
 0 

وزارة التعليـــم العــــايل و البحــث العلـمي 
 

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
  باتنة–الحاج لخضر جــــامعة 

 
                                                                     كلية العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيير    

                                                                                               الثانية ماسترالسنة 
     GRH                                                                                                     تخصص       

 
 

 دروس في مقياس
 تشـريع العمــل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

عاقلي فضيلة /د                                                                        
 

. السنة الجامعية
2013/2014 

 
 
 



 1 

 

: يدــــــــــتمو   
إف دراسة تشريع العمؿ ضمف سنكات التدرج بالجامعة خاصة بالنسبة لطمبة اإلقتصاد ليك مف  المكضكعات        

. الميمة لككنو ذك عالقة مباشرة بيذا النكع مف التخصص
 مف حيث تنظيـ نشاطيا       فإذا كاف عمـ اإلقتصاد ييتـ بقضايا المؤسسات المستخدمة

ة ػػػػية الفردمػػػػـ العالقة الميفػ فإف قانكف العمؿ ينظكضماف حسف سيرىا المالي كاإلدارم،
.  كالعماؿ (المؤسسة المستخدمة )يرػػػػػماعية بيف الجياز المسػػػكالج

كقد إتخذت فكرة العمؿ منذ نشأتيا عدة صكر كأشكاؿ تباينت عبر المراحؿ التاريخية المتعاقبة إبتداءا مف       
  .العصكر القديمة إلى غاية العصر الحديث

التطور التاريخي لقانون العمل : أوال 
: قانون العمل في العصور القديمة- أ 

        في ظؿ القكانيف القديمة التي كاف العبد فييا خاضعا لمسيد خضكعا مطمقا بالرغـ مف قيامو بجميع األعماؿ 
أم حقكؽ تذكر بؿ اعتبركا مجرد سمعة يمكف التصرؼ فييا، لذا لـ تعرؼ  (العماؿ)المادية لـ تكف ليؤالء الرقيؽ

. الجماعات القديمة أم تشريع ينظـ عالقة العمؿ بيف العامؿ كرب العمؿ بالمعنى المعركؼ اليكـ
قانون العمل في العصور الوسطى - ب 

نظاـ اإلقطاع : تمؼ عالقة العمؿ في العصكر الكسطى عف العصكر القديمة ألنيا عصكر ساد بيا نظاميفخ      لـ ت
 .في الزراعة كنظاـ الطكائؼ في الصناعة

:  النظام اإلقطاعي-1
كىك نظاـ أنشأه كبار المالؾ لألراضي الزراعية، فعمى الرغـ مف أف ىذا النظاـ قد خفؼ نكعا ما مف حدة عبكدية       

العماؿ ألرباب األعماؿ كذلؾ باإلعتراؼ لمعبد بحقو في ممكية كسائؿ اإلنتاج ككذلؾ حقو في سكنو كأثاثو الخاص إال 
 كما كاف لو أيضا حؽ تكميؼ ،حؽ تممؾ األرض كمف عمييا مف أفراد كمنازؿ كمكاشيب لمسيد أف ىذا النظاـ إعترؼ

 نتيجة لإلكراه الممارس عدـ كجكد قانكف ينظـ عالقات العمؿ  األمر الذم يفسر،ىؤالء األفراد بالعمؿ لديو بدكف مقابؿ
 .عمى العماؿ

:   نظام الطوائف-2
كيقصد بو أف أفراد كؿ مينة أك حرفة تككف جمعية يشترؾ بيا جميع أفرادىا بحيث يرأسيا شيخ الطائفة كما        

 يبدأ بالصبي تحت ةيتكلى كضع قكاعد اإللتحاؽ بيا كالتدرج في المراتب، ككانت كؿ طائفة تضع نظاما لمتعييف كالترقي
. اإلختبار ثـ العامؿ ثـ العريؼ ثـ المعمـ ثـ شيخ الطائفة

. كبناءا عميو فنظاـ الطكائؼ لـ يترؾ مجاال لظيكر قانكف لعمؿ      
قانون العمل في العصر الحديث  - ج 

عتناقيا لعدة مبادئ كمبدأ حرية التعاقد كالمساكاة كمبدأ سمطاف اإلرادة  أدل ذلؾ إلى ،      بعد قياـ الثكرة الفرنسية كا 
زكاؿ نظاـ اإلقطاع كالطكائؼ كقياـ نظاـ حرية العمؿ بحيث يحؽ لكؿ شخص أف يشتغؿ بحرية في بيتو أك في المشغؿ 

كفي ىذه المرحمة  إعتبر العقد أفضؿ " دعو يعمل دعو يمر"  كتأكد ىذا الحؽ بمبدأ ،سكاء لحسابو أك لحساب غيره
. كسيمة كأعدليا لتنظيـ عالقات العمؿ بيف العماؿ كصاحب العمؿ
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نتشار إستعماؿ       تفاقـ عدـ التكازف ، الميكانيكية بدال مف أيادم العماؿاآلالتكبعد قياـ الثكرة الصناعية في أكربا كا 
جحافيـ  أكضاعيـ إلنخفاض أجكرىـ كلتعسؼ أصحاب العمؿ فساءتاإلقتصادم ما بيف العماؿ كأرباب العمؿ  كا 

.  إبراـ عقكد العمؿ بشركط تعسفيةىـتعمدؿ
 في نقابات سرية كعالنية عماؿتجمع اؿ     لذا إنتشر اإلحتكار عكضا عف المنافسة الحرة، كأدت ىذه األكضاع إلى  

. لممطالبة بتحسيف أحكاليـ
 ىاإصداركذلؾ بحاكلت الدكؿ التدخؿ إليجاد تكازف بيف المصالح المتضاربة      كفي سبيؿ إيجاد حؿ ليذا الكضع 

 حماية لمعامؿ الذم يمثؿ الطرؼ األضعؼ ك لمنع إدراج شركط تعسفية بعقكد العمؿ ،نظـ عالقات العمؿتتشريعات 
. في العالقة

 حيث لـ يبدأ إىتماـ الدكؿ بتنظيـ عالقات العمؿ ،قانكف العمؿ ىك مف القكانيف الحديثة النشأةلذا يمكف القكؿ بأف      
. إال في منتصؼ القرف التاسع عشر

تطور قانون العمل في التشريع الجزائري : ثانيا 
     إىتـ المشرع الجزائرم كغيره مف المشرعيف في الدكؿ األخرل بمجاؿ العمؿ كذلؾ بسف تشريعات كتنظيمات شممت 

: مختمؼ جكانب عالقات العمؿ كفقا لمتسمسؿ التاريخي التالي
:  مرحمة ما قبل اإلستقالل- أ 

 مستعمرة فرنسية كاف البد مف تطبيؽ القكانيف الفرنسية عمى كؿ عالقات العمؿ 1962بإعتبار أف الجزائر قبؿ سنة     
.   لذلؾ ال مجاؿ عف الحديث عف قانكف جزائرم لمعمؿ

: 1962سنة - ب 
كاصمت الجزائر العمؿ  أماـ الفراغ القانكني كالتنظيمي الذم تميزت بو الجزائر في ىذه الفترة      في ىذه الفترة

في إنتظار صدكر تشريع عمؿ كذلؾ بالقكانيف الفرنسية بعد نيؿ إستقالليا إال ما يتنافى منيا مع السيادة الكطنية 
. جزائرم

:  1966سنة - ج 
كنص عمى عدة مبادئ تتعمؽ بالتثبيت،  133-66 :     إصدار الجزائر قانكف الكظيفة العمكمية كىك القانكف رقـ

إلخ، كىذا القانكف جاء ليطبؽ عمى المؤسسات العامة ذات الطابع اإلقتصادم ....الترقية، الحماية اإلجتماعية، التقاعد
 لذلؾ ال يمكف القكؿ بأف ،فقط مما جعؿ المؤسسات الخاصة كالمؤسسات ذات الطابع اإلدارم تتخبط في فراغ تشريعي

. ىذا القانكف يشكؿ قانكنا حقيقيا لمعمؿ
: 1971سنة - د 

 كجاء ىذا األمر لتحديد مفيكـ العامؿ 74- 71:  لممؤسسات كذلؾ باألمر رقـاالشتراكي     إصدار قانكف التسيير 
كمع ذلؾ لـ تكف غايتو . كتكريس مبدأ المساكاة بيف العماؿ في الحقكؽ كالكاجبات كأصبح بذلؾ العامؿ منتجا كمسيرا

.  بسبب عدـ التجانس كاإلختالؼ في األحكاـ المطبقة في مختمؼ القطاعاتتأسيس قانكف ينظـ كافة عالقات العمؿ
 كىك قانكف ميز في ، المتعمؽ بالعالقات الجماعية لمعمؿ في القطاع الخاص75_71 :       ثـ صدر األمر رقـ

. الحقكؽ كالكاجبات بيف العماؿ حسب كؿ قطاع كبذلؾ فيك ليس بقانكف منظـ لكؿ عالقات العمؿ
: 1975سنة - ه 

 المتضمف القانكف المتعمؽ بالشركط العامة لمعمؿ في القطاع الخاص، كىذا النص 31-75 :       إصدار األمر رقـ
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 إضافة إلى محاكلة القطاع العاـ ،كاف يجكز تطبيقو عمى القطاع العاـ أيضا حتى ال يقع ىذا األخير في فراغ تشريعي
 مما نتج عنو عدة إختالفات كتفاكت في اإلمتيازات بيف ،اإلجتياد في كضع بعض النظـ كاإلتفاقيات الخاصة بو

. ثار معو عدـ رضى عماؿ القطاعيفأالقطاع العاـ كالخاص بشكؿ 
 المتضمف القانكف األساسي العاـ 12-78 : كمحاكلة مف الدكلة في إيجاد حؿ ليذا الكضع أصدرت القانكف رقـ     

. لمعامؿ
: 1978سنة - و 

 حيث أف ىذا القانكف ،1976نطالقا مف المبادئ التي حددىا دستكر إ SGTلمعامؿ العاـ إصدار القانكف األساسي     
. طبؽ عمى كافة القطاعات ميما كاف نكعيا

 .بإعتباره قانكف يسكم بيف العامؿ المجد كالعامؿ األقؿ جديةبيف العماؿ  قتؿ اإلبداع كالمبادرة غير أف ىذا القانكف 
: 1989سنة - ي 

 المتضمف القانكف 12-88بالجزائر كالتي كاف أىميا صدكر القانكف رقـ       بعد سمسمة مف اإلصالحات اإلقتصادية 
كاف لو األثر البالغ عمى إعادة تنظيـ كتكييؼ الذم  1989التكجييي لممؤسسات العمكمية اإلقتصادية، صدر دستكر 

ستقاللية المؤسسة مف حيث التسيير كمبدأ إأ دعالقات العمؿ مع التكجيات اإلقتصادية الجديدة، حيث تـ تكريس مب
 كبالتالي كاف البد مف كضع قانكف آخر لمعمؿ يتفادل عيكب القانكف األساسي العاـ لمعامؿ، كتتكيجا لذلؾ ،تجاريتيا

 . المتعمؽ بعالقات العمؿ11-90صدر القانكف رقـ 
باب -ثالثا س  : 11-90 صدور قانون أ

 حيث أف ىذا القانكف عمى الرغـ مف أنو يسكم بيف كؿ العماؿ بغض :  سمبيات القانكف األساسي العاـ لمعامؿ-      
 السمبيات ىي التي كرست فكرة أك مبدأ قضعؼ حكافز العمؿ كىذمالنظر عف قطاعات النشاط المختمفة إال أنو قانكف 
 .11-90العمؿ التفاكضي المشترؾ مف خالؿ القانكف رقـ 

حيث كرست فكرة إستقاللية المؤسسة كمبدأ تجاريتيا إبتداءا مف سنة : اإلصالحات التي أدخمت عمى المؤسسة      - 
  .مف إختصاص الجياز المركزم  حيث أصبحت المؤسسة تتكفؿ بنفسيا بعممية تسييرىا بعدما كاف ذلؾ،1988
، مثؿ مبدأ الديمقراطية، حؽ العمؿ، المساكاة في  كالخاصة بعالقات العمؿ1989المبادئ التي جاء بيا دستكر      - 

. الحقكؽ كالكاجبات
 :11-90الجديد في قانون - رابعا 
كالنظاـ القانكني  لعماؿ القطاع  (اإلدارة العامة )كرس ىذا القانكف التمييز بيف النظاـ القانكني لممكظؼ العاـ      

. اإلقتصادم سكاءا كاف قطاعا عاما أك قطاعا خاصا
:  النظام القانوني لمموظف العام - أ        

 المتعمؽ بالقانكف األساسي النمكذجي لعماؿ المؤسسات 1985-03-23 المؤرخ في 59-85 :سـك رقـركيخضع لمـ
 كيختص القضاء اإلدارم بالفصؿ في المنازعات التي يككف ،كاإلدارات لعمكمية، بحيث يككف المكظؼ في مركز الئحي

. المكظؼ العاـ طرفا فييا
:  النظام القانوني لمعامل - ب      

 كما ، حيث يككف العامؿ في مركز تعاقدم، المعدؿ كالمتمـ1990-04-21 المؤرخ في 11-90كيخضع لمقانكف 
 .ترتبة عمى تنفيذ عالقة العمؿـبالفصؿ في منازعات العمؿ اؿ (إجتماعي، عمالي )يختص القضاء العادم 
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ماىيــــــة قانون العمل : الفصل األول
  وخصائصوتعريف قانون العمل: المبحث األول
تعريف قانون العمل : المطمب األول

 الروابط الفردية والجماعية مجموعة القواعد القانونية والتنظيمية واالتفاقية التي تحكم وتنظم مختمفىو  "     
شرافيم ورقابتيم مقابل أجر وأصحاب العملالقائمة بين العمال و  ."من يعمل تحت توجيييم وا 

:  عدة خصائص أىميا قانكف العمؿ يتضمفأفك مف خالؿ ىذا التعريؼ يتبيف 
  خصائص قانون العمل: المطمب الثاني

 التي يقررىا العماؿ األحكاـلى جانب إ كالتنظيمية القانكنية فانو يتشكؿ مف القكاعد :من حيث محتوى النصوص - 
  . العمؿ ضمف اتفاقيات العمؿ الجماعيةأصحابك

ك قطاع أ التجارم أك في القطاع الصناعي اينما كانكأ فانو يطبؽ عمى مختمؼ العماؿ :من حيث مجال تطبيقو -  
  .ك القضاءأمثؿ قطاع الكظيفة العامة   بنص صريحاال ما استثني منوإالخدمات 

 .العمؿ كالعماؿبلى كؿ ما لو عالقة إ د فانو يمت:من حيث الجوانب التي ينظميا- 
نطاق تطبيق قانون العمل : المبحث الثاني

  .ك تبعية اقتصاديةأيطبؽ ىذا القانكف عمى العمؿ التابع فقط كالتبعية ىنا قد تككف تبعية قانكنية      
  التبعية القانونية:المطمب األول

 :تظير في عدة جكانب كىي      ك
المسؤولية القانونية والجانب اإلداري والتنظيمي  :الفرع األول

 المسؤولية القانونية: أوال 
 ،ف كافة النتائج المترتبة عف العمؿ يتحمميا صاحب العمؿ بما فييا األضرار التي قد تنتج عف العمؿأكيقصد بيا       

  .لييـ مف رئيسيـإكذلؾ لككنيـ يقكمكف بتنفيذ األكامر التي صدرت 
 : والتنظيمياإلداري الجانب :ثانيا
 كتظير التبعية في ىذا الجانب في خضكع العامؿ لمختمؼ التنظيمات كالمكائح التنظيمية لمعمؿ التي يضعيا    

.  صاحب العمؿ ك التي يستمـز عمى العامؿ االمتثاؿ ليا ك تطبيؽ محتكياتيا بكؿ عناية ك مسؤكلية
الجانب الميني والجانب الفني : الفرع الثاني

  الجانب الميني: أوال
التبعية في ىذا الجانب في السمطة التي يتمتع بيا صاحب العمؿ في مكاجية العامؿ مف خالؿ تكجييو   كتظير     

 . صاحب العمؿإلرادة لعممو بشكؿ يظير فيو العامؿ مجرد منفذ أدائو أثناء عميو كاإلشراؼكرقابتو 
  الجانب الفني:ثانيا

 التقني كالميداني عمى تنفيذ اإلشراؼ مف يمثمو في أككتظير التبعية في ىذا الجانب في حؽ صاحب العمؿ      
. العمؿ مف خالؿ رقابة تنفيذ المخططات كالتصاميـ الفنية التي تقدـ لمعامؿ
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  الككالءإف ذلؾ أف اإللتزاـ بالطاعة مثال ال يقتصر عمى العماؿ بؿ ،   كمعيار التبعية القانكنية ىك معيار غير كافي
 .  كمع ذلؾ ال يعتبركف عماؿأيضا يمتزمكف بطاعة مككمييـ

 التبعية اإلقتصادية:المطمب الثاني
أف يككف عقد العمؿ ىك مكرد الرزؽ الكحيد لمعامؿ أك عمى األقؿ مف أىـ مكارده دكف البحث عما إذا كاف م كه    

. ألحد الطرفيف المتعاقديف سمطة عمى اآلخر
 .     فإذا كاف العامؿ يتقاضى أجرا مف الييئة المستخدمة مقابؿ الجيد الذم يقدمو ليا فإنو يعتبر تابعا ليذه الييئة

ال يمكف ألحد أف يحدد كلك بصكرة تقريبية مف أيف تبدأ حاجة العامؿ لألجر كمف أيف  كىذا المعيار عيب عميو أنو    
. تنتيي

.       كنظرا لعيكب المعياريف لـ يكف ىناؾ مف حؿ سكل الجمع بيف معيار التبعية اإلقتصادية كالتبعية القانكنية
مصادر قانون العمل  : المبحث الثاني
المصادر الداخمية لقانون العمل  : المطمب األول

. المبادئ الدستكرية- 
. أم القكانيف الصادرة عف السمطة التشريعية كالتنفيذية في الدكلة: النصكص التشريعية- 
. األحكاـ القضائية- 
. اآلراء الفقيية- 
. العرؼ كالعادات المينية- 
. اإلتفاقيات كالعقكد الجماعية لمعمؿ- 
. النظـ الداخمية كتعميمات العمؿ- 

المصادر الدولية لقانون العمل : المطمب الثاني
       أنشأت عدة منظمات متخصصة لقانكف العمؿ عمى المستكل الدكلي أشيرىا المنظمة الدكلية لمعمؿ لسنة 

 تناكلت مختمؼ مكاضيع العمؿ قصد المساىمة في إنشاء ما يسمى بالقانكف ،حيثعصبة األمـ ، كالتي أسستيا 1919
 مف مجمكعة مف اليياكؿ  كتتشكؿ دكلة150الدكلي لمعمؿ، كىي منظمة تتككف مف مجمكعة مف الدكؿ تتجاكز 

:  كاألجيزة كىي 
المؤتمر الدولي لمعمل   : الفرع األول

ر الدكلي دكاتو مرة كاحدة في السنة كتتمخص أىـ إختصاصاتو في العمؿ عمى تككيف قانكف دكلي ـ    كيعقد المؤت
. لمعمؿ عف طريؽ اإلتفاقيات الدكلية  كالتكصيات الدكلية

مجمس اإلدارة  : الفرع الثاني
    كىك الييئة التنفيذية لقرارات المؤتمر، يجتمع ثالث مرات في السنة كميامو األساسية تحضير جدكؿ أعماؿ المؤتمر 

. كتعييف لجاف تحقيؽ في حاؿ عدـ تنفيذ بعض اإلتفاقيات
مكتب العمل الدولي  : الفرع الثالث

المكمؼ بجمع كتكزيع المعمكمات المتعمقة بحالة العماؿ كشؤكنيـ، كيمد الدكؿ بمعكنتو كخبراتو في      كىك الجياز
 إتفاقية دكلية 173 حكالي 1993إعداد التشريعات العمالية كنظـ العمؿ، كقد كضعت المنظمة منذ نشأتيا إلى غاية 
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 إتفاقية منيا في مختمؼ 53شممت مختمؼ جكانب عالقة العمؿ كظركفو كمبادئو، كقد صادقت الجزائر عمى حكالي 
. المجاالت

     كتصدر المنظمة تكصيات في المسائؿ التي يصعب اإلتفاؽ عمييا كاإلجماع حكليا، كما تقـك بأبحاث كدراسات 
قصد جمع معمكمات كاإلحصائيات الالزمة عف حالة العماؿ كظركؼ العمؿ في مختمؼ الدكؿ، كلتحقيؽ ذلؾ أصدرت 

". التقنين الدولي لمعمل" المنظمة  ما يسمى ب 
 المنظمة العربية لمعمل :المطمب الثاني

 كمقرىا بالقاىرة، كىي منظمة متخصصة تابعة لجامعة الدكؿ العربية كتختص بالعمؿ عمى 1971      أنشأت سنة 
. النيكض بقضايا العمؿ العربية عمى إختالؼ أشكاليا كمكاضيعيا في كؿ البالد العربية

: أجيزتيا
    المؤتمر العربي لمعمؿ كمكتب العمؿ العربي كمجمس اإلدارة، كليذه األجيزة نفس إختصاصات أجيزة المنظمة 

 . الدكلية لمعمؿ غير أف مجاؿ عمميا ينحصر في الدكؿ العربية فقط
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (عقد العمل)تنظيم عالقات العمل : الفصل الثاني
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قرار لمطابع التعاقدم بعدما كاف طابعا الئحيا في ظؿ قانكف         الخاص 12-78تدعيما إلستقاللية المؤسسة كا 
. بالقانكف األساسي العاـ لمعامؿ فإف تنظيـ عالقات العمؿ تنظـ بعقد

عقد العمل : المبحث األول
يعتبر :"  بأنو11-90 مف القانكف 02لـ يعرؼ المشرع الجزائرم عقد العمؿ بؿ اكتفى بتعريؼ العامؿ في المادة      

عمال أجراء في مفيوم ىذا القانون كل األشخاص الذين يؤدون عمال يدويا أو فكريا مقابل مرتب في إطار التنظيم 
". ولحساب شخص  آخر طبيعي أو معنوي عمومي أو خاص يدعى المستخدم

 .كتأسيسا عمى ىذه المادة فإف قياـ عقد العمؿ يتكقؼ عمى تكافر جممة مف الشركط المكضكعية كالشكمية    
شروط:المطمب األول  الموضوعية لعقد العمل ال
توافق إرادتين : الفرع األول 

 كاإلرادتيف المقصكدتيف ىنا ىي إرادة العامؿ كرب العمؿ 
   العامل:أوال
يغبر عماؿ أجراء في مفيكـ ىذا القانكف كؿ األشخاص الذيف يؤدكف  " 11-90 مف القانكف 02عرفتو المادة      

عمال يدكيا أك فكريا مقابؿ مرتب في إطار التنظيـ كلحساب شخص  آخر طبيعي أك معنكم عمكمي أك خاص يدعى 
" المستخدـ

 أف يؤدم عمال يدكيا أك فكريا، أف يككف العمؿ مقابؿ مرتب أك أجر ،  أف يككف العمؿ :شروط خاصة بالعمل - أ
 .لصالح الييئة المستخدمة  أف يككف العامؿ تابعا ، أف يككف عمال محدد المدة ، أف يككف عمال شخصيا

  :شروط خاصة بالعامل - ب 
كىذا ال يمنع الييئة المستخدمة أف تستعيف باليد العاممة األجنبية عند تعذر كجكد يد  أف يككف جزائرم الجنسية،- 

. عاممة كطنية مؤىمة
ـك مف تكلي الكظائؼ العامة إلرتكابو بعض الجنايات رأف يتمتع بكافة الحقكؽ المدنية فال يككف مثال مح- 
أف يتمتع بالمياقة البدنية، غير أف الييئة المستخدمة ممزمة بأف تكفر مناصب عمؿ لألشخاص المعكقيف ألف اإلعاقة - 

ال تغني العجز التاـ أك عدـ المردكدية 
 سنة في العمؿ الميمي، كما ال يجكز تشغيؿ 19ؿ نيارم، ك ـ سنة إذا كاف الع16أف ال يككف سف العامؿ أقؿ مف - 

ذا كاف الشخص قاصرا فيجب  النساء في األعماؿ الميمية إال برخصة مف مفتشية العمؿ كحسب طبيعة العمؿ، كا 
الحصكؿ عمى رخصة مف كليو الشرعي شريطة أف ال يستخدـ القاصر في األشغاؿ الخطيرة أك التي تنعدـ فييا النظافة 

 .ر صحتو أك تمس بأخالقياتوضأك ت
 شيرا في 12 كيمكف أف تككف المدة أطكؿ شريطة أف ال تتجاكز ، اشير6أف يخضع لفترة تجريبية ال تتجاكز - 

 .الكظائؼ ذات التأىيؿ العالي
شروط خاصة بالييئة المستخدمة  : ثانيا 
تعتبر ىيئة مستخدمة كؿ شخص طبيعي أك معنكم يعمؿ بنشاطات اإلنتاج كالتكزيع كالخدمات كيشغؿ يد عاممة،     

:  منو كىـ 03 بعض الييئات المستخدمة مف نطاؽ تطبيؽ أحكامو عمييا تطبيقا لممادة 11-90كقد إستثنى قانكف 
المستخدمكف المدنيكف كالعسكريكف التابعكف لمدفاع الكطني كالقضاة كالمكظفيف كاألعكاف المتعاقدكف في الييئات 
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 يخضعكف كاإلدارات العمكمية في الدكلة كالكاليات كالبمديات كمستخدمكا المؤسسات العمكمية ذات الطابع اإلدارم،
. لقكانيف كأحكاـ تنظيمية أخرل

المحل والسبب في عقد العمل  : الفرع الثاني
ل المح: أوال
 .العمؿ كاألجر: ىك العممية القانكنية التي تراضى الطرفاف عمى تحقيقيا، كىك في ىذا المجاؿك     
 السبب: ثانيا
 األجر، كدافع تعاقد الييئة المستخدمة ىك الحصكؿ ل كىك الدافع مف التعاقد، فدافع تعاقد العامؿ ىك الحصكؿ عؿ   

. عمى العمؿ المتفؽ عميو
الشروط الشكمية لعقد العمل : المطمب الثاني

ككف تقد يككف عقد العمؿ عقدا مكتكبا أك عقدا عرفيا إذ يستكم الحكـ في الحالتيف ذلؾ أف قياـ عالقة العمؿ      
 غير أف المقتضيات العممية ،بمجرد العمؿ لحساب الييئة المستحدمة تجسيدا لحرية العمؿ بإعتباره مف العقكد الرضائية

  .تستدعي إفراغ تراضي الطرفيف في كثيقة تعيد أك إلتزاـ تسييال لإلثبات
  تمييز عقد العمل عن ما يشابيو:المبحث الثاني
 عقد العمل وعقد المقاولة: المطمب األول

عقد العمل عقد المقاولة 
عقد يتعيد بمقتضاه أحد الطرفيف بإنجاز عمؿ أك شيء 

ما لصالح الطرؼ اآلخر مقابؿ أجر أك عكض 
عقد يتعيد بمقتضاه العامؿ بإنجاز عمؿ يدكم أك فكرم 

. لصالح المستخدـ مقابؿ أجر
عمؿ يدكم أك بدني أك فكرم عمؿ يدكم أك بدني 

ال يشترط أف يككف عمؿ شخصي بؿ يجكز اإلستعانة 
. بالغير

يشترط القياـ بالعمؿ بنفسو ألنو شرط جكىرم لذلؾ 
. كضعت فترة تجريبية

يمتـز العامؿ ببذؿ عناية في إنجاز ما كمؼ بو فقط   بيا مف تعيديمتـز المقاكؿ بأف يحقؽ النتائج التي 
ال يقدـ العامؿ كسائؿ العمؿ بؿ تكفرىا المؤسسة يكفر المقاكؿ كسائؿ كأدكات العمؿ 

المستخدمة 
بصفة حرة كدكف يككف جر في عقد المقاكلة األد محدت

تدخؿ السمطات العامة  
يتحدد األجر بطرؽ إتفاقية كتشريعية 

تزامات المتعمقة باألجر مسؤكلية ؿيترتب عمى مخالفة اإل
مدنية يقررىا القانكف المدني 

عد المتعمقة باألجر مسؤكلية كايترتب عمى مخالفة الؽ
قانكف المدني كالجنائي ؿمدنية كجزائية كتأديبية مقررة في ا

كقانكف العمؿ كبعض القكانيف الخاصة 
عقد العمل وعقد الوكالة : المطمب الثاني
عقد العمل عقد الوكالة  

عقد بمقتضاه يفكض شخص شخصا آخر لمقياـ بعمؿ 
 لحساب المككؿ كبإسمو شيء

عقد يتعيد بمقتضاه العامؿ بإنجاز عمؿ يدكم أك فكرم 
لصالح المستخدـ مقابؿ أجر 
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كالككيؿ ممـز بتنفيذ الككالة دكف تجاكز الحدكد المرسكمة 
يمكف لممككؿ إنياء مياـ الككيؿ أك عزلو أك العدكؿ عف 

عنيا في أم كقت ؿ الككالة، كما يمكف لمككيؿ التناز
حتى لك نص العقد عمى خالؼ ذلؾ 

غير مشركع في العقكد غير لعقد العمؿ الفسخ اإلنفرادم 
 أما العقكد المحددة المدة فيك مشركط ،لمحددة المدةا

بمنح ميمة لإلخطار المسبؽ 
الككالة كمبدأ عاـ عمؿ تبرعي ما لـ يتفؽ عمى خالؼ 

ذلؾ 
تحديد األجر إلزامي كىك مف النظاـ العاـ 

عقد العمؿ ىك عقد شخصي فإذا تكفي العامؿ ال يحؽ إذا تكفي الككيؿ  يحؽ لكرثتو إستخالفو في عقد الككالة 
. لكرثتو إستخالفو

تنصب الككالة عمى األعماؿ القانكنية مثؿ تمثيؿ 
شخص أماـ ىيئة معينة 

قد يككف مكضكع عقد العمؿ عمال يدكيا أك فكريا كال 
يجكز بأم حاؿ أف يككف عمال قانكنيا 

ال يمكف إعتبار العامؿ ممثال لصاحب العمؿ يعتبر الككيؿ ممثال لممككؿ 
عقد العمل وعقد الشركة : المطمب الثالث

عقد العمل عقد الشركة 
عقد بيف شخصيف أك أكثر يمتـز فييا الشريؾ بتقديـ 
حصة مف ماؿ أك عمؿ قصد تحقيؽ إقتصاد أك بمكغ 
ىدؼ إقتصادم ذم منفعة مشتركة مع تقاسـ األرباح 

. كالخسائر التي قد تنتج

عقد يتعيد بمقتضاه العامؿ بإنجاز عمؿ يدكم أك فكرم 
لصالح المستخدـ مقابؿ أجر 

ال يتقاسـ العامؿ األرباح كالخسائر مع رب العمؿ بؿ أساس عقد الشركة ىك تقاسـ األرباح كالخسائر 
يتقاضى أجرا 

يساىـ العامؿ بحصة مف عمؿ قد تككف حصة الشريؾ حصة مف رأسماؿ أك عمؿ 
 

 ل ـــــــــد العمــــــــــــار عقــــــــــــــآث:الفصل الثالث
بمجرد إستكماؿ إجراءات إبراـ عقد العمؿ تنشأ عف ىذا العقد آثار مباشرة تتمثؿ في جممة مف الحقكؽ كاإللتزامات     

التي تترتب لمعامؿ كالييئة المستخدمة تحددىا نصكص قانكنية أك تنظيمية أك نصكص إتفاقية سكاء كانت جماعية أك 
       .اآلخر بحيث تمثؿ حقكؽ طرؼ إلتزامات لمطرؼ ،فردية

 حقوق العامل :المبحث األول
 الحق في المقابل المالي  :المطمب األول

تعتبر األجكر كمختمؼ التعكيضات األخرل الممحقة بيا مف أىـ الحقكؽ األساسية لمعامؿ كما ىي مف أىـ       
. إلتزامات صاحب العمؿ

 فيي محؿ إلتزاـ اليييئة ،عتبر األجكر عنصر مزدكج المركزلذا ت، "المقابل المالي لمعمل " يعرؼ األجر عمى أنو     ك
  .المستخدمة كسبب إلتزاـ العامؿ

 لمعامل الحق في أجر مقابل العمل المؤدى، ويتقاضى بموجبو مرتبا أو  "11-90 مف قانكف 80 :كتنص المادة     
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". دخال يتناسب ونتائج العمل
كيفية تحديد المقابل المالي : الفرع األول

إف الصفة المعاشية لألجر قد حممت المشرع الجزائرم عمى أف يجعؿ منو محال لتنظيـ ىاـ يشترؾ في تحديده       
. كؿ مف السمطة التشريعية كالتنفيذية كاإلتفاقيات الفردية كالجماعية لمعمؿ

 كما تحدد أيضا كيفيات ،(المرتب كالدخؿ )بحيث تحدد السمطة التشريعية كالتنفيذية عناصر أك مككنات األجر      
عف طريؽ كذلؾ  salaire de baseألجر القاعدم المضمكف الحد األدنى ؿدفعو كالحد األدنى لو، إضافة إلى تحديد 

.  تمثيالاألكثربعد إستشارة التنظيمات النقابية كمرسكـ تشريعي أك تنفيذم 
 ثـ يترؾ بعد ذلؾ أمر إجراء مفاكضات بيف العامؿ كالييئة المستخدمة أما بطريقة مباشرة أك بتدخؿ التنظيمات      

النقابية يككف مكضكع ىذه المفاكضات ىك تناكؿ أمكر تتعمؽ بالمقابؿ المالي بشكؿ يستعمؿ فيو األجر لتنمية كرفع 
. اإلنتاج تبعا لمعطيات المؤسسة كظركفيا الخاصة

فأطراؼ عقد العمؿ أحرار في تحديد مقدار األجر بعد مراعاة قيكد النصكص التشريعية كالتنظيمية اآلمرة       
. بإعتبارىا مف النظاـ العاـ ال يجكز اإلتفاؽ عمى مخالفتيا

عناصر أو مكونات المقابل المالي : الفرع الثاني
عنصر ثابت كىك المرتب أك ما يسمى بأجر :يسمى األجر عادة بالكتمة األجرية ألنو يتككف مف عنصريف       
 . قد فرؽ بيف األجر كالمرتب11-90 : لذا نجد القانكف رقـ كعنصر متغير كىك ما يسمى بالدخؿ،المنصب

 المرتب  : أوال
ساعات إضافية عمؿ بيا - تعكيضات عف األقدمية: -  كىك األجر الناجـ عف التصنيؼ الميني لمعامؿ كيتككف مف

 .عالكات المنطقة- أك ألنو عمؿ تناكبي  اصة بالعمؿخالمعامؿ إما بحكـ ظركؼ 
  الدخل :ثانيا

 بحيث ،كىك األجر حسب المردكدية سكاء كاف العمؿ باإللتزاـ أك بالقطعة أك بالحصة أك حسب رقـ األعماؿ      
ترتبط قيمة ىذا الدخؿ بتطكر القدرة اإلستيالكية لممجتمع كأيضا يتربط بالقدرة المالية لممؤسسة المستخدمة كيتألؼ 

. مف مبمغ مف النقكد كلكنو قد يسمـ لمعامؿ في شكؿ منافع عينية كاإلطعاـ، اإلسكاف، التدفئة، اإلنارة، الكساءاألجر 
       مقابل الماليطرق دفع ال: الفرع الثالث

:    ىناؾ طريقتيف لتحديد األجر كىما
.  كيككف دفع األجر لمعامؿ إما بالساعة، أك باليكـ، أك باألسبكع، أك بالشير:العمل حسب الزمن: أوال
 .أم حسب مقدار اإلنتاج:العمل حسب القطعة: ثانيا

الحماية القانونية لممقابل المالي في عقود العمل : الفرع الرابع
 كذلؾ مف خالؿ جممة مف اإللتزامات كرس المشرع الجزائرم حماية قانكنية لممقابؿ المالي في عقكد العمؿ      

:  المفركضة عمى صاحب العمؿ كىي
  .يضمف المستخدـ مساكاة العماؿ في األجكر في كؿ عمؿ مساكم القيمة كبدكف تمييز- 
 .اإلنتظاـ في دفع األجر عند حمكؿ أجؿ إستحقاقو- 
 .يمنع اإلعتراض أك الحجز أك اإلقتطاع أك التنازؿ عف األجر ميما كاف السبب- 
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أك  (ضرائب)أكلكية دفع أجكر العماؿ التي في ذمة رب العمؿ حتى كلك كاف ىذا األخير مدينا لمخزينة العمكمية- 
. مدينا لمضماف اإلجتماعي، فأجكر العماؿ ليا األفضمية المطمقة

 11- 90قانكف ؿ مف ا155 إلى 141تكقيع عقكبات جزائية عمى كؿ إخالؿ باألحكاـ السابقة إستنادا لممكاد - 
. كأخيرا يحؽ لمفتش العمؿ في حاؿ ثبكت إنتياؾ قكاعد األجر تحريؾ الدعكل العمكمية أماـ القضاء الجنائي- 

تمييز المقابل المالي في قانون العمل عن المقابل المالي في قانون الوظيفة العمومية : الفرع الخامس
 . تدفع مف الخزينة العمكميةفأجكر العماؿ تدفع مف أمكاؿ المؤسسة المستحدمة بينما أجكر المكظفي- 
نفيذية بينما يحدد األجر في القطاعات اإلقتصادية تت اإلدارية السمطة التشريعية كالسمطة اؿاتحدد األجر في القطاع- 

. السمطة التشريعية كالسمطة التنفيذية كاإلتفاقيات الفردية كالجماعية لمعمؿ
:  ويخضع المقابل المالي في قطاع الوظيف العمومي و في قطاع العمل ألحكام مشتركة تتمثل في          

 .يمنع عمى صاحب العمؿ أف يمنح أقؿ مف األجر المتفؽ عميو كلك برضى العامؿ- 
 .يطبؽ األجر الكطني األدنى المضمكف عمى كؿ القطاعات ميما كاف نكعيا- 
 .يعفى األجر الكطني األدنى المضمكف مف اإلقتطاع الضريبي- 

الحق في الحماية : المطمب الثاني
الحماية مف أىـ خصائص تشريعات العمؿ في الكقت الحاضر سكاء في القطاع العاـ أك        أصبح الحؽ في

دعـ  لإلنتاج  كبسط الدستكر الجزائرم حماية خاصة لمعامؿ بيدؼ تأميف آدائو لميامو بصكرة فعالة حيث الخاص،
كنصت  إلى كؿ مف االتفاقيات الجماعية كاألنظمة الداخمية لممؤسسات  ىذا الحؽكاإلنتاجية، مع ترؾ أمر تفصيؿ

". يضمن القانون في أثناء العمل الحق في الحماية واألمن والنظافة :"1996 مف دستكر 52 :المادة
  الحق في الحمايةصور: الفرع األول

الحؽ في الحماية المينية، الحؽ في الحماية الصحية، الحؽ في الحماية : لحؽ في الحماية ثالث صكر كىيؿ 
 .االجتماعية

.  ك تظير الحماية المينية لمعامؿ بحقو في األمف ك الترقية ك التككيف الميني:الحماية المينية: أوال
 كيتجسد ذلؾ في أف يقكـ العامؿ بميامو بعيدا عف كؿ ما يخؿ بأمنو مف كؿ أشكاؿ اإلىانة التيديد :الحق في األمن-أ

.  ما يمحؽ بو مف أضرار مادية كمعنكيةف كالضغط، مع ضماف تعكيضو ع
 أم الترفيع داخؿ سمـ التأىيؿ أك الترتيب السممي لممينة، كىك حؽ مشركط بتكافر منصب شاغر :الحق في الترقية-ب
. ستحقاؽ كأىمية العامؿإك
كتساب الخبرات كالمعارؼ الحديثة في إطار :الحق في التكوين الميني-ج  باعتباره كسيمة ممتازة لرفع المردكدية كا 

. تحسيف اليد العاممة
: الحماية الصحية: ثانيا

      لمحفاظ عمى القدرات البدنية كالمعنكية لمعامؿ كضمانا لزيادة فعاليتو تـ تأسيس طب العمؿ كتحديد المدة القانكنية 
. لمعمؿ، كالتأكيد عمى حقو في التمتع بالراحة كالعطؿ

 حتى ال يتعرض العامؿ ألم كىف بدني أك ذىني، كحماية لو مف األمراض المينية كحكادث العمؿ  تـ :طب العمل- أ
ث يحؽ لمعامؿ إجراء فحكص دكرية تتكالىا مصالح طب العمؿ، إضافة إلى المراقبة الدكرية متأسيس طب العمؿ بح

. ألماكف العمؿ مف حيث تكفر شركط النظافة ككسائؿ اإلسعاؼ ككؿ ذلؾ سعيا لتحسيف ظركؼ العمؿ
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:  نظرا ألثر مدة العمؿ عمى صحة العامؿ تـ تحديدىا كفقا لألسس التالية:المدة القانونية لمعمل-ب
.   ساعة40أسبكع العمؿ يقدر ب          - 
.  أياـ5أياـ العمؿ كىي ال تقؿ عف          - 
.  ساعة12ساعات العمؿ اليكمي ال تتجاكز          - 

.         إضافة إلى إلزاـ الييئة المستخدمة بتنظيـ العمؿ المستمر كالميمي كالتناكبي كتقميص المجكء إلى العمؿ اإلضافي
:   أنكاع6 يمتـز صاحب العمؿ بمنحيا لمعامؿ ك ىي :عطل العمل-ج

، سنكية، إجازة مرضية، األعياد كالعطؿ الرسمية، إجازة التفرغ النقابي، إجازة الخدمة (الجمعة)       عطمة أسبكعية
الكطنية، كفي حاؿ إضطرت المؤسسة لتشغيؿ العامؿ في ىذه العطؿ فال يحؽ تعكيضيا بأجر بؿ تعكض بيـك أخر كال 

.  العطمة السنكية في حاالت استثنائية مثؿ الضركرة االقتصادية كما يمكف إرجاء، يجكز التنازؿ عنيا
 كتتجمى حماية العامؿ اجتماعيا مف خالؿ تمكينو مف اإلستفادة مف الخدمات االجتماعية :الحماية االجتماعية– ثالثا

.  كالضماف االجتماعي
 تسييال لحياة العامؿ كأسرتو تتكفؿ الييئة المستخدمة بتقديـ خدمات إجتماعية في مجاؿ :الخدمات اإلجتماعية- أ

 .الصحة، السكف، الثقافة كالتسمية
التأميف عمى المرض، عمى العجز، عمى  ) كنعني بو حؽ العامؿ في التأمينات االجتماعية :الضمان اإلجتماعي- ب

.  إضافة إلى حقو في صرؼ معاش التقاعد (الكفاة ك حكادث العمؿ ك اإلمراض المينية
  لمعاملالحقوق الدستورية: المطمب الثالث 

 تعديؿ لنظاـ الحريات األساسية كمنيا تمؾ المتعمقة 1996 ر كمف بعده دستك1989لقد ترتب عمى صدكر دستكر      
: ، بحيث تـ إقرار جممة مف الحقكؽ األساسية لمعامؿ بنصكص دستكرية كأىـ ىذه الحقكؽبالعماؿ

 Droit syndical:الحق النقابي: الفرع األول 
الحؽ النقابي مف أىـ الحقكؽ المككنة لإلنساف كالمكاطف في القكانيف المقارنة الحديثة كأصبح يحضى بحماية      

" الحق النقابي معترف بو لجميع المواطنين"  بأف 1996 مف دستكر 53تنص المادة  قانكنية مثؿ باقي حقكؽ اإلنساف
كبإعتبار ىذا الحؽ مف الحقكؽ الميمة في العصر الحالي فقد أصدر لو المشرع الجزائرم قانكف خاصا بو كىك القانكف 

 30-91 المتعمؽ بكيفيات ممارسة الحؽ النقابي المعدؿ كالمتمـ بمكجب القانكف 1990 جكاف 02 المؤرخ في 90-14
 .12-96 :كالمعدؿ كالمتمـ باألمر رقـ

ستنادا ليذا القانكف فالحؽ النقابي أصبح حقا كامال إبتداءا مف سنة        فمـ يعد مقتصرا عمى حؽ اإلنخراط 1990كا 
:  أك اإلنسحاب مف نقابة بؿ أصبح يشمؿ

 .، لكؿ قطاع أك مينة نقابةحؽ تككيف تنظيمات نقابية متعددة سكاء لمعماؿ أك الييئات المستخدمة- 
 .كحؽ اإلنخراط كاإلنسحاب في أك مف أم تنظيـ نقابي سكاء لمعماؿ أك الييئات المستخدمة- 

:   في الحؽنقابةلؿكما أصبح 
حؽ التفاكض لجماعي - 
حؽ اإلضراب  - 
.  حؽ تككيف اإلتحاديات كالككنفدراليات النقابية- 
واإلنخراط بيا   وخصائصياتعريف النقابة: أوال
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 لمعماؿ أك المستخدميف الذيف ينتمكف إلى المينة الكاحدة أك ة كالمعنكمةىي منظمة تدافع عف المصالح المادمك      
. الفرع الكاحد أك قطاع نشاط كاحد

كال ؿ اتدافع عف الحقكؽ المينية لمعـأم ميني اؿ ، طابعياستقاللية التسييرتنفرد النقابة بجممة مف الخصائص أىميا إ 
  .تممؾ سالح التكجيو كالرقابة كالتأثير إستقاللية التمكيؿ ألف الجية التي تممؾ سالح التمكيؿدخؿ ليا بحقكقيـ السياسية،

رادم كليس إجبارم شريطة إحتراـ الشركط الكاردة بالتشريعبالنقابة نخراط اإلك       حقا  العمؿ النقابي أصبح حيثحر كا 
. كليس إمتيازا تمنحو الدكلة

شروط تكوين المنظمة النقابية  : ثانيا
 . سنكات عمى األقؿ10الجنسية الجزائرية األصمية أك المكتسبة منذ - 
التمتع بالحقكؽ المدنية كالكطنية، بمكغ سف الرشد، أف ال يككف قد صدر منيـ سمكؾ معادم لمثكرة التحريرية، أف - 

.  منخرط عمى األقؿ في المؤسسة30 نشاط لو عالقة بيدؼ المنظمة، أف يككف ىناؾ ايمارسك
 :الحرية النقابية: ثالثا

 .الحرية النقابية الفردية كالحرية النقابية الجماعية: تظير الحرية النقابية بمظيريف      
 :   والحماية القانونية المكرسة لياالفرديةالنقابية الحرية - أ 

كىي حرية اإلنتساب أك عدـ اإلنتساب كحرية اإلنسحاب مف النقابة كمف ىنا يعتبر إنتماء العامؿ لنقابات متعددة        
 .أمر مناقض ليذا اإللتزاـ

:  جسد المشرع الجزائري الحماية القانونية لمحرية النقابية الفردية في        وقد 
 .بطالف أم تصرؼ يقـك بو صاحب العمؿ بقصد اإلضرار بأم عامؿ بسبب نشاطو النقابي المشركع- 
  . ساعات في الشير لممارسة ىذا العمؿ10مف حقيـ أف تدفع ليـ ؼعدـ اإلقتطاع مف األجر بسبب النشاط النقابي - 
  .عدـ إحتساب غيابات المندكبيف النقابييف عند المشاركة في ندكات كمؤتمرات كتنظيمات نقابية- 
 . منع تسميط أم عقكبة تأديبية عمى أم مندكب بسبب نشاطات النقابية- 
 .يختص التنظيـ النقابي في النظر في األخطاء ذات الطابع النقابي- 
 .فرض غرامة مالية عمى كؿ مساس بالحرية الفردية- 
:  والحماية القانونية المكرسة ليا الجماعية  النقابيةالحرية –ب 

إجراءات إدارية ل كىي حرية تأسيس منظمات نقابية، أم دكف حاجة إلى إذف مسبؽ مف السمطات العامة كال إؿ       
لمنقابة القانكف األساسي إدارتيا كتنظيميا شرط أف يبيف حرية ، إضافة إلى الحقة حتى يخرج ىذا التنظيـ إلى الكجكد

  . مدة العضكية، اإلنتخابية لتعييف ىيئات القيادة كاإلدارةيقة الطر، مجاؿ إختصاصو اإلقميمي،طريقة التنظيـ
   :كيفية تأسيس المنظمة النقابية- ج 

، كبمجرد قبكؿ السمطات اإلعتمادلمحصكؿ عمى تؤسس عف طريؽ إيداع القانكف األساسي لمجيات المعنية مع      
.  ثـ ينشر في جريدة يكمية كطنية إعالمية عمى األقؿالمعنية منح اإلعتماد

  :نتائج تكوين المنظمة النقابية- د 
 ليا عنكاف كذمة مالية مستقمة  مع ما يترتب عف ىذه الشخصية مف حقيا في إكتساب المنظمة الشخصية القانكنية- 

.  ا، كأىمية تممؾ عقارات كمنقكالت مؤسسيوةعف ذـ
محكمة إجتماعية أك  )يئات القضائيةقأىمية التقاضي في كؿ القضايا التي تتعمؽ بمصالحيا الخاصة أماـ كافة اؿ- 
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 . (قضاء عمالي  )عمالية 
.  صالحية اإلدارة كالتنظيـ- 
 .صالحية التكجيو كالتأديب كالرقابة تجاه أعضائيا- 
 ،عضائيا في مختمؼ العالقات التي تتناكؿ مصالحيـ المادية كالمعنكية الفردية كالجماعية كإبراـ العقكدأأىمية تمثيؿ - 

.  العمؿ حكؿ اإلتفاقيات الجماعية لمعمؿبالتفاكض مع السطات العامة كأصحا
 . التدخؿ لمكقاية مف النزاعات الجماعية لمعمؿ كتسكيتيامحقيا ؼ- 
 .حقيا في اإلضراب- 
 .لى منظمات نقابية إقميمية كدكليةإحقيا في التكتؿ كاإلنظماـ - 
صدار نشريات إعالمية بإعتبارىا ىيئة مدافعة لمصالح العماؿ أك المستخدميف-   .حؽ التعبير كا 
:  النقابيةتوقيف وحل المنظمة- ه 
 مف قانكف اإلجراءات 07 قرار تتخذه الجية القضائية المختصة أم المحكمةاإلدارية طبقا لممادة  كىك:التوقيف – 1

. دارية كيككف ذلؾ بطمب مف كزير العمؿ أك الكاليإلالمدنية كا
 : كيككف إما:حل المنظمة - 2

.  بإرادة المنظمة:الحل اإلرادي - 
لمنصكص القانكنية  أف تتأكد المحكمة مخالفة المنظمة عد كىك إجراء تكميمي إلجراء التكقيؼ، فب:الحل القضائي - 

 . م لياتصدر حكـ بحميا كجزاء عقاب
 Droit de participation:الحق في المشاركة: الفرع الثاني

:  مفيوم الحق في المشاركة - أوال 
كنعني بو حؽ مشاركة العماؿ في تسيير لمؤسسة، أم المشاركة في صنع القرارات التي تيـ المؤسسة، كالمشاركة في 

الحكافز،  )رسـ معايير التكظيؼ كالترقية المينية كاإلجتماعية لمعماؿ كظركؼ كشركط العمؿ كالحقكؽ اإلقتصادية
، بؿ إكتفى بكضع نص عاـ في 1989لـ يشر الدستكر الحالي إلى ىذا الحؽ كذلؾ خالفا لدستكر ، ك(....المكافئات
 ." قيام الدولة عمى التنظيم الديمقراطي والعدالة اإلجتماعية: "عمى منو التي تنص 14المادة 
 . أكؿ نص صريح يقر بيذا الحؽ11-90نكف ا مف ؽ91المادة كانت   لذا

 أصبح  مجرد آالت ميكانيكية ميمتيا إنجاز األعماؿ المككمة إلييـمفبعد أف كاف العماؿ في ظؿ النظاـ الرأسماؿ     
 كىي لجنة تؤسس ،  Comité de participationلجنة المشاركة " في المشاركة مف خالؿ لجنة تسمىليؤالء الحؽ 

.  عامال عمى األقؿ20كمما كاف بالمؤسسة 
 قد  المندكب سنكات عمى أف يككف3كتتككف ىذه المجنة مف مجمكع مف المندكبيف الممثميف لمعماؿ ينتخبكف لمدة       
أقدمية عمى األقؿ، كأف ال يككف مف اإلطارات القيادية بالمؤسسة، أك مف  (01) سنة عمى األقؿ كقد إكتسب سنة21بمغ 

أف يككف متمتعا بحقكقو المدنية، كأف يككف مثبت في منصب عممو،  كالمؤسسة،  مالكي أصكؿ أك فركع أك حكاشي 
. كفي حاؿ عدـ اإلتفاؽ عمى مف ينتدب العماؿ تفصؿ في ىذه المنازعة محكمة المسائؿ اإلجتماعية المختصة إقميميا

 لجنة المشاركة  اتصالحي: ثانيا
.  أشير حكؿ كؿ ما يخص أمكرىـ المينية3الحؽ في تمقي المعمكمات مف العماؿ كؿ - 
. مراقبة تنفيذ المؤسسة لألحكاـ التشريعية لمعمؿ كالقياـ بأم عمؿ مالئـ في حاؿ ثبكت مخالفات- 
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تسريح  )إبداء رأييا في قررات المؤسسة المتعمقة بالمخططات السنكية لمعمؿ، تنظيـ العمؿ، مشاريع إعادة الييكمة- 
. ، نماذج عقكد العمؿ، كالنظاـ الداخمي لمييئة المستخدمة(.العماؿ، تخفيض مدة العمؿ

. تسيير الخدمات اإلجتماعية بالمؤسسة- 
. ليا الحؽ في اإلطالع عمى الكشكؼ المالية بالمؤسسة- 
. الحؽ في إعالـ العماؿ بإنتظاـ بأم مسألة تيميـ ما عدل المسائؿ ذات الطابع السرم- 
. تعيف ممثميف عف العماؿ بمجمس اإلدارة كمجمس المراقبة التابع لممؤسسة- 
. تعد لجنة المشاركة نظاميا الداخمي- 

 (االتفاقيات واالتفاقات الجماعية )الحق في التفاوض الجماعي: الفرع الثالث
ذلك الحوار والتشاور الذي يتم بين المنظمات الممثمة لمعمال من جية و "كيعرؼ التفاكض الجماعي بأنو       

تفاقي يحدد ويضبط حقوق و  إد وضع نظام أو قانون مينيصأصحاب العمل أو منظماتيم النقابية من جية أخرى بق
 ."التزامات كل منيما اتجاه األخر في إطار ما تسمح بو األحكام القانونية 

كلما كاف ، نظرا الختالؼ المصالح كالمكاقؼ التي يدافع عنيا كؿ طرؼجدا عممية التفاكض عممية معقدة ؼ         
 فاف القكانيف العمالية قد جعمت ىذه  لمعمؿأسمكب التفاكض ىك السبيؿ الكحيد إلبراـ االتفاقيات كاالتفاقات الجماعية

 .العممية حكرا عمى التنظيمات النقابية دكف سكاىا مف المجاف أك الجمعيات الممثمة لمعماؿ في مكاف العمؿ
 لمعملالشروط الشكمية إلبرام اتفاقية جماعية : أوال 

تفاؽ مدكف يتضمف مجمكع شركط التشغيؿ إاالتفاقية الجماعية فإف  11-90 انكفؽمف اؿ 114 حسب المادة :الكتابة-أ
 . صحة الكتابة إلثباتعرفية شرط أف تحمؿ تكقيع األطراؼ المحررة ليا أك كتابة رسمية سكاء كانت كالعمؿ

ثـ  (مفتش العمؿ) يجب تسجيؿ االتفاقية الجماعية كمختمؼ تعديالتيا كممحقاتيا لدل إدارة العمؿ :التسجيل واإليداع-ب
 كىك إجراء (قي مدينة الجزائر أك في البمدية أك في الكالية)إيداع نسخة منيا لدل كتابة ضبط المحكمة المختصة إقميميا

 .دخكؿ االتفاقية الجماعية حيز التنفيذيسمح بشكمي 
 ليسا ركف مف  ىذيف اإلجرائيف ألفتياال يؤثر في صحذلؾ  إيداعيا فإف ك اإلتفاقيةتسجيؿب في حالة عدـ القياـك      

نما عدـ القياـ بيما يؤدم إلى إعتبار اإلتفاقية أركاف قياميا كالكتابة كالتكقيع  .صحيحة كلكف يؤخر تنفيذىا فقط ، كا 
الحق في اإلضراب :الفرع الرابع     

 كتعذر تسكيتيا، نزاعات فردية أك جماعية لمعمؿالتي يتـ المجكء إلييا بعد نشكء يعتبر اإلضراب أخر الحمكؿ        
 .لذا مف الضركرم التطرؽ ليذه النزاعات ككيفية تسكيتيا قبؿ أف نتعرض إلى الحؽ في اإلضراب

لعمل ا نزاعــــــــــات:  أوال
  .قد تككف نزاعات العمؿ نزاعات فردية أك جماعية        

 كىي النزاعات التي تقع بيف التنظيمات النقابية لمعماؿ أك مجمكعة مف العماؿ مف جية :النزاعات الجماعية لمعمل- أ
 أك اتفاؽ أك تنظيمية أك تنفيذ قاعدة قانكنية أك تفسير  حكؿخرلأك أصحاب العمؿ مف جية أكبيف صاحب العمؿ 

 . عالقات العمؿ الجماعيةبآثار أك كظركؼ العمؿ كأحكاـاتفاقية جماعية تتعمؽ بشركط  
 بآثار أك كظركؼ العمؿ كأحكاـ شركط  حكؿ كىك نزاع يقع بيف عامؿ كىيئة مستخدمة:نزاعات العمل الفردية-ب

 .فرديةعالقات العمؿ اؿ
لذلؾ يختمؼ النزاع الجماعي عف النزاع الفردم فالجماعي يشمؿ مجمكع مف العماؿ سكاء كانكا منخرطيف في       
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ف يككف النزاع ، عمى أ كاف يككنكا تابعيف لنقابة كاحدة أك لنشاط كاحد،ف يككف بينيـ عامؿ مشترؾأنقابة أـ ال شرط 
 . كالمطالبة برفع األجكر، يمس مصمحة مشتركةأك بعض العماؿ أكفي مكضكعو ييـ جميع 

ساليب الوقاية من النزاعات الجماعية لمعمل  أ: ثانيا
ذا لـ تجدم ىذه األساليب نفعا تمحؽ أساليب كقائية بحيث تستأنؼ ب مف ىذه النزاعات     تتدرج مراحؿ الكقاية  كا 

 .أساليب عالجيةب
م اتفاقية جماعية لمعمؿ تخمك مف اإلشارة إلى األساليب الكقائية لنزاعات العمؿ أ ال تكاد :األساليب الوقائية- أ 

  :جراءات التسكية الكدية بعدة مراحؿإكتمر ، عامؿ كالمؤسسةلؿالجماعية نظرا ألىميتيا 
م كجكب عقد اجتماعات دكرية بيف المستخدميف كممثمي العماؿ لدراسة كضعية أ :التفاوض الجماعي المباشر-1

 يكفر األطراؼ كىذا األسمكب مف شأنو أفالعالقات االجتماعية كالمينية كمختمؼ ظركؼ العمؿ كتحدد الدكرات باتفاؽ 
  .ك خالؼ مستقبميأم إشكاؿ أجؿ إحباط أفرص التشاكر كالتعاكف الفعاؿ بينيـ مف 

تنشا بغرض ك ،ك مؤقتةأقد تككف دائمة ك ،صحاب العمؿأعماؿ كاؿ كىي لجاف مختمطة تمثؿ :المجان المشتركة-ب
 . لمعمؿىذه المجاف لالتفاقيات الجماعيةمثؿ نشاء إ التشريعات العمالية حيؿ حيث ت،التصدم لمثؿ ىذه النزاعات

  : العالجيةاألساليب- ب 
:    كال يتـ المجكء لألساليب العالجية إال بعد فشؿ األساليب الكقائية، كتتمثؿ ىذه األساليب في

:  ك ىي نكعاف:المصالحة -1
كتطبؽ ىذه االجراءات لجنة ،  التي تقررىا االتفاقيات الجماعية لمعمؿاإلجراءاتتباع إم أ:المصالحة االتفاقية -1-1

تحدد نظاـ عمميا كما  األعضاء،ساس التساكم في أستقاللية كعمى إتشكؿ بكؿ حرية ككت "لجنة المصالحة " :تسمى
  .بكؿ حرية

 مفتش العمؿ الذم إلى حيث تككؿ ىذه الميمة ، عند فشؿ المصالحة االتفاقيةإلييا  يمجا :المصالحة القانونية- 1-2
  .إلييا كيحرر المفتش محضرا بالنتائج المتكصؿ ،يقـك كجكبا بمحاكلة المصالحة بيف العماؿ كالمؤسسة المستخدمة

 : أو التحكيمالوساطة -2
األسمكبيف كذلؾ عند م االختيار بيف أ ،لى التحكيـإ  أك الكساطةإلىما المجكء إطراؼ النزاع اإلختيار أ يستطيع      

  .فشؿ المصالحة
 كتككف لو السمطة التقديرية بالنزاع ال عالقة لو  يختارانو النزاع لشخص محايدأطراؼحتكاـ  إ بالوساطة      كنعني
بالحؿ المقترح  األخذ النزاع الحرية في كألطراؼ ، تكصياتأك كيقدـ حمكلو في شكؿ اقتراحات ،حؿاؿ إيجادالكاممة في 
  .قك رفضأ مف الكسيط 

 ، المتنازعة تحت طائمة البطالف بتعييف المحكميف في االتفاقية الجماعية لمعمؿاألطراؼ  قياـ:التحكيم ب كيقصد     
 تبيف ىذه أف األقؿ عمى أك نزاع في العمؿ أم عند كقكع إلييـ المحكميف الذيف يتـ المجكء بأسماءحيث تحدد قائمة 

  . بطمب مف الطرؼ المستعجؿاقضائيكعند تعذر اإلتفاؽ عمى المحكـ يعيف  ،االتفاقية كيفيات تعييف المحكميف
 حكـ مف أك إلى أمركقرارات التحكيـ في منازعات العمؿ تككف قابمة لمتنفيذ بمجرد النطؽ بيا دكف حاجة       

  .المحكمة المختصة
:  قطاع الوظيفة العامة طرق حل النزاع في - 3

  الخاصة بالتفاكض الجماعي المباشر  اإلجراءات ذات إتباع فانو يتـ بيف المكظؼ كاإلدارة العامة كاف النزاع       إذا
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 : كفقا لمترتيب التالي العالجيةاألساليب يختمؼ في مرحمة األمر أفغير في حؿ النزاع، ة مالكقائكالطرؽ 
قصد  - يعتبر التظمـ أكلى المراحؿ العالجية المتبعة في نزاعات قطاع الكظيفة العامة، كيقصد بو تقديـ طمب:ملالتظ-أ

 الكالية التي أك المختصة عمى مستكل البمدية اإلدارية السمطات إلى-  القرار مكضكع النزاعإلغاء أك تعديؿ أكسحب 
 أك كانت المؤسسات إذا ممثمكىـ المخكليف أكالكزراء  أك يمكف أف يقدـ الطمب إلى  المعينةاإلدارية المؤسسة إليياتنتمي 
  . كطنياأك كاف الخالؼ الجماعي يكتسي طابعا جيكيا إذا أكختصاصيـ إ المعينة تدخؿ في نطاؽ اإلدارات

تعتبر المصالحة طريؽ آخر لحؿ النزاع يتـ المجكء إليو إذا لـ تكف نتائج التظمـ مرضية ألطراؼ النزاع  :المصالحة-ب
  : كىمازاعات قانكف العمؿفكضع المشرع الجزائرم مستكييف لممصالحة عمى خالؼ كقد 
كسيط لحؿ النزاع   بكصفيا( الكزيرأكالكالي ) تتـ في شكؿ كساطة تقـك بيا السمطة الرئاسية :المصالحة الرسمية - 1

 النزاع كممثمي السمطة المكمفة بالكظيفة العمكمية كمفتشية أطراؼبحضكر كتتـ المصالحة  ،كليس بكصفيا سمطة عميا
  .إقميمياالعمؿ المختصة 

 إسـ تعرؼ تحت األعضاء المصالحة الرسمية يعرض النزاع عمى ىيئة متساكية عند فشؿ: المصالحة العادية - 2
 ." األعضاءمجمس الوظيفة العمومية المتساوية "
  : يختمؼ التحكيـ في قطاع الكظيؼ العمكمي عف التحكيـ في قطاع العمؿ مف حيث الجكانب األتية :التحكيم-ج
 . عكس التحكيـ في القطاعات الخاضعة لقانكف العمؿاإلجبارميتميز بالطابع - 
  . قاضي مف المحكمة العمياكيرأسيـ التساكم بيف ممثمي العماؿ كممثمي الدكلة بمبدأيعمؿ  -
  . المجنة الكطنية لمتحكيـم الدعكل المتعمقة بالنزاع الكاقع بيف المكظؼ كاإلدارة العامةيفصؿ ؼ- 
 كفي حالة تعادؿ ،الحاضريفاألعضاء  بأغمبية يتخذ مسبب حكـ إصدار عف طريؽ  الكطنية لمتحكيـتقرر المجنة -

 . لممحكمة العميااألكؿ صادر عف الرئيس أمر بمقتضى إال كال يككف الحكـ قابال لمتنفيذ الرئيس، صكت يرجح األصكات
 الحق في اإلضراب: ثانيا
بيف العماؿ كأصحاب  في حؿ النزاع (المصالحة كالكساطة أك طرؽ تسكية أخرل) الطرؽ العالجية بعد فشؿ      

 سمؾ أسمكب الضغط عمى ال إال يككف أماـ العماؿ ، تصمب المكاقؼ أك عدـ اإلقتناع بالحمكؿ المقترحةالعمؿ بسب
 . كىك ما يعرؼ باإلضراب بالمجكء إلى كسيمة التكقؼ عف العمؿصاحب العمؿ

 م الدساتير الحديثة كمنيا الدستكر الجزائرمعظـمف الحقكؽ المنصكص عمييا في      يعتبر الحؽ في اإلضراب 
لشركط غير أف العماؿ ليسكا أحرار في ممارستو بؿ يجب تكفر احؽ مشركع كقانكني  فيك 1996 ك1989لسنتي 

 المتعمؽ بالكقاية مف النزاعات الجماعية في 1990 فبراير 6 المؤرخ في 02-90 : رقـكالكيفيات المحددة في القانكف
  . المعدؿ كالمتمـاإلضرابممارسة حؽ كالعمؿ ك تسكيتيا 

: نو أ فعرفاه عمى لإلضراب لقد حاكؿ الفقو كالقضاء كضع تعريؼ :تعريف االضراب- أ 
 االتفاقيات الجماعية لم يتم أوا في القوانين قجل تدعيم مطالب مينية مقررة مسبأ عن العمل من إراديتوقف " 

 ضغط منحيا القانكف أداة ىك اإلضرابف أكبذلؾ يمكف القكؿ ب "  العملأصحاب أوالوفاء بيا من طرف صاحب 
.  العمؿ ، فيك ليس كسيمة لحؿ النزاع كليس غاية في حد ذاتوأصحابلمعماؿ في مكاجية 

:   شروط مشروعية اإلضراب–ب 
 :اإلضراببل الشروع في قشروط - 1    
  .ستنفاذ كافة كسائؿ التسكية الكديةإ بعد إال اإلضرابنؼ تأسال م أف- 
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.  العماؿ المعنييف بوأغمبية عف اإلضراب إلى يصدر قرار المجكء  أف-
.  مساكمةأك إكراه أك ضغط أم الحرة لمعماؿ بعيدا عف اإلرادةف يككف نابعا عف أ -
 نصؼ عدد األقؿ يحضرىا عمى  إلصدار قرار اإلضرابالمؤسسة المستخدمة بعقد جمعية عامةالعماؿ  إعالـ -

  . العماؿ الحاضريفكبأغمبية عف طريؽ االقتراع السرم المباشر ضراب اإلإلى يصدر قرار المجكء أك ،العماؿ
كفي غياب  االتفاقيات الجماعية، ىا مسبقة لصاحب العمؿ تحددإخطار منح ميمة اإلضراب يسبؽ الشركع في  أف-

 المسبؽ لدل مصالح صاحب اإلشعار إيداع مف تاريخ ابتداء أياـ 8 تقؿ عمى أف فال يجب اإلتفاؽ عمى ىذه المدة
 .  العمؿ
 اإلضرابشروط بعد الشروع في -2     
 :اإلضراب كذلؾ بإحراـ الشركط التاليةستعماؿ حؽ إال يجكز لمعماؿ التعسؼ في       

.  العمؿكأماكفعدـ عرقمة حرية العمؿ كضماف سالمة كسائؿ - 
 العمؿ أماكفحتالؿ إ أك عمى تكقيؼ العمؿ إرغامياالمعنية بو ك فال يجكز عرقمة العمؿ بالنسبة لمفئات غير        

 . سير مصالح صاحب العمؿعرقمة أكبالقكة، 
ك إتالؼ،  أك تخريب أك ضرر ألم العمؿ التابعة لصاحب العمؿ كأدكات العقارية كالمنقكلة األمالؾعدـ تعريض -  

 التأديبي الفصؿ إلىكؿ مخالفة لذلؾ تعتبر خطا ميني يستكجب قياـ المسؤكلية المدنية كالجزائية كالتاديبية قد تؤدم 
 . كبدكف تعكيضإخطاربدكف 
: اإلضرابالقيود الواردة عمى ممارسة حق  - 3     
منية ك أجتماعية كإعتبارات إ لعدة اإلستراتيجية في بعض القطاعات اإلضرابقيد المشرع الجزائرم ممارسة حؽ     

  .، كما قيد بعض القطاعات بشركط محددة نيائيااإلضراب بعض القطاعات مف ممارسة حؽ تمنع،حيث اقتصادية
: ت الممنوعة من اإلضراب االقطاع    - 
أك ف  األساسية التي قد تعرض تكقفيا حياة كأمف أك صحة المكاطنياألنشطةالمجكء لإلضراب في مياديف المشرع منع 

 مصالح ،أعكاف الذيف يشغمكف مناصبا في الخارج أك المعينيف بمرسـك المكظفيفالقضاة، مثؿ اإلقتصاد الكطني لمخطر 
عكاف أالشؤكف الخارجية كارة الكطنية في كزارتي الداخمية فستغالؿ شبكات اإلإمصالح ، مصالح الحماية المدنيةاألمف، 
  . المصالح الخارجية لمصالح السجكف،الجمارؾ

: إضافيةتقييد بعض القطاعات بشروط   - 
 بتقديـ كضماف كألزميا 02-90 مف قانكف 38 حصرا في المادة اإلستراتيجيةحدد المشرع الجزائرم بعض القطاعات 

  .لنشاطعف ا اتكقؼ كميت  حتى الدنى مف الخدمة الدائمة أحد
: دنى من الخدمةأالقطاعات الممزمة بحد -  

مثؿ المصالح اإلستشفائية، شبكات اإلتصاالت الضركرية  المجتمع ببعض الخدمات التي تمكفكىي القطاعات      
 .إلخ.........................السمكية كالالسمكية كاالذاعة كالتمفزيكف، مصالح الكيرباء كالغاز كالماء 

.  الفصؿ مف العمؿ إلى قد تؤدم التأديبيةكاذا لـ تحتـر ىذه المصالح ىذا االلتزاـ يعتبر خطا يرتب المسؤكلية      
: ضرابالحماية القانونية لحق اإل - 4

  : لو حماية قانكنية ىامة تتمخص فيكرس فاف القانكف قد اإلضرابحتراـ جميع الشركط السابقة في إذا تـ      إ
تفؽ عمى خالؼ ذلؾ مف إ إذا إال اإلضراب كال يقطعيا طكاؿ مدة يكقؼ أثارىا أميكقؼ االضراب عالقة العمؿ  -
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  .خالؿ االتفاقيات الجماعية لمعمؿ
 بو تأمر ذم حاالت التسخير اؿلستخالؼ العماؿ المضربيف ما عدإ تعييف لمعماؿ عف طريؽ التكظيؼ أميمنع  -

  .مف الخدمة المضمكف األدنى رفض العماؿ ضماف الحد إذا أك اإلداريةالسمطة 
  .المضربيفال يمكف تسميط عقكبة عمى العماؿ  -

 خطا ميني جسيـ كيتخذ المستخدـ ؾ السالؼ ذكرىا يشكؿ ذؿالضكابط كفقا لمشركط  اإلضرابذا لـ يتـ فإ: مالحظة 
  . المنصكص عمييا في النظاـ الداخميالتأديبية اإلجراءاتفي مكاجيتو كافة 

: اإلضرابتسوية  - 5
 يجب عمى طرفي النزاع مكاصمة التفاكض لتسكية الخالؼ كفي حاؿ كانت ىناؾ اإلضراببعد الشركع في       

 رئيس أك الكالي أك بحيث يبادر الكزير المكمؼ بالقطاع ، عممية كساطةإجراءصعكبات في المفاكضات المباشرة يمكف 
 .المجمس الشعبي البمدم تعييف كسيط لحؿ النزاع 

 التي عينت الكسيط عرض الخالؼ عمى المجنة الكطنية لألطراؼ بعد الكساطة يمكف اإلضرابستمر إكاذا      
 لممحكمة العميا كيبمغ رئيس األكؿ مف الرئيس بأمر كتصبح قرارات التحكيـ نافذة ،ارة طرفي النزاعشلمتحكيـ بعد است

 . الثالث المكالية لتاريخ صدكرىااألياـ الطرفيف خالؿ إلىالمجنة الكطنية لمتحكيـ ىذه القرارات 
 واجبات العامل :المبحث الثاني

لتزامات خارج العمؿ 11-90إستنادا لمقانكف رقـ           فإنو يمكف رد إلتزامات العامؿ إلى إلتزامات داخؿ العمؿ كا 
:  إلتزامات العامل داخل العمل : المطمب األول

  يجب عمى العماؿ أف يؤدكا بأقصى ما لدييـ مف قدرات الكاجبات :القيام بالميام المرتبطة بمنصب العمل – أ 
. المرتبطة بمنصب عمميـ كيعممكا بعناية كمكاظبة في إطار تنظيـ العمؿ الذم يضعو المستخدـ

. كأف يساىمكا في مجيكدات الييئة المستخدمة لتحسيف التنظيـ كاإلنتاجية 
كمنتظمة كشخصية طبقا لما كرد في عقد العمؿ  كالقياـ بيا طبقا     كعمى العماؿ القياـ بيذا اإللتزاـ بصفة مستمرة

. لمعيار الرجؿ المعتاد
: الخضوع لمسمطة الرئاسية – ب 

كىي ما يسمى بكاجب الطاعة طبقا لسمـ التدرج الكظيفي  إذ يجب عمى العماؿ أف يمتثمكا لتعميمات السمطة السممية 
. التي يعينيا المستخدـ 
خارج العمل  العامل إلتزامات : المطمب الثاني

: إف العامؿ خارج كقت عممو الرسمي بالقطاع اإلقتصادم يبقى ممتزما ببعض الكاجبات  كىي       
: عدم الجمع بين وظيفيتن – أ 
قتصادية كقانكنية فإف العامؿ يمنع عميو الجمع بيف كظيفتيف كىذا حتى يتمكف       فإستنادا لعدة إعتبارات إجتماعية كا 

 مف تكريس ؿ مجيكداتو لخدمة مؤسستو
 :عدم إمتالك مصالح مالية في مشروعات أخرى - ب 

 . فال يجكز أف تككف لمعماؿ مصالح مباشرة أك غير مباشرة مع مؤسسة أك شركة منافسة     
:  يمنع منافسة رب العمل - ج 
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يمنع عمى العامؿ أثناء سرياف عقد العمؿ نافسة رب العمؿ في إنتاجو الصناعي أك في نشاطو التجارم أك إتياف ما 
ال عد مخالفا إللتزامو العقدم .  يضر بيذا اإلنتاج كا 

:  الحفاظ عمى السر الميني   - د
مف كاجب العماؿ الحفاظ عمى السر الميني داخؿ المؤسسة أك خارجيا كحتى بعد إنحالؿ عالقة العمؿ إال إذا فرضيا 

 .القانكف أك طمبتيا سمطتيـ السممية
 

إنتياء عالقة العمل  : المبخث الثالث 
إف ديمكمة عالقة العمؿ ال تعني عدـ نيايتيا أك إنقضائيا فمعظـ القكانيف العمالية المعاصرة تمنع إلزاـ العامؿ     

. بالعمؿ لدل الييئة المستخدمة مدل الحياة ألف ذلؾ يشكؿ نكع مف اإلستعباد لمعامؿ كيتعارض مع كرامتو اإلنسانية
  األسباب اإلرادية إلنتياء عالقة العمل :المطمب األول

يمكف أف يرتد إنتياء عالقة العمؿ  إلى إرادتي العامؿ كالمستخدـ إذا إتفقا عمى ذلؾ ، كما يمكف أف يتـ باإلرادة      
: المنفردة ألحدىما  إذا كاف متضررا مف ىذه العالقة بطرؽ التالية 

: أسباب إنحالل عالقة العمل المرتبطة بالعامل : الفرع األول 
 : إستقالة العامل - أ 

إنطالقا مف مبدأ حرية العمؿ فإنو يحؽ لمعامؿ إنياء عالقة العمؿ بتقديـ إستقالتو لرب العمؿ كيشترط لشرعية     
اإلستقالة أف تككف كتابية ، أف يشعر العامؿ المؤسسة المستخدمة بيذه اإلستقالة مسبقا قبؿ أف يقـك يتنفيذىا كفقا 

كبمجرد قبكؿ اإلستقالة أك عدـ قبكليا يفسخ العقد ألف .لمشركط المحددة في اإلتفاقيات كاإلتفاقات الجماعية لمعمؿ 
العبرة بصحة اإلجراءات كليس باألسباب 

 :طمب التقاعد - ب 
 يستطيع العامؿ طمب التقاعد مف منصب عممو كىك حؽ لو يجكز لو المطالبة بو كما يجكز لو تأجيمو أك     

اإلستغناء عنو بإعتباره حؽ إختيارم، كبمجرد إقدامو بيذا الطمب تنتيي عالقة العمؿ كتستمر آثارىا المادية 
. (المعاش)فقط
: أسباب إنحالل عالقة العمل المرتبطة بالييئة المستخدمة": الفرع الثاني  
  :تسريح العامل - أ 

 (فرديا أك جماعيا )قياـ الييئة المستخدمة بتسريح العامؿ بإرادتيا المنفردة إذا كاف تسريحا لتقميص عدد العماؿ     
ال إتبر متعسفا في  ألسباب إقتصادية، بحيث يمـز رب العمؿ تقديـ اسباب معقكلة كمقبكلة عند إتخاذه قرار التسريح كا 

.  إستعماؿ حقو كبالتالي يسمح ذلؾ لمعامؿ بإمكانية المطالبة بالتعكيض مف ىذه الييئة
 :الفصل التأديبي لمعامل - ب 
 كيككف ذلؾ لدل إرتكابو ألخطاء جسيمة كرفض العامؿ تنفيذ تعميمات رب العمؿ دكف عذر مقبكؿ ، إذا أفشر     

أسرار العمؿ ، إذا قاـ بالتحريض لمقياـ بإضراب دكف القياـ إتباع األساليب الكقائية كالعالجية في حؿ النزاع إذا أديف 
. إلخ........العامؿ بعقكبة سالبة لمحرية

:   األسباب الإلرادية إلنتياء عالقة العمل : المطمب الثاني 
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: نفاذ مدة العقد - أ 
إذا كاف العقد الذم يربط العامؿ كالييئة المستخدمة مف العقكد  عقد العمؿ ىك نفاذ مدتو نتياء      إف أكؿ سبب إل

. المحددة المدة
 : الوفاة- ب 

 تأسيسا عمى أف شخصية العامؿ تعتبر محؿ إعتبار ، فإف كفاتو تنيي عالقة العمؿ كال تستمر مع كرثتو، إال إذا      
تكفي العامؿ نتيجة لحادث عمؿ أك لمرض ميني فينا ال يستمر عقد العمؿ مع الكرثة كلكف تستمر آثاره المادية فقط 

. مثؿ معاش أك ريع الكفاة
 بينما يختمؼ األمر في حاؿ كفاة صاحب العمؿ إذ ال تنتيي عالقة العمؿ في ىذه الحالة بؿ تغير أطراؼ العالقة 

.  بحيث يصبح عقد العمؿ محررا بيف العامؿ ككرثة صاحب العمؿ أك مف يحمكف محمو
. العجز الكامل والظرف الطارئ- ج 
قد يعجز العامؿ عف العمؿ عجزا كامال ألسباب صحية  أدل إلى عدـ إمكانية مكاصمة المياـ التي إبـر عقد العمؿ     

مف أجميا ، أك قد يعجز العامؿ كالييئة المستخدمة عف تنفيذ العمؿ بسبب ظركؼ طارئة أك غير متكقعة كإحتراؽ 
 إلخ.........المصنع  أك إنعداـ المادة األكلية لمصنع ،أك كقكع حجز عمى المصنع

 :حل المؤسسة المستخدمة - د 
كيككف ذلؾ بقياـ حالة أك كضع قانكني بحيث تصبح عالقة العمؿ باطمة بطالنا مطمقا أك ممغاة قانكنا لقياميا      

. عمى أسس غير سميمة كإتباعيا نشاط غير مشركع
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


