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 كلمة الشكر
نشكر الله عز وجل الذي منحنا العق ل والعزيمة إلتمام هذا  
البحث وتحية وعرف ان وتقدير إلى من ساهم وساعدنا في انجاز  

مدير عالق ات العمل على   من المذكرة من قريب أو بعيد ،
االجتماعي و األستاذة حمدان ليلة  مستوى وزارة العمل و الضمان  

وعلى رأسهم   رئيسة مخبر الق انون االجتماعي لجامعة وهران
األستاذة المشرفة "فتحي وردية" التي لم تبخل بتقديم توجيهاتها  

 و نصائحها القيمة.

 

 

 

 .قاسي أمنية و  تقرشة ساجية

 

 

 



 

 
5 

 

 داءــــــــــاإله

 .صغيرا" كما ربياني"وق ل ربي ارحمهما  إلى من ق ال فيهما الرحمن :

العزيزين والغاليين أطال الله في عمرهما وجدتي الحبيبة    نوالديال
 ف اطمة. 

إلى إخوتي ،رابح، لياس، مجيد،  صبرينة و زوجها مجيد، والى توأمي  
 كريمة .

 إلى عمي أعمر وزوجته علجية وكل أوالدها.

خاصة جدي أعمر وجدتي وردية أطال  وأخوالي  عماتي وخاالتي    إلى
 الله في عمرها.

نهايته،   إلىإلى من ساندتني ومرافقتي في هذا العمل من بدايته  
 صديق اتي نوارة  ، ليندة.  إلى صديقتي أمينة وكل عائلتها و

 والى كل هؤالء اهدي هذا العمل المتواضع .

 وشكرا للجميع.

 ساجية
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 داءــــــــــــــــاإله

 .صغيرا" كما ربياني"وق ل ربي ارحمهما  إلى من ق ال فيهما الرحمن :

 ،إلى : العزيزين والغاليين أطال الله في عمرهما    نوالدي

   خاصة أمي التي ساندتني طوال مشوار الدراسي 

   إلى أبي العزيز 

 إلى أخواتي ديهية و يوبا 

 الئ خالتي حكيمة 

 إلى جدي رحمه الله الذي كنت راغبة في أن يرى 

 نجاحي. 

 .الى أصدق ائي االعزاء 

 وشكرا للجميع.                                                  

 أمينة                                                                  
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 مقدمة:

أدت التحوالت االقتصادية التي حصلت في العالم في اآلونة األخيرة إلى تطورات التكنولوجية 
في تطوير وسائل اإلعالن والتي أدت إلى تغير الجانب االجتماعي ، والذي جعل استحداث 
عقد العمل من عقد عمل عادي إلى عقود خاصة ومنها عقد العمل في المنزل، ويقصد بهذا 

قة عمل بين مستخدم أو الهيئة المستخدمة م  عامل وعلى خال  األخير وجود عال
 العالقات التقليدية كون هذا العامل يقوم أو ينفذ عمله في المنزل.

فيشمل العمل في المنزلي إحدى وأقدم المهن وأكثرها أهمية بالنسبة للماليين النساء في العالم 
 ة عالمية.ويشمل العمل في المنزل في المجتمعات المعاصرة ظاهر 

تعتبر الجزائر إحدى الدول العربية القليلة التي تبنت هذا النمط من العمل وهذا بسبب اتساع 
 مشكلة البطالة.

تندرج الفئة العمالية في نص خاص الذي يؤطر هذه العالقة بسبب اختالفها عن عالقة 
 العمل العادية . 

حيث نظم بموجب مرسوم  7991 تبنت الجزائر العمل في المنزل في أواخر التسعينات )سنة
والمتعلق بعالقات العمل الخاصة  7991ديسمبر  80المؤرخ في  414-91تنفيذي رقم 

للعمل في المنزل ،يهد  هذا النوع من العقد إلى الحد من مشكلة البطالة وتوفير ظرو  
 مالئمة أكثر للعامل .

 طرح اإلشكالية:

 فيما تتمثل أحكام العمل في المنزل؟
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سبب سنقوم بتقسيم بحثنا هذا إلى فصلين: الفصل األول يتمثل في مفهوم العمل في ولهذا ال
 المنزل والفصل الثاني في اآلثار

 منهج البحث:

اتبعنا المنهج التحليلي وذلك من اجل تعريف العمل في المنزل وكذلك خصائصه والمركز 
 القانوني للعامل في المنزل ومدى تبعيته للمستخدم .

 المنهج االستنتاجي وذلك بإدراج اآلثار  و اتبعنا
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 الفصل األول

 العمل في المنزل مفهوم

 

 العمال بالمنزلنطاق تطبيق أحكام قانون العمل ل عند تحديدهالمشرع الجزائري  خص

 المتعلق 1 11 – 04من القانون رقم  40المادة  أكدتالعمل المنزلي، حيث بنص خاص ب

فئتين من العمالة المنزلية، عبر عن الفئة األولى  على وجود ،المتممو بعالقات العمل المعدل

عبر عن الفئة الثانية بمستخدمي و (Les travailleurs à domicile)بالعمال في المنزل 

الثانية،  خص الفئة األولى بنص تنظيمي دون ف ، (Le personnel de maison)البيوت 

 . 0092 – 09تنفيذي رقم المرسوم ال بموجب ذلكترجم 

فأكد على أن فئة  ابرز هذا النص التنظيمي خصوصية العمل في المنزل وكذا مميزاته ،

العمال في المنزل فئة عمالية خاصة ذات مركز قانوني متميز عن مركز العامل األجير        

، وإبرازا لهذه الخصوصية سيتم التعريف بهذا النوع من العمل بالوقوف عند تعريفه 

المبحث وتعريف عقد العمل كآلية لتجسيد عالقته القانونية وكذا بتحديد طبيعة  هذه العالقة )

األول( ثم بالكشف عن المركز القانوني لهذه الفئة العمالية وهو ما يسمح بتمييزهم عن مراكز 

 قانونية مشابهة )المبحث الثاني( .

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 . 1009لسنة  11عدد ج ر، ، يتعلق بعالقات العمل المعدل والمتمم،  1009افريل 11مؤرخ في  11-09قانون رقم  - 1
، المحدد للنظام الخاص بعالقة العمل التي تعني العمال في 1001ديسمبر 90مؤرخ في  414-01مرسوم تنفيذي رقم  - 2

 المنزل 
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 المبحث األول

 يالعمل المنزل التعريف

 اتالتي فرضتها التطور المستحدثة نمط جديد من أنماط العمليعتبر العمل في المنزل 

ليس العامل إلى مكان العمل )الهيئة و العمل إلى العامل فيتميز بانتقالالحديثة،  ةالتكنولوجي

هذا العمل في تغيير النمط المعيشي للعامل وتسهيل ظروف  أهميةوتكمن ، 1المستخدمة(

آلية جديدة كذلك فانه يعتبر ، ضغط  أيفي منزله بعيدا عن  هيتم تنفيذنشاطه  أن العمل كون

العمل  هذا النوع من تعريف سيتم ولهذا هذا سبب انتشارها،و الحد منهاو المتصاص البطالة

 تحديد الطبيعة القانونية للعمل في المنزل )المطلب الثاني(.و في المنزل )المطلب األول(

 المطلب األول                                              

 تعريف العمل في المنزل

المنظم لعالقات  11-04العمل في المنزل في القانون رقم لم يعرف المشرع الجزائري 

المحدد للنظام الخاص بعالقات العمل  090-09العمل وال حتى في المرسوم التنفيذي رقم 

 التي تعني العمال في المنزل.

، العديد من التشريعات والفقه كذلك لم يخص هذا النوع من العمل بتعريف خاص في

 الخاصة بالعمل في المنزل خلت من ذلك.وحتى االتفاقيات الدولية 

يعتبر عقد العمل آلية تجسيد عالقات العمل في المنزل ، ليعرف بذلك بأنه عقد العمل 

في المنزل ، ويعرف عقد العمل على أن يلتزم بموجبه أحد األشخاص بالعمل لحساب شخص 

ة مقابل اجر أخر )صاحب العمل( وتحت إشرافه وإدارته وتوجيهه لمدة محددة وغير محدد

تنشا ( من قانون عالقات العمل فانه"40وطبقا إلحكام المادة الثانية )  2معين محددا سلفا،

 عالقة العمل بعقد كتابي أو غير كتابي ، وتقوم هذه العالقة على أية حال ، بمجرد العمل

لحساب مستخدم ما وتنشا عنها حقوق المعنيين وواجباتهم وفق ما يحدده التشريع 

 يم و االتفاقيات واالتفاقات الجماعية لعقد العمل".والتنظ

                                                           
، قانون عالقات العمل في التشريع الجزائري،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،الطبعة ، جامعة أحمية سليمان - 1

 . 0410الجزائر،

الجزء الثاني ، ديوان  –عالقات العمل الفردية –أحمية سليمان ، التنظيم القانوني لعالقات العمل في التشريع الجزائر  - 2 

 . 11، ص 1000المطبوعات الجامعية الجزائر،
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          "عقد يلتزم بمقتضاه للعامل بالعمل لصاحب العمل كما عرفه الفقه الحديث على انه 

 .1أو المستخدم تحت إشرافه وتوجيهه مقابل اجر محدد ، ولمدة محددة أو غير محددة "

العامل لحساب شخص أخر وهو   به يقوم  من منطلق أن العمل يعرف على انه نشاط قانوني

المستخدم مقابل أجر ، يمكن القول أن العمل في المنزل هو نفسه ذلك العمل بالمفهوم العادي 

على خالف انه في هذه الحالة يمارس العامل نشاطه خارجا أو بعيدا عن مقر المؤسسة      

 أو األماكن التابعة للمستخدم .

، ليقصد به كل نشاط يتم بتعريفه للعمل عن بعد نسي يعرفهرغم ذلك نجد أن الفقه الفر

، وهذا منزله بعيدا عن الهيئة المستخدمةخارج المؤسسة باستعمال جهاز الكمبيوتر يعني في 

  2النوع من العمل تم تبنيه أساسا لتحسين نوعية الحياة الشخصية والمهنية.

المتمثلة في عنصر العمل يستنتج من خالل هاتين المادتين إن عناصر عقد العمل و

وعنصر األجر وكذا اإلشراف والتبعية ، وهي عناصر يجسدها عقد العمل في المنزل 

باستثناء عنصر التبعية الذي يمكن استبعاده في هذا النوع من العمل كما سيتم توضيحه ، فعقد 

دة العمل في المنزل ينطوي على التزام العامل بأداء للعمل لحساب مستخدم واحد أو ع

 مستخدمين مقابل اجر معين . 

بهذا ينفذ العمل في المنزل لقيام عالقة قانونية تربط بين كل من العامل والمستخدم على 

األمر  إن هذه العالقة مقارنة بعالقة العمل العادية ذات طابع خاص وتنشا مراكز خاصة ،

الذي يستوجب الوقوف عند هذا المركز انطالقا من تحديد أطراف هذه العالقة )الفرع األول( 

مع إبراز خصائص هذا العمل )الفرع الثاني( ليتم بعدها تميزه عن صورة خاصة به وقريبة 

 منه  )العمل عن بعد(.

 

 

 

 
                                                           

هدفي بشير ، الوجيز في شرح قانون العمل ، عالقات العمل الفردية و الجماعية ، الطبعة الثانية، جسور للنشر  -1 

 . 71، ص  1990والتوزيع الجزائر
    3-  Le monde du travail et le travail à domicile-http://www.ladisseration . com/le -monde –du-

travail /objet-d%c3%9tude-le-t%c3a9ic3% a9travail/129250 .html .    



 

 
12 

 

 األولالفرع                                                     

 أطراف عالقة العمل في المنزل

بمجموعة من الحقوق  منهما طرفكل يتمتع   ،مستخدم و عامل بينعالقة العمل  تنشا

عقد و االتفاقات الجماعيةو االتفاقياتوي يفرضها قانون العمل من االلتزامات التجملة و

على أن هناك ، بالنسبة للعمل في المنزل فأطرافه مثل أطراف عالقة العمل العادية  العمل

سيتم تحديد  هذا على د المستخدمين في مثل هذه العالقة ،جواز تعد يتمثل في اختالف واحد

 .المستخدم )ثانيا(ثم إلى  العامل كطرف في العالقة )أوال( هذه األطراف بالتطرق

 العامل كطرف في العالقة أوال :

( على 40مل في مادته الثانية )العا 11-04يعرف المشرع الجزائري في قانون رقم 

يعتبر عماال أجراء،  في  مفهوم هذا القانون، كل األشخاص الذين يؤدون عمال يدويا " أن

كل  المخاطب بأحكام قانون العمل هو فالعامل ".فكريا مقابل مرتب في إطار التنظيم...أو 

، وال 1شخص طبيعي يؤدي عمل لقاء اجر تحت إشراف وإدارة صاحب العمل أو المستخدم 

 يهم إن كان العمل يدويا أو فكريا.

 090 -09لمرسوم التنفيذي رقم من ا 40عرفته المادة  للعامل في المنزل فقد أما بالنسبة

تغيرية  أشغاالو ، أ سلع، أو خدمات إنتاجيمارس في منزله نشاطات  ...كل عاملنه"بأ

 يقوم وحده بهذه النشاطات أو بمساعدةو لصالح مستخدم واحد أو أكثر، مقابل أجرة

يتحصل بنفسه على كل أو بعض و ، ، باستثناء أية يد عاملة مأجورة أعضاء من عائلته

 2.دون أي وسيط"، أو يتسلمها من المستخدم، أدوات العملو المواد األولية

( من قانون رقم 40في المنزل عامل بمفهوم المادة الثانية)من هذا أن العامل  نستخلص

غير انه  يختلف عن العامل األجير كونه يقوم بنشاطه في المنزل بعيدا عن مكان  04-11

العمل التابع لمستخدم واحد أو أكثر خالفا عن العامل العادي الذي يلتزم بالعمل عند مستخدم 

 واحد مقابل أجر.

حصر المشرع الجزائري في نفس هذه المادة األشخاص الذين يحق لهم مساعدة العامل 

 .استثنى أية يد عاملة مأجورةكما 
                                                           

 . 47، ص  1997سليمان  بدري  الناصري ، دراسة مقارنة ، المكتب الجامعي الحديث ، األردن ،  -1
 ،سالف الذكر. 40المادة  -2
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كون هذا األخير يستعمل  في يختلف العامل في المنزل عن العامل العاديكذلك 

 ، أما العامل في المنزل فيمكن أنالوسائل في مكان العمل)الهيئة المستخدمة (و األدوات

 األدوات األولية أو يتسلمها من المستخدم.و يتحصل بنفسه عن أدوات العمل

   توضيحا لتعريف العامل في المنزل سيتم تمييزه عن الحرفي وكذا عن خدم المنزل 

 البيوت . أو

 :الحرفي عن  تمييز العامل في المنزل -1

يمارس نشاطا و كل شخص طبيعي مسجل في سجل الصناعة التقليديةالحرفي يقصد ب

،  أو إيداع أو تحويل أو ترسيم  فني أو صيانة أو تصليح أو أداء خدمة إنتاجتقليديا يتمثل في 

أجير يقوم فهو عامل  ته.تحمل مسؤوليو تسييرهو إدارة نشاطهو يتولى بنفسه تنفيذ العمل

أما العامل في المنزل كما سبق أن تم تعريفه  1، هذا ما يترتب عنه عنصر االستقالليةو بعمله

 يلتقيان في النقاط التالية :الحرفي يتبين أن العامل في المنزل وبهذا فيقوم بالعمل في منزله.

ما  وهومثله مثل العامل في المنزل  : 2هأن يقوم بنشاطه في منزلي يمكن للحرف -أ

النساء اللواتي يقمن في منزلهن  عن ذلك مثال 41-09( من األمر رقم 40أكدته المادة )

 التطريز.و بنشاطات حرفية تقليدية كالخياطة

الحرفي الطابع اليدوي يغلب على عمل  :كالهما به مومن حيث طبيعة النشاط الذي يق -ب

، كما جاء في نص إال أنه ال يوجد ما يمنعه من أن يكون نشاطه فكريا يتمثل في إبداع ما

سجل السجل األنشطة الحرفية تشكل " التي جاء فيها 41-09( من األمر رقم 40المادة )

غيير وإنهاء نشاط الحرفي بتسجيل ت ،الرسمي لتدوين كل المعلومات المتعلقة بإنشاء

في هذه النقطة يلتقي أيضا مع العامل في المنزل الذي بدوره قد يكون و "،الحرفية نشطةاأل

 ه ماديا يغلب عليه الطابع اليدوي أو الفكري.نشاط

لعامل في المنزل أن يستعمل مواد يمكن ل من حيث مصدر المواد األولية المستعملة :  -ت

حيث ال لحرفي ا ينطبق علىنفس الشيء وأولية يتحصل عليها بنفسه أو من طرف المستخدم، 

 .1المسلمة من طرف زبائنهيوجد ما يمنعه من أن يستعمل المواد األولية المملوكة له أو 

                                                           
التقليدية لقواعد التي تحكم الصناعة امحدد  ، 1009 جانفي 41مؤرخ في  41 – 09من أمر رقم  14 ، 40 المادة -1

  . 1009لسنة  40، ج رعدد والحرف
 من األمر نفسه . 91فقرة  90المادة  -2
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     ،ل لعامل في المنزا وكذا بالنسبة للحرفي من حيث اليد العاملة التي يستعين بها :  -ث

التي قد يستعين بها فحصرتها في أعضاء العائلة فقط بالنسبة  العاملةحددت النصوص اليد 

 .2واحد إلى ثالثة بموجب عقد تمهين هنمتم فأضافتللعامل في المنزل. أما بالنسبة للحرفي 

رغم نقاط االلتقاء هذه إال أن ثمة فوارق بينهما يرتكز أساسا على غياب العالقة المباشرة بين 

العامل في المنزل وفان العامل في المنزل يعمل لحساب مستخدم ما أو عدة مستخدمين مقابل 

  يتلقى أجرا .أجر، في حين أن الحرفي يعمل لحسابه ليحقق أرباحا كما ال

، في حين  الحرفي أو التزامات مشابهة لها فان العامل في المنزل ال يخضع اللتزامات أخيرا 

يخضع لها الحرفي ، فيلتزم مثال بالتسجيل في السجل الصناعة التقليدية والحرف كما أكدته 

 سالف الذكر. 41- 09من أمرر قم  00المادة 

 :مستخدمي البيوت  )خدم المنازل (و التمييز بين العمال في المنزل -2

اتفاقية العمل الالئق  لعمال المتضمنة  180يعرف خدم المنازل حسب اتفاقية الدولية رقم       

شخص المستخدم في العمل المنزلي في  أي" يعني تعبير" العمل المنزلي " انه على المنزلية

 إطار عالقة استخدام.

  مهني أساسليس على و على نحو متقطع فقط ألخرعمال منزليا من حين  يؤديشخص  أي

 . 3"، ليس عامال منزليا

بغرض مساعدة أصحابها في  خاص التي تعمل في األماكن الخاصةخدم المنازل األشيقصد ب

يخرج من هذه الفئة من يؤدون و تتميز أعمالهم  بخصوصية  مثل الطهي،و األعمال اليومية،

لو كانت تتم في خدمة هذا األخير مثل السكرتير و حتىأعمال ذهنية  لخدمة صاحب العمل 

  4كان العمل يمارس داخل المنزل.لو و المدرس الخاص حتىو المكتبة الخاص أمينو الخاص،

                                                                                                                                                                                     
والعلوم  ، عالقة العمل الخاصة بعمال في المنزل، بحث لنيل شهادة الماجستر في الحقوق، كلية الحقوقالةسعاد بوخت -1

  09، ص  0440 – 0440، الجزائر، لسنة  السياسية 

 2 - أنظر المادة 11 من األمر رقم 09 – 41 السالف الذكر
معتمدة  ، 1911جوان  11،المتضمن االتفاقية العمل الالئق للعمال المنزلين، المؤرخة في  100االتفاقية الدولية رقم  -3

 ، منشورة على الموقع االلكتروني.جنيف 

4www.laworall.info/index.pl/definition-of-the-employer-the-employeur-and-the-
lambour-contact.1332 

 . 41،ص 1990عبد الحميد قطب جالل ، الموسوعة العمالية ، مطبعة عالء الدين ،  وأيضا

http://www.laworall.info/index.pl/definition-of-the-employer-the-employeur-and-the-lambour-contact.1332
http://www.laworall.info/index.pl/definition-of-the-employer-the-employeur-and-the-lambour-contact.1332
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لم يرد  نهإال أ،  المشرع الجزائري مستخدمي البيوت من أحكام قانون العمل ىلم يستثن

 ن م 0المادة في  قانون عالقات العمل تطبيقا هذه الفئة تخضع ألحكام لذا فان نص خاص، مفيه

التي تؤكد على إمكانية اتخاذ أحكام خاصة بهم عن طريق التنظيم   ، 11-04رقم  قانونال

عمل يغلب عليه الطابع المادي في منزل صاحب بأنهم أجراء يقومون على  يعرف عموما

              بأعمال التنظيف، الطهيخادم ك ،ه يالعمل يتمثل في العناية بشخص رب العمل أو بذو

 1قة السيارة...الخ.ياأو س

              عمل يقوم به العامل وحد فهو توضيحه تم أما العمل في المنزل كما سبق أن

يتحدد منه و ه في منزله لحساب مستخدم واحد أو أكثر مقابل أجر،تأو بمساعدة أفراد عائل

مستخدمي البيوت و أ ةعمال الخدمة المنزليو الفرق الموجود بين العمال في المنزل

Personnel de maison : فيما يلي 

 ملكهيالعامل في منزل من  : ينفذ العمل في المنزل من حيث مكان تأدية العمل        

أو يستأجره أو يشغله ، أما بالنسبة لعمال الخدمة المنزلية فيؤدي العامل عمله في منزل 

 صاحب العمل.

  090-09 ي رقممن المرسوم التنفيذ 0: تفيد المادة  النشاط أومن حيث طبيعة العمل 

هذا يدّل على أن و تغييريه أشغالالعامل في المنزل يقوم بنشاطات إنتاج سلع أو خدمات أو  أنب

 . االطرز...الخ. أو عمل فكريو العمل في المنزل يمكن أن يكون عمال ماديا كأعمال الخياطة

مستخدمي البيوت يغلب عليهم الطابع المادي، فيكون متصل بصاحب العمل إما أما عن 

كسائق سيارته  مملوكة مباشرة بعناية شخصه أو ذويه أو بصفة غير مباشرة عن طريق أشياء

 .2أو حارس مسكنه

 العامل في المنزل يقوم بعمله خارج أماكن العمل التابعة : اإلشرافو من حيث الرقابة

مستخدمي البيوت  أما اإلشراف المباشر لهو هذا ما يجعله بعيدا عن الرقابةو لصاحب العمل

،مما يكشف 3لصاحب العمل عليه المباشر واإلشرافرقابة الو اإلدارةيقومون بأعمالهم تحت ف

                                                           

 . 00الة،مرجع سابق، صسعاد بوخت -1 
 . 00، ص سابقسعاد بوختالة، مرجع  -2
  .09، ص نفسهمرجع  -3
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، إذ تجتمع فيه عناصر عالقة  11-04عن وجود عالقة التبعية ويفسر خضوعه للقانون رقم 

 .العمل العادية

يستخلص مما سبق أن العامل في المنزل هو ذلك  الشخص الطبيعي الذي يقوم بأداء عمل      

يدوي أو فكري لحساب مستخدم أو عدة مستخدمين ، ويتمتع بمركز المشبه باألجير على أنه 

يتميز عن أشخاص يمارسون نشاطهم في ظروف مشابهة لظروفه السيما لغياب تبعيته 

 لشخص المستخدم.

 : المستخدم كطرف في العالقة ثانيا  

)العمال في "يخضع ألحكام هذا القسم  ى انهعل 01-90من األمر رقم  90ص المادة نت

ادية أو غير ي( كل صاحب عمل يشغل بصفة نظامية أو غير نظامية، وبصفة اعتالمنزل

 ."ادية عامال واحدا أو أكثر في المنزلياعت

 مسؤوال عن تطبيق كافة األحكام القانونية المسمى )مقدم الشغل(و و يكون صاحب العمل

 1."لو استخدم وسيطا لهذا الغرضو التنظيمية المطبقة على العمال، حتىو

"يعتبر مستخدما على انه 090- 09رقم من المرسوم التنفيذي  40نص المادة توكذلك 

 أو حرفيا   كل شخص طبيعي أو معنوي ، عام أو خاص، يمارس نشاطا صناعيا أو تجاريا

 ل عامال أو أكثر في المنزل".غيشو

منزل اليلزم المستخدم الذي ينجز عمال في من نفس المرسوم أنه :" 40تنص المادة 

، كما يلزم من جهة العمل المختصة إقليما مفتشيهو به لدى هيئة الضمان االجتماعي لتصريح

 .2..."أخرى لحيازة دفتر ترتيبي

ح من خالل هذه المواد اهتمام المشرع الجزائري بتحديد أطراف عالقة العمل في يتض

المنزل ، وامتد ذلك إلى شخص المستخدم الذي خصه بالفصل الثاني من المرسوم التنفيذي 

الذي انصب اهتمامه على  11 -04، فتولى تعريفه على عكس القانون رقم  090 -09رقم 

 الل نص المادة الثانية منه.تعريف العامل األجير وذلك من خ

                                                           
 عالقات العمل في القطاع الخاصلشروط العامة المتعلق ب ،1090أفريل  00مؤرخ في  01 – 90رقم  أمرمن  90المادة  -1

 )ملغى(. 1090ماي 19صادر بتاريخ  00، ج ر، عدد
  سالف الذكر.،  090- 09من المرسوم التنفيذي رقم  40المادة   -2
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           على هذا األساس يكون مستخدما في عالقة العمل بالمنزل كل شخص طبيعي 

 ات الطابع االقتصادي أو التجاري      أو معنوي ، عام أو خاص ، كالمؤسسات العمومية ذ

 أو الشركات التجارية والمؤسسات االقتصادية.

 الفرع الثاني                                                 

 زلخصائص العمل في المن

مميزات العمل في المنزل الدافع الذي يجعل أصحاب العمل يفضلونه عن بعض األنماط تعد 

 ،  ا مثل النسيجهان المالئم لكاألخرى نظرا لبعض النشاطات التي يعتبر العمل في المنزل الم

 .، الطرز...الخ الخياطة

            كذلك فان العمل في المنزل قليل التكلفة في كل من مساحة العمل المستعملة 

كما يساعد هذا المستخدمة وزيادة كمية اإلنتاج ، أو المخصصة خالفا عن العمل في الهيئة 

 النمط من العمل المستخدمين على مواجهة متطلبات السوق.

إلبراز هذه الخصائص سيتم التطرق إلى ميزة التقليل من التكلفة )أوال( وخصوصية 

 مكان تنفيذ العمل في المنزل )ثانيا( و كذا مرونته  وأوجهها )ثالثا(.

 أوال : العمل في المنزل قليل التكلفة

 ، من حيث انخفاض التكاليف االجتماعية ...الخاقتصادي كونه العمل في المنزليتميز 

 النقل...الخو ، التدفئة كاإلطعام لممارسته األماكن الضروريةو المساحة المخصصة للعملو

هذا بغض النظر عن قلة و تكون أكبر مقارنة باإلنتاج داخل المؤسسةالتي  اإلنتاج كمية كذلك

 ، مع إلزام القانون المستخدمين بذلك. عدم دفع اشتراكات الضمان االجتماعيو األجور

 العمل في المنزل مكان تنفيذة خصوصيثانيا : 

التي تتطلب و يعتبر المنزل المكان األساسي )البيئة الطبيعية( لبعض األعمال الخاصة

 لق، سواء تع لتستوجب االستناد على هذا النمط من العمو ، مهارات معينةو الصبرو ، الدّقة

 .معين جلمنتوخاص  إبداعأي لمسة أو  أواألمر بالتركيب أو التشكيل أو الطرز أو النحت 

 -Une sous)يتم في المنزل لمن الباطن  اللجوء إلى عقود العمل تقتضي أحياناوقد 

traitance spécialité) 
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 Flexibilité du travail à domicile ثالثا : مرونة العمل في المنزل 

المؤسسة لمواجهة متطلبات السوق  إستراتيجيةيدخل أو يندرج العمل في المنزل ضمن 

 .1التضخمو المواسمعلى اختالالت أو تقلبات السوق حسب  إجابةبحيث هو 

 في سوق العمل الندماجلو في ظل األزمة االقتصادية ظهر العمل في المنزل كوسيلة 

في فترات األزمات  تحصيل العوائدو وبالتالي أصبحت له القدرة على خلق مناصب التشغيل

 . 2واإلداريةعدم الخضوع لصعوبات القانونية  تؤدي إلى لم أن هذه المرونة مع الع

درجة و يعتمد هذا النمط من العمل حسب الحاجة استنادا إلى طبيعة العمل وحجمه

القدرة على إنهاء إضافة إلى  .الطلب عليه كوسيلة لمواجهة األزمات مهما كانت طبيعتها

 من دون تعويضو سبب دون إشعار سابق من الطرف أليعالقة العمل في أي وقت 

بل حسب  عمل باستخدام العامل بصفة دائمة ،بالخصوص أن قانون العمل ال يلزم صاحب الو

 ال يتمتع هذا األخير بالحماية المقررة للعامل بسبب التسريح االقتصاديو الطلبو الحاجة

 والتقاعد المسبق  التعويض عن البطالةك

 الفرع الثالث                                          

 العمل عن بعدو التمييز بين العامل في المنزل

   يقوم به الشخص العامل لحساب مستخدم واحد عد العمل في المنزل نشاط قانوني ،ي

ليست و مكان لممارسة النشاط لعادية لعالقة العمل يعد المنزل ،أو أكثر وعلى خالف الحالة ا

 المستخدمة أي يتم العمل خارج أماكن العمل التابعة للمستخدمالهيئة 

أما بالنسبة للعمل عن بعد فهو أسلوب عمل جديد افترضه الواقع الحالي كحل لكثير من 

المشاكل العملية التي تواجه العمال فهو العمل من مكان مستقل وبعيد عن مكان العمل 

االلكترونية إلبقاء العامل على اتصال التقليدي باعتماده في ذلك على وسائل االتصال 

 بالمؤسسة.و بصاحب العمل

                                                           
  .00، صسابق مرجع بالعموري نادية، -1
التشغيل غير الرسمي بين الدافع االقتصادي واالجتماعي في الجزائر ، أطروحة لنيل دكتوراه في  طارعبد الحفيظ ،ع -2

  171، ص  1919-1990الجزائر ، -تلمسان–االنثروبولوجيا، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية ، جامعة أبي بكر بلقا يد 
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نظام عمل قائم في على انه"منظمة العمل الدولية يقصد بالعمل عن بعد حسب تعريف 

، حيث يكون العامل منفصال عن االتصال اإلنتاجمكان بعيد عن المكتب الرئيسي أو مواقع 

التكنولوجيا الحديثة من خالله بتسهيل انفصال تقوم و عن بقية العمال اآلخرين،و الشخصي

 .1العامل من موقع العمل الرسمي من خالل تسهيل عملية االتصال"

النظام الخاص  11- 04من قانون  40حدد المشرع الجزائري عمال بأحكام المادة 

 ، 090- 09ل المرسوم التنفيذي رقم ي العمال في المنزل من خالعنبعالقات العمل التي ت

، م بالرجوع لهذا المرسوو الذي يعتبر اإلطار القانوني العام للعمل عن بعد في الجزائر،و

ل تعريف العمل عن بعد رغم أنه تطرق إلى تعريف فالحظ أن المشرع الجزائري قد أغي

 .2و المستخدم ، العامل في المنزل

واسعا من تغطي مجاال  التيللعمل  مرنةالطريقة تلك ال)العمل عن بعد(  كذلك  يقصد

يمكن أن يكون العمل عن بعد و ، أنشطة العمل حيث يتم العمل بعيدا عن صاحب العمل

 .3يكون االتصال مع الهيئة المستخدمة بوسائل االتصال الحديثةو ، بتوقيت كامل أو جزئي

على أنه انخراط ، 41000-11إلى  1000-0المواد من  حسب المشرع الفرنسي عرفه

 جهاز الكمبيوتر )االنترنت، الهاتف، الفاكس( طريق نشاط خارج المؤسسة عن أيفي 

أو في القطار من   TRAMيمكن أن يتم العمل عن بعد من المنزل، أو الحافلة أو الترام و

 لتحسين الحياة الشخصيةو لتسهيلهذه التقنية الجديدة تم تبينها أساسا . وجهاز كمبيوتر

 يبلغ 0440عدد العاملين عن بعد في فرنسا في فان  ةالمنجزحسب اإلحصائيات ، والمهنيةو

أصبح عدد العمال في المنزل  0449في و ، غير األجراءو مليون من األجراء 1,1حوالي 

 مليون من عمال عن بعد.  0,0 إلى 0414في لينتقل  مليون ، 0,0

لكنها  التحقت تدريجيا كما تبينه و دخولها في هذا الميدانفي تأخرت  فرنسا 

يتوقف هذا النمط أمام بعض المشاكل منها أن يوجد بعض أرباب  على انهأعاله، اإلحصائيات

                                                           

عن مأخوذ  www.ahmeddkordy.blogspoty.comأحمد السيد كردي، مقدمة في مفهوم عمل المرأة عن بعد،  -1 
 الموقع االلكتروني.

  .سالف الذكر،  090-09من المرسوم التنفيذي رقم 40أنظر المادة   -2
، ص 0441العربية السعودية، المملكة ، مايك جرى، نويل هدسون، جيل جوردن، دليل العمل عن بعد، مركز البحوث   -3

00 . 
4-loi N° 2012-301du 11 mars 1911 relative à la simplification du droit et a l’allégement démarches 
administrative. 

http://www.ahmeddkordy.blogspoty.com/
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 نفعا،  ييعتقدون أن بعضهم ال يجد ألنهم بعمالهم يثقونال  الذين العمل )أصحاب العمل(

 مارك..الخنداالع ألمانيا مقارنة م النمط ي فرنسا سابقا هذانهذا هو السبب الرئيسي لعدم تبو

بدأت المؤسسات الفرنسية تأخذ العمل عن بعد بمساعدة تكنولوجيا حديثة التي طورت  ولقد.

 .1هذا النمط

 العمل في المنزل :عن  العمل عن بعد تميز صورو فيما يتمثل 

لمنزل الذي ال يحتاج االتصاالت خالفا عن العمل في او استعمال أجهزة المعلومات   -

 األجهزة المعلوماتية )تكنولوجيا( استعمالإلى 

هذا ال نجده أساسا في العمل في المنزل ألن معظم النشاطات و ،يتمييزه بطابع فكر -

 .2ال يعفي إطالقا الفكر...الخو يدويةو التي يقوم بها العامل حرفية

 االعمل في المنزل يلتقيان في كونهمو مل عن بعدأن العنستخلص مما سبق على انه 

ي الوسائل تمثل فيفي شيء مهم   فانيختلو .بعيدا عن أماكن العمل التقليدية )العادية( ايمارس

وسائل االتصال  ة، فالعمل عن بعد يحتاج إلى تكنولوجيالقيام بالنشاط أوالمستعملة للعمل 

 يامه.،وليس بشرط إلتمامه ولقالحديثة، أما بالنسبة للعمل في المنزل فال يحتاج لذلك

 

 المطلب الثاني                                         

 طبيعة القانونية للعمل في المنزلال

 اتجاهين أو موقفينمن خالل هذا لعالقات العمل في المنزل و يةطبيعة القانونال تحدد

فهناك من قال أن عقد العمل في المنزل عقد خاص يختلف عن عقد العمل العادي ، وأيضا 

حيث يتجلى  ائري لم يحدد هذه الطبيعة صراحتنا فهي تتصف بالغموضة ،المشرع الجز

بعض المختصين من الطبيعة القانونية للعمل في المنزل)الفرع األول(  موقففي   األول 

 .من هذه الطبيعة)الفرع الثاني( موقف المشرع الجزائريوالثاني في 

 

 

                                                           
1-Le monde du travail et le travail a domicile http://www.ladisseration.com/le-monde-du-travail/objet-

d%c3%a9tude-le-t%c3%a9ic3%a9travail/129250.html  
  .سالف الذكر،  090-09 رقممن المرسوم التنفيذية  40المادة  -2 

http://www.ladisseration.com/le-monde-du-travail/objet-d%c3%a9tude-le-t%c3%a9ic3%a9travail/129250.html
http://www.ladisseration.com/le-monde-du-travail/objet-d%c3%a9tude-le-t%c3%a9ic3%a9travail/129250.html
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 فرع األولال

 للعمل عن بعد موقف بعض المختصين من الطبيعة القانونية

عقد العمل في المنزل عقد خاصا يختلف عن عقد  االجتماعياعتبر أساتذة القانون 

أنها عالقة ال ترقي إلى درجة العقد، خاصة في عال صلة تكييفها  أن كدواأوالعمل التقليدي 

الذي لم يُشر إلى   090-09لمرسوم التنفيذي رقم ا اتحديدو ظل غموض النصوص التشريعية

، تقديم  سلع إنتاجعرف العمل في المنزل أنه النشاط الذي يقوم به العامل عن طريق و العقد،

 خدمات أو أشغال تغييرية لصالح مستخدم واحد أو أكثر مقابل أُجر.

محمد نصر  بن عزوز بن صابر، األستاذ أمثالو من هذا المنطلق ذهب بعض األساتذة 

، ن للجانبيملزم إلى أن العامل في المنزل يتم بموجب عقد ،  عبد السالم ذيب ، الدين قريش

من القانون المدني  000عرفته المادة الذي  يقترب من عقد المقاولةو يختلف عن عقد العمل

 عقد يتعهد بمقتضاه احد المتعاقدين أن يصنع شيئا ا وان يؤدي عمال مقابلالجزائري انه "

  المقاول( يتعهدان لشخص المستخدم و في المنزل " لكونهما )العاملجر يتعهد به المتعاقدأ

، فهو يختلف عن عقد العمل ألن المشرع لم يشترط قيام بعمل مقابل اجرمعه لل المتعاقد وأ

حيث لم يشترط ، قانونية التبعية ال عنصرالمستخدم و قيام عالقة عمل بين العامل في المنزلل

بالتالي ال يكون هذا األخير مسؤوال و ، رقابة صاحب العملو إشرافيكون العمال تحت  أن

بسبب تأديته للعمل، كما أن العامل ليس لديه و أثناءالتي ترتكب من قبل العامل  ءعن األخطا

 .1أية عالقة مباشرة بالزبون وال يسأل عن العيوب التي يمكن أن تشوب المنتج

 الفرع الثاني                                                    

 موقف المشرع الجزائري

  090-09المرسوم التنفيذي رقم  اتحديد التنظيميةو النصوص التشريعيةكشف ت

في تحديد  اغموض ، المتضمن النظام الخاص لعالقات العمل التي تعني العمل في المنزل

لم يشترط المشرع الجزائري لقيام عالقة عمل بين و الطبيعة القانونية للعمل في المنزل ،

أن المشرع لم يول شخصية العامل  ، كما المستخدم أّي عالقة تبعيةو العامل في المنزل

خالفا عن عالقة العمل العادية  هنذه الفكرة بأويقصد به .التي تستوجبها عقود العمل هميةاأل

                                                           

  1- بالعموري نادية ، مرجع سابق، ص 00
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الشخصية االعتبارات  بهذه يتقيدالعامل في المنزل ال  فان ، العامل شخصياتتجسد من  التي

كأن عالقة العمل في المنزل تقوم و ، العمل بأفراد عائلته أداءأن يستعين في  له حيث يمكن

ال يكيف هذا العمل على أنه عمل في المنزل إذا استعان و عائلة معينةو بين صاحب العمل

 ، في هذا يختلف عن المشرع الفرنسي الذي أجاز ذاكو العامل بأشخاص أجانب من العائلة ،

سي إلى درجة السماح للعامل في المنزل بأن يعمل لفائدة مؤسسات الفرن االجتهادذهب و

 متنافسة.

كيفت عالقة العمل في المنزل، على أنها عقد ملزم للجانبين من  األساس هذاعلى 

 يالرئيس االلتزامو ، حيث يعتبر األجر الحق األساسي للعامل د المقاولةقطبيعة خاصة كع

 لصاحب العمل.

أساليب تقسيم و القانونية فال تؤثر في طبيعة العقد في ظل تطور مناهجأما عن التبعية 

العمل في مختلف المستويات بحيث لم يعد صاحب العمل في حاجة إلى ممارسة سلطة 

 األوامر في شكل مخططاتو هذه التوجيهات بوضعيكتفي و ، الرقابةو التوجيهو  اإلشراف

 .1العمل أداءفي  تتبع

 لثانيالمبحث ا                                        

 المنزلالمركز القانوني للعمال في 

يقصد بالمركز القانوني للعامل مجموعة من الشروط التي يستوجب توفرها في العامل 

العمل في المنزل عن ظروف عالقات العمل ظروف تختلف الكتسابه لهذه الصفة حيث 

من حيث مكان العمل التنفيذ الشخصي كون العامل العادي ملزم بتنفيذ  العادية من جوانب عدّة

العمل المسند إليه بنفسه ومن دون أي مساعدة خارجية خالفا عن العامل في المنزل الذي 

يظهر ويحق له االستعانة بيد عاملة واحدة مأجورة إضافة إلى تنفيذه للعمل المسند إليه بنفسه ،

     ح القانون للعامل العادي بالعمل لدى أكثر من مستخدم واحدأيضا االختالف في عدم سما

)المطلب الشروط الواجبة توافرها في العامل حتى يعتبر عامال في المنزل سنقدم  لهذاو ،

 )المطلب الثاني(.المركز الذي يحتله في العملو األول(

                                                           

  1- مرجع نفسه، ص ص 00 - 00
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 المطلب األول                                                

 صفة العامل في المنزل اكتسابشروط 

من المرسوم  40 العامل في المنزل ضمن المادة العتباروردت الشروط الالزمة 

،  مجتمعة قيجب أن تتحق التيستخلص منها هذه الشروط وتيمكن أن   090- 09التنفيذي 

الشروط  وتستند هذه ،من يقوم بالعمل عامال في المنزل اعتبارال يمكن فها حددأ اختلففإذا 

الفرع الثاني(و القيام بالعمل لحساب  أشخاص تنفيذه )و (الفرع األولعلى مكان العمل )

مستخدم أو أكثر)الفرع الثالث( واألجر)الفرع الرابع( ومصدر المواد األولية وأدوات 

العمل)الفرع الخامس( ومدة العمل القانونية)الفرع السادس( وكذا األمن في مكان 

 بعالعمل)الفرع السا

 الفرع األول                                              

 المنزل كمكان للعمال

لى تعريف العامل في المنزل ع 090- 09 رقم من المرسوم التنفيذي 40نصت المادة 

 ، تعبيرية..." سلع أو خدمات أو أشغال إنتاجكل عامل يمارس في منزله نشاطات "بأنه

فيجب أن ينفذ  ،العمل شرط مهم الكتساب صفة العامل في المنزلأن مكان تنفيذ يستنتج هذا 

، بغض النظر  العمل خارج أماكن العمل التابعة للمستخدم ألن يمارس نشاطه في المنزل

 على كون المنزل مملوكا له أو مأجور.

بحسب طبيعة العمل المنفذ إلى ورشة  هجزء من منزل العامل تحويل ذلك نيترتب ع

 .1تجهيزات الضرورة للقيام بالعمل على أكمل وجهاليكون مزود بو ، صغيرة أو مكتب

فال يتمثل مكان تنفيذ العمل و االلتزامات المرتبطة به في المؤسسة المستخدمة بل في 

 المنزل ، وهو مايحقق أهمية خاصة سواء للمستخدم أو العامل وبصفة خاصة النساء.

 

 

 

 

                                                           

 . 18ص  مرجع سابق ،سعاد بوختالة، -1 
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 الفرع الثاني                                                   

 نالتنفيذ الشخصي للعمل أو بمساعدة أشخاص محددي

في تنفيذ هذا العمل من طرف  يتمثلآخر  العمل في المنزل شرط شرط إلى يضاف

في   ،الذكر ( سالفة 40الثانية)العامل وحده أو بمساعدة أشخاص محددين حصرتهم المادة 

 94المادة كانت في حين ،  ضح من هم المقصودون بهذه العبارةأعضاء عائلته دون أن تو

المتعلق بعالقة العمل في القطاع الخاص عند تعريفها للعامل في   01- 90من األمر رقم 

        أوالدهم و "... الذين ال يستعينون إال بأزواجهمت علىالمنزل أكثر وضوح حيث نص

 11الذين يقل عمرهم عن  والداأليعد، كأوالد مكفولين، و امل واحد مأجورأو بمساعدة ع

 .1يعيشون في منزل العامل..."و عاما،

                  نشاطات إنتاج  يمارس أن العامل في منزلهب ستنتج من هاتين المادتيني

الذين يقل هم القصر دتمنع تشغيل أوالعلى انه يستعين بأعضاء عائلته و ، أو خدمات...الخ

 سنة. 19عمرهم عن 

 (40الثانية )المادة إذ استثنتهم بيد عاملة مأجورة  االستعانةالحظ تناقص فيما يخص ي

 أية يد عاملة مأجورة..." باستثناء"... : فجاء فيها

"... الذين ال يستعينون إال على أن   01 -90رقم  األمرمن  94المادة  تنصفي حين  

بحل هذا التناقض الحظنا في و مأجور..."عامل واحد  بمساعدةوأوالدهم أو  بأزواجهم

بيدي عاملة واحدة في حالة ما إذا كان  االستعانةأو  باستعمالمجرى هذه الدراسة أن يسمح 

في حالة أيضا ما إذا كان العامل و العمل المأخوذ أو المطلوب إنجازه من طرف العامل كثير

لليد العاملة  ةالشك أن المادة الثانية أعاله والمستثني مما.يشتغل عند أكثر من مستخدم واحد

قد يفقده صفة العامل  منع المضاربة على اليد العاملة التي يستخدمها  ممابمبررة  المأجورة 

 .سلبية وآثاررتب عن ذلك من نتائج في المنزل كما 

 

 

 

                                                           

  . السالف الذكر، 01 – 90أمر رقم من  94المادة  -1 
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 الفرع الثالث

 مستخدم أو أكثر لحسابالقيام بالعمل 

فذ عمال نعامال في المنزل أن ي هعمله في منزلبلشخص الذي يقوم العتبار ا شترطال

 ، إذ يمكن أن يكون ذلك من عدة مستخدمين . 1عهد إليه من طرف مستخدم واحد

، يمارس  م أو خاصا، ع المستخدم في المنزل هو كل شخص طبيعي أو معنوييعرف 

 .2المنزليشغل عامال أو أكثر في أو حرفيا  نشاطا صناعيا أو تجاريا

ستنتج بصفة المخالفة أنه ال يتمتع بصفة مستخدم في المنزل شخص من الخواص يلجأ ي

بهذا المعنى فحتى يوصف العامل بأنه و إلى شخص آخر يعمل في منزله لتنفيذ عمل معين.

 ، تجاريا عامل في المنزل يجب أن ينفذ عمال لحساب مستخدم سواء كان نشاطه صناعيا

، خاص أو عام بشرط أن يندرج نشاطه ما بين العمل  ي أو معنويسواء كان شخص طبيعو

 المستهلك.و المطلوب تنفيذه من العامل

يسمح القانون له و كما يحتفظ العامل في المنزل بمركزه مهما كان عدد المستخدمين

 .3بالعمل لصالح مستخدم واحد أو أكثر

 

 الفرع الرابع

 اآلجر

 أنه ينفذ عمله في منزله لىإال إذا كان باإلضافة إال يتمتع العامل في المنزل بمركزه 

يتقاضى أجرا مقابل  وبمفرده أو بمساعدة أشخاص محددين ولحساب مستخدم واحد أو أكثر ،

فالعامل في المنزل يتمتع بصفة العامل التي تفرض عليه أداء العمل وتمكنه من  هذا العمل ،

 48، المادة  الخاص بعمال المنزل 090-09قد نص المرسوم التنفيذي رقم و استحقاق األجر

 منه على أجر العمال في المنزل دون أن يكون واضح في كيفية تحديده.

 تتمثل مكونات األجر لعمال في المنزل فيما يلي :

                                                           

  1- المادة 40 من مرسوم التنفيذي رقم 09-090، المرجع السابق .

 2 - المادة 40 من المرسوم نفسه .
 . 10سعاد بوختالة، مرجع سابق، ص  - 3
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 يشكل مقابل باعتبار هو األجر األساسي أو القاعدي فهو الجزء الثابتو :عنصر ثابت -

الذي يشكل نوع من المساواة في هذا و مل في عملهالمرتبط بمردود العاو أداء العمل

 .1العامل التقليديو الجزء من األجر خاصة بين العامل في المنزل

األدنى المنصب وال يقل على األجر الوطني ويقصد به أيضا األجر المطابق للعمل أو لمهام  

معينة حسب درجة  المضمون لألجر ويتحدد بالنقاط االستداللية لكل منصب تقابلها قيمة مالية

 الجهد المطلوب.و التأهيل المهني

بالمنصب والتي  ةأما فيما يخص ملحقات األجر تشمل مجموعة من التعويضات المرتبط

( من قانون عالقات العمل 40تفرضها ظروف العمل وطبيعته ومتطلباته وفق للفقرة الثانية )

 تعويض الضرر ، التعويضات العائلية...الخ. تعويض الخبرة )االقدمية( ، ومنها

للعامل في المنزل مختلف و تتمثل في العناصر التكميلية لألجورو :رعنصر متغي  -

ف التي ينفقها كتعويض الساعات اإلضافية، يمصارالالتعويضات التي تمنح للعامل مقابل 

 ...الخ ..2مصاريف التنقل من المنزل إلى مقر المؤسسة المستخدمة لتسليم العمل

يقصد به مجموعة من المكافآت المقررة للعامل التي تخص مهاراته وقدرته وتكتسب ف

تعويض العمل ألتناوبي، وتتمثل في الحماية القانونية المقررة لألجر عند منحها للعامل 

 3، تعويض العمل الليلي والمصاريف الخاصة ...الخ. تعويض العمل اإلضافي

من المرسوم التنفيذي رقم  48المادة حددتها  أسسوفق  يحدد أجر العمال في المنزل

 راتب العامل في المنزل على أساس مقاييس األجر المعمول بها بسيح" أنه على 09-090

العامل في المنزل عن األجر الوطني األدنى  راتب المماثلة...ال يمكن أن يقل في المهن

 وتعد قاعدة من النظام العام وال يجوز مخالفتها . هي من الحقوق الثابتة له ،ف .4المضمون..."

 الفرع الخامس

 أدوات العملو مصدر المواد األولية

يتحصل و ...أن "على  090-09رقم ( من المرسوم التنفيذي40الثانية)نصت المادة 

أدوات العمل أو يتسلمها من المستخدم بدون  لنفسه على كل أو بعض المواد األولية أو
                                                           

  131،  137بشير هدفي ، مرجع سابق،ص ص،  -1 
  00 إلى 00، 04 ص سعاد بوختالة، مرجع سابق، ص -2 

 130، 131بشير هدفي ، مرجع نفسه،ص ص  -3 

  4- المادة 48 من مرسوم التنفيذي، رقم 09-090 ، السالف الذكر.
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       أدوات العمل بنفسه لتنفيذ عملهو يتحصل على مواد أولية في المنزلالعامل ف ، وسيط"

أو يتسلمها من طرف المستخدم من دون أن يؤثر على مركزه القانوني بشرط عدم تدخل أي 

 .1وسيط عند الحصول عليها

توفر جميع الشروط  البد من في المنزل نه الكتساب صفة العاملأ من هذايستنتج 

حد ، وفي حالة ما إذا أخل أ 090-90ي رقم المذكورة والخضوع ألحكام المرسوم التنفيذ

إذا فقد هذه الصفة فقد كل الحقوق و ، الشروط فال يمكن القول أن العامل عامل  في المنزل

 التي يمكن التمتع بها.

 الفرع السادس

 القانونية مدة العمل

لكن هذه و توزيع أوقات عملهمو حرية في تنظيمالب أصال عمال في المنزلال يتمتع

، لذلك يجب أن تحدد  ال يجب أن تؤدي إلى مدة عمل مفرطة أو زائدة عنها هالحرية مقيدة ألن

في و ، ، لتفادي التعسف من صاحب العمل عدم تركها لتقدير األطرافو عن طريق التنظيم

عمال في المنزل يتعين اللجوء إلى تطبيق الحالة غياب تنظيم خاص لمدة العمل المتعلقة ب

ن فال يجب أ ، بالمدة القانونية للعملالمتعلق  2 40-09أمر رقم أي قانونية العامة الحكام األ

سـا( في األسبوع توزع على خمسة أيام  04في المنزل أربعين ساعة ) مدة العمل تجاوزت

حسب تفي حالة تجاوز هذه المدة و ، ( في اليوم48بمدة ثمانية ساعات )و ( عمل40)

 كساعات إضافية.

من  00هو حق دستوري مضمون بالمادة و و يتمتع العامل في المنزل بحق في الراحة

تتمثل و قوته،و مقرر في مختلف التشريعات العالمية بهدف تجديد طاقتهو  10093دستور 

العطل و األعياد الدينيةو الراحة األسبوعيةو هذه الراحة في العطل السنوية مدفوعة األجر

 .4الخاصة

 

                                                           

 1- المادة 40 من المرسوم نفسه.

 .1001، يحدد المدة القانونية للعمل، لسنة 1001يناير 11مؤرخ في  93-01أمر رقم  -2 
 . 1001من دستور  77المادة  - 3

  4 -  سعاد بوختالة، مرجع سابق، ص ص 00 – 00 .
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 الفرع السابع

 العملفي مكان  األمن

كعامل تعرض العامل في المنزل  إمكانية هذا بسببو  الوقائية التدابيرتتمثل في مختلف 

محيطه بسبب المواد التي و أو أعضاء عائلته هشخص في آخر إلى أخطار مهنية تصيبه

التي تشكل جميعا مظاهر سلبية لظروف العمل في و،  يستعملها أو مدة العمل الطويلة...الخ

 المنزل.

توضيح تدابير و المرتبطة بعملهم خطارباألالعمال في المنزل  ملمستخدم بإعالا فيلتزم

أدوات العمل متوفرة على و السهر على أن تكون اآلالتو ،الحذر التي يجب اتخاذهاو الحيطة

التدابير في و في المنزل بتطبيق اإلجراءات يلتزم العاملو شروط األمن الضرورية ...الخ،

من يتضرر كذا على صحة وامن كل و تهصحو على آمنه أن يحافظو الصحةو مجال األمن

، ويكون ذلك باالستعمال الصحيح للمواد واآلالت الموضوعة تحت  1من جراء نشاطهم

 تصرفهم.

 من نفس المرسوم 14نصت المادة  فقد األمراض المهنيةو فيما يتعلق حوادث العمل و

التنظيمية و التشريعية األحكامأن العمال في المنزل يستفيدون من  على 090-09ي رقم التنفيذ

المتعلق  11- 80من قانون رقم  40المادة وتأكد  االجتماعيالمعمول بها في مجال الضمان 

 .اجتماعيا لمنزل له صفة المؤمن لهبأن العامل في ا 2تأمينات االجتماعيةالب

 .3المتعلق بحوادث العمل األمراض المهنية 10- 80دون من أحكام القانون رقم فيستفي 

                                              

 

 

                                                           

  1- مرجع نفسه، ص ص 09 – 08 .
عدل الم،  1080لسنة  08عدد  ج ر،  االجتماعيةيتعلق بتأمينات ، 1080يوليو  40مؤرخ في  11 – 80قانون رقم  - 2

 .والمتمم 

 ،1080لسنة  08عدد  ج ر،  تعلق بحوادث العمل واألمراض المهنيةي ،1080يوليو  0مؤرخ في 10 -80مقانون رق -0

  ومتمم .معدل  
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 المطلب الثاني

 مركز العامل في المنزل

هو الذي يسهل معرفة مدى فديد مركز العامل في المنزل كونه أجيرا أولى حإن ت

للمستخدم الذي يقوم  تبعيتهبهذا يمكننا البحث عن مدى و االجتماعيةاستفادته من الحماية 

طبيعة التزام العامل في و )الفرع األول(  سواء كانت قانونية أو اقتصادية بالعمل لحسابه

 .)الفرع الثاني( حدود تبعيتهو المنزل

                                                  

 

 

 الفرع األول                                                   

 العامل في المنزل تبعية مدى

هو الذي اهتم  القضاء خاصة في فرنساو القانون تعريف للتبعية إنما الفقهيضع لم 

اعتباره العنصر المميز لهذا العقد عن باقي و لبحث في هذا الموضوع لتكييف عقد العملبا

لتبعية لتعريف عقد العمل، لفيؤخذ في أول األمر بالمفهوم االقتصادي  له المشابهةالعقود 

وهذا ليس صحيح دائما  لطرف األخر، احيث يوجد في كل حالة احد المتعاقدين تابع اقتصادي

للطرف األخر، وال يعتبر العقد  تكون حالة فيها احد الطرفين تابع اقتصاديأن حيث يمكن 

 أما، مثل الحرفي الذي يقوم بعمل ما لدى شخص معين وال يعتبر أجير عنده،  عقد عمل

بالنسبة لتبعية القانونية التي سمحت بوضع تعريف شامل لعقد العمل على انه ذلك العقد الذي 

 يلتزم فيه شخص بالقيام بعمل لحساب شخص أخر مقابل اجر.

 .مفهوم التبعية االقتصادية )أوال( والتبعية القانونية )ثانيا(ل التطرقوعليه سيتم 

 أوال : التبعية االقتصادية

كان العامل يعتمد في معيشته اعتمادا كليا على االجر الذي  إذاتبعية اقتصادية ال تتحقق

     األساسيهو مصدر رزقه  اآلجرانه تابع اقتصاديا له الن  أييتقاضاه من صاحب العمل 

جميع نشاطه، فالتبعية يستنفذ جهد العامل كلية و فان صاحب العمل  أخرىو من جهة 
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من العمل و هو   العامل يكون ما يتقاضاه  أن األول، مفاد  االقتصادية تقوم على عنصرين

،  العامل كل نشاطه لخدمة المستخدم الثاني فيقتضي ان يكرس أما،  مصدر رزقه الرئيسي

 .1جهده مقابل اجرفهو يستأثر بكل 

، فمتى  لهذا فمفهوم التبعية االقتصادية يرتكز أساسا على الحالة االقتصادية للعامل

عالقة ، وهو جوهر  اعتمد اقتصاديا على صاحب العمل فانه يتبعه و يقوم لحسابه بعمل تبعي

  العمل.

 ثانيا : التبعية القانونية

يطيع  أنفي مركز تعاقدي يوجب عليه يكون العامل  أنتقتضي التبعية القانونية 

ل المطلوب منه وتعليمات بشان تحديد العم أوامرصاحب العمل، فيما يصدره عليه من 

          أن " يشرف عليه  أيضا، كما يكون للمستخدم أدائه، ووقت و مكان  وكيفية  القيام به

األوامر أو إذا أهمل في تنفيذ ، و أن يوقع عليه الجزاء هذا لم يراع هذه  و يراقبه في قيامه به

  2.العمل"

، و من التزامه بتنفيذ  هذه التبعية خضوع العامل لرقابة صاحب العمل إذاتقتضي 

ينفذ  األخيرهذا  أنذلك  إليهالعامل في منزل  إخضاع، و هو ما ال يمكن  و تعلماته أوامره

 ، بصفة مباشرة، فهو ال يكون خاضعا له  عمله بعيدا عن صاحب العمل و عن المؤسسة

، و باألدوات الخاصة و ليس بالضرورة  دائما عمله شخصية فقد يكون بمساعدة أقاربه وينفذ

     تلك التي يقدمها صاحب العمل.

ع بها صاحب العمل في تيتم تيلااإلدارة و الرقابةو و من أهم ما ميز سلطة اإلشراف

أماكن و ، توزيعه على العمال حقه في تحديد أوقات العمل هو العامل في المنزلمواجهة 

 ، وضع النظام الداخلي للعمل وسلطة التأديب...الخ. العمل

الذي يتضمن عالقات  11- 04من قانون  90حسب نص المادة  بالنسبة للنظام الداخلي

 ( عامل22"يجب على المستخدم في المؤسسات التي تشغل عشرين )العمل على ما يلي : 

                                                           

  1- محمد حسين منصور، قانون العمل، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 0414، ص 199.  
، ص 1994(، منشات المعارف، االسكندرية، 1993لسنة  11عصام انور سليم، اصول قانون العمل الجديد )رقم -2

437.  
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ممثلي العمال، في حالة  أوالمشاركة  أجهزةتعرضه على  أنو   فأكثر أن تعد نظام داخليا

 ".الرأي فيه قبل تطبيقه إلبداء األخيرةعدم وجود هذه 

الداخلي  نظامال يلزم على العامل تطبيق المن هنا انه و بمفهوم المخالفة انه نستخلص  

 ( عامال.04من عشرين ) رللمؤسسة ما لم تشغل أكث

لم يشترط لقيام عالقة العمل بين العامل في المنزل والمستخدم عالقة التبعية القانونية و

التي تميز عالقة العمل عادة حيث لم يشترط أن يكون العامل تحت إشراف ورقابة صاحب 

          ء التي ترتكب من العاملالعمل، وبالتالي ال يكون هذا األخير مسؤوال عن األخطا

بسبب تأدية عمله وليست له عالقة مباشرة مع الزبون وليس له مسؤولية عن عيوب أو  أثناء

 .المنتوج

 الفرع الثاني                                                   

 التبعية في عالقة العمل لعمال المنزلخصوصية 

تحديد و العمل في المنزلبعية في عالقات مدى توفر أو عدم توفر عنصر الت يتحدد

ثم حدود تبعيته  )أوال( طبيعة التزام العمال في هذا النوع من العقود الخصوصية من خالل

 .)ثالثا(مدى تشابه العامل في المنزل بالعامل األجيرو )ثانيا(  لحساب المستخدم

 طبيعة التزام العامل في المنزلاختالف أوال : 

التزام بالعمل من جانب العامل يقابله التزام صاحب  إنشاءاتفاق على  عقد العمليعتبر 

تحقيق تبعتين نتيجة و إلى قسمين االلتزام، بحيث ينقسم هذا  العمل بتقديم األجر المناسب له

 التزام ببذل العناية.

 عيدا عن رقابة المستخدميقومون بأعمالهم في المنزل ب العمال في المنزل أنانطالقا من 

 بذل العناية الالزمة  إلنجاز العملإذا كان العامل ما هذا األخير غير قادر على معرفة  فان، 

هذا ما يؤدي إلى اعتبار أن التزام و ، ال يمكنه مراقبة العمل إال عند تسلمهو إليهالمنسوب 

تختلف طبيعة التزام  و بهذا ببذل العناية. التزامبتحقيق نتيجة ال  بالتزامالعامل في المنزل 

 العامل في المنزل عن العامل العادي.
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 الطابع المحدود لتبعية العامل في المنزل يا : ثان

    تابع تبعية قانونية لصاحب العمل يعني خضوعه بصفة مباشرة القول بأن العامل إن

اآلالت و باستعمال المواد األولية ، و ينفذ عمله بصفة شخصية دون أي مساعدة كما انه ،

مل في المنزل اال ينطبق على الع إال أن هذا ، العمل ظروفحسب و التي يقدمها المستخدم

ها دون في األوقات التي يحددو العمل المقدم له من طرف المستخدم في منازله يكونه يؤد

لذا فان عناصر التبعية القانونية ال تتوفر و إشرافهو بعيدا عن رقابته و  .1تدخل هذا األخير

 حالة العمل في المنزل. في

 تمتع العامل في المنزل بصفة العامل المشبه باألجير ثالثا : 

محدد الو 1080فيفري  40المؤرخ  0 00-80 ( من األمر رقم41نصت المادة األولى )

لقانون  40المطبقة للمادة و ،االجتماعياء في مجال الضمان رلقائمة العمال المشبهين بأج

ال مشبهين باألجراء قصد امع يعد"على أن  االجتماعيةالمتعلق بتأمينات  11- 80رقم 

 العمال اآلتي بيانهم: االجتماعيمن خدمات الضمان  االستفادة

لو كانوا يملكون كامل األدوات الالزمة لعملهم أو و العمال الذين يباشرون عملهم في المنزل

العمال في المنزل ضمن قائمة العمال المشبهين باإلجراء  المشرع الجزائري جزء منها..."

ذلك تطبيقا لمبدأ الحماية من خدمات التأمينات االجتماعية وو يمكنهم من االستفادة 

 .2االجتماعية

تفادة من جير، فيمكنه االسألبهذا يكون المشرع الجزائري قد شبه العامل في المنزل بالعامل ا

رغم أنه في السابق  كان تحديد و الضمان االجتماعي رغم غياب عنصر التبعية للمستخدم 

يتم على أساس عقد العمل و قيام عنصر التبعية إال أن الفئة المشمولة بالضمان االجتماعي 

 الحالة تجاوزها الزمن. هذه

ليكون مل في المنزل توافر شروط اكتساب صفة العا إثباتعلى هذا األساس يكفي للعامل 

قيام عنصر  أوو ليستفيد من الحقوق المقررة له بغض النظر عن توفر  باألجيرعامال مشبه 

       في هذا النوع من العمل.  أهميتهالتبعية الذي يتراجع 

                                                           

  1 - سعاد بوختالة، مرجع سابق، ص00

 . 2211،  ص 2212طيب، التأمينات االجتماعية في مجال الضمان االجتماعي، وفق القانون الجديد، دار الهدى، الجزائر،  سماتي -0
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 الثالث المطلب

 أفاق سياسة العمل المنزلي في الجزائر

هذا  عدبحيث ي ةمعقدو الجزائر كبيرةن حجم التحديات التي تواجه العمالة المنزلية في ا

ستغالل فاحش لفئة كبيرة من الشباب الذي عادة ما يكونوا األكثر الا مجالالصنف من العمل 

 األجور أو مختلف الحقوق الفردية ،سواء في مجال ظروف العمل لالستغاللعرضة 

 الجماعية للعامل، في ظل غياب أو ضعف الهيئات الّرقابية.و

اسة العمل في المنزل تحقق مزايا هامة السيما بعد تأطيرها وجوانب مع ذلك فان سي

مساهمة العمل في المنزل في  ، و ذلك من خالل و اجتماعيةذلك عديدة تحقق أبعاد اقتصادية 

دور العمل في المنزل في تحسين العمل المحمي )الفرع و الحد من البطالة )الفرع األول(

 .الثاني(

 

 األول الفرع

 العمل في المنزل في الحد من البطالة مساهمة

الجزائر فترة سيادة النظام االشتراكي و ذلك بموجب ل عمدخل هذا النمط في سوق ال

االقتصادية  اإلصالحاتة ليؤكد المشرع الجزائري العتبارات عديدة في فتر 01-90 األمر

 ،   09/090بالمرسوم التنفيذي  على تنظيم مثل هذا العمل وهو ما يجسد بموجب أكدحيث 

ذلك عن و لو بشكل جزئي من آثار البطالةو التخفيف أهمهاوذلك تحقيق لغايات مختلفة و من 

مجال تخصيص الشباب المهني  االستفادة من بعض الحرف التي تدخل ضمن طريق

اء مبلغ مالي بسيط ، حيث ال يتطلب ذلك سو المكتسب عن طريق التكوين المهني أو التمهين

على  في هذا االتجاه عملت الدولةو أدوات اإلنتاج أو المواد الخام المستعملة ،القتناء بعض 

منح قروض صغيرة تتراوح ما بين  إمكانياتمن خالل فتح  وضع برنامج خاص بهذه اآللية

بهدف   ،  تشرف عليه وكالة التنمية االجتماعية لوزارة التضامن دج 004444و دج 0444

 خلق مناصب عمل حّرة تتمثل في أعمال تتم في المنازل في مجاالت النسيج ، الخياطة،

 ، اإلعالم اآللي ...الخ. الطرز، صنع الحلوياتو
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تكريس ما يسمى باألسر المنتجة  مشرع من وراء إرساء هذه الصيغة علىال عمل

كذا نقل و طالة بشكل نسبيالتي تساعد على تقليص البو فة في بعض البلدان كاليابان،والمعر

ية امحالبإبراز اهتمام الدول و إعطاء قيمة مالئمة لما ينتجه العمال في المنازلو المهارات

 العائالت.و االجتماعية لألسر

 مع تطور عالم الشغل أحكامهعدم تطابق و التشغيلكشفت عدة دراسات جهود قانون 

، العمل بموجب  لية، العمل في المنزلتغطيته لكافة قطاعات النشاط، مثل المؤسسات العائو

 1عقود محدّدة المدّة...الخ

 11- 04من قانون رقم  0نص المادة  أما فيما يخص الفئة الثانية المذكورة في

رغم تأخر الجزائر في هذا النمط من العمل إال انه بدأ يظهر في المتمثلون في خدم المنازل فو

ارتفاع نسبة مشاركة النساء في سوق العمل بسبب ارتفاع و االقتصادي  االنفتاحبالدنا نتيجة 

تدني دخل العائلة الذي أدى إلى خدمة هذه الفئة من العمال و ، مستوى التعليم لدى اإلناثال

 المعبّرة عنها خدم المنازل أو مستخدمي المنازل.

الحقوق  إهدارتجاوزات عديدة في حق خدم المنازل أهمها  عن الواقع ذلكيكشف ك

 انعدام اإلجازاتو طول ساعات العملو ها،تقلو المالية عن طريق التأخر في دفع األجور

هذا و ، التعرض للطرد في أي لحظة دون أي حق أو تعويض لحماية االجتماعيةاغياب و

وجب ضرورة تنظيم هذه العالقة بم ؤكدابة من أي نوع كانت، مما يبسبب غياب الرق

 على غرار العمل في المنزل.،  نصوص قانونية صارمة

البطالة لنسبة كبيرة  المتصاصآلية قانونية  يعتبر النمط من العملهذا  ما يؤكد هو أن

ها بعشرات اآلالف من ددعخاصة النساء ذوي المؤهالت البسيطة التي بقدر و ، من الشباب

 غير عادية في ظل انعدام الحمايةو المستخدمين في البيوت بصورة غير مستقرة ،

 .2االجتماعية

 

 

 
                                                           

  01، ص  ، مرجع سابق بلعموري نادية -1
  04 ، 00صص  مرجع نفسه، بلعموري نادية، -2
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 الفرع الثاني                                                    

 دور العمل في المنزل في تحسين ظروف العمل المحمي

مؤسسات العمل  إنشاءالمتعلق بتحديد شروط  80-48المرسوم التنفيذي رقم نص 

   مؤسسات العمل المحميسيرها في مادته األولى على أن شروط إنشاء و تنظيمهاو المحمي

التي تدعى في صلب و 40-40من قانون  00حكام المادة تطبيقا أل جاءت سيرهاو ظيمهانتو ،

مركز و المتمثلة في : الورشة المحميةو هي مؤسسات العمل المحميو النص "المؤسسات"

 .1توزيع العمل في المنزل

"مؤسسات العمل على أن  80-48التنفيذي رقم  من نفس المرسوم 0المادة  تنصو 

المحمي تنشئها المصالح التابعة للوزارة المكلفة بالتضامن الوطني هي مؤسسة عمومية 

 االستغالل المالي.و تتمتع بالشخصية المعنويةو تجاري،و ذات طابع صناعي

 و توضع تحت وصاية الوزير المكلف بالتضامن الوطني"

تعمل تحت  مؤسسات العمل المحمي تابعة للوزارة المكلفة بالتضامن الوطني تعتبر

 الشخصية المعنويةو التجاريو ع بالطابع الصناعيتهي مؤسسة عامة تتمو وصايتها

 .الل الماليقاالستو

 ، وهيمركز توزيع العمل في المنزلو في الورشة المحمية مؤسسة العمل المحمي

 تقوم بالخدمة العمومية.و خاضعة للقانون الخاصو منشأة من طرف الجمعيات

هي مؤسسة و اجتماعي،و و يمكن أيضا أن تنشأ من قبل جمعيات ذات طابع انساني

 .2قانونية حسب أحكام المرسوم السالف الذكر

و يعتبر األشخاص المعوقين المقبولون في المؤسسات عماال معوقين أجراء، يستفيدون 

الوقاية و الصحةو االجتماعيالضمان و نظيمية المتعلقة بالعمالالتو تشريعيةالمن األحكام 

                                                           
 ، يحدّد شروط0448مارس سنة  0لـ  الموافق 1000صفر عام  09مؤرخ في  80-48تنفيذي رقم من مرسوم   1المادة -1

 0448لسنة  10عدد ، ج رانشاء مؤسسات العمل المحمي وتنظيمها وسيرهما، 
متعلق بحماية األشخاص المعوقين ، 0440مايو سنة  8موافق لـ  1000صفر عام  00في  مؤرخ 40-40قانون رقم  - 0

 0440لسنة  00، ج ر، عدد وترقيتهم
 ، مرجع سابق. 03-90تنفيذي، رقم من مرسوم  3ادة الم -3
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قدرة عمل فعلية تساوي التمتع بهذه الفئة من العمال  شترطيو طب العملو ناألمو الصحية

 . 1على األقل ثلث قدرة عامل سليم يقوم بنفس المهام

مردودهم و مؤهالتهمو و يتقاضى العمال المعوقين أجرا يحدد حسب الوظيفة المشغولة

 2.بهماالتنظيم المعمول و للتشريع وفقا الفعلي

 و تحدد قائمة المؤسسات العمومية  فيما يلي :

،  ، للجزائر غرب بالنسبة لقائمة الورشات المحمية: الورشات المحمية للجزائر شرق

 أدرار.و ، ، تلمسان بسكرة

ع العمل في المنزل للجزائر مركز توزيفهي  مراكز التوزيع العمل في المنزل أما قائمة

 0ورقلة. و هرانو  ، لجزائر غرب، قسنطينةاشرق، 

يباشر في إيجاد حلول لتحسين ظروف  هالعمل المحمي بمختلف مؤسساتبهذا فان و 

هذا بمنحهم ظروف عمل و الحد من مشكلة البطالة خاصة بالنسبة لفئة المعوقينو العمل

 .مالئمة لحالتهم الصحية

برامج و العمل المحمي بدعم العمل في المنزل عن طريق وضع آلياتتقوم مؤسسات 

الرفاهية مثل عدم و ووسائل لتحسين ظروف العاملين المعوقين في المنزل وتوفير لهم الراحة

 تنقلهم إلى أمكان العمل... الخ.

  

                                                           

 .نفسه تنفيذيمن نفس مرسوم  7المادة  -1 

 نفسه. تنفيذيمن نفس مرسوم  1المادة -2 
 نفسه. تنفيذيمن نفس مرسوم  1المادة  -4 
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 الفصل الثاني

 القانونية لعالقة العمل في المنزل اآلثار

العمل ، نظمه المشرع الجزائري بموجب  أنماطالعمل في المنزل نمط جديد من  يعتبر

االقتصادية ، نتيجة  اإلصالحات النصوص القانونية والتنظيمية الصادرة في المرحلة ما بعد 

 اللجوء المكثف له ، وللغايات التي تحققها.

بالعامل في المنزل ينشا هذا النوع من العمل كالعالقة عمل تربط بين عامل يدعى 

والمستخدم كغيرها من عالقات العمل فان متى تجسدت وقامت صحيحة رتبة أثارها القانونية 

 بتقرير حقوق والتزامات على طرفيها سواء في مرحلة التنفيذ أو مرحلة اإلنهاء

عالقة العمل في  أثارفي  تتمثالنمرحلتين  في المنزل من خالل عالقة العمل أثار تحدد

في مرحلة تطبيق االلتزامات المتفق عليه في بنود العقد  أيالمنزل في مرحلة التنفيذ 

التي  ةقيالطرومهما كانت  عالقات العمل في المنزل في مرحلة االنتهاء وأثارالتشريعات ، 

 ينتهي بها.

لتنفيذ عالقات العمل في المنزل في مرحلة ا أثارلذا سيكون تفصيل بالتطرق إلى  

 مبحث ثاني(.ال)اإلنهاءعالقات العمل في المنزل في مرحلة في مرحلة  أثارو (أولمبحث ال)
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 المبحث األول

 في مرحلة التنفيذ العمل في المنزل ثارأ

وهو ما يسري القانونية ،  أثارهرتب كل  وشروط صحته أركانهالعقد  اجتمعت في متى

 وأهلية العقد المعروفة من تراضي ، أركانعلى عقد العمل في المنزل فبمجرد توفر جميع 

لتشريع والتنظيم المعمول بهما في مشروعين وغير مخالفين لنظام العام وا، وسبب  محلو

  .القانونية  أثارهارتب جميع صحيحة و األخيرةهذه  اعتبرت مجال عالقة العمل ،

الواقعة عن العمل في المنزل في مرحلة التنفيذ في كل االلتزامات  ةالمترتب اآلثارتكمن 

 أوامرللعامل باالمتثال وتنفيذ  األساسيةتزامات لطرفي عالقة العمل في المنزل منها االعلى 

فيما يخص االلتزامات  أما،  وااللتزام بحفظ السر المهنيالمستخدم والتزام بعدم المنافسة 

 صاحب العمل تتمثل في التصريح بالعمل في المنزل ومسك الدفاتر ....الخ.

، ويتمتع  بهذه االلتزام تترتب على ذلك مسؤوليات لكال الطرفين اإلخاللوفي حالة 

 التعسف. عاأنوالعامل في المنزل مثل العامل العادي بحماية قانونية ضد كل 

اليات ( واألولات طرفي عالقة العمل في المنزل )المطلب التزامسيتم التطرق إلى 

 )المطلب الثاني(.ضمان حمايتها القانونية 

 

 المطلب األول

 التزامات طرفي عالقات عمل في المنزل

هو عقد ملزم للجانبين وهذه الخاصية تظهر لنا التزامات متقابلة من جانب  عقد العمل

بهذه االلتزامات جزاء يتمثل  اإلخاللويترتب على  كل من العامل والمستخدم في المنزل ،

جنائية  أو ةوتقصيريفي قيام مسؤولية الطرف المخل بالتزامه والتي قد تكون مسؤولية عقدية 

فرع ال) في المنزل  للعامل ساسيةاأل اماتتزلااللذا سيتم التفصيل في ،  حسب طبيعة االلتزام

 .فرع ثاني(الاألساسية لصاحب العمل ) االلتزاماتو أول(
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 الفرع األول                                           

 األساسية للعمال في المنزل االلتزامات

منها على االلتزامات العامة للعامل  11-04القانون رقم  ( من49المادة السابعة) نصت

في العناية بذل لديه من قدرات والواجبات المرتبطة بمنصب عمله و ما بأقصىالعمل  تأدية

ن يساهم وأ ،المستخدم  تنظيم العمل الذي يخضع له طارذلك مع المواظبة وذلك في إ

التكوين  أعمالفي  ويشارك ينفذ التعليمات أن كذلك يجب بمجهودات الهيئة المستخدمة ،

 .المعلومات المهنية ....الخ  إفشاءعدم مع التزامه بوتحسين المستوى ، 

الخاص بعالقات العمل في المنزل على  090- 09رقم المرسوم التنفيذي أكد  

 مراألو باالمتثالاللتزام في  هاويمكن حصر ،لعامل في المنزل األساسية لتزامات لاال

 االلتزام بحفظ السر المهني )ثالثا(.كذا )ثانيا( و ( وااللتزام بعدم المنافسةأوالالمستخدم )

 ألوامر المستخدم  باالمتثال : االلتزاماتأوال

إذ جاء  090 – 09التنفيذي رقم  المرسوم من 11المادة  ى هذا االلتزامنصت عل 

 ألوامر المستخدم عند تنفيذ عمله" باالمتثال"يلتزم العامل في المنزل فيها

ات يأن يقوم بتنفيذ عمله وفق طلبب ملزم العامل في المنزل ذلك ان على يترتب

 اهذه النتيجة التي ينتظرهو عناية، ليس ببذلو هو ملزم بتحقيق نتيجةو صاحب العمل

 تعليمات المستخدم.و المستخدم يجب أن تكون موافقة ألوامر

 مراعاة جملة منبد من صحيح ال بشكل ألوامر صاحب العمل االمتثال يتحققل

 هي كالتالي :و اآلدابدام بالعقد أو القانون أو طستالشروط لعدم اال

ي اختصاص فأن يتدخل و العمل المتفق عليهأن تكون هذه األوامر المتعلقة بتنفيذ   -

 وطبيعة عمل العامل في المنزل

 بصفة عامة ال للقانونو العامة واآلدابلنظام العام لأن يكون العمل غير مخالف   -

كان يلزم  عائلته للخطرو أن ال تكون هذه األوامر خطيرة أو ما يعرض العامل -

 األمنال يوفر له وسائل أوان  مواد سامة أو خطيرة  باستعمالالعامل في المنزل 

 1 الضرورية .

                                                           

 . 90سعاد بوختالة ، مرجع سابق ، ص -1 
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 ومتى خالف العامل في المنزل مظاهر هذا االلتزام قامت مسؤوليته.

  ثانيا: االلتزام بعدم المنافسة

حاجياتهم من  إلشباع اقتصاديينالتنافس بين عدة متعاملين  أنهاتعرف المنافسة على 

عدم المنافسة في عالقات العمل هو التزام العامل بعدم  أما،  1المنتجات و الخدمات

  .ممارسة ألي نشاط منافس لصاحب العمل وان يلحق له ضررال

فيمنع عليه ممارسة أي نشاط تجاري أو صناعي يتعارض مع مصالح صاحب 

 11-04من قانون  49فقرة  49مادة العمل أثناء قيام عالقة عمل وهو ما يتأكد من نص ال

مما قد ،  ئهاينقضي بمجرد انقضاو العملقيام عالقة أثناء  بعدم المنافسة يلتزم واألصل أن

، مما يسمح  يطلع على معظم األسرار المهنية د، ألن العامل ق يشكل خطر على المستخدم

لذا نجد بعض التشريعات كالتشريع المدني  ،  له بمنافسة صاحب العمل عند انتهاء العقد

 ومنها :  مصالحهو لحماية المستخدمو المصري قد قيدته بشروط  

 عقد.ال إبراميكون العامل بالغا رشده وقت  أن -

كون القيد مقصورا من حيث الزمان والمكان ونوع العمل على القدر الضروري ي أن -

 40القضاء الفرنسي بتاريخ  أكده. وهو ما 2لحماية مصالح رب العمل المشروعة 

، حيث سمح باعتماد شرط عدم المنافسة في عقود العمل مع تقييده من  1094مارس 

 .3حيث البعدين الزماني والمكاني 

  هيضع على عاتق 090-09أما بالنسبة للعمال في المنزل فنجد المرسوم التنفيذي رقم 

من  10هذا ما نصت عليه المادة و بالمستخدم إلساءةاالقيام بأية منافسة من شأنها  مبعد التزام

" يمنع العامل في المنزل من القيام بأية ، التي جاء فيهاذكرال يذي سالفالمرسوم التنف

المشرع  أنحظ ويال ، منافسة من شانها أن تسيء للمستخدم ويلزم بحفظ السر المهني"

 تزام .الجزائري لم يحدد مدى هذا االل

                                                           

  . 19،ص  1919 الجزائرمحمد شريف كتو، قانون المنافسة والممارسات التجارية، منشورات بغدادي،  -1 

 . 941عاصم انور سليم ،مرجع سابق،ص -2 
،جسور لنشر والتوزيع الجزائر  0هدفي بشير ، الوجيز في شرح قانون العمل، عالقات العمل الفردية والجماعية ،ط -3 
 . 89، ص0440،
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أن تعمل بيطرح إشكال بالنسبة لهذه الفئة العمالية التي يسمح لها نفس هذا القانون كذلك 

خاصة أن طبيعة العمل  بالتزامه، فكيف نعتبر أن العامل قد وفى  لحساب عدة مستخدمين

 التي يقوم بها هي نفسها لجميع المستخدمين؟

علق بهذه النقطة قضائي بت اجتهادأي  النعدامو نظرا لغياب توضيحات في هذا الشأن

عدم اإلضرار و بهذا الشرط تجاه كل مستخدم االلتزامقول أن هذا العامل يجب عليه اليمكن 

 .1به

 بحفظ السر المهني ثالثا: االلتزام

 ياوهرجو أساسيا التزاما اعتبر المشرع الجزائري المحافظة على األسرار المهنية

هذه األسرار  تشملو من المرسوم التنفيذي السابق 10بحكم المادة  على العامل في المنزل

 .تكلفتها...الخو ، المواد المستعملة، المقادير في: طريقة العمل

هو مبدأ عام يسود جميع وفي التنفيذ  مترتب على مبدأ حسن النية االلتزامهذا  يترتبو 

 الطرفين.لثقة التي تربط لالعقود بما فيها عقد العمل نظرا 

قائما ما دامت المعلومات التي تحصل عليها العامل متصفة  االلتزامو يبقى هذا 

، فال يجب عليه تمكين الغير من هذه الصفة ال يتحلل منه إال إذا زالت عنهو بالسرية

في حاالت هذا المنع ترد عليه استثناءات خاصة  أناالطالع عليها وحيازتها على 

     2مارسها السلطة المختصة كمفتشيه العملالرقابة والتفتيش التي ت

 

 الفرع الثاني

 األساسية لصاحب العمل االلتزامات

األحكام ب يرتبط هو مستمد من القواعد العامة ومنها ما ، صاحب العمل التزامات تتنوع

االلتزامات الخاصة الواقعة عليه مثل هذا العمل والتي من شانها  أهموالتي تعتبر من  الخاصة

 بالتصريحهما االلتزام  أساسيينقيام عالقة العمل هذه ، ويمكن حصرها في التزامين  أن

                                                           

  1-  سعاد بوختالة، مرجع سابق، ص 99
، معدل  1004لسنة  49، يتعلق بمفتشية العمل ، ج ر، عدد 1004فيفري  9مؤرخ في  40-04من قانون  10المادة  -2

 ومتمم .
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( ثم االلتزام بمسك الدفاتر والسجالت المنصوص عليها قانونا أوالبالعمال في المنزل )

 )ثانيا(.

  المنزلفي  تصريح بالعملالب االلتزام: أوال

أولى يقع على المستخدم في المنزل بحسب طبيعته، فعندما يبدأ في تشغيل  التزامو هو 

 االجتماعيعمال في المنزل مهما كان نوع نشاطه أن يصرح بالعمل لدى هيئة الضمان 

 العمل إقليميا. مفتشيهو

 االجتماعيفيجب عن المستخدم في المنزل أن يقدم تصريحا بالنشاط إلى هيئة الضمان 

من المرسوم  41فقرة  40، فتنص المادة  1من تاريخ بداية العمل أو النشاطأيام  14في أجل 

في المنزل  ينجز عمل"يلزم المستخدم الذي سالف الذكر على انه  090-09التنفيذي رقم 

 . المختصة إقليميا ..."العمل  ومفتشيهبتصريح بهم لدى هيئة الضمان االجتماعي 

هيئة الضمان االجتماعي المختصة في تلك التي يقع في دائرتها منزل العامل  تحددتو

 العمل . لمفتشيهمقر النشاط ،وكذا الوضع بالنسبة  باعتباره

المشبهين من الفئات الخاصة  بالمؤمنينالتزام صاحب العمل بالتصريح  يتأكدكذلك 

السالف الذكر، ومنهم  00-80باألجراء ومن يكون بحكمهم بموجب أحكام المرسوم رقم 

 العمال في المنزل كما تؤكد المادة األولى منه .

 مفتشيهو االجتماعيي أن تكون كل من هيئة الضمان فو تكمن أهمية هذا التصريح 

الرقابة على ظروف و باإلشرافما يسمح هذا و ، العمل على علم بوجود هؤالء العمال

 .2بالتالي توفير الحماية لهمو عملهم

 :السجالت المنصوص عليها قانوناو الدفاتربمسك  االلتزامثانيا: 

السجالت و الدفاتريلزم على صاحب العمل في المنزل بأن يمسك مجموعة من 

كذا و مراكز نشاط العمال في المنزل ي إظهارالتي تساهم فو ،3المنصوص عليها في القانون

 ظروف العمل.و األجور المطبقة عليهمو طبيعة النشاطات التي يقومون بها

                                                           

 . 000راجع تفاصيل عن اجراءات التصريح ، سماتي طيب ، مرجع سابق ،ص -1 

  2- سعاد بوختالة، مرجع سابق، ص 90

 ، السالف الذكر. 414- 01منلمرسوم تنفيذي رقم  94راجع المادة  -3 
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من المرسوم  49،  40، 40السجالت التي نصت عليها المواد و الدفاترتتمثل هذه 

 المحدد للنظام الخاص بعالقات العمل في  : 090 – 09التنفيذي رقم 

ن م 40فقرة 40يلتزم المستخدم في المنزل بمقتضى نص المادة  بي:يدفتر ترت -1

 ذكر بحيازة دفتر ترتيبي يسجل فيه ما يلي :السالف  090-09المرسوم التنفيذي رقم 

كذلك رقم التسجيل في و لقبهو عنوانها، أو اسم المستخدمو سم الهيئة المستخدمةا -

آخر ينص سجل  يقتضاء أالسجل التجاري إذا كان يمارس نشاطا تجاريا أو عند اال

الحرف إذا كان يقوم بنشاط و سجل الصناعة التقليديةك عليه التشريع المعمول به

 حرفي.

هيئة الضمان االجتماعي الخاص بالعمال في  فيرقم التسجيل و العنوانو االسم -

 المنزل

للعمال  االمطلوب تنفيذه الشغال: يلزم المستخدم في المنزل عند تسليمه دفتر الطلبات -0

 أن يعد دفتر طلبات يسجل فيه:، في المنزل 

 ، عنوانهو لقبهو اسم العمال في المنزل   -

 ، كميتهو طبيعة العمل   -

 ، تاريخ تسليم هذا العمل   -

 ، جرة المطبقة على هذا العملالأ    -

 1للعامل المواد المسلمةو قائمة اللوازم -

يوقع عليه و إلى العامل منه تسلم نسخة ،دفتر من نسختينيعد هذا الدفتر التسليم: -0

 يسجل فيه ما يلي:و الطرفين

المواد و عند االقتضاء اللوازمو ،مبلغ األجر المدفوع فعال ،تسلمالتاريخ   -

 .2ةدالمستر

إلى جانب كل هذه االلتزامات هناك التزامات أخرى واقعة على أطراف عالقة العمل 

في المنزل المستمدة من القواعد العامة وهي ذاتها المطبقة على أطراف عقد العمل 

  .العادي 
                                                           

  1- المادة 40 من  مرسوم تنفيذي،مرجع نفسه.
  .تنفيذي مرسوم  نفس من 49المادة  -2
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 الفرع الثالث                                            

 جزاء اإلخالل بااللتزامات

، جزاءات متنوعة االلتزامات المترتبة على أطراف عالقة العمل ب يترتب على إخالل

المحدد لنظام الخاص بعالقات العمل التي  090- 09لتنفيذي وبالرجوع إلى المرسوم ا

تعني العمل في المنزل ، نجد انه لم ينص على جزاءات خاصة وإنما أحال بموجب المادة 

 منه إلى الجزاءات العامة في عالقة العمل. 10

مسؤولية العامل في المنزل )أوال( ثم سيتم التطرق إلى هذه الجزاءات من خالل إثارة 

 مسؤولية المستخدم في المنزل)ثانيا(.

 مسؤولية العامل في المنزل :  أوال

في العامل في المنزل بمقتضى عقد العمل الذي يربطه بالمستخدم  التزاميتمثل في 

في و بتحقيق نتيجة تتمثل في تنفيذ العمل المطلوب منه حسب ما أمر به المستخدم التزام

عقدي يتمثل أساسا في  بالتزامفإن قيام مسؤوليته العقدية مرتبط باإلخالل  لذا الوقت المحدد

أو  االلتزامينشأ الضرر في المسؤولية العقدية سواء بعدم تنفيذ و عدم تحقق النتيجة المطلوبة،

تنفيذ بسبب أجنبي ال ال استحالةان تنفيذه إال إذا أثبت المدين )العامل في المنزل(  في هتأخر

 .1دخل فيه

والمسؤولية العقدية من خطا عقدي وضرر  أركانعلى هذا األساس لبد من القيام 

 وعالقة نسبية . 

 مسؤولية المستخدم في المنزل ثانيا: 

النظم و المفروضة عليه بموجب القوانين بااللتزاماتأخل المستخدم في المنزل  إذا

خاصة تحدد  أحكامبغياب و.  ةمدنيالأو  ةجزئيالبعقد العمل قامت مسؤوليته و المعلومة بها

           تشريعات العامةالإلى الزم العودة الجزاءات المترتبة عن المستخدم في المنزل كان 

 .2بصورة صريحة 090-09المرسوم التنفيذي رقم  إليها أحال إذ

                                                           

  1-   المادة 199 من تقنين المدني الجزائري .

  2-  المادة 10 من مرسوم تنفيذي 09-090، السالف الذكر.
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خصص لها عقوبات تتراوح ما  فلقد المتعلق بعالقات العمل 11-04أما بالنسبة لقانون 

 .1على األقل إلى ثالثة أشهر على األكثر أيامالحبس من ثالثة و بين الغرامة المالية

. االجتماعيالضمان و قوانين التأمينات منالنوع من العقوبات  هذاويستمد أيضا 

العقوبات و المترتبة عليه يتعرض للمتابعة بااللتزاماتفالمستخدم في المنزل إذا أخل 

فيعاقب بغرامة  االجتماعيالمنصوص عليها قانونا، فإذا لم يصرح بالعمال لدى هيئة الضمان 

على كل شهر تأخير تحصلها هيئة الضمان  %04زيادة تقدير بـو دج 0444مالية مقدرة بـ

العمل سوء  مفتشيهتقديمها لرقابة و السجالتو ا أخل بالتزامه بمسك الدفترإذو .2االجتماعي

أو تلك التي نص عليها المرسوم  090-09المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 

التسجيالت الخاصة التي يلزم بها و الدفاترالذي يحدد قائمة  08 -09التنفيذي رقم 

دج ترتفع في حالة  0444و دج 0444راوح ما بين المستخدمون فإنه بعاقد بغرامة مالية تت

 .3دج 8444و دج 0444العود إلى ما بين 

 المطلب الثاني

 لحماية القانونية للعمال في المنزلا

التي قد تؤثر الحاالت و ل في المنزل خالل حياتهم المهنية إلى أوضاعايتعرض العم

تتطلب تدخال من الهيئات المختصة من أجل توفير و بصفة عامة تهمعلى استقرار معيش

 القوانين المعمول بها.و المقرر من النظمو ، بكل أشكالهالهم الحماية 

إلى الحماية القانونية للعمال في المنزل في التشريع الحماية  يقتضي الكشف عن هذه 

هذه الفئة لما جاء في النص الخاص الذي يحكم عالقات العمل ل وفقا الجزائري للعمل سواء

 أو ما جاء في التشريع العام الذي يطبق في حالة غياب نصوص خاصة . الخاصة العمالية

بدراسة الحماية الجماعية )الفرع األول(،و الحق في الضمان وتشمل هذه الحماية 

 االجتماعي)الفرع الثاني(.

 

 

                                                           

  1-  المواد من 108 إلى 100 من قانون رقم 04-11 ، السالف الذكر.
  .، السابق الذكر10-80من قانون رقم  49المادة  -2
  .، السابق الذكر11-04من قانون رقم  100المادة  -3
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 الفرع األول

 الجماعيةالحقوق 

بعيدا عن أماكن عمل الهيئة المستخدمة، نشاطا  ىيشكل العمل في المنزل الذي يؤد

هذا ما و العمال عند ممارسة العمل في المنزل عزلفرديا من الناحية المهنية، ما يؤدي إلى 

يجعلهم بأمس الحاجة إلى الحماية التي توفرها الحقوق الجماعية في العمل أو الفئة المهنية 

 ينتمون إليها. التي

، )أوال( و بهذا الصدد نجد أن الحقوق الجماعية تتكون أو تتمثل أساسا في الحق النقابي

 )ثانيا(.التفاوض الجماعي و

 أوال : الحق النقابي

من  09واطنين بموجب المادة الحق النقابي حق دستوري معترف به لجميع الميعتبر 

أصحاب العمل الذين يحق لهم أن يكونوا منظمات و يستفيد منه العمال األجراء و ،1ورالدست

االنخراط فيها يكون بكل و نقابية للدفاع عن مصالحهم المهنية سواء كانت مادية أو معنوية

 حرية.

المنظمات النقابية بأن تجمع سواء بين العمال األجراء أو  إنشاءبط هذا الحق في تو ير

 .2 نفس قطاع النشاطنفس المهنة أو نفس الفرع أو لبين أصحاب العمل 

منشأة من طرف و فهل يمكن للعمال في المنزل االنخراط في منظمات نقابية موجودة

منظمات  ينشؤوهل يمكن أن و ينفذون أعمالهم في أماكن العمل التابعة للمستخدم أجراءعمال 

 نقابية خاصة بهم؟

ال نجده يتحدث الخاص بالعمال في المنزل  090-09بالعودة إلى المرسوم التنفيذي رقم 

أن العمال بالمنزل  لكن بماو ال على عالقات العمل الجماعية بصفة عامة،و عن هذه النقطة

منه يمكن و أن الحق النقابي حق دستوري معترف به لكل المواطنينو مشبهين باإلجراء

                                                           

 . تنص : "الحق النقابي معترف به لجميع الموواطنين" 1009من دستور  09المادة  -1 

يتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي . الجريدة  1004يونيو  40المؤرخ في  10-04من القانون رقم  40و 40المواد  -2 

 ، المعدل والمتمم بـ :1004لسنة  00الرسمية، العدد 

 .1001سنة  98، الجريدة الرسمية، العدد 1001ديسمبر  01المؤرخ في  04-01القانون رقم  -

 .1009، سنة 09، الجريدة الرسمية ، العدد 1009يونيو  14المؤرخ في  10-09األمر رقم  -
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 خاصةو في منظمات نقابية النخراطاال يوجد أي مانع يمنع هذه الفئة العمالية من  هالقول أن

 إنشاءال يوجد ما يمنعهم من و اإلجراء الذين ينفذون عملهم في أماكن العمل التابعة للمستخدم

إلى نفس  االنتماءتحقق شرط  اذإ جراءاألبقية العمال  مثل منظمات نقابية خاصة بهم مثلهم

 إجابتهاأن هذا الحق أساسي مثلما قالت الجزائر عند و المهنة أو نفس قطاع النشاط خاصة

حول العمل في المنزل ضمن المؤتمر 1دولية ال التفاقيةاحت في إطار التحضير رعن أسئلة ط

العمل على و التي كانت تتعلق في مجملها بالبحثو ،1000سنة  80الدولي للعمل في دورته 

 منظمات نقابية خاصة بهم إنشاءتحسين ظروف عمل العمال في المنزل عن طريق 

ى القضاء على كل ما من شأنه عرقلة حق هؤالء العمال في العمل  علو االنخراط فيهاو

 .2فيها االنخراطهاته المنظمات أو  إنشاء

 التفاوض الجماعي: ثانيا

التنظيمية في و االتفاقات الجماعية للعمل تكملة لألحكام التشريعيةو تعتبر االتفاقيات

ايجابية بالنسبة لهم أي هي امتيازات للعمال أي اتجاه أكثر و مجال العمل بإعطاء أكثر حقوق

لعمل،  األجر، ة اعنصرا أساسيا لحماية العمال في المنزل، فكل ما يتعلق بعقد عملهم من مد

 إلى غير ذلك من األمور المتعلقة بهذا العقد. اإلنهاءحاالت 

نص قانوني ال في المرسوم التنفيذي المحدد للنظام  أيو تجدر اإلشارة إلى أنه ال يوجد 

ال في أي قانون آخر يصرح بإمكانية و الخاص بعالقات العمل التي تعني العمال في المنزل

االتفاقات و االتفاقياتاستفادة هاته الفئة العمالية من األحكام الواردة في  إمكانيةأو عدم 

 الجماعية للعمل.

االتفاقات و االستفادة للعمال في المنزل من االتفاقياتيوجد ما يمنع من غير انه 

ضم إليها نأو نقابات مشكلة أساسا من عمال في المصنع أو المؤسسة أبرمتهاالجماعية التي 

 عمال في المنزل إال إذا نصت هذه األخيرة صراحة على خالف ذلك.

 

                                                           

دخلت حيز التنفيذ بتاريخ  19/91/1001تاريخ اعتمادها  1001حول العمل في المنزل  C177هذه االتفاقية  -1 

11/91/1999. 

.http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f ?p=NORMEXPUB :12100 :0 :NO :P12 
  2 سعاد بوختالة، مرجع سابق، ص ص 01،  00
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 الفرع الثاني

 الضمان االجتماعي يالحق ف

الخاص بالعمال في المنزل صراحة على استفادة  090-09نص المرسوم التنفيذي رقم 

ل بها في مجال الضمان والتنظيمية المعمو ه الفئة العمالية من األحكام التشريعيةذه

 .من هذا المرسوم 14ذلك من خالل المادة و االجتماعي،

)أوال(  للضمان االجتماعيتقديم كيفية خضوع العمال األجراء لنظام العام  يتمس

 .راكات )ثانيا(واالشت

 للضمان االجتماعيالعام  العمال األجراء للنظامأوال : خضوع 

التنظيمية المعمول بها في مجال الضمان و لقد صرح القانون بتطبيق األحكام التشريعية

 ةاالجتماعي على العمال في المنزل، فيستفيدون بالتالي من نفس الحماية االجتماعية المقرر

جعلتهم يستفيدون و  1جراءشبهت هذه الفئة في الضمان االجتماعي باألو جراء العاديين،لأل

 .2من جميع خدماته

منزل، يصبح صفة العامل في ال سابتالكل الشروط الالزمة املعافاء يفبمجرد است

 الضمان االجتماعي. يستفيد من جميع أداءات، جراءلألخاضع للنظام العام 

 التأمينات االجتماعية: -1

المتعلق بالتأمينات االجتماعية  1080يوليو  40المؤرخ في  11-80القانون رقم  أكد

 تطبيقه على كل العمال سواء كان أجراء على منه 40المادة  من خالل نصالمتمم و المعدل

لقائمة العمال  ةالمحدد 00-80م رقم من المرسو 41جراء، ثم جاءت المادة باأل أو ينحقمل أو

 11-80من القانون رقم  40ي مجال الضمان االجتماعي تطبيقا للمادة المشبهين باإلجراء ف

منه فإن العمال في المنزل و جراءوجعلت العمال في المنزل من العمال المشبهين باأل

المتمثلة في التأمين و 11-80يستفيدون قانونا من مختلف التأمينات التي يشملها القانون رقم 

 .3الوفاة عنو لتأمين عن العجز التأمين عن المرض، التأمين عن الوالدة، ا

 
                                                           

 ، السالف الذكر. 00 – 80من المرسوم رقم  1/1المادة  -1
يحدد اشتراكات الضمان االجتماعي ألصناف خاصة  1080فيفري  0المؤرخ في  00-08من المرسوم رقم  1/1المادة  -2

 .متمممعدل و، 1080دد اسنةج ر عمن المؤمن لهم اجتماعيا، 

 السابق ذكره. 11- 80من قانون رقم  40المادة  -3 
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 التأمين عن المرض : -أ

 تطبيقانقدية و اءات عينيةدأ علىالمرض في الضمان االجتماعي  على يشمل التأمين

تنص الفقرة المتعلقة و ،1المتعلق بتأمينات االجتماعية  11-80من القانون رقم  49المادة 

يومية للعمال الذي يضطره المرض إلى  اتتعويض"...تمنح :  انهباألداءات العينية على 

 االنقطاع مؤقتا عن عمله"

في هذه الفقرة  التي يتمتع بها العامل في المنزل المبين بالتالي إضافة إلى صفة األجير

قول أن العامل في المنزل يستفيد من األداءات العينية فقط في مجال التأمين عن فيمكن ال

هذه  مال يتم تقديو ذوي حقوقه(،و العالجية لصالح المؤمن له قائيةالمرض )العناية الطبية، الو

األداءات إلى العامل في المنزل إال إذا وصفت العالجات من طرف طبيب أو شخص مؤهل 

 .2بموجب تنظيم

 التأمين على الوالدة : -ب

كأصل و يكتسي هذا التامين أهمية كبيرة بالنسبة للعمال في المنزل خاصة فئة النساء

 الوضعو تستفيد المرأة العاملة هنا من اآلداءات العينية المتمثلة في كفالة المصاريف الحمل

ذلك بدفع تعويض يومي إذا توقفت عن العمل خالل فترة و كذا من األداءات النقديةو تبعاته،و

ها المتعلق بالتأمينات االجتماعية في فقرت 11-80من القانون رقم  00الوالدة، لكن المادة 

إنما جاءت صيغة المرأة و ص العاملة األجيرة بهاخالثانية المتعلقة باألداءات النقدية لم ت

 العاملة في المنزل. إلى، مما يفتح المجال المتدادها العاملة على العموم

ال تمنح أداءات التأمين على الوالدة إال إذا تم الوضع على يد طبيب أو مساعدين  كذلك

 .3القاهرةفي حالة القوة  طبيين مؤهلين ما عدا

 التأمين عن العجز : -ت

بين المتمثلة في منحة معاش و يستفيد العامل في المنزل من أداءات التأمين على العجز

يمكنه من العيش الكريم إذا أدى عجزه إلى من األجر السنوي المتوسط للمنصب  % 8و % 9

                                                           

 . 1009لسنة  00الجريدة الرسمية ، العدد  19-09من األمر رقم  40لمعدل بالمادة  -1 

 . السابق ذكره 11-80من القانون رقم  14المادة  -2 

  السالف الذكر. 11-80من القانون رقم  00المادة  -3 
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يصبح غير قادر على أن  ه. بمعنى أن1نصف قدرته على العمل أو الكسب على األقل فقد

 يحصل عند ممارسته ألية مهنة كانت على أجر

يفوق نصف أجر المنصب الذي يحصل عليه عامل ينتمي إلى نفس الفئة في المهنة، 

 .2في تاريخ اإلثبات الطبي للحادث المتلقي أوكان ذلك في تاريخ العالج  سواء

من المبلغ  %90للعجز عن ويشترط المشرع الحد األدنى ال يقل فيه المعاش السنوي 

كما يمكن مطالبة مراجعة قيمة المعاش إذا حدث تغير في حالة  السنوي األدنى المضمون

 التقاعد.وعند بلوغ المستفيد سن المعاش يشبه معاشه بمعاش  العجز،

 التأمين على الوفاة  -د

ذوي حقوق العامل المؤمن له من  في الوفاة هو استفادة ىالهدف من التأمين عليبين 

التي يجب أال تقل بأي حال عن األجر الوطني األدنى و منحة تعرف برأسمال الوفاة

 .3مباشرة بعد وفاة المؤمن له احدةومرة  تدفع هذه المنحة و المضمون.

أو  أجيرااالستفادة العامل سواء كان  قد وضع شروطا معينة11-80إن قانون رقم 

بمدة العمل أو ساعات عمل محددة  وتتعلق’ مشبها باألجير من االداءات المنصوص عليها

 يجب أن يكون العامل قد أداها.

فحتى يستفيد العامل في المنزل من األداءات المنصوص عليها في هذا القانون سواء 

ب أن يثبت أنه قد الوالدة، العجز ، يجو تعلق األمر بالتأمين عن الوفاة، التأمين على المرض،

 .4استوفى مدة العمل أو ساعات العمل المشترطة

 األمراض المهنية :و حوادث العملالتأمين  -ث

المتعلق بحوادث العمل  11-80يستفيد العمل في المنزل وفق أحكام القانون رقم 

 40واألمراض المهنية، ألنهم يعتبرون من بين العمال المؤمن لهم اجتماعيا بموجب المادة 

 المتعلق بالتأمينات االجتماعية. 11-80القانون رقم من 

                                                           

  ، مرجع سابق.11-80قانون رقم من  00، 01المواد  -1 

-80الكتاب الثاني من القانون رقم  عنوانيحدد كيفية  1080فيفري  11المؤرخ في  09-80من المرسوم رقم  04المادة  -2 

  المعدل والمتمم.، 1080لسنة  49، العدد ج روالمتعلق بالتأمينات االجتماعية،  1080جويلية  40المؤرخ في  11

 . السالف الذكر 19-09من األمر رقم  19، معدلة بالمادة السالف الذكر 11-80من قانون  08المادة  -3 
  .السالف ذكره ،11-80من القانون رقم  08إلى  00المواد من  -4



 

 
51 

 

و يعتبر حادث عمل في مفهوم هذا القانون كل حادث طرأ في إطار عالقة العمل بسبب 

 .1نتجت عنه إصابة بدنية للعاملو خارجيو مفاجئ

واالعتالل التي تعزى إلى مصدر  أغراض تسمم وتعفن أما األمراض المهنية فهي كل

 .2تأهيل مهني خاص

بعيدا عن و للمستخدمينفذ العامل في المنزل عمله في المنزل خارج أماكن العمل التابعة 

ألنه في هذه الحالة ال  ثإشرافه المباشر، فيجب عليه أن يثبت الطابع المهني للحادو رقابته

هو عليه بالنسبة لحوادث التي تقع ما أن الحادث هو حادث عمل مثل  باالفتراضيمكن األخذ 

 ماكن العمل التابعة لصاحب العمل.داخل أ

طورة على العامل المحددة ضمن خاألعمال التي تشكل و أما بالنسبة لألمراض المهنية

كان يشغل ألحد األعمال و قوائم في حالة ما أصيب العامل بمرض من هذه األمراض

التي تدفع  وتختلف األداءات خطورتها استحق األداءات المنصوص عليها قانوناب المعروفة

 .3للمصاب باختالف طبيعة العجز، إن كان مؤقتا أو دائما 

 التقاعد  -ج

ذلك بموجب و يستفيد العمال في المنزل بالتقاعد باعتبارهم عمال مشبهين باألجراء

 .4المتعلق بالتقاعد 10 – 80من القانون رقم  40المادة 

شر يمنح على أساس معاش مبامن القانون على  40حسب المادة  يحتوي معاش التقاعد

معاش منقول. يتضمن معاش لفائدة و نشاط العامل نفسه تضاف إليه زيادة للزوج المكفول

من معاش  لالستفادةيشترط و معاش لألصولو معاش اليتامىو د الحياةيالزوج المتبقى على ق

بالنسبة سنة  94هي و للتقاعد القانونيةالسن، فيجب أن يبلغ العامل السن   توفر شرطالتقاعد 

سنة من  10شرط مدة العمل المتمثلة في و ( بالنسبة للنساء،00خمسون )و خمسةو للرجل

                                                           
 . 1080لسنة  ،المهنيةعلق بحوادث العمل واألمراض يت 10-80نون رقم القا من 49ر المادة ظأن -1

  2- المادة 90 من قانون نفسه.
 . 144، ص   سابق سعاد بوختالة،  مرجع -3
 09، واستدراك  ج رعدد  1080لسنة  08عدد  ج ر ،يتعلق بالتقاعد 1080جويلية  40مؤرخ في  10-80القانون رقم  -4

 . ممتمومعدل ، 1080لسنة 
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دفع أقساط االشتراكات للضمان االجتماعي طوال هذه المدة  بالعمل على األقل إلى جان

 .وهذا كقاعدة عامة1

 التقاعد المسبق و البطالة ضد التأمين -ح

المسبق نظامين جديدين في المجال الضمان التقاعد و يعتبر التأمين على البطالة

ريح سإلى ت أدت من أثار  التوجيه االقتصادي الجديد ما افرزه االجتماعي في الجزائر بسبب

 .2اقتصادية  ألسبابعدد من العمال 

 40في مجال تطبيق هذين النظامين بموجب المادة  ةاستثنى العمال في المنزل صراح

"ال يمكن التي تنص على انه  المتعلق بالتقاعد المسبق 14-00من المرسوم التشريعي رقم 

األجراء ذوي عقد عمل محدود المدة العاملون أن يطالب باالستفادة بالتقاعد المسبق 

لعاملون لدى عدة مستخدمين العمال في بيوتهم أو او الموسميينالعمال و لحسابهم الخاص

تنص كذلك و .3استقالة"و أو الذين كانت بطالتهم نتيجة نزاع في العمل أو تسريح تأديبي

نظام  على ان 1000ماي  09المؤرخ في  114 – 90من المرسوم التشريعي رقم  40المادة 

ألسباب و إراديةلفائدة األجراء الذين يفقدون عملهم بصفة ال  مقرر التأمين على البطالة

 وخدمات التأمين عن البطالة األجراء ذو من "ال يمكن أن يستفيدانهتنص على و اقتصادية.

العاملون لحسابهم و في البيت ونالعمال الموسميون أو العاملو عقد عمل محدود المدة

عملهم بسبب نزاع في العمل أو تسريح  افقدوو عقد مستخدمين  أو الذين وذوالخاص أو 

 .قالة أو ذهاب إرادي"تتأديبي أو اس

  ثانيا : االشتراكات

مجموع  وعاء أو أساس االشتراكات بالنسبة للعمال العاديين يتكون من األصل أن

 اءات ذات الطابع عائلي والمنح دنتائج العمل باستثناء األو عناصر األجر أو الدخل المتناسب

                                                           
  سابق. من القانون 49المادة  -1
، ، ديوان المطبوعات الجامعية والضمان االجتماعي في القانون الجزائريأحمية سليمان، آليات تسوية منازعات العمل  -2

 . 194، 100ص ،  1008الجزائر 
  .1000لسنة  00، يتعلق بالتقاعد المسبق، ج ر، عدد1000مايو  09، مؤرخ في 14-00رقمتشريعي مرسوم  -3

يحدث التامين عن البطالة لفائدة األجراء الذين قد يفقدون  ، 1004ماي  11مؤرخ في  11-04مرسوم تشريعي رقم -4 

 . 1004لسنة  34عملهم بصفة ال إرادية ألسباب اقتصادية ، معدل ومتمم ، ج ر عدد 
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أما بالنسبة للعمال في المنزل فان أساس االشتراك هو  .1التعويضات ذات الطابع االستثنائيو

 موزعة كما يلي: % 00األجر الوطني األدنى المضمون بنسبة 

 .2يتحملها العامل %0و يتحملها صاحب العمل 00%

يقع على و فعه لهدها من أجر العامل في المنزل عند عطاقتاوم صاحب العمل بقو ي

ال يحق للعامل أن يتعرض على و شتراكات لضمان االجتماعيدفع ابالمستخدم االلتزام  عائق

 .3ذلك

عامل مشبه  باعتبارهبالنسبة للعامل في المنزل  إجباريالضمان االجتماعي  االنتسابو يكون 

 . فعلى المستخدم أن يقدم طلب انتساب العامل4نيباألجير مثل بقية األجراء العادي

 .5أيام التي تلي تشغيلهم 14في أجال  في المنزل الذي يستخدمه لضمان االجتماعي

االنتساب بصفة تلقائية  إذا لم يقم المكلف بتقديم طلب االنتساب في األجال المحددة لذلك، يتم

يقدمها المعني باألمر أو  من طرف هيئة الضمان االجتماعي سواء بمبادرة منها او بعريضة

 .6ذوي حقوقهم أو المنظمة النقابية أو أي شخص آخر

هيئة  اتفرضه يتمثل في غرامة  المحددة إلى جزاء مالي اآلجالعدم االنتساب في  يؤدي

كل عامل غير  ندج ع 1444الهيئة المستخدمة يقدر بـ المستخدم أو الضمان االجتماعي على

 .7عن كل شهر تأخير  %20 بـتقدر غرامة تأخيرية و منتسب

التي فرضتها هيئة الضمان  إذا لم يدفع مستخدم مبلغ الجزاءات ما و في حالة

يمكن لهذه وعند استنفاذ كل طرق التحصيل  أشهر من تاريخ تبليغها  0االجتماعي في أجال 

غرامة تتراوح ما تقرر و المبالغ المستحقة باسترداد يأمرالذي و ألخيرة أن تلجأ إلى القضاء

 .8دج 04444دج إلى  14444بين 

                                                           

ج يحدد وعاء االشتراكات  واألداءات الضمان االجتماعي،  1000جانفي  1 يمؤرخ ف 41-00من األمر رقم  41المادة  1 

 .1000لسنة  40العدد  ر

خاصة  ألصنافيحدد اشتراكات الضمان االجتماعي  1080فيفري  0، مؤرخ في  00-80مرسوم رقم من  40/41المادة  0

. 1080لسنة  0،ج ر عدد من المؤمن له اجتماعيا   

الضمان في مجال متعلق بالتزامات المكلفين  1080جويلية  0، مؤرخ في10-80من القانون رقم  18و 19المواد  

  3االجتماعي،ج ر عدد 08 لسنة 1080 ،المعدل و المتمم .

  4 المادة 48 من قانون رقم 80-10 ، السالف الذكر.

  5 المادة 14من القانون نفسه .

  6  المادة 1/10  من القانون نفسه .

  7  المادة 10 من القانون نفسه .

  8  المادة 01 من نفس القانون
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يعاقب المستخدم الذي لم يقم بانتساب العمال الذين يوظفهم في  وزيادة على ذلك ،

دج عن  04444دج و  14444الضمان االجتماعي في اآلجال المحددة ، لغرامة تتراوح بين 

( أشهر أو بإحدى هاتين 49ستة ) إلى( 40كل عامل غير منتسب ، وبعقوبة حبس لشهرين )

 العقوبتين .

دج من  04444دج و 04444يعاقب المستخدم بغرامة تتراوح بين  وفي حالة العود ،

 .شهرا (00أربع وعشرون) إلى (40)كل عامل غير منتسب ، وبعقوبة حبس من شهرين

تنطبق في حالة تقاسي المستخدم على انتساب العامل في المنزل وكذا دفع  وهذه األحكام

  اشتراكاته.

 الثانيالمبحث                                   

 المترتبة عن انتهاء عالقة العمل في المنزل اآلثار

عالقات العمل في المنزل في مرحلة التنفيذ ومختلف عناصرها ، أثار  إلىبعدما تطرقنا 

كانت تمر بمرحلة التنفيذ  أيالمترتبة عند انتهاء هذه العالقة فكل عالقة عمل  اآلثارسندرس 

كان العقد محدد المدة فهنا تنتهي عالقة العمل بانتهاء  فإذا بأسباوبعد ذلك تنتهي حتما لعدة 

 المدة المحددة في ذلك العقد.

تنتهي  آنفي حالة وجود عالقة عمل بعقد غير محدد المدة ففي هذه الحالة يمكن  أما

حماية قانونية  إلىاقتصادية فالعامل في هذا الموقف يحتاج  ألسباببعدة حاالت مثل التسريح 

 عالقة عمله.في حالة انتهاء 

سنقوم بدراسة حماية العمال في المنزل عند انتهاء العقد )مطلب أول( واإلجراءات 

 المختصة عند وقوع نزاع في المنزل)مطلب ثاني(. والجهة القضائية

 

 المطلب األول                                                  

 المنزل عند انتهاء العقد حماية العامل في

من ثم فقد و المستخدم في المنزل هو عقد عمل ،و بما أن العقد الذي يربط بين العامل

 كل عقد مهما كان شكله قد يتعرض اإلنهاءو يأخذ شكل عقد محددة المدة أو غير محدد المدة،
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عليها في قانون المنصوص و االنقضاء بنفس الحاالت التي تنتهي بها عالقة العمل العاديةو

 منه. 99تحديدا المدة و المتعلق بعالقات العمل 11- 04رقم 

عقد العمل و ( كأصلاألولعقد غير محدد المدة ) الفرع  إلىذا المطلب سنقسم ها

 المحدد المدة )الفرع الثاني( كاستثناء.

 

 الفرع األول

 العقد غير محدد المدة

لكن ضمن التشريع و نصوص خاصةتسري على عالقة العمل في المنزل تسري عليها 

ألن عقد العمل في المنزل غير محدد المدة ينتهي لذات األسباب التي تنتهي و المعلول به،

المطبقة و بموجبها في عقد العمل العادي، فان األحكام المنصوص عليها في عالقات العمل

 راعاة خصوصيةيمكن تطبيقها مع العمال في المنزل على مو على األجراء عند إنهاء العقد

 ظروف عمله.و

لذا متى بادر أحد طرفي العقد بإنهائه ألي سبب من األسباب فترتب عليه التزامات 

 مصالح الطرف اآلخر.و وإجراءات يجب إتباعها لحماية حقوق

 فإذا كان العامل في المنزل هو بنفسه بادر بإنهاء العقد، يجب عليه تقديم استقالته كتابة

عمله إال بعد مرور مهلة اإلخطار أو إشعار مسبق يلتزم به تجاه  أالّ يتوقف عن أداءو

 ،1المتعلق بعالقات العمل 11-04من القانون رقم  98ذلك حسب نص المادة و المستخدم

 التي قد تحدد في عقد العمل في غياب اتفاقيات أو اتفاقات جماعية تخص العمال في المنزل.و

المستخدم، فيتعين عليه احترام اإلجراءات التي إذا كان المبادر غي إنهاء العالقة هو 

النظم المعمول بها في هذا المجال، خاصة فيما يتعلق بتسريح العمال و نصت عليها القانون

اقتصاديا، ففي حالة التسريح التأديبي فيجب على المستخدم  أوسواء كان هذا التسريح تأديبيا 

من القانون رقم  40فقرة  90و 41فقرة  90احترام اإلجراءات المنصوص عليها في المواد 

                                                           

  1 المادة 10 من القانون رقم 09 – 11 مرجع سابق
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إالّ اعتبر هذا التسريح تسريحا تعسفيا وعلى المستخدم و المتعلق بعالقات العمل 04-11

 .1إثبات عكسه

جدّي، و و في حالة ما إذا لم يستطيع هذا األخير إثبات أن التسريح كان لسبب حقيقي

تعوضا نقديا في حالة رفض أحد  ألزم سواء بإعادة إدماج العامل في منصب عمله أو تقديم

 .2الطرفين إلعادة اإلدماج حسب ما هو منصوص عليه قانونا 

أما في حالة تسريح العامل ألسباب اقتصادية، فيجب على المستخدم إتباع اإلجراءات 

 المذكور سابقا، 11 – 04من قانون رقم  91،  94، 90المنصوص عليها خاصة في المواد 

منح العامل تعويض و لعدم احترام اإلجراءات القانونية، اإللغاءإالّ تعرض التسريح إلى و

، وكذلك تلك المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي  3نقديا ال يقّل عن األجر الذي يتقاضاه

 00/4رقم 

 الفرع الثاني

 العقد المحدد المدة

مل مع المستخدم لمدة محددة يتفق عقد العمل المحدد المدة هو ذلك العقد الذي يبرمه العا

إالّ اعتبر عقد غير محدد المدة و في حاالت معينةو عليها الطرفان صراحة في عقد مكتوب

 .4الذي هو األصل في عقود العمل عامة

و ينتهي هذا العقد بانتهاء األجل المحدّد له أو بانتهاء العمل المتفق عليه دون أية 

على الطرفين إال إذا تضمن العقد بندا يسمح بتجديده فعلى ألي التزام يقع و إجراءات خاصة

 الطرف الذي ال يريد تجديده أن يعلم اآلخر بذلك.

ويقصد به أيضا انه عقد يتفق فيه على تحديد ميعاد انتهائه مع تعليق هذا االنتهاء على 

الطرفان يبين و المستقبلي،ينتهي تلقائيا بمجرد تحقق الحادث و حادث مستقبل محتمل الوقوع

 المتعاقدان انتهاء التزام كل منهما.

                                                           

  1 المادة 13 – 3 من القانون رقم 09 – 11 نفسه
  2  أنظر المادة 13فقرة 4و1 من القانون نفسه

  3  المادة 13فقرة 1و4 من القانون نفسه
  4 المادة 11، 11، 14 من نفس القانون
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يلجأ أحد الطرفين في عقد العمل في المنزل المحدد المدة كما في بقية عقود العمل 

األخرى إلى إنهاء العقد قبل انقضاء األجل المحدد له أو قبل انتهاء العمل المتفق عليه. ففي 

الذي يكون في غالب و ادر باإلنهاءهذه الحالة تفرض التزامات معينة على عاتق الطرف المب

 األحيان المستخدم، حيث يلزم في حالة إنهاء عالقة العمل دون خطأ من العامل بتعويضات

تكون متناسبة مع الضرر الالحق به، كما يكون ملزم بتعويض مهلة اإلخطار و يدفعها لهو

إثبات إنهاء عالقة  كذلك نجد مسألةو المسبق إال في حالة الخطأ الجسيم أو القوة القاهرة.

هو أمر يصعب فهمه ذلك أن إنهاء و العمل من طرف المستخدم بالنسبة للعامل في المنزل،

عالقة العمل في المنزل يترجم بمغادرة العمال للمؤسسة المستخدمة، أما إنهاء عالقة العمل 

 .1في المنزل فيكون عادة بتوقف المستخدم عن تقديم عمل للعامل

 

 المطلب الثاني

 الجهة القضائية المختصة عند وقوع نزاع في المنزلو اإلجراءات

قام المشرع الجزائري بتقييد صاحب العمل في إيطار عقد العمل في المنزل بجملة من 

هي عبارة عن معلومات دقيقة تعتبر على و اإلجراءات منها )تسجيل، تسليم أو استالم( ،

ين الطرفين. األمر الذي يستوجب الوقوف درجة من األهمية يستعان بها في حالة النزاع ب

 .2تحديد الجهة القضائية المختصة في نزاعات العمل في المنزلو عند هذه اإلجراءات

 

 الفرع األول

 اإلجراءات القانونية للعمل في المنزل

هذا حسب القانون العام للعمل المؤطر و جماعيةو منازعات العمل نوعين : فردية

على اعتبار أنه تربطهم و المنظم لعالقات العمل، فبالنسبة للعمال في المنزل 11 – 04بقانون 

بالمستخدم عالقة عمل )نوع خاص(، فمن شأن ذلك أن يؤدي بطبيعة الحال إلى قيام نزاعات 

أنهم في و التفرقو تميزهم بالعزلو ه الفئة العماليةذا إال أن بالنظر إلى ظروف عمل هبينه

                                                           

  1 سعاد بوختالة، مرجع سابق، ص 190
  2 نادية بلعموري، مرجع سابق، ص 11
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معروفين بعضهم البعض فانه من الصعب تصور نزاع جماعي في هذه غالب األحيان غير 

الحالة فمثل إجراء اإلضراب الذي يستعمل كوسيلة ضغط على أصحاب العمل للوصول إلى 

مطالبهم. أما بالنسبة للنزاع الفردي فال إشكال يطرح ألن هذا النوع من النزاع يشمل كل 

لطريقة التي تحل بها نزاعات العمل الفردية يشوب النزاع التي تحل من نفس او عامل لوحده

التي تتمثل بالمرور بالتسوية الودية على مرحلتين : األولى و ،1في عالقات العمل العادية

المستخدم مباشرة دون تدخل أي جهة و تتمثل في محاولة التوصل إلى اتفاق بين العامل

مكاتب المصالحة المشكلة من الثانية تتمثل في اللجوء إلى المصالحة عن طريق و خارجية،

جهات النظر بين و التي تسعى إلى تقريبو ممثلين عن أصحاب العملو ممثلين عن العمال

طرفين المتنزعين قصد التوصل إلى حل أو تسوية، بعد إخطار مفتش العمل إما بواسطة 

م عريضة مكتوبة أو بحضور العامل شخصا إلى مقر مفتشيه العمل إلخطار المفتش الذي يقو

بإخطار كتب المصالحة في أجل ثالثة و في هذه الحالة بتحرير محضر بتصريحات المدعي

استدعاء األطراف، ففي حالة االتفاق بين األطراف المتنازعة على كل أو جزء من و أيام

الخالف يحّرر المكتب محضرا بالمصالحة،أّما في حالة عدم االتفاق فيحرر محّضرا بعدم 

 المصالحة.

هذه الحالة أي في حالة عدم التواصل إلى حل النزاع بإجراءات التسوية الودية  و في

 .2يلجأ إلى التسوية القضائية عن طريق المحاكم االجتماعية

 

 الفرع الثاني

 الجهة القضائية المختصة بمنازعات العمل في المنزل

كر )التسوية في حالة عدم التوصل إلى حّل يناسب الطرفين في المرحلتين السالفين الذ

الودية، المصالحة( يتوجه الطرف المتضرر إلى القضاء عن طريق توجيه عريضة مرفقة 

بنسخة من محضر عدم المصالحة الذي يعتبر إجراء شكلي جوهري، قبول الدعوى على 

                                                           

  1 سعاد بوختالة، مرجع سابق، ص 113، 114
المتعلق بتسويات  1009فيفري  91الموافق لـ  1419رجب  19المؤرخ في  94 – 09من قانون  7إلى  1المواد من  2

  .1001يوليو  1المؤرخ في  10 – 01النزاعات الفردية في العمل، معدل بالمرسوم التنفيذي رقم 



 

 
59 

 

نهائية، أو أحكاما ابتدائية قابلة للنفاذ المعجل و مستوى المحكمة التي قد تصدر أحكاما ابتدائية

 .1أحكاما ابتدائية عادية بحسب طبيعة المنازعاتأو 

و فيما تأتى نالحظ أن المشرع الجزائري قد قصر في األحكام المتعلقة بحماية العمال 

أهمل العديد من النقاط الهامة و في المنزل، فنالحظ أنه جاء بأحكام ناقصة في بعض المسائل

 لحماية هذه الفئة العمالية.

 

 ب الثالثالمطل

 العمل في رقابة عالقة العمل في المنزل شيهمفتدور 

المتمم الذي يتعلق و المعدّل 04/40انون رقم قبوضع ال الجزائرتدخل المشرع 

الصالحيات التي يتمتع بها مفتش و اختصاصاتهاو العمل مفتشيهالعمال بتحديد مهام  بمفتشيه

 .2العمل عند القيام بالعمل المنسوب إليه

 الفرع األول

 العمل مفتشيهتعريف 

مراقبة تطبيق في  04/40من القانون  0سب المادة العمل هي هيئة مختصة ح مفتشيه

 ظروف العملو الجماعيةو التنظيمية المتعلقة بعالقات العمل الفرديةو اإلحكام التشريعية

 اإلرشادات للعمالو تقوم أيضا بتقديم المعلوماتو ن العمال،مأو الوقاية الصحيةو

الوسائل المالئمة أكثر لتطبيق األحكام و واجباتهمو فيما يخص حقوقهم’  3مستخدميهمو

التي تتمتع بها  االختصاصاتة...الخ من يميالقرارات التحكو التعاقديةو ةالتنظيميو القانونية

 العمل. مفتشيه

لى أماكن أما فيما يخص مفتش العمل فهو شخص عام يتمتع بسلطة القيام بزيارات إ

 التنظيميةو مجال اختصاصهم بهدف مراقبة تطبيق األحكام القانونيةو مهامهملالعمل التابعة 

                                                           

  1 المواد من 93 إلى 13 من القانون رقم 09 – 94، نفس المرجع
، معدل ومتمم باألمر رقم لالمتعلق بمفتشية العم 1004فبراير  9مؤرخ في  40-04انظر المادة األولى من القانون رقم  2 

  1009جوان  14المؤرخ في  09-11

  3 أنظر المادة 0 من نفس القانون
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أشخاص  الليل إلى مكان يشتغل فيه الدخول في أية ساعة من النهار أويمكنهم بهذه الصفة و

 .1ة تطبيقهاينالتنظيمية التي يتعين عليهم معاو تحميهم األحكام القانونية

 الفرع الثاني

 العمل في رقابة عالقة العمل في المنزل متفشيةدور 

 0حسب ما هو منصوص في المواد من المادة  مفتشية العملكما رأينا أنه يمكن دور 

كما نص هذا القانون أيضا و في صالحيات مختلفة، 40-04من القانون رقم  19إلى المادة 

 األحكام القانونيةعلى نوع الرقابة التي يقوم بها مفتش العمل على األشخاص التي تحميهم 

 .2ةماعالعمل  مفتشيهالسهر على مراقبة حسن تطبيقها. فهذا فيما يخص دور و التنظيميةو

ال يوجد أي نص خاص يتحدث عن  فبما أنيما يخص عالقة العمل في المنزل أما ف

العمل بكون أن هذه العالقة )عالقة العمل في المنزل(، عالقة خاصة،  مفتشيهصالحيات 

 (.40-04التنظيمية العامة في هذا الشأن )القانون و فيطبق النصوص القانونية

 فمثل عالقة العمل التقليدية يقوم مفتش العمل بمراقبة كل من :

 د المدة(دوجود عقد عمل )محدّد أو غير مح -

( المتعلق  40-09مراقبة ساعات العمل التي يعمل بها العامل في المنزل )األمر رقم   -

 أيام(. 0على ساعات  48سـا في األسبوع المقسمة  04بمدة العمل( )

مراقبة األجر )يجب أن يكون موافق ألجر الوطني األدنى المضمون حسب المرسوم  -

 (المتعلق باألجر 049-11التنفيذي 

لعامل يتمتع في حقه في الراحة القانونية )كل عامل لديه الحق في يوم رقابة إذا ما ا -

 كامل راحة في األسبوع(.

الحماية الالئقة و وضع األمن مثل بة ظروف العمل على صاحب العمل واجمراقب -

 النظافة العامة في مكان العمل(.و المتعلق بالحماية 01/40للعامل )المرسوم التنفيذي 

القانون يمنع و يوم في السنة(، 04ل لديه الحق في العطل السنوية )ة في أن العامباقالر -

ما من طرف العامل أو المستخدم أو االتفاق على ذلك االتنازل عن هذه العطلة، 

                                                           

  1 أنظر المادة 0 من نفس القانون

  2 أنظر المواد من 0 إلى 19 من القانون السابق الذكر
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متعلق بعالقة العمل( ،و كل اتفاق على غير ذلك  04/11من القانون رقم  00)المادة 

 عديم األثر.و يعدّ باطل

ي يتمتع بها تلا 1لعامل في المنزل يتمتع بجميع الحقوقو من كل هذا نستنتج أن ا

هذا حسب ما هو و يراقب بنفس الطريقة التي يراقب بها العمال العادي،و العامل التقليدي

لكن نالحظ حسب ما هو و ية العملفتش( من طرف م40- 04وص في )القانون منص

نفس القانون أن "...يمكنهم بهذه الصفة، الدخول في أية ساعة من  من 0منصوص في المادة 

التنظيمية التي يتعين تحميهم األحكام القانونية  أشخاصالنهار أو الليل، إلى أي مكان فيه 

 هم معانية تطبيقها".علي

فالسؤال  .التنظيميو فمن هذه المادة نستنتج أن العامل في المنزل محمي باألحكام القانونية

هل يقوم مفتش العمل بالدخول إلى حرمة منزل العامل )كون المنزل هو مكان  :مطروحال

 عمل العامل( في أية ساعة من الليل أو النهار؟.

-04مفتش العمل ملزم بموجب القانون ) نقول ان : فلمحاولة الجواب على هذا السؤال

ان كل شخص )عامل( و يعدّ مخالف ألحكام هذا القانون. تنفيذهعدم و يام بعملهق( بال40

عمل( هي مخالفة للقانون، يرفض استقبال مفتش عمل في منزله )كون هذا المكان هو مكان ال

النقائص في هذا المجال جاء من أن هذا النوع من العمل و سبب وجود هذه الخالفات منهف

 غير معروف به جيّداو سع النطاقليس متوو )العمل في المنزل( نمط جديد في الجزائر

مكان عملهم( أدى إلى شكلة المجتمع في تقبل فكرة استقبال شخص أجنبي في منازلهم )مو

   .2الخالفات القانونيةو اتالثغروجود هذه 

 

 

 

 

 

 
                                                           

  1 أنظر المادة 0 من المرسوم التنفيذي رقم 090/09 الخاص بعالقة العمل في المنزل

 2 المادة 0 من القانون السابق الذكر
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 خاتمة

هذا و يعتبر العمل في المنزل من العقود الجديدة التي فرضتها التحوالت االقتصادية

ظ في الجزائر التي توسعا ملحو أخذتالتي  جاء لتفعيل سياسة التشغيل للقضاء على البطالة

تعتبر من بين الدول القليلة التي وضعت نص خاص لهذه الفئة من العمال ) عمال المنازل( 

 ويبقى بعيدا عن تلبية حاجيات الشأنمعتبرة في هذا و انه يوجد فراغات قانونية متعددة إال

برامج و آلياتهذا النص جانب  إلىمتطلبات العمال في هذا النوع من العقود ، ولم تضع و

 حمايتها.و لرفع من مستوى هذه الفئة العمالية

الذي و هذا راجع لسبب رئيسيو معزولةو فئة مهمشةال هذا النوع من العقود هذه في 

عدم وجود هيئات مختصة من شان و لم يطالب بهاو يكمن في عدم معرفة هذا العامل لحقوقه

جانب ذلك عدم تصريح المستخدمين بنشاطاتهم التي  إلىبحقوقهم  إعالمهمتساهم في  أن

 ينفذنها في منازل العمال.

عدم تطبيق النصوص الخاصة بهذا النوع من العقود والسبب الرئيسي  إلىذلك  أدى

التي  األماكن إلىعدم وجود رقابة صارمة من طرف مفتشية العمل وعدم تنقلها  إلىيعود 

ل ، فهذا الفراغ والتهميش والعزل في كون أن منزل العامتوجد فيها عالقة عمل وهو 

المحدد للنظام الخاص بعالقات العمل التي تعني العمل في  090-09المرسوم التنفيذي رقم 

 11-04من القانون  40، والذي جاء تطبيقا للمادة  1009ديسمبر  48المنزل المؤرخ في 

ائص متعلقة خاصة بالمدة القانونية المتعلق بعالقات العمل المعدل والمتمم، الذي تبينت فيه نق

الخاصة لفئة العمال المنزلين  أحكامللعمل  ، الراحة ، اجور ، ممارسة الحق النقابي ومراقبة 

 أنوحل النزاعات التي قد تنشا بينهم وبين المستخدمين...الخ، من نصوص التي يستوجب 

للمركز  أكثرر اعتبا إلعطاءوواضحة وصريحة صارمة تكون   أنيجب يضعها المشرع 

حماية قانونية كافية فالمشرع ليس مسؤول وحده  القانوني للعمال في المنزل بهدف توفيرهم

على محاولة رفع مستوى هذه الفئة العمالية التي تعاني من الضعف وعدم اعتبار الشخصي 

( القليل الذي تحاول لربحه من شان صد األجروالخوف في الطلب بحقوقهم وضياع المقابل )

 جهودالتعاون والتقاء  إلىب استدعاء الشخصية والعائلية ولكن يج واحتياجاتهامتطلباتها 
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معظم الجهات المعينة في العامل  في حدود ذاته من اجل تطبيق القانون بهدف كون العامل 

 في نفس المرتبة االجتماعية واالقتصادية مع العامل العادي .

نقابة وممارسة هذا الحق الدستوري  إلىحلول لهذه المشكلة يجب حتما  إيجادولمحاولة 

 لكل حرية.

بكل هذه  العمالية،الخاصة بهده الفئة  واألحكامالسهر على رقابة مدى تطبيق النصوص 

 وخاصة القانونية.لذلك  الالزمةالوسائل 

مة المسكن المنصوص حر مبدألكن في هذه النقطة سوف يصطدم بمشكل المتمثل في 

 إلزاممن الدستور كون هذا المسكن هو مكان العمل ، ولذلك ابتكر حل وهو  04عليها المادة 

الدقيق وطريقة عمل المفتشين بالنسبة لظروف عمل هذه الفئة ، ومحاولة  التنظيمبالمشرع 

نوع من مع ظروف هذا ال أحسنتعديل النصوص القانونية المتعلقة بمهام مفتش العمل تطابق 

 العقود .

 إالمع العمل في المنزل  األحكامجانب ذلك يعد العمل عن بعد الذي له تقريبا نفس  إلى

 مستخدمه.كبيرة التي تسمح لبقاء العامل بتواصل دائم مع  تكنولوجيةانه يستلزم فيه وجود 

القانوني للعمل في  التطايرالمتعلقة بموضوع  األساسيةوهذا بعد جمع بمعظم النقاط 

تعريف بهذه الفئة العمالية ،  اإلمكاننكون قد وفقنا في ذالك وحاولنا قدر  أنرغبتنا المنزل و

)العاديين(، وان هذا  التقليدين العمالية والهدف الوحيد هو تحقيق نوع المساواة بين هذه الفئة

ظروف عمل مالئمة  كونه يوفر بأكملهالنوع من العمل قد يساعد في تطوير عالم الشغل 

 أحسنظروفه الشخصية والعائلية وجعله يتقن عمله وينفذه على  مراعاةوحسنة للعامل مع 

الرئيسية تكمن في وجود تقارب اكبر بين  واألهميةوجه بهدف تحقيق النتيجة المرغوبة فيها 

 .األسرة أفراد

 

 


