 ُ وجد ا يخمالفة ملنوا االتفاقيات واالتفاقات امجلاعية للعمل وعقود العمل الفردية بنودا تتضمن ضمِّ ي

استنقاص حقوق منحت ٕاىل  دفهتتكون اخملالفة  ٔاالوالتنظميية، برشط  يف النصوص الترشيعية
  للعامل مبوجب ترشيع العمل.

غري ٔانه ال يوجد نص يف قانون العمل اجلزائري يبني النص الواجب التطبيق حني تدافع 
من  هاعقد العمل الفردي، وغري  ٔاحاكم االتفاقية امجلاعية والنظام ادلاخيل ٔاو ٔاحاكم هذا أالخري مع

  املصادر املهنية خاصة.

حيسم فيه أالمر لصاحل تطبيق أالحاكم االٔكرث ملرشع ٔان يضع نص عاما ذلا رٔاينا ٔانه عىل ا
  نفعا للعامل حني تدافع نصوص تضمنهتا مصادر قانونية خمتلفة رمسية ٔاو اتفاقية وهمنية.

ام االٔكرث نفعا ـمن ٕاعامل مبدٔا تطبيق أالحك ةداسـتفمن الااملؤسسة الاقتصادية ميكُّن ذكل 
حيث  ،ىل عاملها مع وضعيهتا الاقتصاديةأالحاكم املطبقة ع مبالءمة عن طريق السامح لها ،للعامل

ٔان املزااي اليت متنح للعامل مرتبط ابلوضعية الاقتصادية للمؤسسة، فهذه املزااي تتطور مع تطور 
  املؤسسة.
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ات امجلاعية اليت مبوجهبا يفرتض ٔان يتحصل العامل عىل مزااي لوحظ يف الواقع ٔان االتفاقي
ٔاكرث ؤافضل غري فعاةل ٕاىل حد ما، فنالحظ ٔان ٔاغلب االتفاقيات امجلاعية يه ٕاعادة للنصوص 
القانونية القدمية واجلديدة، دون ٔان تعمل عىل خلق ومنح مزااي جديد للعامل. مثال لو نرجع 

موادها يه نسخة طبق أالصل يف ٔاغلب ، 1994املربمة سـنة ك لالتفاقية امجلاعية لرشكة سونطرا
  العديد من املؤسسات الاقتصاديةيف ه ميكن مالحظتهنفساحلال امللغى، و  06-82للقانون 

كام الحظناه دلى مؤسسات  11-90وهناك ٔاخرى قامت إبعادة كتابة نصوص القانون رمق 
 ُ امجلاعية  كرث نفعا للعامل ما دامت االتفاقياتفَّعل مبدٔا تطبيق أالحاكم االٔ اقتصادية ٔاخرى. فلن ي
   .ال تكون خالقة للمزااي

 تضمنتٕاذ يف االتفاقية امجلاعية الوطنية إالطارية للقطاع اخلاص،  لوحظعكس ذكل 
 ديدة مل يرش ٕالهيا املرشع ٕاطالقاالنصوص الترشيعية للعمل ؤاحدثت مزااي ج جاوزما  ٔاحاكهما

  . ة مدة العقدعامل بعقد حمدود املدة بعد هناياملؤقت يدفع للاكسـتحداهثا تعويضا عن العمل 

جيب ٔاوال العمل عىل حامية حق العامل يف التنظمي النقايب خاصة يف القطاع  ،حتقيقا ذلكل
اخلاص، مث تكريس حق العامل يف التفاوض امجلاعي دسـتوراي، إبدراج مادة دسـتورية تنص عىل: 

د التحسني االتفايق لظروفهم املهنية والاجامتعية ((حق العامل يف التفاوض امجلاعي قص
  مضمون)).

كام ٔان املوضوع مرتبط بتطوير املصادر االتفاقية واملهنية يف قانون العمل، وذكل لن يتحقق 
ٕاال يف حاةل وجود رشاكء اجامتعيني يمتتعون بقوة مطلبية واسـتقاللية. ٔالن املرشع اجلزائري ملا ٔازال 

هامة، ختص تنظمي العالقات املهنية والاجامتعية يف املؤسسة وجعلها من التنظمي عىل عدة ٔامور 
اختصاص الرشاكء، اكن عليه ٔان يتابع دوما تطور التفاوض امجلاعي عىل مسـتوى املؤسسات 

  والعمل عىل ترقيته. 

ٔالن قانون العمل تعرتضه صعوبة يف فرض قوة القانون، ٔالن املصلحة الاقتصادية للمؤسسة 
لب دوما ٕاّال ٕان وجدت يف املؤسسة منظامت نقابية قوية ميكهنا ٔان تأخذ عىل عاتقها يه اليت تتغ

  ادلفاع عىل مصاحل العامل.

  يف أالخري ٔارى ٔانه عىل املرشع تصويب وتعديل املواد التالية:

، ، حذف لكمة "االتفاقيات واالتفاقات امجلاعية"11-90من قانون رمق  62ابلنسـبة للامدة  -
حاكم االتفاقيات امجلاعية اليت اكنت ٔاكرث نفعا للعامل يف عقد العمل الفردي أالقل تدمج أ حىت ال 

ابلتايل من هجة العامل يريد ٔان يسـتفيد من البند  .نفعا للعامل، ٔالن مثل هذا الوضع قد يزول
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الوارد يف عقد العمل من جديد ٔالنه ميكن ٔان يكون ٔاكرث نفعا مرة ٔاخرى بعد هناية مدة االتفاقية 
اعية ٔاو تعديلها، كام ان صاحب العمل ميكنه ٔان يعدل االتفاقية امجلاعية دون ٔان تبقى احلقوق امجل

  الواردة فهيا سارية (تكل أالحاكم املدجمة يف عقد العمل).
 دذلكل مفخالفة عقد العمل لالتفاقية امجلاعية ال جيب ٔان يؤدي ٕاىل بطالن بنوده، بل تستبع

ن احتاج الهيا واكنت ٔاكرث نفعا هل إ ل ٔان يسـتفيد مهنا من جديد من التطبيق مؤقتا، وميكن للعام
 .يف املسـتقبل مرة ٔاخرى

"، ، ٕاضافة لكمة "التنظميية" بعد لكمة "الترشيعية11- 90من قانون رمق  78ابلنسـبة للامدة  -
ٕاذ سقطت لكمة "التنظميية"، وهو ما يويح ٔان النظام ادلاخيل ميكنه ٔان خيالف النصوص 

نقاصها من احلد أالدىن من امحلاية اليت توفرها النصوص التنظميية، غري ٔان النص التنظميية ابست 
  ابللغة الفرنسـية وردت لكمة "التنظميية" بعد لكمة "الترشيعية".

، تعويض عبارة "الامتيازات املكتسـبة" 11- 90من قانون رمق  04-73ابلنسـبة للامدة  -
  ".املكتسـبة زاايامل" بعبارة

حترر كام ييل: ((تفرض عىل املسـتخدم  11- 90من قانون رمق  118ابلنسـبة للامدة  -
أالحاكم االٔكرث نفعا الواردة يف النصوص الترشيعية والتنظميية املتعلقة ابلعمل ٔاو اليت تضمنهتا 
 خمتلف االتفاقيات امجلاعية السارية وتطبق عىل عامهل، ٕاال ٕاذا اكنت هناكل ٔاحاكم ٔانفع مضمنة يف

 عقود العمل املربمة مع املسـتخدم)).ٔاو  النظام ادلاخيل للمؤسسة
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 قامئة املراجع 
  ٔاوال ابللغة العربية:

I – :الكتب  
، امحلاية اجلنائية للعقود إالدارية واملدنية طبقا ٔالحاكم الفقه والقضاء، دار ابراهمي سـيد ٔامحد .1

 .2000اجلامعة اجلديدة، إالسكندرية، 
قات ، فكرة النظام العام واالٓداب العامة يف القانون والفقه مع التطبئابو جعفر معر املنصوري .2

 .2010القضائية، دار اجلامعة اجلديدة، إالسكندرية، 
 :ٔامحد حسن الربعي .3

عالقات العمل امجلاعية يف القانون املرصي املقارن، اجلزء الثاين: عقد العمل  -
  .1977املشرتك، دار الفكر العريب، القاهرة، 

 .1992الوجزي يف القانون الاجامتعي، دار الهنضة العربية، القاهرة،   -
  .1983، املبادئ القانونية العامة، ط رابعة، دار الهنضة العربية، القاهرة، ور سلطانٔان .4
، الوجزي يف قانون العمل والتأمينات الاجامتعية، اجلزء أالول، مطبعة ٕاهاب حسن اسامعيل .5

 .1976جامعة القاهرة، 
، دار اجلامعة ، التنظمي القانوين ٔالوقات العمل يف الترشيع اجلزائري دراسة مقارنةخبدة همدي .6

 .2013اجلديدة، إالسكندرية، 
 رييتـ، القانون الاجامتعي: حامية العامل عند انهتاء عالقة العمل، منشورات ببن رجال ٔامال .7

  .2009اجلزائر، 
، املدخل للعلوم القانونية، القسم أالول: النظرية العامة للقانون، ادلار توفيق حسن فرج .8

  .1993اجلامعية، القاهرة، 
، مدخل ٕاىل العلوم القانونية: الوجزي يف نظرية القانون، دار أالمل، تزيي محمد سعيدجعفور  .9

  .1998وزو، 
، مفهوم السلطة يف قانون العمل، دراسة مقارنة مع قوانني فرنسا مرص الكويت حامت مايض .10

وقية صادر، بريوت ــإالمارات العربية املتحدة املغرب وقطر، املنشورات احلق
2008. 

 :حسن كرية .11
 .1960-1959اثنية، دار املعارف، القاهرة،  طٔاصول القانون،  -
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 ونيةــاملدخل ٕاىل القانون: القانون بوجه عام، النظرية العامة للقاعدة القان  -
  .1993النظرية العمة للحق، منشأة املعارف، إالسكندرية، 

قية  احلقو ليبـ، قانون العمل، دراسة مقارنة، منشورات احلحسني عبد اللطيف محدان .12
 .2009بريوت، 

دار  ، الوسـيط يف مدونة الشغل، اجلزء أالول، عالقات الشغل الفردية،خالفي عبد اللطيف .13
  .2004 السالم، الرابط،

زائر ــ، قانون العمل اجلزائري والتحوالت الاقتصادية، دار القصبة، اجلذيب عبد السالم .14
2003.  

 : زهدي يكن .15
انية ـابلرشائع إالسالمية والروم رشح قانون املوجبات والعقود مع مقارنته -

 اجلزء الثالث، مكتبة صادر، بريوت، د ت ن. 
رشح قانون املوجبات والعقود، اجلزء العارش: ٕاجارة اخلدمة ٔاو عقد  -

قافة ـالاسـتخدام (عقد العمل) وٕاجارة الصناعة ٔاو عقد املقاوالت، دار الث
 .1970بريوت، 

ربية ــة امجلاعية يف قانون العمل، دار الهنضة الع، املفاوضسالمة عبد التواب عبد احللمي .16
  .2002القاهرة، 

، الوايف يف رشح القانون املدين: يف الالزتامات، اجملدل أالول يف نظرية العقد سلامين مرقس .17
  .1987وإالرادة املنفردة، ٕاريين للطباعة، 

  درية، د س ن.، النظرية العامة للقانون، منشأة املعارف، إالسكنمسري عبد السـيد تناغو .18
  .2000، قانون العمل، دار الهنضة العربية، القاهرة، السـيد عيد انيل .19

 :سـيد محمود رمضان .20

وقانون  2002الوسـيط يف رشح قانون العمل وفقا الٓخر التعديالت لسـنة  -
: دراسة مقارنة مع التطبيقات القضائية 2001لسـنة  19الضامن الاجامتعي رمق 

 .2005الثقافة، عامن،  حملمكيت المتيزي والنقض، دار

الوسـيط يف رشح قانون العمل وقانون الضامن الاجامتعي، دراسة مقارنة مع  -
  2010تطبيقات قضائية حملمكيت المتيزي والنقض، دار الثقافة، عامن، 

، مفهوم الرشط أالفضل كصورة من صور حماابة العامل يف قانون العمل: صالح محمد ٔامحد .21
ٔاحاكم القضاء يف لك من القانون الفرنيس  ضوءدراسة حتليلية مقارنة يف 
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  .2008واملرصي والبحريين، د د ن، د م ن، 
 ، دروس يف مبادئ القانون، دار الهنضة العربية، القاهرة، د ت ن.عبد الودود حيي .22
، ضامانت اسـتقاللية السلطة القضائية بني اجلزائر وفرنسا، د د ن، اجلزائر عبديل سفيان .23

2011.  
، فكرة النظام العام يف النظرية والتطبيق: دراسة مقارنة بني القوانني رشيعامد طارق الب  .24

 .2005الوضعية والفقه إالساليم، املكتب الاساليم، بريوت، 
 .2004، املدخل ٕاىل عمل القانون، دار وائل، عامن، غالب عىل ادلاودي .25
 .2010لنرش، اجلزائر، ، النظرية العامة لاللزتامات، النظرية العامة للعقد، مومف ل فياليل عيل .26

  .2008ن، ، د م للنرش ، الوجزي يف القانون إالداري، ط اثنية، لبادلباد انرص .27

، الاجتاهات احلديثة لفكرة النظام العام ومدى امحلاية ادلسـتورية محمد حسني عبد العال .28
  .1998 القاهرة، ملبدٔا حرية التعاقد، دار الهنضة العربية،

 :محمد حسني منصور .29
عمل: ماهية قانون العمل عقد العمل الفردي عقد العمل امجلاعي قانون ال -

النقاابت العاملية املنازعات امجلاعية التسوية والوساطة والتحكمي إالرضاب 
  .2007والغلق، دار اجلامعة اجلديدة، إالسكندرية، 

نظرية القانون: مفهوم وفلسفة وجوهر القانون وطبيعة وخصائص القاعدة  -
  .2009ر القانون وتطبيقه، دار اجلامعة اجلديدة، إالسكندرية، القانونية مصاد

  .2007، ذاتية قانون العمل ؤامه تطبيقاهتا، دار الهنضة العربية، القاهرة، محمد محمد ٔامحد جعزي .30

 .1982، عقد العمل الفردي، الهيئة املرصية العامة للكتاب، القاهرة، محمود جامل ادلين زيك .31

ة اتفاقية ـقات العمل امجلاعية: املفاوضة امجلاعية، النقاابت العاملي، عالمصطفى ٔامحد ٔابو معرو .32
 –التحكمي  –الغلق  –العمل امجلاعية، منازعات العمل امجلاعية، (إالرضاب 

 2003لسـنة  12ديد رمق ـل اجلـاملفاوضة) يف ضوء قانون العم –الوساطة 
  .2005دار اجلامعة اجلديدة للنرش، إالسكندرية، 

امعة اجلديدة ـ، املدخل ٕاىل القانون: النظرية العامة للقانون، دار اجلد محمود زهرانهامم محم .33
  .2006إالسكندرية، 

، املنتقى يف رشح قانون العمل (دراسة مقارنة ابلقانون املدين)، دار هيمث حامد املصاروة .34
 .2008احلامد، عامن، 
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ة ـاجلزائر، دار هوم، عالقات العمل يف ظل إالصالحات الاقتصادية يف واحض رشـيد .35
 .2005اجلزائر، 

وق ــ، ٔازمة قانون العمل املعارص: بني هنج تدخل ادلوةل ومذهب اقتصاد السيوسف ٕالياس .36
 .2006دار وائل، عامن، 

  

II –  :الرسائل واملذكرات اجلامعية  
  الرسائل اجلامعية: - ٔا 

ري ــل يف الترشيع اجلزائ، االتفاقية امجلاعية للعمل ٕاكطار لتنظمي عالقات العمٔامحية سلامين .1
زائر ــادلكتوراه يف القانون، لكية احلقوق، جامعة اجل شهادةٔاطروحة لنيل 

2008.  

، امحلاية اجلنائية للعامل، ٔاطروحة لنيل شهادة ادلكتوراه يف العلوم، ختصص بوصنوبرة مسعود .2
 .2009قسـنطينة، ب  انون، لكية احلقوق، جامعة منتوريالق

نة يف ٕاطار عقد العمل كوسـيةل لتحقيق الشغل الاكمل: دراسة ، املروبولكي حسن شكيب .3
مقارنة بني القانون اجلزائري، القانون الفرنيس والقانون املرصي، ٔاطروحة لنيل 

ية احلقوق، جامعة جياليل شهادة ادلكتوراه يف العلوم، ختصص القانون، لك 
 .2009سـيدي بلعباس، ب  اليابس

عقد العمل غري حمدد املدة، رساةل لنيل شهادة ادلكتوراه ، ٕاهناء و تعديل شواخ محمد أالمحد  .4
 .1997يف احلقوق، جامعة حلوان، 

انون ـوراه ادلوةل يف القـ، الترسحي لسبب اقتصادي، ٔاطروحة لنيل دكتعطاء هللا بومحيدة .5
  .2002لكية احلقوق، جامعة اجلزائر، 

زائري، ٔاطروحة لنيل ، ضوابط ٕاهناء عقد ٔالسـباب اقتصادية يف القانون اجلفتحي وردية .6
اسـية ـالعلوم، ختصص القانون، لكية احلقوق والعلوم السييف شهادة ادلكتوراه 

 .2013جامعة مولود معمري تزيي وزو، 

اب اقتصادية ـ، ٕازاةل التنظمي يف قانون العمل وحامية العامل املرسحني ٔالسبنبايل معاشو فطة .7
وق ــالقانون، لكية احلقادلكتوراه يف العلوم ختصص  شهادةٔاطروحة لنيل 

 .2008تزيي وزو،  جامعة مولود معمري
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، نظام التحكمي يف تسوية منازعات العمل امجلاعية: دراسة مقارنة، ٔاطروحة لنيل واحض رشـيد .8
لوم السـياسـية ـدرجة دكتوراه يف العلوم، ختصص القانون، لكية احلقوق والع

 .2010جامعة مولود معمري تزيي وزو، 

  اجلامعية:املذكرات  - ب 
مذكرة لنيل  ، عقد العمل حمدد املدة يف ظل إالصالحات الاقتصادية،بلمهيوب عبد النارص .1

درجة املاجسـتري يف القانون، فرع قانون أالعامل، لكية احلقوق، جامعة مولود 
  .2004معمري تزيي وزو، 

قانون، لكية ، عنرص التبعية يف عالقة العمل، رساةل لنيل درجة املاجسـتري يف البوضياف عامر .2
 .1992احلقوق، جامعة اجلزائر، 

 ، عدم فعلية الرقابة عىل دسـتورية القوانني يف اجلزائر، مذكرة لنيل درجة املاجسـتريجامم عزيز .3
  تزيي وزو، د ت. يف القانون، جامعة مولود معمري

املتعلق  11-90من قانون  73، سلطة املسـتخدم التأديبية يف ٕاطار املادة زوبة عز ادلين .4
 قوقـالقات العمل، مذكرة لنيل درجة املاجسـتري يف القانون، لكية احلبع

  .2011بومرداس،  جامعة ٔامحمد بوقرة

، ٕادماج املعاهدات ادلولية يف النظام القانوين ادلاخيل اجلزائري طبقا دلسـتور زيوي خري ادلين .5
، مذكرة لنيل درجة املاجسـتري يف القانون ادلويل والعالقات 1996سـنة 
 .2003 ة، لكية احلقوق، جامعة اجلزائر،ادلولي

، الرقابة القضائية عىل إالهناء الاقتصادي لعقد العمل دراسة مقارنة اجلزائر فتحي وردية .6
فرنسا، رساةل لنيل درجة املاجسـتري يف القانون، لكية احلقوق، جامعة مولود 

 .2003معمري، تزيي وزو، 
 ادلويل، مذكرة لنيل درجة املاجسـتري يف القانون ، نفاذ املعاهدات يف النظام القانوينمنعة جامل .7

  .2002ادلويل والعالقات ادلولية، لكية احلقوق جامعة اجلزائر، 
، النظام القانوين للترسحي ٔالسـباب اقتصادية: دراسة مقارنة اجلزائر فرنسا نبايل معاشو فطة .8

ة ـاريرساةل لنيل درجة املاجسـتري يف القانون، معهد العلوم القانونية وإالد
 .1998جامعة مولود معمري تزيي وزو، 

مبدٔا حرية التجارة والصناعة يف اجلزائر، مذكرة لنيل درجة املاجسـتري يف ، ودل راحب صافية .9
  .2001القانون، لكية احلقوق، جامعة مولود معمري تزيي وزو، 
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III – املقاالت: 
، امللتقى الوطين حول »زائراجل لعمل يف اتفايق لعالقات تشكيل قانونحنو «، ٔامحية سلامين .1

تكريس الطابع التعاقدي لعالقات العمل يف الترشيع اجلزائري، املنظم من قبل 
ٔاثر إالصالحات الاقتصادية عىل عالقات العمل يف الترشيع "فرقة البحث 

ٔافريل  22و 21، لكية احلقوق والعلوم السـياسـية، جامعة جيجل، "اجلزائري
2009.  

، جمةل »نتقاد أالسس اليت يقوم علهيا مبدٔا العقد رشيعة املتعاقدينا«، آدم بكر صايف النور .2
 .397- 387العدل، العدد التاسع عرش، السـنة الثامنة، ص ص 

جمةل  »حول املبادئ العامة للقانون وقضية التحول ٕاىل الاشرتاكية: دراسة فلسفية«، امني فؤاد .3
 .208- 181، ص ص 1969، 335، عدد 60مرص املعارصة، جمدل 

اد ـ، جمةل القانون والاقتص»مراعاة مصلحة العامل يف قانون العمل«، اهاب حسن اسامعيل .4
 .506- 369، ص ص 1965العدد أالول، 

املتعلق بعالقات العمل وبعض  11- 90من القانون  73 تطورات املادة«، بومحيدة عطاء هللا .5
، اجملةل اجلزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسـياسـية »ٕاشاكليات تطبيقها

 .181- 143، ص ص 2007، 02عدد 

 280، عدد 46، جمةل مرص املعارصة، جمدل »ٕارشاك العامل يف املؤسسات«، جروج بريدو .6
 .42-33، ص ص 1955

من قانون  4- 73احللول القضائية للمشالك املرتتبة عن تطبيق نص املادة « ،مذيب عبد السال .7
 .30-21، ص ص 2001، 02، اجملةل القضائية، عدد »11- 90

، دراسات علوم »املبادئ العامة للقانون وتطبيقاهتا يف فرنسا وأالردن«، سلامين سلمي بطارسة .8
  .137- 116ص  ، ص2006، 1، عدد 33الرشيعة والقانون، جمدل 

حتليل التناقض بني امحلاية الاسـتثنائية للعامل والتسـيري التجاري «، صباحيي ربيعة .9
، امللتقى الوطين حول تكريس الطابع »والاقتصادي للمؤسسة اخملوصصة

التعاقدي لعالقات العمل يف الترشيع اجلزائري، املنظم من قبل فرقة البحث 
، لكية "الترشيع اجلزائري ٔاثر إالصالحات الاقتصادية عىل عالقات العمل يف"

 .2009ٔافريل  22و 21جيجل، احلقوق والعلوم السـياسـية، جامعة 
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جمةل اجمللس ، »دور اجمللس ادلسـتوري اجلزائري يف ضامن مبدٔا مسو ادلسـتور«، عباس عامر .10
 .87-55، ص ص 2013، العدد أالول، ادلسـتوري

ئية لفض منازعات عقد العمل الوسائل غري القضا«، عبد امحليد جنايش عبد امحليد الزهريي .11
 .244- 209، ص ص 2009، سبمترب 14، جمةل احلق، العدد »الفردي

احلقوق للبحوث القانونية  ، جمةل»وتنازع القواننياتفاقات العمل امجلاعية «، عبد اجمليد منري .12
 .360-321، ص ص 1993، 02و 01الاقتصادية، عدد 

حول ماكنة االتفاقيـات امجلاعيـة  اخلاص:من ضبط ادلوةل ٕاىل الضبط «، عيساوي عز ادلين .13
، امللتقى الوطين حول تكريس الطابع التعاقدي »مضن قواعد قانون العمل

ٔاثر "من قبل فرقة البحث لعالقات العمل يف الترشيع اجلزائري، املنظم 
، لكية "إالصالحات الاقتصادية عىل عالقات العمل يف الترشيع اجلزائري

  .2009ٔافريل  22و 21احلقوق والعلوم السـياسـية، جامعة جيجل،  

، امللتقى الوطين »الترسحي للسبب الاقتصادي من الرقابة ٕاىل التفاوض«، فتحي وردية .14
ٔاثرها عىل عالقات العمل يف الترشيع الثاين الظروف الاقتصادية للمؤسسة و 

 2010مارس  11و 10ياسـية، يوما اجلزائري، لكية احلقوق والعلوم السـ 
 .241- 230، ص ص جامعة جيجل

 ةلـة معل السلطات إالدارية املسـتقمراقبة القضاء إالداري ملرشوعي «،قرميس عبد احلق .15
ماي  08ر يف الصاد 2138حاةل جملس النقد والقرض: تعليق عىل القرار رمق 

، جمةل الاجهتاد القضايئ، خمرب الاجهتاد القضايئ ؤاثره عىل حركة »2000
، ص ص 2006، مارس 03الترشيع، جامعة محمد خيرض بسكرة، العدد 

229-245.  

احلرية التعاقدية يف ترشيع العمل، ٔازمة عقد العمل: دراسة مقارنة يف «، محمد عرفان اخلطيب .16
، ص 2011، 47، جمةل الرشيعة والقانون، عدد »القانونني الفرنيس والسوري

 .117-21ص 
، دراسات علوم »التكييف الفقهـي لعقد العمل«، محمود صاحل جابر وعيل محمد ٔابو العز .17

 .494- 481ص  ، ص2011، 02، عدد 38الرشيعة والقانون، جمدل 

ين، عدد ، اجملةل االٔاكدميية للبحث القانو»ٔاحاكم ترشيع العمل، ٔاي ذاتية؟«، خملوف كامل .18
 .177-148، ص ص 2011، 02
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 »ذاتية قانون العمل: بني حامية العامل واسـتقرار املنشاة«، مصطفى ٔابو مندور موىس .19
http://omanworker.com  

نطاق املشاركة المتثيلية للعامل يف تسـيري وتنظمي املؤسسة عىل ضوء القانون «، هاديف بشري .20
، امللتقى الوطين حول تكريس الطابع »املتعلق بعالقات العمل 11- 90

التعاقدي لعالقات العمل يف الترشيع اجلزائري، املنظم من قبل فرقة البحث 
، لكية "ٔاثر إالصالحات الاقتصادية عىل عالقات العمل يف الترشيع اجلزائري"

 .2009ٔافريل  22و 21احلقوق والعلوم السـياسـية، جامعة جيجل،  

 

IV – النصوص القانونية:  
  :ادلساتري –ٔا 
 10يف  مؤرخ، 64، ج ر عدد 1963لسـنة  دسـتور امجلهورية اجلزائرية ادلميقراطية الشعبية .1

   .888، ص 1963سبمترب 

، صدر مبوجب مرسوم رئايس رمق 1996دسـتور امجلهورية اجلزائرية ادلميقراطية الشعبية لسـنة  .2
إبصدار نص تعديل ادلسـتور، املصادق  ، يتعلق1996ديسمرب  07، مؤرخ يف 438- 96

 1996ديسمرب  08يف  مؤرخ، 76، ج ر عدد 1996نومفرب سـنة  28عليه يف اسـتفتاء 
يف  مؤرخ، 25، ج ر عدد 2002ٔابريل  10، مؤرخ يف 03- 02معدل وممتم مبوجب قانون 

 63، ج ر عدد 2008نومفرب  15خ يف ، مؤر19- 08قانون رمق  ، ومبوجب2002فرباير  01
  .2008نومفرب  16يف  خمؤر

  :الترشيعية النصوص -  ب
، يريم ٕاىل المتديد حىت ٕاشعار آخر ملفعول 1962ديسمرب  31، املؤرخ يف 157-62قانون  .1

جانفي  11، صادر يف 02، ج ر عدد 1962ديسمرب سـنة  31الترشيع النافذة ٕاىل غاية 
ر عدد ، ج 1973جويلية  05، مؤرخ يف 29-73. امللغى مبوجب ٔامر 18ص  1963

 .1975جويلية  05، ودخل حزي التنفيذ ابتداء من 1973يوليو  04، صادر يف 62
، يتضمن القانون أالسايس المنوذيج للمؤسسات 1975ٔافريل  29، مؤرخ يف 23- 75ٔامر  .2

 1975اي ـم 13، صادر يف 38ج ر عدد الاشرتاكية ذات الطابع الاقتصادي، 
 ملغى .510ص
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يف  ، يتعلق ابلرشوط العامة لعالقات العمل1975فريل أ  29، مؤرخ يف 31-75ٔامر رمق  .3
 . ملغى 527، ص 1975ماي  16يف  مؤرخ، 39القطاع اخلاص، ج ر عدد 

 78تضمن القانون املدين، ج ر عدد ، ي 1975سبمترب  26مؤرخ يف ، 58- 75ٔامر رمق  .4
ٔاوت  09، مؤرخ يف 07- 80. معدل وممتم بقانون 990، ص 1975سبمترب  30يف  مؤرخ
؛ 1206، ص 1980 ٔاوت 12يف  مؤرخ، 33ج ر عدد يتعلق ابلتأمينات، ، 1980

 فيفري 01يف  مؤرخ، 05، ج ر عدد 1983جانفي  29، مؤرخ يف 01-83وبقانون 
يتضمن قانون املالية ، 1984ديسمرب  24، مؤرخ يف 21-84؛ وبقانون 307، ص 1983
- 87بقانون ؛ و 2540، ص 1984ديسمرب  31يف  مؤرخ، 72ج ر عدد ، 1985لسـنة 

يتضمن ضبط كيفية اسـتغالل أالرايض الفالحية ، 1987ديسمرب  08، مؤرخ يف 19
يف  مؤرخ، 50ج ر عدد التابعة لٔالمالك الوطنية وحتديد حقوق املنتجني وواجباهتم، 

، ج ر 1988ماي  03، مؤرخ يف 14-88؛ وبقانون 1918، ص 1987ديسمرب  09
 07، مؤرخ يف 01-89بقانون رمق و ؛ 949، ص 1988 ماي 04يف  صادر، 18عدد 

؛ ومبرسوم ترشيعي 153، ص 1989 فيفري 08يف  صادر، 06، ج ر عدد 1989فيفري 
 صادر، 14ج ر عدد يتعلق ابلنشاط العقاري، ، 1993مارس  01، مؤرخ يف 03- 93
 44، ج ر عدد 2005يونيو  20رخ يف ، مؤ 10- 05؛ وبقانون رمق 1993 مارس 03يف 
، ج ر عدد 2007ماي  13، مؤرخ يف 05-07؛ وبقانون رمق 2005يونيو  26يف  صادر

  .2007ماي  13يف  مؤرخ، 31
، يتضمن القانون أالسايس العام للعامل، ج 1978ٔاوت  05، مؤرخ يف 12-78 رمق قانون.2

  .11-90. ملغى جزئيا بقانون 724، ص 1978ٔاوت  08يف  صادر 32ر عدد 

ج ر عدد القات العمل الفردية، عتعلق ب، ي 1982فيفري  27، مؤرخ يف 06-82 رمق قانون.3
 .ملغى ،457، ص 1982 مارس 02يف  صادر، 09

، يتعلق ابالستامثر الاقتصادي اخلاص 1982ٔاوت  21، مؤرخ يف 11-82قانون رمق .4
 .ملغى، 1692، ص 1982ٔاوت  24، صادر يف 34الوطين، ج ر عدد 

يف  مؤرخ، 28ج ر  عدد  يتعلق ابلتقاعد، ،1983يوليو  02، مؤرخ يف 12-83قانون رمق .5
 08، مؤرخ يف 01- 91قانون رمق ، معدل وممتم مبوجب 1803، ص  1983يوليو  05

 1991يناير  09يف  مؤرخ، 02ج ر  عدد ،، يتعلق بتقاعد ٔارامل الشهداء 1991يناير 
، ج ر  عدد 1994ٔابريل  11، مؤرخ يف 05- 94مرسوم ترشيعي رمق ، ومبوجب 24ص  

 26، مؤرخ يف 10- 94مرسوم ترشيعي رمق ومبوجب ، 1994 ٔابريل 13يف  صادر، 20
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 1994يونيو  01يف  صادر، 34ج ر  عدد ،، حيدث التقاعد املسـبق 1994مايو 
 07يف  مؤرخ 42، ج ر  عدد 1996يوليو  06، مؤرخ يف 18-96ٔامر رمق ومبوجب 

 38، ج ر  عدد 1997مايو  31رخ يف ، مؤ 13-97ٔامر رمق ومبوجب ، 1996يوليو
ج  1999ارس ـم 22مؤرخ يف  ،03-99قانون رمق ومبوجب ، 1997يونيو  04يف  صادر

 .1999مارس  24يف  صادر، 20ر عدد 

 24يتضمن قانون أالرسة، ج ر عدد  ،1984يونيو  09، مؤرخ يف 11-84قانون رمق .6
 27، مؤرخ يف 02-05. معدل وممتم بأمر رمق 910، ص 1984يونيو  12يف  مؤرخ

  .2005فيفري  27يف  صادر، 15دد ، ج ر ع2005فيفري 

، يتضمن ابلقانون التوجهيـي للمؤسسات 1988جانفي  12، مؤرخ يف 01-88 رمق قانون.7
 . 30، ص 1988جانفي  13يف  صادر، 02العمومية الاقتصادية، ج ر عدد 

، يتعلق ابلوقاية من الزناعات امجلاعية يف 1990فيفري  06، مؤرخ يف 02-90قانون رمق .8
 1990ري ــفيف 07يف  صادر، 06هتا وممارسة حق إالرضاب، ج ر عدد العمل وتسوي

 68، ج ر عدد 1991ديسمرب  31خ يف ، مؤر29-91، معدل وممتم بقانون 237ص 
  .1991ديسمرب  25يف  صادر

 06يتعلق مبفتشـية العمل، ج ر عدد ، 1990فيفري  06، مؤرخ يف 03-90قانون رمق .9
 36، ، ج ر عدد 11- 96وممتم بأمر  ل، معد237، ص 1990فيفري  07يف  صادر
  .1996يونيو  12يف  صادر

، يتعلق بتسوية الزناعات الفردية يف 1990فيفري  06، مؤرخ يف 04-90قانون رمق  .10
ون ــ، معدل وممتم بقان240، ص 1990فيفري  07يف  صادر، 06العمل، ج ر عدد 

 .1991رب ديسم 25يف  صادر، 68، ج ر عدد 1991ديسمرب  21، مؤرخ يف 28- 91
 17عدد  ج ر، متعلق بعالقات العمل، 1990ٔافريل  21، مؤرخ يف 11-90قانون رمق  .11

ديسمرب  21، مؤرخ يف 29 -91، معدل وممتم بقانون 1990ٔافريل  25يف  صادر
 09، مؤرخ يف 21- 96؛ وبأمر 1991ديسمرب  25يف  صادر، 68عدد  ج ر، 1991

جانفي  11، مؤرخ يف 02- 97مر؛ وبأ 1996يف  صادر، 43عدد  ج ر، 1996جويلية 
 .1997جانفي  12يف  صادر، 03عدد  ج ر، 1997

ج  علق بكيفيات ممارسة احلق النقايب، يت1990جويلية  02، مؤرخ يف 14-90قانون رمق  .12
 30- 91دل وممتم بقانون ـ، مع764ص  ،1990جويلية  06يف  صادر، 23ر عدد 
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- 96، وبأمر 1991ديسمرب  25يف  صادر، 68، ج ر عدد 1991ديسمرب  21مؤرخ يف 
 .1996يونيو  12يف  صادر، 36، ج ر عدد 1996يونيو  10، مؤرخ يف 12

، يتضمن احلفاظ عىل الشغل وحامية 1994ماي  26يف  مؤرخ، 09-94مرسوم ترشيعي  .13
يونيو  01يف  صادر، 34أالجراء اذلين قد يفقدون معلهم بصفة الٕارادية، ج ر عدد 

1994. 
، حيدث التأمني عن البطاةل 1994ماي  26، مؤرخ يف 11-94مرسوم ترشيعي رمق  .14

 34لفائدة أالجراء اذلين قد يفقدون معلهم بصفة ال ٕارادية ٔالسـباب اقتصادية، ج ر عدد 
. ج ر 1998ٔاوت  02، املؤرخ يف 07-98. معدل وممتم، بقانون رمق 1994يف  صادر
 .1998ٔاوت  05يف  صادر، 57عدد 

 صادر، 13، متعلق ابلتأمينات، ج ر عدد 1995يناير  25، مؤرخ يف 07- 95 رمق ٔامر .15
، ج 2006فرباير  20، املؤرخ يف 04-06. معدل وممتم بقانون رمق 1995مارس  08يف 

  .2006مارس  12يف  صادر، 15ر عدد 
، حيدد املدة القانونية للعمل، ج ر عدد 1997جانفي  11، مؤرخ يف 03-97ٔامر رمق  .16

  .1997جانفي  12يف  صادر، 03
، اذلي يتعلق بتنظمي املؤسسات العمومية 2001ٔاوت  20، مؤرخ يف 04-01ر رمق ٔام .17

. موافق 2001ٔاوت  22يف  صادر، 47الاقتصادية وتسـيريها وخوصصهتا، ج ر عدد 
 24يف  صادر، 62، ج ر عدد 2001ٔاكتوبر  21، مؤرخ يف 17-01عليه مبوجب قانون 

 11ج ر عدد  ،2008فيفري  28، مؤرخ يف 01-08. معدل وممتم بأمر 2001ٔاكتوبر 
ماي  26، مؤرخ يف 10-08، موافق عليه مبوجب قانون رمق 2008مارس  02يف  صادر
 .2008ماي  28يف  صادر، 27، ج ر عدد 2008

، يتضمن القانون أالسايس العام للوظيفة 2006يوليو  15، مؤرخ يف 03- 06ٔامر  .18
  .2006يوليو  16، صادر يف 46العمومية، ج ر عدد 

، يتضمن قانون إالجراءات املدنية 2008فيفري  25، مؤرخ يف 09-08مق قانون ر .19
 .2008ٔافريل  23يف  صادر، 21وإالدارية، ج ر عدد 

، يتعلق حبامية املسـهتكل ومقع الغش، ج 2009فيفري  25، مؤرخ يف 03-09قانون رمق  .20
 .2009مارس  08يف  صادر، 15ر عدد، 
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  مية:ـ النصوص التنظي  -  جـ
، يتعلق ابلنظام اخلاص 1990سبمترب  29، مؤرخ يف 290-90رمق مرسوم تنفيذي .1

 .1990ٔاكتوبر  03يف  صادر، 42بعالقات العمل اخلاصة مبرسي املؤسسات، ج ر عدد 
، حيدد مدة التكفل بتعويض 1994يوليو  06، مؤرخ يف 189- 94مرسوم تنفيذي رمق  .2

 .1994يوليو  07 يف صادر، 44التأمني عن البطاةل وكيفيات حساب ذكل، ج ر عدد 
، حيدد النظام اخلاص 1997ديسمرب  08، مؤرخ يف 474-97مرسوم تنفيذي رمق  .3

 .1997ديسمرب  14، صادر يف 82بعالقات العمل اليت تعين العامل يف املزنل، ج ر عدد 
، حيدد كيفيات توظيف أالعوان 2007سبمترب  29، مؤرخ يف 308- 07مرسوم رئايس رمق .4

وواجباهتم والعنارص املشلكة لرواتهبم والقواعد املتعلقة بتسـيريمه وكذا املتعاقدين وحقوقهم 
 .2007سبمترب  30، صادر يف 61النظام التأدييب املطبق علهيم، ج ر عدد 

  

V – قرارات الغرفة الاجامتعية ابحملمكة العليا:  

 
عدد ال، اجملةل القضائية، 1994ديسمرب  20، مؤرخ يف 111984حتت رمق قرار صادر  .1

  .1994، لثالثا
  .، غري منشور1998فيفري  10مؤرخ يف  ،149039حتت رمق قرار صادر  .2
، اجملةل القضائية، عدد خاص 1996جوان  04، مؤرخ يف 135452قرار صادر حتت رمق  .3

1997.  
، اجملةل القضائية، العدد 1997جانفي  07، مؤرخ يف 141632قرار صادر حتت رمق  .4

  .1997، أالول
 .غري منشور، 1998فيفري  10مؤرخ يف  ،149039حتت رمق  صادرقرار  .5
  .غري منشور ،1998فيفري  10مؤرخ يف  ،157838قرار صادر حتت رمق  .6
. ذكرته بن رجال ٔامال، القانون 1998ماي  12، مؤرخ يف 160775قرار صادر حتت رمق  .7

 2009ر، ــل، منشورات برييت، اجلزائالاجامتعي: حامية العامل عند انهتاء عالقة العم
  . 64 ص

 02، اجملةل القضائية عدد 2000في جان 18، مؤرخ يف 182539قرار صادر حتت رمق  .8

2001.  
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 ، ذكره ذيب عبد السالم2000ومفرب ن 15، مؤرخ يف 206710حتت رمق قرار صادر  .9

  .87، ص 2003دار القصبة، اجلزائر، قانون العمل اجلزائري والتحوالت الاقتصادية، 
  .2008، جمةل احملمكة العليا، 2008ٔافريل  09مؤرخ يف ، 461905قرار صادر حتت رمق  .10
عدد ، ، جمةل احملمكة العليا2007نومفرب  07 مؤرخ يف ،386871رمق  قرار صادر حتت .11

   .2008أالول، 
عدد ال، جمةل احملمكة العليا، 2009جانفي  06يف  ، مؤرخ476502حتت رمق قرار صادر  .12

  .2009، أالول
، جمةل احملمكة العليا، العدد 2009ماي  06ؤرخ يف ، م474154قرار صادر حتت رمق  .13

 .2009أالول 
، جمةل احملمكة العليا، العدد 2009ماي  06، مؤرخ يف 490426صادر حتت رمق  قرار .14

 .2009أالول، 
، جمةل احملمكة العليا، العدد 2011جانفي  06، مؤرخ يف 575386صادر حتت رمق قرار  .15

  .2011الثاين 
، جمةل احملمكة العليا، العدد 2011جوان  02، مؤرخ يف 622703القرار صادر حتت رمق  .16

 .2011الثاين 
، جمةل احملمكة العليا، العدد 2011جوان  02، مؤرخ يف 636445قرار صادر حتت رمق  .17

 .2011الثاين، 
، جمةل احملمكة العليا، العدد 2010مارس  04، مؤرخ يف 580532قرار صادر حتت رمق  .18

 .2011أالول، 
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  147  ................................................................................. للعامل نفعا االٔكرث أالحاكم اسـتخالص طرق أالول: الفرع
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  192  ...................................................................... تفرض ٔاحاكم االتفاقيات امجلاعية عىل عقد العمل الفردي -ٔا 
  193 ................................................................... تُطبق بنود عقد العمل الفردي ٕان اكنت ٔاكرث نفعا للعامل -ب 
  194 ....................................للمؤسسة  االتفاقية امجلاعية مع نصوص النظام ادلاخيلٔاحاكمتدافع  -اثنيا 
صاحب انفرادي لتعهدعادات املؤسسة ٔاو االتفاقية امجلاعية مع ٔاحاكم دافعت -اثلثا 
 ............................................................................................................................................................................................................................ العمل

  
196  

    
  املبحث الثاين

  حمك النصوص اليت تضمنت ٔاحاكما ٔاقل نفعا للعامل
  
198  
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  229  ............................................................................ ل بنود عقد العمل الباطةلٕادماج أالحاكم االتفاقية حم – 1
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  ملخص:
ا ٔادىن من تشلك حدلقانون العمل، ٔاغلب أالحاكم الترشيعية والتنظميية ٕان 

مة وضع ءامحلاية اليت يرغب املرشع ٔان يضمهنا للك العامل. غري ٔان رضورة مال
لك مؤسسة اقتصادية من الناحية الاجامتعية والاقتصادية اكن من الرضوري ٔان 

ظمي اتفاقية وهمنية ليمتكن طريف عالقة العمل من تن ،ٔاخرى قانونيةٌ  مصادرٌ  تربزَ 
  .بشلك فعال العالقات املهنية

من  ٔايٌ  يف حتديد صعوبةٌ هذا التنوع والتعدد يف مصادر قانون العمل ودّل 
 ٌ  ، قانون العمليف هذه املصادر السارية قابةل للتطبيق حني تدافعها. ذلكل برز مبدٔا

ر، ذكل ل الواردة يف ٔاي من هذه املصاداملعبتطبيق أالحاكم االٔكرث نفعا ليقيض 
  دل نظام جديد لرتتيب القواعد القانونية يف قانون العمل.من شأنه ٔان يوّ 

 

Résumé : 

La plupart des dispositions législatives et réglementaires du code 
du travail, constituent un niveau minimum de protection que le 
législateur souhaite garantir à tous les travailleurs. Toutefois, la 
nécessité d'adapter la situation économique et sociale de chaque 
entreprise, il était nécessaire de mettre en évidence d'autres sources 
juridiques conventionnelles et professionnelles pour permettre aux 
parties d'organiser les relations professionnelles d'une manière efficace. 

Cette diversité et la multiplicité des sources du droit du travail, 
crée une difficulté à identifier laquelle de ces sources légales s'applique 
en cas de concurrence. Ainsi est apparu un principe en droit du travail 
qui prévoit l'application des dispositions les plus favorables aux salaries 
contenues dans l'une de ces sources, un nouveau système est généré 
pour organiser les règles juridiques en matière de droit du travail. 

 


