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مقدمـــــة
مقدمـــــة
يعتبر العمل مصدر عيش وكرامة اإلنسان ،فحتى يضمن اإلنسان دخال يمكنو من العيش ال بد
لو من ممارسة عمل معين ،لذلك فإن حاجة اإلنسان إلى العمل قد فرضت ضرورة السعي إليجاده
والمحافظة عميو ،ونظ ار ألىمية العمل في تنمية الحركة االقتصادية سعت المنظومة القانونية دائما إلى
وضع تشريعات عمل تتضمن وسائل فنية لتحقيق استقرار اليد العاممة ،وذلك بفرض قيود تشريعية عمى
سمطات المستخدم ،ألنو من الميام األساسية ليذه المنظومة تنظيم العالقة بين أشخاص طبيعية أو
معنوية مالكة وأشخاص أخرى ليس ليا إال قوة عمميا ،لكنيا بحاجة إلى راتب لتمبية حاجياتيا
االقتصادية.
ومما ال شك فيو أن ما حممتو العولمة إلى عالم الشغل من متغيرات سياسية ،اقتصادية،
اجتماعية وتكنولوجية ،قد استتبعيا عدة مشكالت ،أبرزىا تمك المتعمقة بعالقات العمل ،ألن عولمة
االقتصاد تعتبر عامال من عوامل النمو اإلقتصادي الذي يشكل شرطا ضروريا إلحراز التقدم ،ولكن
يجب أن يكون ىذا النمو مرتبطا بحد أدنى من االعتبارات االجتماعية ،وانطالقا من ذلك يعتبر التدخل
التشريعي المنظم لمعالقة التعاقدية بين العامل والمستخدم في ظل ظروف تأخذ بعين اإلعتبار
المعطيات المادية والمعنوية لشخص العامل ،أحد أىم المطالب األساسية التي تقررىا المبادئ الحمائية
لحقوق اإلنسان ،من أجل التأسيس لمعولمة وخمق توازن في عالم الشغل ،ىذا التوازن المتمثل في
العالقة الثالثية بين العامل والمستخدم واالقتصاد الوطني ،فنظم القانون عالقة العمل من خالل ىذا
التدخل وذلك بحماية ىذه العالقة والحفاظ عمى استم ارريتيا قدر المستطاع عمى اعتبار العمل حق
نصت عميو الدساتير ،القوانين ،واالتفاقيات الدولية من ذلك اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان.
وعمى غرار باقي الدول يعتبر الحق في العمل من أىم الحقوق المضمونة في الدستور
الجزائري ،لذلك جاء قانون العمل ليكرس ويحمي ىذا الحق ،وذلك بيدف حماية االقتصاد الوطني
وتحقيقا لمسمم االجتماعي الذي ينعكس ايجابيا عمى سوق العمل ،فكان لتوجو االقتصاد الوطني من
التنظيم االشتراكي إلى اقتصاد السوق تأثير في تعديل النظام القانوني الخاص بعالقات العمل ،وفي
ىذا الخصوص تم إصدار عدة قوانين ابتداء بقانون  11/00الصادر في 1000/00/21ومختمف
تعديالتو الالحقة التي سعى المشرع في جميعيا إلى وضع قواعد جديدة في تنظيم العالقة بين
المستخدم والعامل ،عن طريق قواعد آمرة تحقق حدا أدنى من الحماية لمعامل ال يستطيع المستخدم
اإلنقاص منيا ،إذ أن صدور ىذا القانون يعني مواجية إستراتيجية فعمية وآلية واقعية لكافة المشكالت
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التي ثارت من أجل ترسيخ الجوانب االقتصادية ،ىذا من جية ،ورقيا بالعامل باعتباره ركيزة األداء
الصناعي والتجاري من جية أخرى ،وراعى في كل ذلك ظروف العامل االجتماعية باعتباره الطرف
الضعيف في العالقة المينية.
ىذا كمو في مواجية ما يسمى بالمرونة في العمل ،والتي مفادىا قدرة الييئة المستخدمة في
التحكم وتكييف عماليا حسب التطورات التي تط أر عمييا ،والتي أصبحت في وقتنا الحالي تعني
التراجع عن معايير العمل الدولية واخضاع العمال وشروط العمل لقانون السوق ،لذا جاء تشريع العمل
من منطمق يتعمق بالصراع الدائم بين المستخدم والعامل ،فاألول يطالب بالمرونة في العمل واألخر
يطالب باالستقرار في عممو والحماية االجتماعية ،فالصراع كان أوال من أجل الحصول عمى عمل وما
إن تم الحصول عميو ظيرت مشكمة أكبر من ذلك ،وىي ضرورة المحافظة عميو في ظل عدم توازن
القوى بين أطراف عالقة العمل.
ولما كان قانون العمل يحكم عالقات تعاقدية قائمة عمى عدم التوازن بين الطرفين نتيجة وجود
أحدىما في وضعية تبعية اتجاه اآلخر ،اتجو ىذا القانون في مواجية عدم التكافؤ بين العامل
والمستخدم نحو توفير الحماية الالزمة لمعامل ،وأساس ىذه النزعة الحمائية لمعامل ىي قصوره وضعفو
بحيث يحمي المشرع الطرف الغير قادر عمى حماية نفسو بنفسو ،حيث عمل القانون في مختمف
تعديالتو التي حاول من خالليا مواكبة األوضاع االقتصادية المتطورة ،عمى توفير العديد من
الضمانات القانونية والتنظيمية التي تكفل وتضمن مصمحة العامل في استمرار عالقة عممو والحفاظ
عمى منصب عممو ،باعتباره أىم حق يممكو ،وتحد من االستعمال المفرط لحق تسريح العمال ميما
كان نوعو نتيجة السمطات والصالحيات الواسعة التي يتمتع بيا المستخدم داخل المؤسسة ،لذا ميما
كانت الضرورات وما قد تفرضو عمى المستخدم التخمص مما يفرضو استخدام قوى العمل البشرية من
أعباء ،فإن الضرورات االجتماعية تفرض في المقابل كفالة استمرار عالقة العمل ،بتييئة الوسائل التي
تسمح بتجنب اإلنياء أو عمى األقل تضييق نطاقو.
فنظ ار لتطور آليات اإلنتاج وسيادة التكنولوجيا الصناعية وحموليا محل القوة اليدوية ،أصبح
الحصول عمى منصب عمل أكثر صعوبة وتعقيدا ،خاصة من حيث الخبرات المطموبة في العامل ،ما
أدى إلى انتشار البطالة ،ىذه األخيرة التي أصبحت تيدد حتى الذين تحصموا عمى منصب عمل بحجة
عدم توافر الكفاءة المينية في العامل لمقيام بالميام الجديدة التي فرضت عميو ،فأصبحت الكفاءة
المينية لمعامل من أىم ضمانات استم اررية عالقة العمل ،إذ يشترط لمحفاظ عمى منصب العمل توافر
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شروط معينة تواجدىا يجنب العامل ق اررات مجحفة في حقو وتضمن لو االستقرار الميني ميما كانت
العوارض التي تعترض العالقة المينية ،أىميا توافر التأىيل الميني ،ويكون ذلك عن طريق التكوين
الميني المستمر الذي يوفر التأىيل الالزم في العامل لمواجية كل ما قد يط أر عمى عممو ،ليصبح بذلك
التكوين المستمر آلية من آليات تأمين منصب العمل ،عن طريق إكساب العامل الكفاءة والتأىيل
الالزمين لمقيام بمختمف األعمال التي يتطمبيا التطور التكنولوجي ،وبالتالي الحصول عمى عمال
مؤىمين وقادرين عمى االستجابة لحاجيات القطاع االقتصادي ،لذا اعتنت المؤسسات بيذا األخير الذي
يعتبر التزاما يقع عمييا وحقا من حقوق العمال ،وىو ما نظمتو اإلتفاقيات الجماعية لمعمل ،التي
تضمنت أنواعا عدة لمتكوين الميني حسب النشاط الذي تقوم بو كل مؤسسة ،لموصول إلى عالقات
عمل مستقرة.
حيث يعتبر مبدأ استقرار عالقات العمل من أولى اىتمامات تشريعات العمل لتحقيق التوازن بين
أطراف العالقة من عمال وىيئات مستخدمة ،ىذا اإلستقرار الذي البد أن يتحقق منذ نشأة عالقة العمل
لضمان استم ارريتيا ،بغض النظر عن طبيعة العقد ،ومن أجل ذلك تبنى قانون العمل مبدأ استم اررية
عالقة العمل بتكريس مبدأ ديمومة عالقة العمل ،إذ تنشأ عالقة العمل كقاعدة عامة لمدة غير محددة
وذلك حفاظا وضمانا الستم اررية ىذه العالقة التي تربط العامل بالييئة المستخدمة ،غير أنو استثناء
عن القاعدة العامة يمكن إبرام عالقة العمل لمدة محددة ،ىذه االخيرة التي فرضتيا األوضاع
االقتصادية المتطورة والمتغيرة ،والتي حاول المشرع التقميص منيا قدر اإلمكان من خالل تقييدىا
بشروط معينة.
غير أن ديمومة عالقة العمل ال تعني استمرار عقد العمل لدى المستخدم مدى الحياة ،لكون
تأبيد العقد يتعارض وحرية العامل ويمس بكرامتو ،لذا فمن المؤكد أن العالقة ستنتيي في يوم أو في
آخر ،ليذا كان ال بد لممشرع أن يتدخل بوضع أحكام وقواعد من شأنيا تنظيم حاالت انتياء عالقة
العمل وتحديد أسبابيا ،حاول من خالليا المشرع تحقيق اإلستقرار في عالقات العمل ،فمجأ إلى
التضييق من األسباب المؤدية إلى إنياء عقد العمل ،فمم يسمح بتسريح العامل إال في حاالت معينة
وقيد حق المستخدم في اإلنياء واال اعتبر اإلنياء تعسفيا ،ألن ىدف قانون العمل ىو حماية العامل
وىذا ال يتحقق إال باحترام نصوصو تحت طائمة التعرض لمجزاء.
وباعتبار عالقة العمل تتطمب في سريانيا استم اررية تنفيذ االلتزامات ،فإنيا قد تمر طوال مدة
سريانيا ابتداء من وقت إبراميا إلى بعض العوامل والظروف التي قد تؤثر عمى الحياة المينية لمعامل
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مما قد تجعمو في حالة التوقف المؤقت عن العمل ،حيث يتوقف العامل عن أداء ميامو لمدة معينة
دون أن يتسبب ذلك في إنيائيا ،وىو ما يعرف في تشريع العمل بالتعميق ،ىذا النظام الذي يعتبر من
خاصيات تشريع العمل خروجا عن المبدأ العام الساري في القانون المدني بالنسبة لمعقود الممزمة
لجانبين ،التي في حالة إخالل أحد الطرفين بالتزاماتو تنتفي التزامات الطرف األخر ،وىذا االمتناع
يفتح الحق في وضع حد لمعالقة التعاقدية ،لكن تشريع العمل سعيا منو لتحقيق حماية واسعة لمعامل
وقصد ضمان استم اررية عالقة العمل خرج عن ىذا الحكم ،معتب ار أن عقد العمل بالرغم من أنو ممزم
لمجانبين إال أنو في حالة استحالة التنفيذ من قبل أحد الطرفين لحتميات وظروف خاصة ،فإن ذلك ال
يؤدي إلى إنياء عالقة العمل ،بل يؤدي فقط إلى تجميد بعض آثارىا في عدة حاالت ،وىي الحاالت
التي تختمف من حيث اآلثار والنتائج حسب اختالف األسباب والدوافع.
وبما أن قواعد القانون المدني لم تعد تخدم مصمحة العامل ،بل وتتعارض معيا في الكثير من
األحيان ،تدخل المشرع العمالي تماشيا مع الطابع الحمائي لقانون العمل وتجاوز القواعد المنصوص
عمييا في القانون المدني التي تقر بحرية التعاقد ،بحق كل طرف في عالقة العمل باختيار الشخص
الذي سيعمل معو ،كما تجاوز مبدأ األثر النسبي لمعقود ،بإق ارره قاعدة استم اررية عقود العمل عند
تغيير الوضعية القانونية لمييئة المستخدمة ،فإذا كان األصل أن عقد العمل من العقود الشخصية التي
تستغرق تنفيذىا مدة طويمة من الزمن ،وأن العقد ينتيي بتغيير المستخدم سواء بوفاتو أو ببيع المؤسسة
أو غيرىا من الحاالت التي يتغير فييا المستخدم ،إال أن التقدم الصناعي والتجاري أوجد نوعا من
االرتباط بين العامل والمؤسسة ،وأصبحت صمتو بيا أقوى من صمتو بصاحب العمل ،ما تجمى بتكريس
قاعدة استم اررية عقود العمل في حالة تغيير الوضعية القانونية لمييئة المستخدمة ،التي تعبر عن فكرة
ارتباط العامل بمؤسستو ،وىو ما أخذ بو المشرع الج ازئري في المادة  40من قانون  11/00المتعمق
بعالقات العمل.
تعتبر قاعدة استم اررية عقود العمل عند حدوث أي تغيير في الوضعية القانونية لمييئة
المستخدمة التي تضمنتيا المادة  40من بين الوسائل العديدة التي لجأ إلييا المشرع لحماية حقوق
العمال ،في مواجية الظروف القانونية واالقتصادية المتقمبة التي تؤدي إلى تغيير المركز القانوني
لممستخدم باستمرار ،باعتبارىا أىم القواعد القانونية اآلمرة التي تعكس الطابع الحمائي لقانون العمل
قصد حماية حقوق العمال وليس ضمان استمرار عقود العمل فقط ،وىو ما تقتضيو الحماية
االجتماعية في مواجية سمطات المستخدم الجديد ،ىذا األخير الذي يجد نفسو ممزما باحتراميا ،غير
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أن ىذه الحماية ال تمنع المستخدم الجديد من إدخال بعض التعديالت عمى عقود العمل إعماال لسمطتو
التنظيمية ،وأيضا ممارسة كافة سمطاتو حتى يتمكن من إدارة المؤسسة ،منيا حق االنياء.
ذلك ألنو من المبادئ األساسية التي عمل عمييا المشرع في مختمف تعديالتو القانونية حماية
العامل من تعسف المستخدم ،وضمان المحافظة عمى منصب عممو ،وساير من أجل ذلك التطور
الحاصل في حماية العامل في المجتمع خاصة بالنظر لألزمات االقتصادية التي تمس المؤسسات
وتيدد استقرار الشغل نتيجة حدوث تغيير في الوضعية القانونية لمييئة المستخدمة ،ليجد المستخدم
الجديد نفسو ممتزما بعالقة عمل لم يبرميا ،ولم يكن طرفا فييا.
ىذا التطور الذي ط أر عمى السياسة االقتصادية واكبو من جية أخرى تطورات تقنية وتكنولوجية
أدى إلى ضرورة إيجاد آليات تتماشى وىذه األوضاع ،من أجل استمرار المؤسسات في النشاط ،األمر
الذي استوجب معو ضبط إيقاع حركة قوى العمل البشرية مع المقتضيات االقتصادية ،وفي ذلك حاول
المشرع خمق توازنات جديدة في عالقات العمل بغية إعطاء الييئات المستخدمة إمكانية تنظيم نشاطيا
بأكثر مرونة مع مراعاة الجانب االجتماعي الذي يخص العامل ،فأعطى ضمانات لمعمال من أجل
استمرار عالقات العمل وألزم الييئات المستخدمة باحتراميا.
ألنو وتحت شعار الظروف االقتصادية توجيت العديد من المؤسسات إلى تسريح عدد كبير من
العمال ،في إطار مساعييا إلعادة الييكمة المبنية عمى التقميص من النفقات ألكبر حد ممكن ،لضمان
التنافسية واالستم اررية في تحقيق األرباح ،في ظل اقتصاد عالمي ميال لمركود االقتصادي ،مما يعني
فرص عمل أقل ،وليذا تدخل المشرع بفرض إجراءات معينة من أجل الحفاظ عمى مناصب العمل في
مواجية الظروف االقتصادية ،وىو ما أقره المرسوم التشريعي رقم  00/00المتعمق بالحفاظ عمى
الشغل وحماية األجراء الذين قد يفقدون عمميم بصفة ال إرادية ،الذي وضع أساسا من أجل الحفاظ
عمى الشغل ،وذلك باتخاذ مجموعة من التدابير القانونية لمحفاظ عمى أكبر عدد ممكن من العمال إذا
واجيت الييئة المستخدمة صعوبات اقتصادية في إطار ما يسمى بالجانب اإلجتماعي ،الذي يتضمن
الحمول التي من شأنيا إعادة ضبط مستوى الشغل واألجر دون التضحية بالعامل ،إال أنو ال يمكن
الحفاظ عمى الشغل عمى حساب استم اررية المؤسسة ،إذ يمكن أن يصبح تسريح العامل ألسباب
أمر حتميا ،لذا تشكل التدابير التي يتضمنيا الجانب االجتماعي في حقيقتيا آليات قانونية
اقتصادية ا
حاول من خالليا المشرع تحقيق التوازن بين الجانبين اإلجتماعي واالقتصادي ،ليأخذ بذلك قانون
العمل منحى جديد من القانون الحمائي إلى قانون التوازن في عالقات العمل.
5

مقدمـــــة
ألن محاولة تحقيق التوازن بين طرفي عالقة العمل وتحقيق األمن االقتصادي لمعامل أصبحت
ضرورة تفرضيا التطورات االقتصادية ،وىو ما ترجم بإعمال الرقابة عمى إنياء المستخدم لعالقة العمل
خاصة تمك المتعمقة باإلنياء ألسباب اقتصادية ،ىذه الرقابة التي أقرىا المشرع لتأمين استقرار العامل
في عممو ،تجسدت ىذه الرقابة في رقابة مفتشية العمل التي أقرتيا القوانين السابقة ولكنيا غابت في
القانون الجاري ،بالرغم من أىميتيا في مجال حماية مناصب العمل باعتبارىا رقابة قبمية تسمح
لمفتشية العمل بالتدخل قبل فقدان منصب العمل ،وىو ما يضمن عدم تعسف المستخدم في المجوء إلى
اإلنياء اإلقتصادي ،الذي ىو حق مقرر لممستخدم إذا توافرت شروطو وبعد القيام بكل التدابير التي
من شأنيا تجنب المجوء إلى التسريح.
لكن يحدث وأن يفقد العامل عممو تعسفيا ،خاصة ألسباب اقتصادية ،وىو األمر الذي يشيده
الواقع العممي وبكثرة ،ففي ىذه الحالة من حق العامل المجوء إلى القضاء ،إذ يشكل القضاء اإلجتماعي
أحد أىم اآلليات التي تضمن الحماية لمعامل ،باعتباره قضاء خاصا ومتميزا ،ويمارس القضاء دو ار
فعاال في حماية حقوق العمال وذلك من أجل إعادة إدماجو في منصب عممو أو عمى األقل الحصول
عمى تعويض مناسب ،حتى وان كان إعادة اإلدماج ىو المطمب األساسي المراد الحصول عميو
بالمجوء إلى القضاء.
حيث ركز تشريع العمل من خالل مختمف نصوصو عمى عالقة العمل التي تتضمن منصب
العمل وما يستتبعو من حقوق ،ونظ ار لما يعرفو موضوع الحفاظ عمى منصب العمل من خالل ضمان
استم اررية عالقة العمل من اىتمام من قبل التشريعات العمالية ،في ظل تحديات ورىانات العولمة
اخترت أن يكون موضوع البحث إشكالية الحفاظ عمى منصب العمل في التشريع الجزائري.
واليدف من البحث ىو الوقوف عمى السياسة التشريعية المتبعة من قبل المشرع الجزائري من
أجل ضمان الحفاظ عمى مناصب العمل في مواجية كل ما يعترض عالقة العمل ،لما يحققو ىذا
األخير من استقرار في عالقات العمل ،خاصة مع التطورات االقتصادية وما أفرزتو من آثار غير
محمودة عمى حقوق العمال بصفة عامة وعمى استم اررية عالقات العمل بصفة خاصة.
وعميو ،فإن لمموضوع أىمية من الناحيتين القانونية واالقتصادية عمى حد سواء ،لكون عالقة
العمل عالقة قانونية اقتصادية المحتوى اجتماعية المبتغى ،وباعتبار الحفاظ عمى منصب العمل
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واالستقرار الميني من أولى المطالب واالنشغاالت العمالية ،حيث أصبح الحفاظ عمى منصب العمل
الشغل الشاغل لمعامل خاصة مع التطورات االقتصادية والتكنولوجية المتسارعة.
وتعود أسباب اختياري لموضوع البحث إلى دوافع ذاتية تتمثل في اىتماماتي العممية في تناول
موضوع حديث عمى قدر من األىمية ،لما لو من أىمية في تشريع العمل الجزائري ومختمف
التشريعات المقارنة ،إضافة إلى رغبتي في إثراء المكتبة العممية القانونية التي تفتقر لدراسة ىذا النوع
من المواضيع ،عمى الرغم من أنو يخص أكبر شريحة في المجتمع وىي فئة العمال ،والمساىمة في
اقتراح بعض الحمول لإلشكاليات القانونية التي يثيرىا ىذا الموضوع من خالل تحميل النصوص
القانونية المتعمقة بقانون العمل ومختمف النصوص المنظمة لو.
باإلضافة إلى دوافع موضوعية تكمن في مالمسة أكثر النقاط إشكاال وارتباطا بالموضوع حتى
يتم تسميط الضوء عمييا ،من خالل دراسة كيفية تنظيم المشرع لمختمف العوارض التي تعيق العامل
عن أدائو لميامو عمى الشكل المتفق عميو ،سواء كان ذلك ألسباب تتعمق بالعامل أو الييئة
المستخدمة ،وأيضا دراسة أىم الضمانات القانونية المكرسة من أجل استقرار عالقات العمل ،بما
يساىم في الحفاظ عمى مناصب العمل في مواجية التقمبات التي تمر بيا الييئة المستخدمة قانونية
كانت أو اقتصادية ،نظ ار لما يشيده الواقع من كثرة التسريحات تحت شعار الصعوبات االقتصادية أو
المالية ،ناىيك عن تقديم الييئات المستخدمة االعتبارات االقتصادية عمى حساب حماية مناصب
العمل ،ألن ىذه األخيرة ىدفيا األساسي زيادة قدرتيا التنافسية ،وىو أمر مفروض عمييا لمبقاء في
عالم المنافسة ،لذا تسعى دائما إلى تحقيق الربح بأقل تكمفة.
بناء عمى ما سبق ،فإن دراسة موضوع إشكالية الحفاظ عمى منصب العمل في التشريع الجزائري
ستكون باالعتماد عمى اإلشكالية اآلتية:
ما مدى حقيقة التوجه التشريعي الجزائري في تغليب مصلحة العامل وحمايته من حيث ضمان
استمرارية عالقة عمله؟.
واإلجابة عن ىذه اإلشكالية تقتضي ىي األخرى اإلجابة عن بعض التساؤالت ،نوجزىا فيما يمي:
 ما ىي الضمانات المقررة لمعامل ،وما مدى قدرة أو فعالية ىذه الضمانات في الحد منتعسف المستخدم في ممارسة سمطتو التأديبية ،أو في مواجية المرونة في التشغيل التي أممتيا
التطورات االقتصادية في الجزائر؟.
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 إذا كان نظام التعميق وسيمة لضمان استم اررية عالقة العمل ،فيل تضمن ىذه الوسيمة لمعاملنفس منصب العمل ونفس الحقوق المرتبطة بو؟.
 ما مدى أحقية العامل في االحتفاظ بنفس الحقوق التي كان يتمتع بيا مع المستخدم القديمعند تغيير الوضعية القانونية لمييئة المستخدمة؟.
 ما مدى كفاية التدابير القانونية المقررة في حالة التقمبات االقتصادية لمييئة المستخدمة فيحماية منصب العمل؟.
وبما أن طبيعة الموضوع ىي التي تحدد لنا المنيج المتبع ،ولكون بحثنا ىذا يرتكز أساسا عمى
نصوص قانونية واتفاقية ،وأيضا اجتيادات قضائية ،ألن القضاء في مجال عالقات العمل أوجد
الحمول لمعديد من المسائل القانونية التي غفل عن تنظيميا المشرع ،فقد كان المنيج الوصفي التحميمي
ىو األنسب لذلك ،إضافة إلى المنيج المقارن ألنو يصعب االستغناء عنو ألجل إثراء بحثنا ،والذي
يقوم عمى تناول القواعد القانونية في عدة تشريعات التي تحكم موضوع البحث ،باإلضافة إلى
االستعانة باالجتيادات القضائية المقارنة.
يأتي ىذا البحث لإلجابة عن مختمف اإلشكاليات التي تتعمق أساسا بحماية حق العامل في
الحفاظ عمى منصب عممو ،بما يحقق لو االستقرار في عممو ،ىذا االستقرار الذي يتحقق بضمان
استم اررية عالقة عممو ،وذلك منذ إبرام عقد العمل وطيمة مدة سريانو ،في مواجية العوارض التي
تعترض تنفيذه ،ما لم تتعرض عالقة العمل إلى أحد األسباب القانونية التي تسمح بإنيائيا ،سواء كانت
ىذه العوارض تتعمق بالعامل أو بالييئة المستخدمة ،والتي قد تصل لدرجة فقد منصب العمل ،ألنو
كثي ار ما تتعرض الييئو المستخدمة إلى تقمبات قانونية أو اقتصادية تفرض نفسيا بنفسيا ،فعمى الرغم
من حرص المشرع الجزائري عمى ضمان الحرية التعاقدية وفقا لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين ،إال أنو لم
يغفل ما يتطمبو التشريع االجتماعي الحديث من حماية لمعامل ،من خالل تكريس وتحقيق استق ارره
الوظيفي ،وبصفة خاصة من خالل استمرار عالقة العمل التي تربطو بالمستخدم.
ولدراسة موضوع إشكالية الحفاظ عمى منصب العمل في التشريع الجزائري حاولت حصر مجال
البحث في إطار تشريع العمل الجزائري ،بتقسيم البحث إلى بابين حاولت من خالليما اإلجابة عمى
اإلشكالية المطروحة ،باالعتماد عمى الخطة التالية:
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مقدمـــــة
الباب األول :آليات استقرار عالقة العمل
الفصل األول :ضمانات تأميـ ـ ــن منصب العمل
الفصل الثاني :نظام التعميق كوسيمة قانونية لضمان استم اررية عالقة العمل
الباب الثاني :التقلبات القانونية واالقتصادية للهيئة المستخدمة وأثرها على استمرارية عالقة
العمل
الفصل األول :قاعدة استم اررية عقود العمل عند تغيير الوضعية القانونية لمييئة المستخدمة
الفصل الثاني :الحفاظ عمى مناصب العمل في مواجية التقمبات االقتصادية لمييئة المستخدمة.
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آليات استقرار عالقة العمل

الباب األول

الباب األول
آليات اســـتقرار عالقـــــة العمــل
يعتبر استقرار عقد العمؿ ضرورة اجتماعية وغاية لمعماؿ ،1وليذا كانت والزالت معرفة المستقبؿ
وتوقع ما قد يحدث فيو مف تغيرات وتحوالت في قمب انشغاالت العماؿ ،وذلؾ ُبغية االحتراز منو

واعداد ما يمزـ لمواجية التحديات التي يفرضيا والرىانات التي يعرضيا ،خصوصا في عصر العولمة
وتعقد عالقات العمؿ ،وتزايد عدد العماؿ ،باإلضافة إلى غزو اآللة لميداف الشغؿ.

فقد ارتبطت مفاتيح النجاح اإلقتصادي واالجتماعي ارتباطا وثيقا بنوعية الطاقة البشرية الموظفة
والمرونة الفكرية وقدرتيا عمى اإلبداع ،2وىنا يظير التكويف كأحد الوسائؿ التي يمجأ إلييا لالرتقاء في
رفع الكفاءة والخبرة المينية لمعامؿ ،وىو ما يؤدي إلى زيادة إنتاجيتو ،وتمكيف المؤسسة مف تمبية
احتياجاتيا واالستجابة لخصوصياتيا ،في ظؿ محيط يتسـ بالتقمب والمفاجآت أي الحركية وعدـ
اإلستقرار ،ألنو دائما يبقى المنحى السائد ىو التأسيس لمعولمة وخمؽ توازف في عالـ الشغؿ ،ىذا
التوازف المتمثؿ في محاولة التوفيؽ بيف ثالث مصالح ،ويتعمؽ األمر بالعامؿ والمستخدـ واالقتصاد
الوطني ،كؿ ذلؾ جعؿ مف التكويف وسيمة لضماف استم اررية عالقة العمؿ وتأميف منصب العمؿ.
باإلضافة إلى تكويف اليد العاممة ،يظير أيضا مبدأ ديمومة عالقة العمؿ كإحدى أىـ الوسائؿ
التي لجأ إلييا المشرع الجزائري مف أجؿ تحقيؽ استقرار عالقات العمؿ واستم ارريتيا (الفصؿ األوؿ).
ونظ ار لما قد تعرفو عالقة العمؿ أيضا ،التي كثي ار ما تتعرض أثناء تنفيذىا وطوؿ مدة سريانيا
إلى بعض العوامؿ واألسباب التي تفرض عمى أطرافيا ضرورة إعادة النظر فييا ومراجعة بعض
أحكاميا ،إما بصفة كمية أو جزئية ،فقد حاوؿ المشرع العمالي دائما تحقيؽ اإلستقرار في عالقات
العمؿ ضمانا الستم ارريتيا ،فمجأ إلى التضييؽ مف األسباب المؤدية إلى انتياء عقد العمؿ وتوسع في
تطبيؽ نظاـ تعميؽ عقد العمؿ ،ىذه الوضعية التي تعتبر مف أىـ التقنيات التي تضمنيا قانوف العمؿ

ARNAUD Martino, Essai sur la stabilité du contrat de travail à durée indéterminée, thèse pour
obtenir le grade de Docteur en droit, université Panthéon Assas, Paris II, présentée et soutenue
le 19 décembre 2003, Dalloz 2005, p 01.
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ضمانات تأميـــن منصب العمــل

الباب األول/الفصل األول

ضمانا الستم اررية عالقة العمؿ والحفاظ عمى الشغؿ ،1خروجا عف القواعد العامة ،عمى الرغـ مف
التوقؼ المؤقت لعالقة العمؿ (الفصؿ الثاني).

الفصل األول
ضــــمانات تأمين منصب العمــل
إف التجسيد الفعمي لمحؽ في العمؿ كالتزاـ يقع عمى عاتؽ الدولة يتجمى بتدخميا في رسـ سياسة
فعالة لالستخداـ ،يتمثؿ جوىر ىذه السياسة في ما تتبعو الدولة مف خطط واجراءات تستيدؼ الحد مف
مشكمة البطالة بحماية الحؽ في العمؿ ،ورسـ وتطوير برامج متناسقة لمتكويف الميني ،2خاصة مع
التطورات االقتصادية التي شيدتيا دوؿ العالـ ومنيا الجزائر ،إذ أصبح الحفاظ عمى منصب العمؿ أىـ
ما يؤرؽ العامؿ ،أيف لجأت الكثير مف المؤسسات االقتصادية إلى تسريح العديد مف العماؿ نظ ار
لمتغيرات االقتصادية والتكنولوجية الحاصمة ،أو لمظروؼ الصعبة التي تمر بيا ،خاصة أولئؾ الذيف
تنقصيـ الكفاءة المينية ،3وبيذا يظير نقص الكفاءة المينية لدى العماؿ كأحد أىـ أسباب عدـ الحفاظ
عمى منصب العمؿ والدخوؿ إلى عالـ البطالة ،بسبب تخمي أغمبية الييئات المستخدمة عمى التزاميا
بالتكويف لما لو مف أعباء مالية ،4ىذا األخير الذي يمكف العامؿ عمى األقؿ مف اإلستقرار في عممو
باعتباره يساعده عمى اكتساب ميارات تعود بالنفع عميو وعمى مستخدمو أيضا ،ومف ذلؾ يجد التكويف
مبر ار لو لما يمكف أف يحدثو مف آثار إيجابية عمى مستوى الفرد والييئة المستخدمة (المبحث األوؿ).
باإلضافة إلى ذلؾ ،فقد ساىـ التوجو التشريعي ىو اآلخر في تعزيز مبدأ الحفاظ عمى منصب
العمؿ بتكريسو مبدأ ديمومة عالقة العمؿ ،عف طريؽ التعاقد بعقد عمؿ غير محدد المدة ،ما لـ

KORICHE Mohammed Nasr Eddine, Interrogations sur la place du droit dans la question de
l’emploi, communication au colloque national, L’impact de la conjoncture économique sur la
relation de travail dans le droit algérien, université de Jijel, faculté de droit et des sciences
politiques, département de droit, journées de 10 et 11 mars 2010, p 03.
2

1

محمد عبد اهلل الظاىر ،الضرورات التي تفرضيا سياسية الخصخصة في مجاؿ عالقات العمؿ ،منشورات الحمبي

الحقوقية ،بيروت  ،2004ص .275
VALETTE Aline, Renouvellement de la segmentation des marchés du travail français et
britannique? Une approche par les salariés et la stabilité d'emploi, thèse pour obtenir le grade de
Docteur en sciences économiques, université de la Méditerranée - Aix-Marseille II, 2007, p130.
4

بف عزوز بف صابر ،اإلتفاقيات الجماعية لمعمؿ في التشريع الجزائري والمقارف ،دار الحامد لمنشر ،ط ،1عماف
 ،2011ص .235
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الباب األول/الفصل األول

تتعرض ىذه العالقة إ لى سبب مف أسباب انتيائيا ،فموقت طويؿ تعود العماؿ عمى التعاقد بعقد عمؿ
غير محدد المدة كأصؿ عاـ لما لو مساىمة فعالة في استقرار العالقة التعاقدية ،وبالتالي محافظة
العامؿ عمى منصب عمؿ يكفؿ لو معيشة كريمة في المجتمع ،ليأتي بعدىا عقد العمؿ المحدد المدة
كاستثناء فرضتو الظروؼ واألوضاع االقتصادية المتغيرة والمتطورة.
وال يمكف أف تتوج الوسائؿ المقررة مف المشرع مف أجؿ ضماف منصب العمؿ ما لـ تستكمؿ
بضمانات تيدؼ إلى استمرار العامؿ في عممو ما لـ يرتكب خطأ مبر ار لإلنياء ،حيث يبقى أىـ مظير
في دعـ مبدأ استقرار عالقات العمؿ وتحقيؽ األمف الوظيفي ذاؾ الذي نظـ مف خاللو المشرع كيفية
إنياء عقد العمؿ مف طرؼ المستخدـ تأديبا لمعماؿ (المبحث الثاني).
المبحث األول
الــتكوين الميني كآلية لتأمين منصب العمل
يعتبر العنصر البشري مف العناصر الميمة التي تعتمد عمييا جميع المؤسسات باعتباره المحرؾ
الرئيسي لجميع نشاطاتيا ،ومصدر مف مصادرىا الميمة لتفاعمو مع المتغيرات الداخمية والخارجية
لممؤسسة ،وليذا يتجو أغمب الفقو إلى أف أىـ مجاالت االستثمار في المورد البشري تكمف في التكويف.
فتقع عالقة التكويف الميني بالشغؿ في قمب اىتمامات المجتمع الجزائري ،بكؿ ما يحممو مف
ضغوطات في بموغ األمف اإلجتماعي واالقتصادي ،وبكؿ ما يحتاجو مف يد عاممة مؤىمة ،باعتباره
يمكف العامؿ وفي نفس الوقت الييئة المستخدمة مف مواجية مختمؼ التحديات االقتصادية واالجتماعية
والتكنولوجية ،1إذ أصبح ينظر إليو كقيمة مضافة وتحقيؽ ناتج وطني ،وليس تكمفة اجتماعية ممقاة
عمى الييئة المستخدمة ،وبالتالي ضماف استقرارىا ىي واستم ارره ىو في عممو.
وذلؾ مف منطمؽ أف ميمة التكويف الميني في كؿ دولة ىي ضماف تأىيؿ ميني لكؿ متربص
مانحة لو فرصة الحصوؿ عمى منصب عمؿ مأجور ،أو وظيفة مستقمة ،أو تحسيف كفاءاتو المينية
أثناء فترة التشغيؿ ،2فباإلضافة إلى الدور المنوط لمتكويف الميني باعتباره وسيمة لتحقيؽ التنمية
1

ا براىيمي عبد اهلل وحميدة المختار ،دور التكويف الميني في تثميف وتنمية الموارد البشرية ،مجمة العموـ اإلنسانية
جامعة محمد خيضر بسكرة ،العدد  ،07سنة  ،2005ص .02

2

عائشة بف عمار وآخروف ،التكويف الميني ودعـ التشغيؿ في البمداف المغاربية ،مجمة إنسانيات ،جانفي ،2016موقع
األنترنت ، http://insaniyat.revues.org/13986:تاريخ التصفح  22ماي  ،2018عمى الساعة.20:00
12
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الباب األول/الفصل األول

االقتصادية واالجتماعية ،ىو أيضا وسيمة لضماف منصب العمؿ والتأميف ضد البطالة التي أصبحت
تيدد حتى الذيف تحصموا عمى منصب عمؿ وذلؾ بسبب نقص الكفاءة المينية ،خاصة بعد مسايرة
المؤسسات لمتطورات التقنية والتكنولوجية التي دفعت الييئات المستخدمة إلى التخمي عف اليد العاممة
الغير مؤىمة ،ألف التكويف الميني يعمؿ عمى الوصوؿ إلى منصب عمؿ مستقر ،1بضماف استم اررية
عالقة العمؿ في مواجية كؿ ما يعترضيا مف تغيرات ،ما يؤدي إلى حفاظ العامؿ عمى عممو ،وما
يترجـ لنا جميا أىمية التكويف الميني ىو تنظيمو مف قبؿ المشرع (المطمب األوؿ).
ومف أجؿ الوصوؿ بيذه الوسيمة لتحقيؽ األىداؼ المرجوة منيا يمتزـ المستخدـ بتأميف كؿ
الوسائؿ الضرورية ليذه العممية بمختمؼ أنواعيا ،والتي ترتب التزامات متبادلة بيف العامؿ والمستخدـ
يتـ تنظيميا عف طريؽ االتفاقيات الجماعية (المطمب الثاني).
المطمب األول
الـتنظيــم الـتشريعـــي لمتكويـــن الميني
منحت التشريعات العمالية المعاصرة لمعامؿ العديد مف الحقوؽ واالمتيازات ،البعض منيا
بمقتضى نصوص قانونية أو تنظيمية ،والبعض اآلخر بمقتضى نصوص واتفاقيات جماعية وأخرى
فردية.
ومف أبرز ىذه الحقوؽ حؽ التكويف الميني الذي تقدمو المؤسسة المستخدمة ،ىذه األخيرة التي
تحولت مف مركز الستقطاب اليد العاممة المتكونة إلى مركز تكويف حقيقي لكؿ العماؿ بمختمؼ
وظائفيـ ورتبيـ ،2ويقصد بيذا التكويف تأىيؿ العماؿ في المؤسسات المستخدمة مف أجؿ تحسيف
قدراتيـ المينية ،ورفع مستواىـ الميني لمزاولة مياـ جديدة في العمؿ مواكبة لمتطور ،3ليصبح بذلؾ
وسيمة لمتأميف ضد البطالة ،ىذه األخيرة التي أصبحت ال تظـ الذيف لـ يحصموا عمى منصب عمؿ
فقط ،وانما أصبحت تيدد حتى الذيف تحصموا عمى منصب عمؿ بسبب نقص الكفاءة المينية ،خاصة
بعد مسايرة المؤسسات لمتطورات التقنية والتكنولوجية التي دفعت أصحاب العمؿ إلى التخمي عف اليد
Perspectives de l’emploi de l’OCDE, Emploi, service des publications de l’OCDE, Paris, juin
2001, p100.
2
3

ابراىيمي عبد اهلل وحميدة المختار ،مرجع سابؽ ،ص .07
المادة  29مف االتفاقية الجماعية لمشركػة الوطنية لتسويؽ وتوزيع المواد البترولي ػة نفطاؿ ،المسجمة لدى المفتشية
الجيوية لمعمؿ الجزائر ،جويمية .2007
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الباب األول/الفصل األول

العاممة الغير مؤىمة ،واإلستعانة بأخرى أكثر كفاءة وميارة لمواجية كؿ المتغيرات والقياـ بالعمؿ
المطموب (الفرع األوؿ).
ومف أجؿ الوصوؿ إلى المرونة الالزمة لمتكيؼ السريع مع المحيط الدائـ والمتغير تمجأ أغمبية
المؤسسات إلى وضع سياسات معينة لتطوير اليد العاممة والرفع مف كفاءتيا ،بناء عمى عممية
التكويف ،1بإتباع أساليب عديدة ومتنوعة ،سواء كاف ذلؾ عف طريؽ تنظيـ ممتقيات وندوات أو أياـ
دراسية ،وبإتباع برامج معينة نظميا المشرع (الفرع الثاني).
الفرع األول
التكوين كنتيجة لضعف الكفاءة المينية لمعامل
يعتبر التكويف الميني المقدـ مف طرؼ المؤسسة المستخدمة أفضؿ وسيمة لتمبية احتياجاتيا مف
العماؿ المؤىميف ،لتثميف وتطوير مواردىا البشرية ،ورفع مستوى الكفاءة والميارة التي يتطمبيا التطور
في المجاؿ التكنولوجي والتقني والتسيير ،2إذ يرتبط التكويف ارتباطا وثيقا بالكفاءة المينية لمعامؿ ،وليذا
فإف موضوع تكويف معيف ما ىو إال ترجمة لمستوى الكفاءة المراد الحصوؿ عمييا.3
ومف ثمة التكويف ىو أفضؿ وسيمة يمكف المجوء إلييا لمواجية نقص الكفاءة المينية التي قد
تصيب العامؿ ،ىذه األخيرة التي قد تفرز آثا ار غير محمودة عمى عالقة العمؿ بصفة عامة ،وعمى
استم ارريتيا بصفة خاصة ،وبالتالي المساس بمنصب العمؿ ،ألف الميارات والقدرات التي يتمتع بيا
العامؿ والتي اكتسبيا مف ممارستو المينية أو مف تكويف أولي ال يمكف ليا أف تدوـ مدى حياتو
المينية ،خاصة مع التطورات التي فرضت عمى المؤسسات االستعانة بالعماؿ الذيف تتوفر فييـ
الكفاءات المناسبة لذلؾ.

1

التكويف وأىميتو في المؤسسة االقتصادية ،مقاؿ منشور بتاريخ  08أفريؿ ،2015موقع األنترنت:
 ، http//formation dz. ahlamontada.comتاريخ التصفح  20سبتمبر  ،2018عمى الساعة .21:00

2

المادة  121مف االتفاقية الجماعية لشركة طب العمؿ لمصناعات الكيربائية والغازية ،المسجمة لدى مفتشية العمؿ
لوالية الجزائر ،جواف ،2009والمادة  89مف االتفاقية الجماعية لمجزائرية لممياه ،الجزائر .2013
OLIVIER de labarthe, Les référentiels professionnels dans le champ du travail social, revue vie
sociale, n°2, 2006, pp 49, 50.
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الباب األول/الفصل األول

وىو ما يوصمنا إلى ضرورة تحديد المقصود بضعؼ أو نقص الكفاءة المينية الناتجة عف عدـ
كفاية العامؿ مينيا لمقياـ بالعمؿ المطموب (الفقرة األولى) ،ىذا النقص أو الضعؼ الميني الذي تتحكـ
فيو عدة عوامؿ (الفقرة الثانية).
الفقرة األولى
المقصود بضعف الكفاءة المينية لمعامل
الكفاءة المينية ىي أحد أبرز المصطمحات شيوعا في المؤسسات االقتصادية ،خاصة في ظؿ
الظروؼ المتغيرة التي يعرفيا المجتمع بصفة عامة والمؤسسة بصفة خاصة ،ىذه األخيرة التي لجأت
إلى االعتماد عمى العامؿ الكؼء حتى تتمكف مف االستغالؿ األمثؿ لمتكنولوجيا في جانبيا
اإلقتصادي ،1ما يساعدىا عمى الولوج في عالـ المنافسة.
فتتمثؿ الكفاءة المينية في قدرة شخص ما عمى استعماؿ مكتسباتو ومعارؼ وقدرات كامنة مف
أجؿ القياـ بعمؿ معيف ،وفقا لمتطمبات معينة بغية الوصوؿ إلى درجة مف اإلتقاف ،فالكفاية ليست
النياية وانما مستوى مف المستويات التي يرجى تحقيقيا لموصوؿ إلى الغاية المطموبة ،وتتفاوت وفقا
لذلؾ درجات الكفاية تبعا لمف يقوـ بيا.2
كما تعرؼ الكفاءة المينية بأنيا مجموعة مف المعارؼ والميارات والخبرات ،التي تترجـ إلى
تصرفات أو أعماؿ أو نشاطات في ميداف العمؿ ،أو أثناء تأدية وظيفة ما ،في إطار محدد وقابؿ
لممالحظة والقياس ،لمواجية تحديات العمؿ المفروض ،أو الخروج مف مواقؼ عممية حرجة في إطار
المينة.3
لنصؿ بالقوؿ إلى أف ضعؼ الكفاءة المينية لمعامؿ مفيوـ يعبر عف عدـ قدرة العامؿ عمى أداء
العمؿ عمى الشكؿ المتفؽ عميو ،وذلؾ لعدة أسباب غير مرتبطة بالحالة الصحية لمعامؿ.4

1
2

3
4

مرابط عياش عزوز ،الكفاءة المينية ،دار اق أر لمكتاب ،الجزائر ،د س ف ،ص .03
جريصاتي جوزؼ ،الصرؼ التعسفي في القانوف المبناني ،المجمة القانونية ،جامعة الروح القدس ،لبناف ،العدد ،02
سنة  ، 1993ص .50

مرابط عياش عزوز ،مرجع سابؽ ،ص .06
يقصد بعدـ الكفاية المينية لمعامؿ المرتبطة بصحة العامؿ ذلؾ النقص في الكفاءة المينية ليذا األخير ،والذي يرجع

ألسباب صحية تتمثؿ في تدىور الحالة الصحية لمعامؿ بسبب المرض ،مما يؤدي إلى إصابة العامؿ بعجز كمي=
15
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الباب األول/الفصل األول

حيث يمكف أف يشكؿ التراجع في القدرة المينية لمعامؿ سببا مشروعا لمتسريح ،1أيف يقوـ فييا
المستخدـ بوضع حدا لمعالقة التي تجمعو بالعامؿ ،نظ ار لعدـ قياـ العامؿ بااللتزامات المينية المتعمقة
بمنصب عممو ،في إطار تنظيـ العمؿ الذي يضعو المستخدـ عمى الشكؿ المتفؽ عميو نظ ار لمسمطة
التي يتمتع بيا في تنظيـ وتسيير المؤسسة ،التي تسمح لو بإمكانية المبادرة بالتسريح عندما تصبح عدـ
الكفاءة المينية ثابتة ،وبالتالي صالحية الحكـ عمى مدى قدرة العامؿ في االستمرار في العمؿ أو
التخمي عنو عف طريؽ التسريح ترجع لممستخدـ وحده.2
الفقرة الثانية
العوامل المتحكمة في ضعف الكفاءة المينية
يمكف القوؿ أف ضعؼ الكفاءة المينية لمعامؿ يرجع إلى عامميف أساسييف:
 يتمثؿ العامؿ األوؿ في التطور التكنولوجي والتقني ،ىذا األخير الذي ترتب عنو ضرورةاالعتماد عمى آالت ومعدات تكنولوجية متطورة ،مما يتطمب يد عاممة مؤىمة ،ما نتج عنو االستغناء
عف العامؿ الذي ال تتوفر فيو الكفاية الالزمة ،تحت شعار ضعؼ كفاءتو المينية ،ألف الثورة
التكنولوجية أدت إلى الرفع مف مستوى الميارة والتأىيؿ المطموب في اليد العاممة لكي تتعامؿ مع
التطور التقني لوسائؿ اإلنتاج ،إذ ساىمت ىذه التطورات في التخمي عف العديد مف العماؿ مف طرؼ
أصحاب العمؿ ،وىو ما ساىـ في التخمي عف مظاىر الحماية االجتماعية.3
حيث عممت المؤسسات عمى التكيؼ مع متطمبات عصر العولمة ،في ظؿ مستويات تتسـ
بانخفاض كفاءة اليد العاممة مقارنة مع المستويات المطموبة لمتنافس في األسواؽ العالمية ،خاصة وأف
التغيرات الحديثة عمى الساحة العالمية ليا تأثيرات مباشرة وغير مباشرة عمى أسواؽ العمؿ ،مما

= أو عجز جزئي فقط ،ىذه الحالة التي تختمؼ مف حيث تأثيرىا عمى العامؿ ومنصب عممو حسب نسبة العجز،
كما سوؼ نبينو الحقا.
LAUTIER Guy, Démission, départ négocié, licenciement, retraite, sanctions, 9e édition, Maxima
édition, Paris, 2009, p 247.
2

ىدفي بشير ،اإلجراءات الرقابية عمى التسريح مف العمؿ ودورىا في الحفاظ عمى الشغؿ ،مجمة الفقو والقانوف ،العدد
 ،17مارس  ،2014ص.300

3

يوسؼ إلياس ،أزمة قانوف العمؿ المعاصر-بيف نيج تدخؿ الدولة ومذىب اقتصاد السوؽ ،-دار وائؿ لمنشر ،األردف

 ،2006ص ص .62 ،61
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يستوجب يد عاممة مناسبة ليذه التغيرات وذلؾ مف خالؿ تكويف العماؿ وتطويرىـ وتكييفيـ مع
األوضاع السائدة ،1وىنا تبرز أىمية التكويف التي تتمثؿ في توفير المعارؼ والميارات الالزمة في
العامميف لمنمو والتطور في األعماؿ المختمفة ،إذ يساىـ التكويف في تمبية احتياجات المؤسسة لمواكبة
التطور العممي والتكنولوجي باالعتماد عمى يد عاممة مؤىمة وذات كفاءة مينية معتبرة تسمح بالتأقمـ مع
مختمؼ التطورات الحاصمة.
يتضح مما سبؽ ،أف التقدـ التقني ومصمحة المؤسسة يؤدياف بالضرورة إلى االستغناء عف اليد
العاممة غير المؤىمة ،وذلؾ ألف المؤىالت والقدرات المرتبطة بزمف معيف قد ال تكوف مفيدة في زمف
آخر خاصة مع التطور العممي والتكنولوجي ،إذ يخمؽ التطور التكنولوجي حاجة متزايدة في مجاؿ
العمؿ إلى اليد العاممة المؤىمة عمميا وتقنيا الستعماؿ اآلالت الجديدة ،وأف تكوف في نفس الوقت قادرة
عمى تطويرىا.
ومف ذلؾ ،يمكف القوؿ أف تسارع وتيرة التطورات العممية والتقنية التي فرضتيا العولمة أصبحت
اليوـ اآلمر الذي يضع المؤسسات أماـ تحديات إعادة التأىيؿ والتكويف لمالحقة التغيرات في معايير
الميارات المطموبة لمعمؿ ،2وىو ما أكدت عميو اإلتفاقيات الجماعية ،3التي ذىبت إلى إبراز حتمية
االعتماد عمى التكويف لمواجو المستجدات االقتصادية والتقنية.
 أما العامؿ الثاني الذي قد يتسبب في ضعؼ الكفاءة المينية لمعامؿ فيو مرتبط بتعديؿالمياـ المسندة لمعامؿ ،والتي ينتج عنيا في الكثير مف األحياف ضعؼ في الكفاءة المينية لمعامؿ لعدـ
تمكنو مف القياـ بالعمؿ الجديد المسند إليو ،إذ يضطر المستخدـ أحيانا أماـ التغيرات التي قد تممييا
ظروؼ العمؿ إلى تكميؼ العامؿ بعمؿ آخر ال يختمؼ عف عممو األصمي اختالفا جوىريا ،نظ ار
1

زرفاوي عبد الكريـ ،تكويف الموارد البشرية كأداة لتحقيؽ التشغيؿ الكامؿ في ظؿ االقتصاديات الحديثة ،مداخمة في
المؤتمر الدولي الثالث حوؿ تكامؿ مخرجات التعميـ مع سوؽ العمؿ في القطاع العاـ والخاص ،جامعة البمقاء
التطبيقية ،األردف ،ماي  ،2014ص .09

2

منصور بف عبد اهلل الميماف ،تنمية الموارد البشرية في ظؿ العولمة ،المممكة العربية السعودية ،تاريخ النشر 23
نوفمبر ،2008موقع األنترنت ،https://hrdiscussion.com :تاريخ التصفح  22جواف  ،2019عمى الساعة

3

.22:00
حيث نصت المادة /29ؼ 2مف االتفاقية الجماعية لمشركة الوطنية لتسويؽ وتوزيع المواد البترولية نفطاؿ عمى أنو":

بيذه الصفة يتمثل دور مصالح التكوين الميني التابعة لمشركة في ضمان توفير احتياجات الشركة من اليد العاممة المؤىمة

الضرورية لتسييرىا وتطورىا".
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لمسمطة التنظيمية التي يتمتع بيا المستخدـ باعتباره المسؤوؿ عف تنظيـ كؿ ما يتعمؽ بتنفيذ العمؿ.
وىذا النوع مف التعديؿ الغير جوىري حقا لممستخدـ ويعد مشروعا ماداـ أنو مبر ار مف نية اإلساءة إلى
العامؿ أو التعسؼ في استعماؿ الحؽ ،1ولكف يختمؼ األمر إذا اشتمؿ التعديؿ عمى تغيير جوىري في
المياـ الموكولة لمعامؿ ،وىنا المستخدـ مقيد بعدـ إمكانيتو تكميؼ العامؿ لمقياـ بعمؿ جديد غير المتفؽ
عميو إال في حالة الضرورة ،وتنتفي ىذه اإلمكانية بانتفاء حالة الضرورة.
فنجد ىذه الحالة غالبا ما يمجأ إلييا المستخدـ قصدا بنية االستغناء عف العامؿ وليس نتيجة
لعدـ قيامو بالعمؿ عمى الشكؿ المطموب ،2وليذا يخضع ىذا التعديؿ لرقابة قاضي الموضوع لمتحقؽ
مف أنو يرتبط فعال بضرورات مصمحة المؤسسة ،3ويجب أف ال يشتمؿ عمى تعديال جوىريا غرضو
إنياء عالقة العمؿ ،فيجب أف يوضع العامؿ في عمؿ يتناسب وتحصيمو العممي وخبرتو والدورات التي
أتميا.4
كؿ الوضعيات السابقة التي يصبح فييا العامؿ ذو كفاية مينية ناقصة ،واف كانت مبررة
لمتسريح تحقيقا لمصمحة المؤسسة ،إال أنيا مقيدة بالكيفية التي تحقؽ التوازف بيف المصمحتيف معا
مصمحة المؤسسة المستخدمة مف جية ،ومصمحة العامؿ مف جية أخرى ،مف خالؿ احتفاظ العامؿ
بمنصب عممو أو إعادة إدراجو في منصب عمؿ يتناسب مع قدراتو المينية ،وىو ما يتحقؽ بفعؿ
وسائؿ الرقابة التي تجيز التسريح في حاالت معينة ،5ىذه الرقابة التي تقيد مف سمطة المستخدـ في
تسريح العامؿ بسبب نقص كفايتو المينية ،ضمانا الستقرار العامؿ في منصبو.
1

إسكة نياف لوسي وغزاؿ محمود ،القيود القانونية الواردة عمى سمطة تعديؿ عقد العمؿ ،مجمة جامعة دمشؽ لمعموـ
االقتصادية والقانونية ،المجمد  ،29العدد  ،01سنة  ،2013ص ص .415 ،414

3

LAUTIER Guy, op.cit, p 246.

2

حيث ترؾ المشرع الجزائري تقدير التعديؿ الجوىري المرتبط بمصمحة المؤسسة لمقضاء ،وفي ىذا الشأف نجد مثال
القانوف السوري كاف أكثر وضوحا في تنظيمو ليذه المسألة ،حيث نص في المادة  51منو عمى أنو ":يجوز لصاحب
العمل تكميف العامل بعمل آخر ،غير المتفق عميو ،إذا استخدم وسائل تقنية حديثة أو إذا لجأ إلى تغيير في ىيكمية األعمال
والوظائف بقصد تطوير العمل ضمن منشأتو ،وكانت ىذه الوسائل والتغييرات تتطمب من العامل ميارات نوعية جديدة ،ويجب

عمى صاحب العمل في ىذه الحالة أن يقوم بتدريب العمال وتأىيميم عمى اكتساب ىذه الميارات لمقيام باألعمال الجديدة ،واذا
رفض العامل التدريب والتأىيل لمعمل الجديد تطبق في ىذه الحالة ،عمى إنياء عممو ،أحكام التسريح المبرر المنصوص عميو

4

في المادة ) (64من ىذا القانون".

مالوي إبراىيـ و دحدوح محمد ،سمطة رب العمؿ في تعديؿ بنود عقد العمؿ ،منشورات رأس الجبؿ حسيف ،قسنطينة

 ،2014ص ص.102 ،49
5

ىدفي بشير ،اإلجراءات الرقابية عمى التسريح مف العمؿ ودورىا في الحفاظ عمى الشغؿ ،مرجع سابؽ ،ص.300
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بناء عمى ما سبؽ ،يمكف القوؿ بأنو ال يمكف لممستخدـ وضع حد لمعالقة التعاقدية بسبب نقص
الكفاية المينية لمعامؿ إال في الحاالت اآلتية:
 عػدـ إمكانية إجراء فترة تكويف تكميمي لمعامؿ يسمح لو بالقياـ بالمياـ الجديدة الموكولةإليػو ،1ألنو عمى المستخدـ المجوء إلى تدريب وتكويف العماؿ عمى نفقتو الخاصة سواء كاف بشكؿ
مباشر عف طريؽ دورات ينظميا ،أو بشكؿ غير مباشر عف طريؽ الدفع لمعامؿ مبالغ مالية تمكنو مف
تمقي دورات تكوينية مف جيات أخرى.2
 عدـ وجود منصب عمؿ يتالءـ مع كفاءة العامؿ ،ألف ضمانات استقرار العامؿ تقتضي عدـقياـ المستخدـ بالتسريح إال عند عدـ وجود منصب عمؿ يتناسب مع قدرات العامؿ ،أو عند عدـ
إمكانية القياـ بتكويف لمعامؿ ،3إال في حالة استحالة إيجاد منصب يتالءـ مع قدرات العامؿ أو رفضو
لممنصب ،أو رفضو القياـ بالتكويف.
حيث نجد القانوف السابؽ المنظـ لعالقات العمؿ الفردية كاف ينظـ نقص الكفاءة المينية لمعامؿ
التي تصؿ إلى درجة تخفيض رتبتو المينية ،4عمى عكس قانوف  11/90الذي تخمى عف ىذا التنظيـ
تاركا المسألة لالتفاقيات الجماعية ،فطبقا لمقانوف السابؽ ال يمكف تخفيض رتبة العامؿ بسبب كفاءتو
المينية قبؿ التأكد مف استحالة استفادتو مف فترة تكويف الستدراؾ تأىيمو الميني ،والتأكد مف عدـ وجود
أي منصب مماثؿ لمستوى تصنيؼ المنصب الذي يشغمو العامؿ ويطابؽ مؤىالتو وكفاءتو ويمكف
تعيينو.5
وفي ىذا الشأف ،قضت المحكمة العميا في قرار ليا بأنو ":يتعيف عمى المؤسسة المستخدمة قبؿ
التصريح بقرار تقيقر العامؿ بسبب النقص الميني أف تتحقؽ مف استحالة استفادتو مف فترة تربصية

LAUTIER Guy, op.cit, p 246, 249.
2

إسكة نياف لوسي وغزاؿ محمود ،مرجع سابؽ ،ص.415
BOUANAKA Essaïd, Le droit disciplinaire dans l’entreprise - étude comparative en droit
algérien et français-, thèse pour l’obtention du diplôme de doctorat de l’Etat en droit, option
droit de l’entreprise, faculté de droit, université Mentouri, Constantine, mai 2009, pp 38- 40.

4

1

3

التخفيض في الرتبة ىو إعادة تعييف العامؿ في منصب عمؿ مصنؼ أسفؿ ،يحولو إلى رتبة أقؿ مف رتبتو السابقة
وىو التعريؼ الذي تضمنتو المادة  20مف المرسوـ رقـ  302/82المؤرخ في  11سبتمبر ،1982المتعمؽ بكيفيات
تطبيؽ األحكاـ التشريعية الخاصة بعالقات العمؿ الفردية ،الممغى ،ج ر. 37

5

المادة  21مف المرسوـ رقـ  302/82المتعمؽ بكيفيات تطبيؽ األحكاـ التشريعية الخاصة بعالقات العمؿ الفردية.
19

ضمانات تأميـــن منصب العمــل

الباب األول/الفصل األول

في التكويف الميني تساعده عمى تكييؼ مستواه التأىيمي مع منصب الشغؿ المحتؿ ،كما يتعيف عمى
المؤسسة المستخدمة قبؿ التصريح بقرار التقيقر ،التحقؽ مف انعداـ وجود أي منصب يشبو مستواه
الترتيبي لممنصب الذي يشغمو العامؿ ويناسب كفاءتو ومؤىالتو ".1
 كما أنو مف بيف الحاالت التي ال يمكف فييا لممستخدـ تسريح العامؿ بسبب عدـ كفايتو مينياما لـ تكف عدـ الكفاية عمى درجة كبيرة مف الجسامة ال تسمح باالستمرار في العمؿ ،ألف عدـ الكفاءة
المينية البسيطة تمنح لمعامؿ الحؽ في التعييف في منصب آخر يتالءـ مع قدراتو ،أو القياـ بتكويف
لموصوؿ إلى الكفاءة المطموبة.
يتضح جميا مما سبؽ التطرؽ إليو ،أنو حتى واف كاف نقص الكفاءة المينية لمعامؿ مسألة تتحكـ
فييا عدة عوامؿ ال يكوف لمعامؿ دخال فييا إال أنو ممزما بالحفاظ عمى مستوى كفاءتو المينية ،فإذا
تبيف لممستخدـ عدـ كفاية العامؿ كاف لو إنياء عالقة العمؿ وال يعتبر متعسفا في ذلؾ ،وعمى مف
يدعي عدـ ىذا االدعاء والتعسؼ في إنياء عالقة العمؿ إثبات ذلؾ ،ويتحمؿ المستخدـ عبئ إثبات
عدـ كفاية العامؿ المينية بكؿ طرؽ اإلثبات.
وفي ىذا الشأف ،جاء في قرار لممحكمة العميا بالجزائر ما يمي ":حيث يعاب عمى القرار
المطعوف فيو انعداـ التعميؿ لكونو لـ يحمؿ الدفوع التي أثارتيا الشركة الطاعنة ،المتمثمة في عدـ كفاءة
المطعوف ضده.
وحيث أف قضاة االستئناؼ ذكروا في إحدى حيثياتيـ ،يعتبر كؿ تسريح تعسفيا ما لـ يثبت
صاحب العمؿ عكس ذلؾ ،فميذه األسباب قرر المجمس األعمى رفض الطعف ،والحكـ عمى الطاعف
بالمصاريؼ القضائية".2
1

قرار المحكمة العميا ،الغرفة االجتماعية ،رقـ  ،58789الصادر بتاريخ  09جويمية  ،1990المجمة القضائية ،العدد
 ،01سنة  ،1991ص .196

2

قرار المحكمة العميا ،الغرفة االجتماعية ،رقـ  ،24977الصادر بتاريخ  28ديسمبر ،1981غير منشور.
وفي نفس السياؽ قضت محكمة النقض الفرنسية بأف ادعاء المستخدـ عدـ مقدرة العامؿ عمى القياـ بمينتو يجب أف
يتحقؽ منو القاضي ،وأف التسريح المؤسس عمى عدـ المقدرة المينية ،والمتخذ بخفة ممومة يعد خاليا مف السبب
الحقيقي والجدي ،وىو ما تضمنو القرارCass, soc, 18 décembre 1978, BCV 655, 1978 :

نقال عف مقني بف عمار ،قواعد اإلثبات في المواد العمالية في القانوف الجزائري ،دار الجامعة الجديدة ،األردف
 ،2010ص.337
20

ضمانات تأميـــن منصب العمــل

الباب األول/الفصل األول

وقد قضى مجمس استئناؼ الجزائر بالتعسؼ في استعماؿ حؽ التسريح لعدـ إثبات المستخدـ
عدـ الكفاءة المينية لمعامؿ بقولو ":وحيث أف المستأنؼ لـ يبرر أية وثيقة كانت بأف ليس لممستأنؼ
عميو مستوى المينة ،وأنو كاف يتغيب بدوف تصريح ،ومف جية أخرى عكس ما جاء بو المستأنؼ ،أف
المستأنؼ عميو لـ يكف في ميمة التجربة ،ألف عالقة العمؿ استمرت خمسة أشير.1"...
بناء عمى ما سبؽ ،يتضح أنو تفاديا لوقوع العامؿ ضحية التسريح ومف أجؿ االستمرار في
منصب عممو ،يقع عميو أف يعمؿ باستمرار عمى تنمية مياراتو وخبرتو مينيا وفنيا ،وبالتالي الرفع مف
كفاءتو المينية التي تتعمؽ بشكؿ رئيسي بزيادة معرفة العماؿ بطبيعة عمميـ ،وفقا لمنظـ واإلجراءات
التي تضعيا الييئة المستخدمة باالشتراؾ مع ممثمي العماؿ أو المنظمات النقابية ،في حدود
اإلمكانيات المتاحة ،باالعتماد عمى أسموب التكويف الميني المستمر الذي يمنح التأىيؿ الميني لمعماؿ
مف أجؿ تحسيف مستواىـ الميني ومواكبة التطور الذي يمس عالـ الشغؿ ،كما يمنح التأىيؿ الالزـ
حتى لألفراد مف أجؿ تسييؿ الحصوؿ عمى منصب عمؿ والولوج في عالـ الشغؿ.
الفرع الثاني
اإلطار القانوني لعممية التكوين الميني
انطالقا مف كوف حؽ العمؿ حقا دستوريا ،2فإنو يفرض عمى طرفي عالقة العمؿ بذؿ الجيود
الكافية لضماف استمرار عالقة العمؿ ،وليذا يقع عمى الييئة المستخدمة بذؿ الجيد المناسب لضماف
استمرار العقد ومتابعة تنفيذه ،بما في ذلؾ العمؿ عمى تكييؼ العامؿ مع تطور وظيفتو ،3مف أجؿ
الحصوؿ عمى التأىيؿ المناسب في العامؿ ،وىو ما يمكف تحقيقو عف طريؽ التكويف الميني.

 1قرار مجمس قضاء الجزائر ،الغرفة المدنية ،رقـ  ،2199الصادر بتاريخ  02ماي  ،1983نقال عف مقني بف عمار
مرجع سابؽ ،ص .337
2

وىو ما تضمنتو المادة /66ؼ 1مف دستور  28نوفمبر  ،1996الصادر بموجب المرسوـ الرئاسي  438/96المؤرخ
في  28نوفمبر  ،1996ج ر  ،76المعدؿ بالقانوف  03/02المؤرخ في 10أفريؿ ،2002ج ر ،25والقانوف 19/08
المؤرخ في  15نوفمبر  ،2008ج ر  ،63والقانوف رقـ  01/16المؤرخ في  06مارس  ،2016ج ر  ،14والمرسوـ
الرئاسي رقـ  442/20المؤرخ في  30ديسمبر  ،2020ج ر  ،82التي نصت عمى أنو ":العمل حق وواجب".

3

دغماف محمد رياض ،النظاـ العاـ في عالقات العمؿ– دراسة مقارنة ،-المؤسسة الحديثة لمكتاب ،ط ،1بيروت
 ،2015ص ص .296 ،295
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ليذا حضي التكويف الميني باىتماـ التشريعات العمالية الحديثة ،بما في ذلؾ التشريع الجزائري
الذي وضع العديد مف األحكاـ التي تتضمف كيفيات ووسائؿ التأىيؿ الميني لمعماؿ ،خاصة ذلؾ الذي
يتـ مف طرؼ المؤسسة.
ومما تجدر اإلشارة إليو ،أف التكويف الميني يمكف أف يكوف تكوينا أوليا أو ما يسمى أيضا
بالتكويف األساسي ،وىو ذلؾ التكويف الذي يوجو لألفراد الذيف لـ يسبؽ ليـ االنخراط في سوؽ العمؿ
ألف ىذه الفئة مف األفراد تمجأ لمتكويف الميني بواسطة مؤسسات التكويف الميني عامة كانت أو خاصة
لمظفر بمنصب عمؿ ،كما يمكف أف يكوف تكوينا مستم ار وىو التكويف الموجو إلى فئة العماؿ ،أي بعد
الحصوؿ عمى منصب عمؿ ،والذي يكوف منظما مف المؤسسة المستخدمة ،1سواء تـ داخميا أو
خارجيا أو مف طرؼ المؤسسات التكوينية ،ذلؾ بيدؼ الوصوؿ بالعامؿ إلى اإلستقرار في عممو
والمحافظة عمى منصب عممو باعتبار التكويف الميني المستمر يساىـ في تنمية المعارؼ والكفايات
المينية لدى العامميف لمواكبة تطور تقنيات وأساليب اإلنتاج ،2وبالتالي إكساب العماؿ القدرة عمى
التعامؿ مع كؿ جديد يظير عمى الساحة الدولية والذي يمس سوؽ الشغؿ بيف الحيف واآلخر.
فمف حؽ العماؿ اإلستفادة مف تكويف مستمر ،عمى اعتبار أف االلتزاـ بالتكويف ىو وسيمة
الستقرار عالقات العمؿ ،إذ عف طريقو يمكف عند الحاجة تأىيؿ العامؿ لممارسة العمؿ الجديد المقترح
عميو وتمكينو مف التكيؼ معو ،3وفي ىذا الشأف نجد المشرع التونسي نص صراحة عمى الدور الذي
يمعبو التكويف المستمر في المحافظة عمى الشغؿ في المادة /26ؼ 2مف قانوف عدد  10لسنة 2008
المتعمؽ بالتكويف الميني السابؽ الذكر ،عندما نصت عمى أنو..." :كما ييدف التكوين المستمر إلى
1

عيشوبة فاطمة ،دور التكويف الميني في سوؽ التشغيؿ ،المجمة نظرة عمى القانوف اإلجتماعي ،مخبر القانوف
االجتماعي ،كمية الحقوؽ والعموـ السياسية ،جامعة وىراف  ،2العدد ،06سنة  ،2015ص .101

2

حيث نجد المشرع التونسي نظـ التكويف المستمر بموجب قانوف عدد  10لسنة  2008المؤرخ في  11فيفري 2008
المتعمؽ بالتكويف الميني ،والذي نصت المادة  26منو عمى أنو ":ييدف التكوين المستمر إلى تنمية المعارف والكفايات
المينية لدى العاممين بمختمف القطاعات االقتصادية لمواكبة تطور تقنيات وأساليب اإلنتاج والرفع من اإلنتاجية ودعم القدرة
التنافسية لممؤسسات ،والى توفير أسباب الترقية المينية لمشغالين وتمكينيم من التدرج في سمم الميارات واكسابيم عند
االقتضاء الكفايات المستوجبة لممارسة نشاط ميني جديد.
كما ييدف التكوين المستمر إلى إعادة التأىيل من أجل إدماج الذين فقدوا شغميم أو من أجل المحافظة عمى شغل الميددين
بفقدانو".
ARNAUD Martino, op.cit, p 121.
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إعادة التأىيل من أجل إدماج الذين فقدوا شغميم أو من أجل المحافظة عمى شغل الميددين
بفقدانو" ،إذ تعتبر ىذه المادة اعترافا صريحا مف المشرع التونسي لدور التكويف المستمر في استم اررية
عالقة العمؿ ،وبالتالي اعتباره كآلية لتأميف منصب العمؿ.
ومف أجؿ ذلؾ ،يعتبر التكويف الميني حقا مف الحقوؽ المقررة لمعماؿ ،وىو ما أكدتو تشريعات
العمؿ ،وأقره المشرع الجزائري في المادة  /06ؼ 04مف قانوف  11/90المتعمؽ بعالقات العمؿ التي
تنص عمى أنو ":يحق لمعامل أيضا في إطار عالقة العمل ،ما يأتي:
 ....التكوين الميني والترقية في العمل".كما نصت المادة  57مف نفس القانوف عمى أنو ":يجب عمى كل مستخدم أن يباشر أعماال
تتعمق بالتكوين وتحسين المستوى لمعمال ،حسب برنامج يعرض عمى لجنة المشاركة إلبداء الرأي
كما يجب عميو في إطار التشريع المعمول ،أن ينظم أعماال تتعمق بالتميين لتمكين الشباب من
اكتساب معارف نظرية وتطبيقية لممارسة مينة ما".
السؤاؿ الذي يطرح نفسو ىنا :ىؿ يعتبر التكويف المستمر حقا لجميع العماؿ ميما كانت نوعية
العقد المتعاقد بو ،مؤقتا كاف أو دائـ؟.
يفيـ مف نص المادة  06مف قانوف  11/90المذكورة سابقا ،أف المشرع لـ يحدد نوع العقد
الممتزـ بو العامؿ حتى يستفيد مف عممية التكويف محدد المدة كاف أو غير محدد المدة ،فمـ يتـ استثناء
العماؿ ذوي العقود المحددة المدة مف ىذا الحؽ ،وبذلؾ يستفيد العامؿ مف التكويف بغض النظر عف
نوع العقد محدد المدة كاف أو غير محدد المدة ،غير أنو وبالمقابؿ مف غير المعقوؿ استفادة عامؿ
مؤقت بفترة تكويف ميني عمى أساس أف المدة التي يبرـ في حدودىا العقد قد ال تغطي أحيانا فترة
التكويف ،حتى واف كانت تغطي المدة فإنو مف غير المنطقي أف يوظؼ مستخدـ عامؿ ويمتعو بفترة
تكويف قد تأخذ جزءا ميما مف مدة العقد الذي يربطو بالعامؿ ،خاصة مع الطبيعة الخاصة لمنشاطات
واألعماؿ التي يوظؼ العامؿ مف أجميا بعقد محدد المدة ،كما سوؼ نتطرؽ إليو في المبحث الثاني.
وىو األمر الذي لجأت إليو بعض االتفاقيات الجماعية لمعمؿ ،التي جعمت منو حقا محصو ار
عمى العماؿ الدائميف فقط ،1عمى أساس أف مدة عقد العمؿ المحدد المدة قد ال تسمح باستفادة العامؿ

1

بف عزوز بف صابر ،اإلتفاقيات الجماعية لمعمؿ في التشريع الجزائري والمقارف ،مرجع سابؽ ،ص .240
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مف ىذا الحؽ ،ومف ىنا كاف مف األفضؿ تنظيـ ىذه المسألة ولو بطريقة تجعؿ مف حؽ العامؿ في
التكويف الميني يتناسب ومدة عقد العمؿ.
فنجد المشرع قد أحاؿ تنظيـ موضوع التكويف الميني إلى االتفاقيات الجماعية ،إال أنو وضع
شروطا مسبقة يمتزـ بيا المستخدـ ،أىميا:
 يمزـ المستخدـ بوضع برنامج خاص بالتكويف الميني بعد أخذ رأي لجنة المشاركة.1 حصوؿ العامؿ المسجؿ لمزاولة دروس في التكويف أو تحسيف المستوى الميني مف اإلستفادةمف تكييؼ وقت عممو أو مف عطمة خاصة مع اإلحتفاظ بمنصب عممو.2
 كما نجد المشرع قد ألزـ الييئة المستخدمة بتعميـ واعالـ وتكويف العماؿ في مجاؿ الوقاية مفحوادث العمؿ واألمراض المينية ،لما لو مف أىمية بالنسبة لمطرفيف ،كما يجب أف تندرج قواعد
الوقاية الصحية واألمف المتعمقة باألخطار المينية ضمف برامج التعميـ والتكويف الميني ،وذلؾ لتنبيو
العماؿ إلى األخطار المينية التي يمكف أف يتعرضوا ليا ،والى تدابير الوقاية واالحتياطات الواجب
اتخاذىا لضماف أمنيـ وأمف األشخاص العامميف معيـ.3
ومف أجؿ تحقيؽ ىذه األغراض ألزـ المشرع جميع الييئات المستخدمة ماعدا المؤسسات
واإلدارات العمومية بتخصيص نسبة  % 0,5عمى األقؿ مف كتمة األجور السنوية لفائدة نشاطات
التكويف الميني المتواصؿ لمستخدمييا ،4وكتمة األجور السنوية ىي تمؾ التي تؤدى خالؿ السنة
المالية ،وتدخؿ ضمنيا جميع المبالغ المؤداة كأجور وتعويضات ومنح واالمتيازات العينية ،واذا تعذر
ذلؾ تدفع الييئة الفارؽ بيف المعدؿ القانوني المذكور والمعدؿ الحقيقي المخصص لنشاط التكويف
وتصب ىذه العائدات في حساب خاص ،والمبمغ المخصص لمتكويف ال يخصـ مف وعاء الضريبة عمى
الدخؿ أو األرباح وال يخضع لقواعد اإلعفاء المنصوص عمييا في التشريع الساري المفعوؿ.5
1

المادة  57مف قانوف  11/90المتعمؽ بعالقات العمؿ.

2

المادة  60مف القانوف  11/90المتعمؽ بعالقات العمؿ.

3

المادة  10مف المرسوـ التنفيذي رقـ  427/02المؤرخ في  07ديسمبر ،2002المتعمؽ بشروط تنظيـ تعميـ العماؿ
واعالميـ وتكوينيـ في مجاؿ الوقاية مف األخطار المينية ،ج ر.82

4

المادة  55مف القانوف رقـ  02/97المؤرخ في  31ديسمبر  ،1997المتضمف قانوف المالية لسنة  ،1998ج ر.89

5

ذيب عبد السالـ ،قانوف العمؿ الجزائري والتحوالت االقتصادية ،دار القصبة لمنشر ،الجزائر  ،2003ص ص ،313
.314
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غير أنو قبؿ البدء في عممية التكويف فال بد مف المرور بعممية تحديد االحتياجات التكوينية ىذه
المرحمة التي تسبؽ عممية التكويف وتعتبر األساس الذي يرتكز عميو التكويف السميـ مف أجؿ تحقيؽ
الكفاءة الالزمة وحسف أداء العماؿ ،1وارتقاء معموماتيـ ومياراتيـ وتحسيف اتجاىاتيـ ،وتعتبر مرحمة
تحديد االحتياجات التكوينية مف أىـ مراحؿ العممية التكوينية ألف تحديد االحتياجات بشكؿ دقيؽ وسميـ
يجعؿ النشاط التكويني نشاطا واقعيا ،ويوفر الكثير مف الجيد والنفقات ،ومنو تعتبر عممية تحديد
احتياجات التكوينية األساس التي تبنى عميو عممية التكويف ،وىي األساس لكؿ عناصر ىذه العممية
مف تحديد األىداؼ التكوينية وأنواع التكويف وتحديد أساليب التكويف ،ما يجعؿ منو تكوينا ناجحا.
وما يعكس نجاح عممية التكويف أف يكوف تحت إشراؼ أشخاص أكفاء ،لذا يشرؼ عمى
نشاطات التكويف داخؿ المؤسسة مكونيف يتـ اختيارىـ مف بيف عماؿ المؤسسة المستخدمة ،وفقا
الختصاصاتيـ حسب شروط محددة ،يقوموف بأعماؿ التدريس بصفة دائمة أو كعمؿ ثانوي لمدة زمنية
محددة ،حيث يمكف تكميؼ أي عامؿ ذو اختصاص وكفاءة عالية يرى فيو المستخدـ الميارات الالزمة
لمقياـ بأعماؿ التكويف ،2ألف ىذا األخير تتوفر فيو الخبرة الالزمة ،كما أنو يكوف أكثر دراية بطبيعة
نشاط المؤسسة ،وفي ىذا الشأف نجد اإلتفاقيات الجماعية جعمت الشروط الخاصة بالمكوف مف
اختصاص النظاـ الداخمي.3

1

االحتياجات التكوينية ىي مجمؿ التغيرات والتطوير المطموب إحداثو في معمومات وميارات العماؿ ،قصد التغمب
عمى المشكالت التي تعترض سير العمؿ واإلنتاج وتحوؿ دوف تحقيؽ أىداؼ المؤسسة.
عمر بمخير جواد ،دور تكويف الموارد البشرية في تطوير ونجاح المؤسسة االقتصادية ،أطروحة دكتوراه عموـ ،كمية
العموـ االقتصادية ،جامعة أبي بكر بالقاسـ ،تممساف ،2015/2014 ،ص .107

2

ىدفي بشير ،الوجيز في شرح قانوف العمؿ ،مرجع سابؽ ،ص.179

3

المادتيف  97 ،96مف االتفاقية الجماعية لمجزائرية لممياه.
وبالرجوع إلى النظاـ الداخمي لمشركة الجزائرية لتسيير شبكة نقؿ الكيرباء ،المحرر بجسر قسنطينة ،بتاريخ  15جانفي
 ،2015نجد المادة  78منو تنص عمى أنو" :يمكن لمشركة أن تطمب من العامل الذي يسمح تأىيمو ومؤىالتو بذلك
المساىمة في أعمال تكوين وتحسين المستوى التي تنظميا".
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المطمب الثاني

التنظيــــم االتفاقي لمتكوين الميني
تعتبر عممية التكويف مف المسائؿ التي تتقاسـ اىتماـ طرفي عالقة العمؿ بما تشكمو مف
التزامات متقابمة ،يتـ تنظيميا بكؿ تفاصيميا عف طريؽ اإلتفاقيات الجماعية ،ىذه األخيرة التي لعبت
دو ار ىاما في ىذا المجاؿ ،إذ حاوؿ المشرع الجزائري تنظيـ التكويف الميني بالنص عميو وجعمو حقا
مف حقوؽ العماؿ ،لتأتي بعد ذلؾ اإلتفاقيات الجماعية لتكمؿ ما جاء بو المشرع بتوضيح وتحديد
طريقة استعماؿ الييئة المستخدمة لو.
وتجدر اإلشارة إلى أف اتفاقيات العمؿ الجماعية تعتبر مف أىـ األساليب الجماعية في تنظيـ
عالقات العمػؿ ،عمى اعتبار أنيا اتفاؽ مبرـ بػيف التنظيمات النقابية لمعماؿ والمستخدـ بيػدؼ تنظيـ
شروط وظروؼ وعالقػات العمؿ ،كما أنيػا تتضمف عنصر الحػوار والتعاوف بيػف العماؿ والييئة
المستخدمة ،فيي تحقؽ ميزات كبيرة لمطرفيف معا ،وخاصة العامؿ فيي تحقؽ لو مزايا أحسف مف تمؾ
التي تكفميا أحكػاـ قانػوف العمؿ ،باعتبارىا ثمرة التفاوض الجماعي.
وعميو ،فإف اتفاقية العمؿ الجماعية أصبحت جزءا ميما مف قانوف العمؿ ،إذ تمثؿ الوسيمة
الرئيسية لتطويره ،وذلؾ بما تتضمنو مف قواعد اتفاقية يتوصؿ إلييا طرفا عالقة العمؿ ،لقدرتيا عمى
تحقيؽ والوصوؿ إلى ما يتفؽ ويتناسب مع الظروؼ االقتصادية والطابع الخاص بكؿ مينة ،1وما
يحقؽ المالءمة والتكيؼ مع التحوالت والتغيرات التي يعرفيا عالـ الشغؿ.
وبالرجوع إلى تنظيـ اإلتفاقيات الجماعية لمتكويف الميني ،يمكف القوؿ أف أغمبية اإلتفاقيات
الجماعية لمعمؿ أجمعت عمى أف تضع الييئة المستخدمة الوسائؿ البشرية والمادية والمالية لتنظيـ
أعماؿ التكويف الضرورية حسب احتياجاتيا ،لضماف تكويف دائـ ومستمر يأخذ بعيف اإلعتبار التطور
التقني والتكنولوجي وشروط العمؿ ،مف أجؿ التنمية االجتماعية والمينية لعماليا ،عمى أف تعرض
مشاريع خطة التكويف عمى لجنة المشاركة وفقا لمتشريع المعموؿ بو.2
 1مخموؼ كماؿ ،اإلطار التنظيمي التفاقية العمؿ الجمػاعية فػي التشريع الجزائري ،مجمة دفاتر السياسة والقانوف ،جامعة
ورقمة ،العدد  ،04سنة  ،2011ص .88
 2المادتيف  89و 96مف االتفاقية الجماعية لمجزائرية لممياه.
ونشير ىنا إلى أف لجنة المشاركة تتشكؿ مف مندوبي المستخدميف المنتخبيف طبقا لمتشريع المعموؿ بو ،وىو المرسوـ
التنفيذي  289/90المؤرخ في  29سبتمبر  1990المعدؿ والمتمـ ،المتعمؽ بتنظيـ انتخابات مندوبي المستخدميف.
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الباب األول/الفصل األول

فمـ يحدد المشرع مدة التكويف الذي تعده الييئة المستخدمة ،بؿ ترؾ تحديدىا لالتفاقيات
الجماعية ،ىذه األخيرة التي تولت أيضا ميمة تنظيـ أنواع التكويف المستعمؿ مف طرؼ الييئات
المستخدمة (الفرع األوؿ) ،كما أنيا لـ تغفؿ عنص ار جوىريا يتعمؽ بيذه العممية أال وىو التأكيد عمى
حقوؽ العماؿ وواجباتيـ أثناء التكويف باعتبارىا فترة قد تتطمب غياب العامؿ عف عممو لفترات زمنية
متكررة ،وقد تصؿ إلى حد ضرورة االنقطاع المؤقت عف العمؿ( الفرع الثاني).
الفرع األول
مدة التكوين وأنواعـــو
نظمت اإلتفاقيات الجماعية لمعمؿ مدة التكويف المعتمد مف قبؿ الييئات المستخدمة في ظؿ
غياب تحديد تشريعي ليذه المدة ،بتركيا لحرية األطراؼ عف طريؽ التفاوض الجماعي (الفقرة األولى).
باإلضافة إلى ذلؾ تضمنت اإلتفاقيات الجماعية لمعمؿ أنواع مختمفة لمتكويف المستعمؿ مف طرؼ
الييئات المستخدمة (الفقرة الثانية).
الفقرة األولى
مــــــــدة التكويـــــــــــــن
اختمفت اإلتفاقيات الجماعية لمعمؿ في تحديدىا لمدة التكويف ،غير أنيا اتجيت في أغمبيا نحو
جعؿ تحديد مدة التكويف لمعقد المبرـ بيف العامؿ والمستخدـ في إطار عممية التكويف ،يسمى ىذا العقد
بعقد التكويف ،ىذا إذا كاف التكويف طويؿ المدى.
فبالرجوع إلى بعضيا نجد مثال أف االتفاقية الجماعية لمجزائرية لممياه ميزت بيف التكويف القصير
المدى أو المتوسط وحددتو بمدة ال تتجاوز ثالثة( )3أشير ،وىو ما أفادت بو المادة  93منيا ،وبيف
التكويف طويؿ المدى الذي تتجاوز فيو مدة التكويف ثالثة( )3أشير دوف انقطاع أو تناوب ،ففي ىذه
الحالة يتعيف عمى الييئة المستخدمة إبراـ عقد تكويف مع العماؿ المعنييف وتضمينو مدة التكويف ،حيث
يتضمف عقد التكويف باإلضافة إلى مدة التكويف تحديد موضوع التكويف ،وأيضا مكاف وشروط التكويف
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الباب األول/الفصل األول

ومستوى التأىيؿ ،حاالت فسخ العقد وما يتعمؽ بو مف إجراءات ،التدابير الالزمة في حاؿ الفشؿ أو
النتائج غير المرضية ،فترة االلتزاـ التعاقدي ،باإلضافة إلى عناصر األجر المخصومة.1
ومما ال شؾ فيو أف عقد التكويف عقد مؤقت ،محدد بمدة معينة ،لذا ينتيي عقد التكويف بانتياء
مدتو المحددة في العقد أو في النظاـ الداخمي لممؤسسة المستخدمة ،حيث ينتيي عقد التكويف بانتياء
الغرض منو المتمثؿ في تعمـ العامؿ المعني التكويف الذي ينبغي أف يتعممو ،2كما يمكف أف ينتيي عقد
التكويف بالفسخ أي قبؿ انتياء األجؿ المحدد لو وفقا لمحاالت واإلجراءات المحددة مسبقا في عقد
التكويف.
ومف ناحية أخرى ،إذا كاف المشرع الجزائري قد ألزـ المستخدـ بعرض برنامج التكويف الميني
عمى لجنة المشاركة ،حسب ما أفادت بو المادة  57مف قانوف ،11/90إال أف بعض االتفاقيات
الجماعية لمعمؿ منحت حؽ إبداء الرأي في البرنامج التكويني لمجنة المؤىمة في ىذا المجاؿ ،فمف ىي
المجنة المؤىمة إلبداء رأييا في البرنامج السنوي لمتكويف ،عمما أف ىذه المؤسسات التي منحت ىذه
الصالحية لمجنة المؤىمة ال توجد بيا لجنة مشاركة؟ ،فإذا تعمؽ األمر بالتكويف في مجاؿ الوقاية
الصحية واألمف داخؿ أماكف العمؿ ،فيي المجنة المتساوية األعضاء لمصحة واألمف ،3ولكف مف ىي
المجنة المؤىمة في غياب لجنة المشاركة إذا تعمؽ األمر بالتكويف في غير مجاؿ الوقاية الصحية
واألمف داخؿ أماكف العمؿ؟.
ىذه الحالة كثي ار ما يشيدىا الواقع العممي ،إذ ىناؾ العديد مف المؤسسات التي ال تشتمؿ عمى
لجنة مشاركة ،فصحيح أف ىذا األمر ينقص مف التأطير القانوني ليذا الحؽ أو الوسيمة الممنوحة
لمعماؿ لضماف استقرارىـ ،ولكف ىذا السؤاؿ يجد حمو في اإلتفاقيات الجماعية لمعمؿ ،إذ بالرجوع إلى
اإلتفاقيات الجماعية نجد منيا مف جعمت ممثمي العماؿ المعينيف بواسطة المنظمة النقابية يشكموف
جياز مشاركة ويمارسوف صالحيات مندوبي المستخدميف في حالة غياب لجنة المشاركة ،4مما يدؿ

1

المادة  94مف االتفاقية الجماعية لمجزائرية لممياه ،والمادة  38مف االتفاقية الجماعية لمشركة الوطنية لتسويؽ وتوزيع
المواد البترولية نفطاؿ.

2

حسيف عبد المطيؼ حمداف ،قانوف العمؿ -دراسة مقارنة ،-منشورات الحمبي الحقوقية ،لبناف  ،2009ص .262

3

بف عزوز بف صابر ،اإلتفاقيات الجماعية لمعمؿ في التشريع الجزائري والمقارف ،مرجع سابؽ ،ص ص .238 ،237

4

المادة  111مف االتفاقية الجماعية لمشركة الوطنية لتسويؽ وتوزيع المواد البترولية نفطاؿ.
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الباب األول/الفصل األول

عمى أف االختصاص في تقييـ البرنامج التكويني المتبع مف قبؿ المؤسسة يعود إلى ممثمي العماؿ
ماداـ أنيـ يقوموف بصالحيات لجنة المشاركة في حالة عدـ وجودىا.
الفقرة الثانية
أنواع التكوين المقدم من الييئة المستخدمة
ىناؾ أنواع عديدة لمتكويف الموجو لمعماؿ مف طرؼ المؤسسة المستخدمة ،وما عمى ىذه األخيرة
سوى تحديد واختيار النوع المناسب حسب طبيعة نشاطيا ،وفئة العماؿ المستيدفيف (عماؿ جدد أو
عماؿ قدامى ،عماؿ تنفيذييف ،إطارات ،تقنييف ،إدارييف ...إلخ) ،باإلضافة إلى تحديد األىداؼ المرجوة
مف عممية تكويف العماؿ.
تجرى عمميات التكويف في أماكف العمؿ أو في أماكف متخصصة لذلؾ تابعة لممؤسسة ذاتيا ،أو
تابعة لمؤسسة أخرى في إطار التعاوف بيف المؤسسات ،أو في ىيئات التكويف ما بيف المؤسسات ،ومف
أجؿ ذلؾ تنظـ المصالح المكمفة بالتكويف داخؿ المؤسسة برامج سنوية أو لعدة سنوات تحدد فييا
الحاجيات وتقترح الوسائؿ الكفيمة بضماف التكويف ،وتسطر ميزانية ليذا الغرض ،كما تسير عمى تنفيذ
ىذا البرنامج ،وتقوـ بتعييف العماؿ الذيف تمقوا التكويف في المناصب المالئمة.1
وحسب ما ذىبت إليو االتفاقيات الجماعية لمعمؿ ،ينقسـ التكويف إلى أنواع عديدة ،إذ تتعدد
أنواع التكويف الذي تعتمد عميو الييئة المستخدمة لتطوير ميارات العماؿ تبعا لنوع المتكونيف ونوع
المياـ التي سيكمفوف بأدائيا ،كما يمي:
أوال :الـــتكوين الـــميني الـــمتخصص
وىو تكويف ييدؼ إلى إكساب العامؿ أو المقبؿ عمى العمؿ ميارات ومؤىالت مينية لشغؿ
منصب معيف داخؿ المؤسسة ،ويمكف أف يكوف ىذا النشاط بصفة مستمرة أو بالتناوب ،وفي ىذا الشأف
تعتمد بعض المؤسسات عمى التعاوف مع الجامعات والمعاىد لتسميـ شيادات ما بعد التدرج
المتخصصة لفائدة بعض عماليا.2

1

ذيب عبد السالـ ،مرجع سابؽ ،ص .314

2

المادة /124ؼ 1مف االتفاقية الجماعية لشركة طب العمؿ لمصناعات الكيربائية والغازية.
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الباب األول/الفصل األول

يحتؿ ىذا النوع مف التكويف مكانة خاصة بسبب توسع المشاريع الصناعية ،واستخداـ آليات
جديدة ،ىذا التوسع الذي استمزـ مساعدة العماؿ عمى تعمـ واكتساب ميارات جديدة تساعدىـ عمى
التكيؼ مع ىذه اآلليات والمحافظة عمى أعماليـ.1
ثانيا :تـــحسين الــمستوى الــميني
ييدؼ ىذا النوع مف التكويف إلى التكييؼ الدائـ لمعامؿ مع المياـ المرتبطة بمنصب عممو
بالنظر إلى المتطمبات التي تممييا تقنيات التسيير ،وذلؾ بتعمـ المغات كالفرنسية واإلنجميزية لتحسيف
كفاءتو ،والسماح لو بمواكبة التقدـ في مجاالت النشاط المختمفة والخاصة بالتقنية والتكنولوجيا
والتسيير ،2وفي ىذا الصدد قامت مؤسسة سوناطراؾ بإبراـ عقود تكويف مع أساتذة جامعييف في
مختمؼ المغات خاصة الفرنسية واالنجميزية لتكويف مستخدمييا.3
ثالثا :األبجدية الـــــــــوظـــيفية
يعمؿ ىذا التكويف عمى تمكيف العامؿ مف القراءة والكتابة ،واجراء عمميات حسابية ابتدائية
باإلضافة إلى المفردات والمعارؼ األساسية المرتبطة بمنصب عممو ومحيطو الميني.4
إذ عادة ما يوجو ىذا النوع مف التكويف لعماؿ التنفيذ الذيف ال يتمتعوف بأدنى مستوى دراسي مما
يساعدىـ عمى النيوض بمستواىـ التعميمي ،كما يسمح ليـ بتطوير قدراتيـ والقدرة عمى القياـ بالعمؿ
المطموب دوف عوائؽ.
رابعا :الـــتكوين الــموجو لمــعمال الــــجدد
يسمى أيضا بالتكويف التوجييي ،حيث يقدـ ىذا النوع مف التكويف لمعماؿ الجدد ،وييدؼ إلى
مساعدة العامؿ الجديد توظيفو عمى اكتساب المؤىالت المينية التي تساعده عمى شغؿ منصبو في

1

التكويف وأىميتو في المؤسسة االقتصادية ،موقع األنترنت السابؽ.

2

المادة /124ؼ 2مف االتفاقية الجماعية لشركة طب العمؿ لمصناعات الكيربائية والغازية.

3

رحوي فؤاد ،وضعية العامؿ المتغيب داخؿ المؤسسة ،أطروحة دكتوراه عموـ في القانوف اإلجتماعي ،كمية الحقوؽ
والعموـ السياسية ،جامعة وىراف ،2014/2013 ،ص .83

4

ىدفي بشير ،الوجيز في شرح قانوف العمؿ-عالقات العمؿ الفردية والجماعية ،-دار الجسور لمنشر والتوزيع ،الجزائر
 ،2006ص .180
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الباب األول/الفصل األول

أحسف الظروؼ ،1وىو عبارة عف تزويد العامؿ بمعمومات أساسية تخص أىداؼ المؤسسة وىيكميا
التنظيمي ،ومعمومات أخرى حوؿ سياسة األفراد وطبيعة عمميـ وكيفية أدائو ،2وبالتالي ىذا النوع مف
التكويف يساعد العامؿ الجديد عمى ارتباطو بعممو ،وتعزيز صمتو بالمؤسسة المستخدمة.
ألف العامؿ الجديد قد يوجو إلى مصمحة معينة ،أو توكؿ لو مياـ ال يممؾ بشأنيا المعمومات
الكافية وال الطرؽ واآلليات الالزمة لمقياـ بيا ،لذلؾ تمجأ المؤسسة إلى عممية تكويف العماؿ الجدد سواء
داخؿ المؤسسة بتنظيـ دورة تكوينية قصيرة المدى ،وتشرؼ عمييا إدارة المؤسسة وبتكميؼ عماليا
القدامى أو إطاراتيا ذوي الكفاءة والخبرة نظ ار لخبرتيـ الطويمة وتجاربيـ أثناء خدمتيـ في مجاؿ
عمميـ ،كما يمكف أف يتـ خارج المؤسسة ،ىذا النوع مف التدريب لو أىمية كبيرة نظ ار لما يقدمو لمعماؿ
الجدد فيسمح ليـ بالتعرؼ عمى األساليب المثمى في العمؿ.3
وحتى يصؿ التكويف الموجو لمعماؿ الجدد إلى تحقيؽ ىدفو ،فال بد أف يتمقى العماؿ الجدد في
إطار ىذا النوع مف التكويف المعمومات الكافية حوؿ:
 المؤسسة وتاريخيا ،مجاؿ عمميا وأىدافيا ونمط التسيير ،النظاـ الداخمي ليا ،توقيت العمؿوأياـ الراحة والعطؿ السنوية والمرضية واالستثنائية واجراءاتيا ،األجور ومكوناتيا ،المنح والعالوات
وكيفية الحصوؿ عمييا ،الترقيات والتأمينات االجتماعية ...الخ.
 معمومات تتعمؽ بكيفية أداء مياـ وظيفة معينة ،وقد تنظـ دورة تكوينية خارج المؤسسة وذلؾبعقد اتفاقيات مع مؤسسات ومراكز تكوينية أخرى.4
وبناء عمى ما سبقت دراستو ألىـ أنواع التكويف المعتمد مف قبؿ الييئات المستخدمة ،يمكف
القوؿ أف أنواع التكويف المعتمد مف قبؿ المؤسسة المستخدمة تتعدد وتختمؼ حسب خصوصية كؿ
مؤسسة وطبيعة نشاطيا ،مف أجؿ الوصوؿ إلى غاية واحدة وىي تحقيؽ المصمحتيف االجتماعية
1

ريكمي الصديؽ ،اتفاقية العمؿ الجماعية في التشريع الجزائري ،أطروحة دكتوراه عموـ ،كمية الحقوؽ ،جامعة اإلخوة
منتوري قسنطينة ،سنة  ،2014/2013ص .228

2

التكويف وأىميتو في المؤسسة االقتصادية ،موقع األنترنت السابؽ.

3

جاىمي عبد العزيز ،الرعاية االجتماعية العمالية في التنظيمات الصناعية  ،مركز الكتاب األكاديمي  ،األردف
 ،2016ص.191

4

وىو ما أفادت بو المادة  94مف االتفاقية الجماعية لممؤسسة العمومية لممياه ،التي نصت عمى أنو ":يمكن أن تتم

عمميات التكوين الرسكمة وتحسين المستوى داخل أو خارج المؤسسة".
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واالقتصادية معا ،لذا لـ يتـ تقيد المؤسسة بنوع معيف مف التكويف ،وانما ترؾ لمتفاوض بشأنو ،ليتـ
تنظيمو عف طريؽ اإلتفاقيات الجماعية.
الفرع الثاني
حـــقوق وواجبــات العمال أثناء التكوين الميني
سعت األطراؼ المتعاقدة إلى تنظيـ عممية التكويف التي تتـ مف طرؼ الييئة المستخدمة مف
خالؿ اإلتفاقيات الجماعية لمعمؿ ،إلى جانب تنظيـ المشرع ،فباإلضافة إلى تولي اإلتفاقيات الجماعية
ميمة تنظيـ أنواع التكويف الميني ،نجدىا أيضا تولت ميمة تنظيـ حقوؽ العماؿ وواجباتيـ طيمة فترة
التكويف ،خاصة ذلؾ الذي يتطمب مف العامؿ التفرغ الكمي ،مما يؤدي إلى انقطاعو عف العمؿ لمدة
زمنية معينة.
إذ يتمتع العامؿ خالؿ فترة تمقيو التكويف بحقوؽ (الفقرة األولى) ،كما تقع عمى عاتقو التزامات
أقرتيا النصوص التشريعية والتنظيمية ،وأحكاـ اإلتفاقيات الجماعية لمعمؿ (الفقرة الثانية).
الفقرة األولى
حـــقوق العمال أثناء التكوين الميني
مف أىـ الحقوؽ التي يبقى العامؿ متمتعا بيا أثناء فترة تمقيو التكويف ىي اإلحتفاظ بمنصب
عممو ،ميما كانت مدتو ،وأيضا يبقى متمتعا بنفس الحقوؽ كما لو كاف يمارس في عممو ،باإلضافة
إلى احتساب مدة التكويف ضمف أقدمية العامؿ ،وفي مقابؿ ذلؾ تبقى سمطة المستخدـ عميو في اإلدارة
واإلشراؼ والتوجيو ،باإلضافة إلى السمطة التأديبية ،1وذلؾ نتيجة بقاء عالقة التبعية قائمة بيف العامؿ
والييئة المستخدمة وعدـ انقطاعيا ،ما يخوؿ لممستخدـ ممارسة جميع سمطاتو عميو.
حيث تعتبر الفترة التي يقضييا العامؿ في التكويف فترة تندرج ضمف فترات أداء العمؿ ،فال يحؽ
لممستخدـ تعميؽ عالقة العمؿ أثنائيا أو قطعيا ،كما منح المشرع الجزائري المسجؿ لمزاولة دروس
التكويف الحؽ في اإلستفادة مف تكييؼ وقت عممو أو مف عطمة خاصة مع االحتفاظ بمنصب عممو
بشرط موافقة المستخدـ عمى ذلؾ.2

1

رحوي فؤاد ،مرجع سابؽ ،ص .85

2

المادة  60مف قانوف  11/90المتعمؽ بعالقات العمؿ.
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وىو ما كرستو اإلتفاقيات الجماعية لمعمؿ ،حيث منحت بعض اإلتفاقيات الجماعية العامؿ الذي
يتمقى تكوينا مف طرؼ المؤسسة ،الحؽ في أجر يشمؿ األجر األساسي الموافؽ لرتبة أخر منصب
شغمو ،باإلضافة إلى تعويض األقدمية والخدمات االجتماعية ومنحة التوثيؽ ،وكذا تعويض التربص
باإلضافة إلى التكفؿ بمصاريؼ التنقؿ.1
وفي ىذا الشأف ،نجد االتفاقية الجماعية لشركة طب العمؿ لمصناعات الكيربائية والغازية عمى
سبيؿ المثاؿ ،قد منحت العامؿ المسجؿ لمتابعة تكويف بمبادرة المؤسسة في الجزائر خالؿ مدة التكويف
كميا أجرة متكونة مف العناصر التالية:
 األجر القاعدي المناسب لرتبتو. التعويض المتعمؽ باألقدمية. الخدمات االجتماعية. عالوة التوثيؽ. وكذا تعويض التربص كما ىو محدد في االتفاقية. كما يستفيد مف التكفؿ بمصاريؼ النقؿ وفقا لمشروط التي يحددىا التنظيـ الداخمي لممؤسسة.2الفقرة الثانية
واجبــــات العامل أثناء التكوين الميني
إذا كاف المشرع الجزائري قد اعتبر التكويف المستمر حقا مف الحقوؽ األساسية لمعماؿ ،فإنو في
المقابؿ ألزـ العامؿ المكمؼ بالتكويف بمتابعة الدروس ،الدورات ،أعماؿ التكويف أو تحسيف المستوى
التي ينظميا المستخدـ قصد تجديد المعارؼ المينية والتكنولوجية وتطويرىا ،3ألف المشاركة في
التكويف ىو مف جية حؽ لمعامؿ ،ومف جية أخرى التزاـ يقع عميو ،ذلؾ أف اليدؼ مف ىذه العممية ىو
تحسيف المستوى لمرفع مف اإلنتاج أو الخدمات.

1

بف عزوز بف صابر ،اإلتفاقيات الجماعية لمعمؿ في التشريع الجزائري والمقارف ،مرجع سابؽ ،ص .243

2

المادة  127مف االتفاقية الجماعية لشركة طب العمؿ لمصناعات الكيربائية والغازية.

3

المادة  57مف قانوف  11/90المتعمؽ بعالقات العمؿ.
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وىو أيضا ما ذىبت إليو االتفاقيات الجماعية التي اعتبرت عدـ حضور العامؿ لدورات التكويف
دوف عذر مقبوؿ خطأ مينيا ،يعاقب عميو حسب العقوبات المقررة في النظاـ الداخمي ،1باعتباره التزاما
يقع عميو القياـ بو.
ومف جية أخرى ،يمكف أف يكوف العامؿ مسؤوال عف أعماؿ التكويف ،ألنو لممؤسسة المستخدمة
تكميؼ بعض العماؿ لممساىمة في تكويف العماؿ نظ ار لما يتمتعوف بو مف قدرات لكفاءتيـ أو مستواىـ
الميني ،طبقا لما جاءت بو المادة  59مف قانوف  11/90المتعمؽ بعالقات العمؿ ،ففي ىذه الحالة ال
يمكف لمعامؿ أف يرفض ذلؾ ،ومقابؿ ذلؾ يتمقى تعويضا ساعيا تحدد قيمتو عف طريؽ التنظيـ حتى
يتمكف مف القياـ بالميمة الموكمة إليو.2
بالتالي ال يجوز لمعامؿ أف يرفض تكوينا مقر ار بموجب الخطة الداخمية لمتكويف ،وفي ىذا
الصدد اعتبر االجتياد القضائي الفرنسي رفض التكويف كخطأ مؤدي لمتسريح ،ذلؾ أف التكويف يدخؿ
ضمف المياـ الموكمة لمعامؿ في إطار عالقة العمؿ ،ورفض التكويف يعتبر رفضا لتنفيذ عالقة العمؿ
يترتب عنو التسريح.3
وبيذا ،يظير التكويف مف طرؼ الييئة المستخدمة كأىـ الوسائؿ التي تساىـ في تزويد
المؤسسات باليد العاممة المؤىمة ،باإلضافة إلى تكييؼ العماؿ في مناصب عمميـ بصورة مستقرة
تماشيا مع التغيرات التقنية والتكنولوجية وظروؼ العمؿ ،وبالتالي ىو ذو فائدة مزدوجة ،مف حيث ترقية
العامؿ وحمايتو مف التسريح ،وكذا تطوير المؤسسة وزيادة إنتاجيا ،4خاصة مع التغيرات والتطورات
االقتصادية التي جعمت مف العامؿ القاطرة األساسية لجميع اإلصالحات.
مف كؿ ما سبؽ ،نخمص بالقوؿ أف التكويف الميني والتشغيؿ مسألتاف متالزمتاف ،حيث ال يمكف
الفصؿ بيف عمميتي التكويف والتشغيؿ ،خاصة مع تطور عالقات العمؿ ،فالتقائيما معا يؤدي إلى
تحقيؽ العمالة الكاممة والمحافظة عمى استقرارىا ،إذ يشكؿ التكويف المستمر اليوـ رىانا الكتساب الخبرة
العممية والكفاءات الضرورية لممارسة النشاط الميني والتكيؼ معو ،غايتو األولى تحسيف كفاءات
1

المادة  95مف االتفاقية الجماعية لممؤسسة العمومية لممياه.

2

المادة  33مف االتفاقية الجماعية لمشركة الوطنية لتسويؽ وتوزيع المواد البترولية نفطاؿ.

3

ذيب عبد السالـ ،مرجع سابؽ ،ص .315

4

ىدفي بشير ،الوجيز في شرح قانوف العمؿ ،مرجع سابؽ ،ص .180
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المؤسسات ،ألف المجوء إلى التكويف المستمر لمعماؿ أصبح الوسيمة األثر نجاعة التي تؤدي إلى
استقرار عالقات العمؿ وتضمف بقاء المؤسسة في عالـ المنافسة ،وىو ما يساىـ في تجسيد حؽ العمؿ
لجميع المواطنيف دوف تفرقة ،وتحقيؽ أقصى كفاءة لتسييؿ حصوؿ المؤسسات عمى العمالة المطموبة
والمناسبة ،ىذا كمو في ظؿ عولمة معاصرة استتبعيا تطورات تقنية وتكنولوجية فرضت عمى عالـ
الشغؿ ،تستمزـ توافر يد عاممة متكيفة مع األوضاع والظروؼ المتغيرة التي تفرضيا التطورات العالمية
عمى عالـ الشغؿ ،سواء كاف ىذا التكويف مف المؤسسة المستخدمة أو مف طرؼ المؤسسات التكوينية
لموصوؿ إلى تحقيؽ األمف الوظيفي لمعامؿ ،ليصبح في الوقت الحالي التزاـ يتقاسمو طرفي عالقة
العمؿ معا.
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المبحث الثاني

الــتكريس الــقانوني لمبدأ ديمومة عالقة العمل
مف أجؿ الوصوؿ إلى عالقات عمؿ مستقرة تدخؿ المشرع ليجعؿ مف عقد العمؿ غير محدد
المدة كشكؿ أساسي لعالقات العمؿ القائمة بيف العامؿ والمستخدـ ،ىذا التدخؿ الذي يعتبر مساىمة
منو في تدعيـ مبدأ الحفاظ عمى منصب العمؿ 1واستم اررية عالقة العمؿ ،بتكريسو لمبدأ ديمومة عالقة
العمؿ ،حيث تنشأ عالقة العمؿ كقاعدة عامة لمدة غير محددة وذلؾ حفاظا وضمانا الستم اررية ىذه
العالقة التي تربط العامؿ بالييئة المستخدمة ،غير أنو استثناء عف القاعدة العامة يمكف إبراـ عالقة
العمؿ لمدة محددة ،التي حاوؿ المشرع التقميص منيا قدر اإلمكاف مف خالؿ تقييدىا بشروط معينة
حتى ال يتحوؿ االستثناء إلى قاعدة.
فالمالحظ عمى قوانيف التسعينات والتي جاءت حتى تتالءـ مع األوضاع االقتصادية المتغيرة
أنيا حاولت التوفيؽ بيف مصمحتيف متعارضتيف ،ىما مصمحة العامؿ ومصمحة المستخدـ ،2مف خالؿ
تقرير وتكريس أساسا مبدأ ديمومة عالقة العمؿ ،وىو المبدأ الذي كاف سائدا في القوانيف السابقة ،ىذا
مع إمكانية المجوء إلى نظاـ التعاقد لمدة محددة عمى سبيؿ االستثناء ،ألف عقد العمؿ المحدد المدة
أممتو المرونة في العمؿ ،باعتباره قد يكوف أكثر نجاعة لممستخدـ بحيث يقاـ بأقؿ تكمفة مقارنة مع
العقد الغير محدد المدة ،بما يزيد مف قدرتو التنافسية ،باإلضافة إلى مساىمتو في امتصاص البطالة
ليتصادـ بذلؾ مبدأ استم اررية عالقة العمؿ مع فكرة المرونة في العمؿ (المطمب األوؿ).
وبمناسبة التعرض بالدراسة إلى استقرار عالقة العمؿ فإننا نقؼ أماـ مصطمح يبدو بنفس معنى
اإلستقرار التعاقدي وىو اإلستقرار الوظيفي أو ما يعبر عنو باستقرار العمالة ،فما يمكف قولو ىنا ىو
أف استقرار العمالة ال يرجع دائما إلى استدامة العالقة التعاقدية ألف اإلستقرار الوظيفي ىو الحفاظ
عمى العمؿ ،وذلؾ بوضع قيودا عمى استعماؿ حؽ اإلنياء مف جانب واحد ،3أو عمى األقؿ تخفيض
حاالت إنياء عالقة العمؿ ،بغية المحافظة عمى عالقات العمؿ ،وىو ما تجمى بإحاطة المشرع
YACOUB Zina, La dépermanisation des relations de travail en droit algérien: enjeux
économiques et protection de l’emploi, communication au colloque national, L’impact de la
conjoncture économique sur la relation de travail dans le droit algérien, op.cit, p 22.
2

1

بف صاري ياسيف ،عقد العمؿ المحدد المدة ،دار ىومة ،الجزائر  ،2004ص .08

KERBOURCH Jean-Yves, L’imbroglio juridique des politiques de lutte contre l’instabilité de
l’emploi, étude travail et emploi, n 85, janvier 2001, p 05.
36
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الجزائري ىذه االستم اررية بمجموعة مف الضمانات التي تحمي العامؿ مف إنياء عقده تعسفيا ،تشكؿ
بالنظر لتعددىا نظاما وقائيا وردعيا ،ىذا يجعمنا نتساءؿ عف إلى أي حد يمكف اعتبار المشرع
الجزائري قد حمى العامؿ مف خالؿ عقد العمؿ غير المحدد المدة؟ (المطمب الثاني).
المطمب األول
تصادم مبدأ استمرارية عالقة العمل مع فكرة المرونة في العمل
يعبر اإلستقرار التعاقدي عف قوة االرتباط بيف العامؿ والمستخدـ دوف التأثر باألحداث التي تيدد
عالقة العمؿ التي تربطيـ ،ليظير مبدأ ديمومة عالقة العمؿ كأحد أىـ وسائؿ تحقيؽ ذلؾ ،1ىذه
الديمومة التي تعكس استقرار عالقة العمؿ واستم ارريتيا عمى الرغـ مف المتغيرات االقتصادية ،أو
األحداث واألسباب الشخصية ،أو الظواىر الطبيعية التي تمس أدائيا ،2وىذا كمو ال يكوف إال بالتعاقد
بموجب عقد عمؿ غير محدد المدة ،غير أنو وبحجة االستجابة لتداعيات المرونة في العمؿ يتـ المجوء
إلى التعاقد لمدة محددة ،ولكف ىؿ يمكف الحفاظ عمى مبدأ استم اررية عالقات العمؿ مع إدخاؿ المرونة
في العمؿ؟.
فمف أجؿ الحفاظ عمى استقرار عالقة العمؿ تشدد المشرع في تنظيـ عقود العمؿ محددة المدة
لتحقيؽ ىدؼ أساسي ىو جعؿ عقود العمؿ الغير محددة المدة ىي األصؿ ،أما المحددة المدة فيي
مجرد استثناء أممتيا الظروؼ االقتصادية والمرونة في العمؿ ،وال يمكف المجوء إلييا إال في حاالت
محددة ،ووفقا لشروط معينة (الفرع األوؿ).
فإذا كاف عقد العمؿ غير المحدد المدة شعار استقرار عالقة العمؿ ،فعقد العمؿ المحدد المدة
ىو شعار ىشاشة عالقة العمؿ ،ألف عقد العمؿ المحدد المدة عقد مؤقت انتياؤه متوقؼ عمى انتياء
النشاط أو األجؿ دوف إجراءات ،عمى عكس عقود العمؿ الغير محدد المدة فيي مستقرة ألنيا محمية
مف حؽ اإلنياء مف جانب واحد ،3تحت طائمة التعرض لعقوبات في حالة إنيائو مف جانب واحد.

1

KERBOURCH Jean-Yves, op.cit, p 05.
ABIDI Mokhtar, Dualité du marché du travail: état social et sécurité économique en Tunisie, sur
le site: www.memoire online.com.
3
ABIDI Mokhtar, Ibid.
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وعمى الرغـ مف خصوصية ىذا النوع مف العقود إال أف المشرع الجزائري لـ يورد تعريفا لو
يوضح فيو خصائصو ،1حيث اكتفى بتحديد حاالت إبرامو وشروطو ،ولكف مف أجؿ ضماف استثنائية
ىذا العقد ذىب إلى تقرير عقوبات عمى مخالفة أحكامو ،في مقدمتيا إعادة تكييؼ عقود العمؿ مف
محددة المدة إلى غير محددة المدة ،باإلضافة إلى تقرير عقوبات جزائية (الفرع الثاني).
الفرع األول
عقد العمل المحدد المدة كــتقنية لممرونـة في العمل
مما يمكف قولو أف المرونة في العمؿ ىي قدرة الييئة المستخدمة في التحكـ وتكييؼ عماليا
حسب التطورات التي تط أر عمييا ،والتي أصبحت في وقتنا الحالي تعني التراجع عف معايير العمؿ
الدولية واخضاع العماؿ وشروط العمؿ لقانوف السوؽ ،حيث أف تشريع العمؿ جاء مف منطمؽ يتعمؽ
بالصراع الدائـ بيف المستخدـ والعامؿ ،فاألوؿ يطالب بالمرونة في العمؿ واألخر يطالب باستقرار
الشغؿ والحماية االجتماعية ،2لذلؾ يواجو سوؽ العمؿ اليوـ تطورات وتغيرات متجددة تبدو المرونة
بمقتضاه ضرورية في وقت أصبحت فيو المحافظة عمى الشغؿ أصعب مف إحداث مناصب شغؿ
جديدة ،وأصبحت فيو المحافظة عمى بقاء المؤسسة أىـ مف ازدىارىا وتطورىا.
حيث فرضت التطورات االقتصادية العالمية عمى أي بمد أراد مجاراتيا تطوير وتحديث ىياكمو
االقتصادية الداخمية ومالءمتيا بشكؿ يضمف لو مسايرة ىذا الوضع االقتصادي ،3ىذه اإلصالحات
التي اعتمدتيا الدولة مع نياية القرف الماضي أدت إلى تخمي ىذه األخيرة عف دورىا كفاعؿ في المجاؿ
اإلقتصادي ،وافساح المجاؿ لمقطاع الخاص الذي فرض نفسو مع مرور الوقت كفاعؿ أساسي ضمف
1

قدـ الفقو عدة تعريفات لعقد العمؿ المحدد المدة ،تتفؽ أغمبيا في ربط ىذا النوع مف العقود بأجؿ معيف أو بإنجاز
عمؿ معيف ،مف ىذه التعريفات أنو« اتفاؽ يمتزـ بموجبو أحد األشخاص وىو العامؿ بالعمؿ لحساب شخص آخر وىو
صاحب العمؿ تحت إشرافو وادارتو وتوجييو لمدة محددة ،قد يكوف مرتبط أجمو بواقعة مستقبمية مؤكدة ومحددة أو
يكوف في الغالب مرتبطا بإنجاز عمؿ معيف ،مقابؿ أجر معيف و محدد سمفا».
أحمية سميماف ،التنظيـ القانوني لعالقات العمؿ في التشريع الجزائري ،ج  ،02ديواف المطبوعات الجامعية ،الجزائر
 ،2002ص .15
VALLETTE Aline, op.cit, p521.

3

2

العماري محمد ،استقرار العالقات االجتماعية عامؿ ميـ في تحقيؽ التنمية ،المجمة اإللكترونية لندوات محاكـ فاس
الرباط ،عدد خاص عف مدونة الشغؿ ،العدد  ،04جواف  ،2006ص.55
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النسيج االقتصادي الوطني ،ولـ تعد الدولة تمارس وظيفتيا االجتماعية الحمائية لمعماؿ عف طريؽ
مؤسساتيا االقتصادية ،والتي تتمثؿ في سد عجزىا المالي بغرض اإلبقاء عمى مناصب العمؿ القائمة
لدييا.
انطالقا مف ذلؾ ،أصبحت المحافظة عمى مناصب العمؿ ضمف آخر انشغاالت الفاعميف في
القطاع الخاص ،الذي يخضع بشكؿ أساسي العتبار الفعالية االقتصادية والبحث عف الربح والمردودية
المالية لضماف بقائو واستم ارره في وسط اقتصاد تنافسي ،ىذا الوضع الذي صاحبو إجراء تغير جوىري
في سياسة الدولة اتجاه قضايا العمؿ ،ووضع االعتبارات االقتصادية والتجارية في المقدمة عمى حساب
االعتبارات االجتماعية ،في ظؿ غياب االىتماـ بمسائؿ حقوؽ الطبقة العاممة بوجو عاـ ،نتيجة
التطبيؽ الصارـ لقواعد االقتصاد الجديد القائـ عمى آليات اقتصاد السوؽ كمحرؾ لالقتصاد دوف
اعتبار الجوانب اإلنسانية أو االجتماعية ،كؿ ىذه المتغيرات فرضت واقعا جديدا في مجاؿ عالقات
العمؿ ،1ىذا الواقع الجديد الذي رتب آثا ار غير محمودة عمى العماؿ مف جية بالنسبة الستم اررية
عالقات العمؿ بصفة خاصة ،وعمى الوضع اإلجتماعي لمعماؿ بشكؿ عاـ ،وعمى المؤسسات الفاعمة
في القطاع الخاص مف جية أخرى بتحميميا أعباء إضافية كانت الدولة ىي المتكفؿ األوؿ بيا ،2مثؿ
األعباء االجتماعية لمعماؿ في مقدمتيا األجور ،وعبء اإلحتفاظ بعالقات عمؿ ال تكوف في حاجة
إلييا في األصؿ ،فحسبيا كؿ تمؾ األمور مف شأنيا أف تؤثر عمى تطور ىذه المؤسسات واستم ارريتيا.
بيذا أصبحت المؤسسات االقتصادية تنظر إلى اإلستقرار التعاقدي عمى أنو مرادفا لمجمود
وتباطؤ التنمية االقتصادية ،وىو ما يتعارض مع الوضع الذي فرضو عمييا الوضع االقتصادي الذي
يتطمب أكبر مرونة في العمؿ ،فحسبيا زيادة اإلنتاج وتحسينو وادخاؿ التكنولوجيا ىي أسباب لمتخمي
عف عقود العمؿ الغير محدد المدة والمجوء إلى نمط آخر مف التعاقد أكثر مرونة ىو التعاقد لمدة
محددة ،3ما جعؿ المشرع يتدخؿ بتنظيـ ىذا النوع مف العقود حتى ال يتحوؿ إلى وسيمة لمتخمي عف
مبدأ ديمومة عالقة العمؿ.

1

محمد عبد اهلل الظاىر ،مرجع سابؽ ،ص .271

2

ديباجة ممتقى الظروؼ االقتصادية لممؤسسة وأثرىا عمى عالقات العمؿ في التشريع الجزائري ،ممتقى وطني ،كمية
الحقوؽ ،جامعة جيجؿ  ،يومي 10و  11مارس  ،2010ص .02
VALLETTE Aline, op.cit, p137.
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فبالرغـ مف صفة المرونة التي جاء بيا التشريع الجزائري في التعامؿ مع العقود المحددة المدة
إال أنيا تبقى عقودا استثنائية ،ليس لممستخدـ المجوء إلى إبراميا إال في إطار الحاالت المنصوص
عمييا قانونا ،إذ يبرـ عقد العمؿ كأصؿ لمدة غير محددة ،إال إذا نص عمى غير ذلؾ كتابة مع
ضرورة مراعاة بعض الشروط اليامة.
وبما أف أصحاب العمؿ دائما تستيوييـ المزايا التي يحققيا التعاقد بعقود عمؿ محددة المدة ،ألف
تحديد مدة العقد يخدـ أكثر مصمحة المستخدـ ،1ىذا ما دفع المشرع لمتدخؿ مف أجؿ كبح أىواء
المستخدميف بحصر مجاؿ إبراـ عقد العمؿ المحدد المدة (الفقرة األولى) ،وفرض مجموعة مف الشروط
الخاصة واالستثنائية إلبراـ عقد العمؿ المحدد المدة (الفقرة الثانية).
الفقرة األولى
التحديد القانوني لحاالت إبرام عقد العمل المحدد المدة
حاوؿ المشرع أف يولي اىتماما خاصا بعقد العمؿ محدد المدة ،ويجد ىذا االىتماـ أساسو في
ضرورة التعامؿ بحذر كبير مع كؿ عقد يخرج عف دائرة المثالي ،مف خالؿ إخضاعو ألحكاـ
استثنائية ،وىو ما تجمى بحصر مجاؿ إبرامو ،فمف بيف أىـ قواعد ىذا العقد ىي ضرورة احتراـ أطراؼ
العقد شرط الحالة المعتمد عمييا لمتعاقد مؤقتا ،إذ اعتمد المشرع عمى نظاـ الحصر القانوني ليذه
الحاالت ،ولكف يأخذ فيو عنصر الحصر طابع نسبي.2
حيث تـ الحفاظ عمى المبدأ العاـ الذي كاف سائدا في القوانيف السابقة ،فيبقى عقد العمؿ محدد
المدة عقد استثنائي ،وليس لممستخدـ حرية مطمقة في المجوء إلى إبرامو إال في إطار الحاالت
المنصوص عمييا بموجب المادة  12مف القانوف  ،11/90إذ حددىا في البداية بأربعة حاالت كما
يمي ":يمكن إبرام عقد العمل لمدة محدودة بالتوقيت الكامل أو التوقيت الجزئي في الحاالت
المنصوص عمييا صراحة أدناه:
 -عندما يوظف العامل لتنفيذ عمل مرتبط بعقود أشغال أو خدمات غير متجددة.

SAUZE Damien, Construction et stabilité du CDI comme norme d'emploi en France: enjeux de la
maîtrise de la durée de la relation salariale, Forum 2001 de la Régulation, Paris, 11 et 12 octobre
2001, p 09.
2

بف صاري ياسيف ،مرجع سابؽ ،ص .47
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 عندما يتعمق األمر باستخالف عامل مثبت في منصب تغيب عنو مؤقتا ،ويجب عمىالمستخدم أن يحتفظ بمنصب العمل لصاحبو.
 عندما يتطمب األمر من الييئة المستخدمة إجراء أشغال دورية ذات طابع متقطع. عندما يبرر ذلك تزايد العمل أو أسباب موسمية".ثـ عدلت وتممت ىذه المادة بموجب األمر رقـ  21/96المعدؿ والمتمـ لقانوف  ،111/90الذي
أضافت المادة  02منو حالة جديدة كما يمي ":عندما يتعمق األمر بنشاطات أو أشغال ذات مدة
محدودة أو مؤقتة بحكم طبيعتيا".
أوال :تنفيذ أعمال مرتبطة بعقود أشغال أو خدمات غير متجددة
لـ يعتف المشرع الجزائري بتنظيـ ىذه الحالة ،حيث اكتفى بذكرىا كحالة تبرر المجوء إلى إبراـ
عقد عمؿ ذي مدة محددة ،ولكف أطرىا النظاـ السابؽ بالمرسوـ رقـ 203/87المؤرخ في01
سبتمبر ،1987الذي يحدد شروط مدة عالقة العمؿ واستمرارىا في أعماؿ البناء واألشغاؿ العمومية
نظ ار لطبيعتيا المؤقتة بإضفاء عمييا صفة األشغاؿ الغير متجددة ،وأحاطيا بنوع مف الصرامة مف
حيث تنظيميا ،لضماف أكبر استقرار لمعامؿ في منصبو.2
وبالرجوع إلى نص المادة /12ؼ 1مف قانوف  ،11/90يتضح جميا أف المشرع يفترض وجود
عقد مسبؽ مع الغير موضوعو القياـ بأشغاؿ أو تقديـ خدمات غير متجددة لفائدة أحد الزبائف ،3لتكوف
بذلؾ عبارة عدـ التجديد المستعممة في صياغة ىذه الحالة ىي المبرر القانوني الذي أوجده قصد إبراـ
عقد عمؿ محدد المدة وفقا ليذه الحالة.
تجد حالة تنفيذ أعماؿ مرتبطة بعقود أشغاؿ أو خدمات غير متجددة ليا وجود في العقود التي
تبرميا مؤسسة البناء واألشغاؿ العمومية مع عدد معيف مف العماؿ إلنجاز عمؿ أو خدمة غير

1

قانوف رقـ  11/90المؤرخ في  21أفريؿ  ،1990المتعمؽ بعالقات العمؿ ،ج ر ،17المعدؿ والمتمـ باألمر رقـ
 29/91المؤرخ في  21ديسمبر ،1991ج ر ،68واألمر  21/96المؤرخ في  09جويمية  ،1996ج ر  ،43واألمر
رقـ  02/97المؤرخ في  11جانفي  ،1997ج ر.03

2

كمير كورساؿ وآخروف ،قانوف المؤسسات ،منشورات بيرتي ،الجزائر  ،2005ص .22

3

عبد الحميـ أكموف ،تحرير العقود اإلدارية والمينية في ظؿ تشريع العمؿ والقانوف اإلداري ،قصر الكتاب ،البميدة
 ،2007ص .33
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متجددة ،كإنجاز مؤسسة تعميمية أو قطاع صحي ،إذ تتطمب ىذه األعماؿ عقود محددة المدة بسبب
طبيعة نشاطيا الغير مستمر ،وتقاس مدتيا بمدة انجاز العمؿ أو الخدمة ،وبمجرد انتياء ىذه األعماؿ
ينتيي عقد العمؿ المبرـ لمدة محددة.1
والمؤسسات التي تمجأ إلى ىذه الحالة ىي تمؾ التي تعتمد في نشاطيا عمى ورشات البناء
باإلضافة إلى األمف والحراسة ،كمما تعمؽ األمر بتنفيذ أشغاؿ ظرفية تحتاج إلى ميارات خاصة كما
ىو الحاؿ عند إضافة عمميات تكويف لفئات بعض العماؿ ،أو أشغاؿ استثنائية تتعمؽ بالبناء داخؿ
المؤسسة ،2كؿ ىذه الوضعيات تطرح ضرورة االستعانة بمختصيف عف طريؽ عقود عمؿ محددة
المدة ،مدتيا ىي مدة انجاز العمؿ المبرـ مف أجمو العقد.
ثانيا :عندما يتعمق األمر باستخالف عامل في منصب تغيب عنو صاحبو مؤقتا
وفقا لما نصت عميو المادة /12ؼ 2فإف االستخالؼ الذي يبرر المجوء إلى عقد عمؿ محدد
المدة ىو عندما يتعمؽ األمر بعمؿ أو خدمات دائمة داخؿ المؤسسة لكف صاحب منصب العمؿ
المتعاقد معو لمدة غير محددة اعترض تنفيذ عالقة عممو سبب جعمو يتوقؼ عف العمؿ مؤقتا ،فينا
يجوز أثناء غيابو تشغيؿ عامؿ آخر لمدة محددة.
وعميو استنادا ليذه المادة يشترط الستيفاء ىذه الحالة توافر الشروط التالية:
 أف يكوف العامؿ المستخمؼ والمتغيب عف عممو مثبتا في منصب عممو ،بمعنى أف العامؿالمقصود ىنا ىو ذلؾ العامؿ الذي خضع إلى فترة تجريبية وكانت ناجحة وتـ ترسيمو في منصب
عمؿ دائـ بموجب عقد عمؿ غير محدد المدة ،وكما يفيـ مف نص المادة  /12ؼ 2أنو إذا تعمؽ
األمر بانقطاع عامؿ في فترة تجربة ولـ يثبت بعد فانو ال يمكف استخالفو ،3وىو ما يفيد بأف العامؿ
المثبت يتمتع بحصانة قانونية تفيد بعدـ إمكانية تعديؿ أو إنياء عقده إال وفقا إلجراءات خاصة.4

1

بف عزوز بف صابر ،نشأة عالقة العمؿ الفردية في التشريع الجزائري والمقارف ،دار الحامد لمنشر والتوزيع ،األردف
 ،2011ص .75

2

عبد الحميـ أكموف ،مرجع سابؽ ،ص .34
KORICHE Mohammed Nasr Eddine, Droit du travail: les transformations du droit algérien du
travail entre statut et contrat, Office des Publications Universitaires, tome 01, Alger 2009, p
139.

4

بف عزوز بف صابر ،نشأة عالقة العمؿ الفردية في التشريع الجزائري والمقارف ،مرجع سابؽ ،ص .75
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 كما يشترط أف يكوف غياب العامؿ المستخمؼ مؤقتا ،والمقصود بالوقتية ىنا أف تكوف عالقةالعمؿ توقفت لمدة مؤقتة فقط ولـ تنقطع ،مما يعني وجود العامؿ في وضعية مف وضعيات تعميؽ
عالقة عممو ،ىذه الوضعيات التي تسمح بتوقيؼ عالقة العمؿ لمدة مؤقتة فقط ،والتي نظميا المشرع
تحت عنواف تعميؽ عالقة العمؿ ،كما ىو الحاؿ عند ذىاب العامؿ ألداء واجب الخدمة الوطنية أو
حصولو عمى عطمة مرضية ،وأيضا استفادة العاممة مف عطمة األمومة ،وغيرىا مف الحاالت التي
نظميا المشرع في المادة  64مف قانوف  ،111/90كما نظمتيا االتفاقيات الجماعية لمعمؿ.
 وأيضا يقع عمى المستخدـ التزاـ االحتفاظ بمنصب العمؿ لصاحبو ،ألف توقؼ العامؿ لمدةمؤقتة ىي وضعية قانونية يسمح فييا لمعامؿ بالتغيب عف عممو لوجوده في إحدى وضعيات التعميؽ
الذي يعتبر رخصة قانونية تسمح لمعامؿ بالحفاظ عمى منصب عممو ،عف طريؽ إعادة إدماجو في
منصب عممو أو منصب عمؿ مماثؿ في األجر كما ىو مقرر في المادة  65مف قانوف  ،11/90بما
يفيد عدـ انقطاع العالقة بيف المستخدـ والعامؿ المتغيب وانما تعميقيا فقط ،وىنا يكوف لممستخدـ إما
ترؾ المنصب شاغ ار إلى حيف انتياء فترة التعميؽ ،أو أف يمجأ إلى إبراـ عقد عمؿ محدد المدة في
منصب العمؿ الذي تغيب عنو صاحبو مؤقتا ضمانا لمصمحة الشغؿ ،و أيضا إذا كانت خصوصية
المنصب تتطمب ذلؾ.2
ثالثا :عندما يتطمب األمر من الييئة المستخدمة تنفيذ أشغال دورية ذات طابع متقطع
يقصد باألشغاؿ الدورية ذات الطابع المتقطع تمؾ األعماؿ واألشغاؿ الدائمة ولكنيا غير
مستمرة ،إذ تتجدد ىذه األعماؿ وتتكرر خالؿ مدد متقطعة ،وىي تمؾ األشغاؿ التي تصنؼ ما بيف

1

تنص المادة  64مف قانوف  11/90عمى أنو ":تعمق عالقة العمل قانونا لألسباب التالية:
 -اتفاق الطرفين المتبادل.

 عطل مرضية أو ما يماثميا كتمك التي ينص عمييا التشريع والتنظيم المتعمقين بالضمان االجتماعي. أداء التزامات الخدمة الوطنية وفترات اإلبقاء ضمن قوات االحتياط أو التدريب أو في إطارىا. -ممارسة ميمة انتخابية عمومية.

 حرمان العامل من الحرية ما لم يصدر ضده حكم قضائي نيائي. صدور قرار تأديبي يعمق ممارسة الوظيفة. ممارسة حق اإلضراب. -عطمة بدون أجر".

KORICHE Mohammed Nasr Eddine, Droit du travail, op.cit, p 138.
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الخدمات والنشاطات الموسمية ،قد تكوف في معظميا نشاطات تتطمب المزيد مف عدد العماؿ وبعض
الخبرات والميارات واألشغاؿ داخؿ المؤسسة.1
وعميو ،حتى تتحقؽ ىذه الحالة يجب توافر الشرطيف التالييف:
 يتمثؿ الشرط األوؿ في تنفيذ الييئة المستخدمة أشغاؿ دورية ،فاألشغاؿ الدورية ىي النشاطالذي يمجأ المستخدـ مف أجمو إلى التعاقد مف حيف آلخر بموجب عقود محددة المدة ،ويخرج عف
النشاط العادي والمألوؼ الذي يمارسو ،ناىيؾ عف تميزه بعدـ االستمرار في الزمف ،2حيث يدوـ فترة
زمنية معينة ثـ يتوقؼ.
 أما الشرط الثاني فيو الطابع المؤقت لألشغاؿ الدورية ،بحيث أف األشغاؿ المقصودة ىيتمؾ التي يتخمميا بحكـ طبيعتيا فترات مف الفراغ يجعميا تتوقؼ تماما عف أداء مياميا ولكف ليس
بصفة نيائية.
ومف أمثمة األشغاؿ الدورية ذات الطابع المؤقت مختمؼ أعماؿ الصيانة الصناعية المتخصصة
الواجب أدائيا بصفة منتظمة ،شحف أو تفريغ البضائع مف أو عمى متف السفف أو القطارات ،3فكميا
حاالت تبرر المجوء إلى إبراـ عقود عمؿ ذي مدة محددة نظ ار لمطابع الدوري والمتقطع الذي تتميز بو
ىذه األشغاؿ.
ومما تجدر اإلشارة إليو ،أف حالة األشغاؿ الدورية ذات الطابع المتقطع تختمؼ عف حالة تنفيذ
عمؿ مرتبط بعقود أشغاؿ أو خدمات غير متجددة ،في كوف ىذه األخيرة ال تتسـ بطابع التجديد خالفا
لحالة األشغاؿ الدورية ذات الطابع المتقطع.
رابعا :تزايــــد العمل أو أسباب موسميـــــة
جاءت الفقرة الثالثة مف المادة  12السابقة لتحمؿ تحت عنواف واحد " تزايد العمؿ أو أسباب
موسمية" لتبدو كحالة واحدة تبرر لجوء المستخدـ إلى االستعانة بعماؿ مؤقتيف ،لكنيا في الحقيقة تضـ
حالتيف ،ىما تزايد العمؿ واألسباب الموسمية.

1

عبد الحميـ أكموف ،مرجع سابؽ ،ص .35

2

بف عزوز بف صابر ،نشأة عالقة العمؿ الفردية في التشريع الجزائري والمقارف ،مرجع سابؽ ،ص .76

3

بف صاري ياسيف ،عقد العمؿ المحدد المدة ،مرجع سابؽ ،ص .66
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الباب األول/الفصل األول

فجعؿ المشرع تزايد حجـ العمؿ مبر ار لمتعاقد بموجب عقود عمؿ محددة المدة ،وتزايد العمؿ
المقصود ىنا ىو التزايد االستثنائي ،بحيث يكوف ىناؾ نشاط دائـ ومستمر لممؤسسة لكف ىذا النشاط
يمكف أف يط أر عميو حدث ظرفي ومؤقت ،1ليكوف بذلؾ التزايد في حجـ العمؿ استثنائيا ومؤقتا ،ىذا
الطابع ىو الذي يبرر ضرورة االستعانة بيد عامة مؤقتة فقط ،باعتبارىا تحقؽ المصمحة التجارية
لممستخدـ عف طريؽ تحقيؽ الربح بأقؿ تكمفة ،لكونيا تجنبو تكاليؼ العقود المبرمة لمدة غير محددة.2
ومف غير المعقوؿ أف يكوف قصد المشرع التزايد الدائـ في حجـ العمؿ ،ألف التزايد الكبير والدائـ في
حجـ العمؿ ال يمنع المستخدـ مف التعاقد بموجب عقود عمؿ غير محدد المدة ،خاصة إذا نظرنا إلى
اليدؼ مف وراء إقرار عقود العمؿ محددة المدة باإلضافة إلى اتجاه المشرع نحو حصر مجاؿ إبرامو
والتضييؽ مف نطاقو ،حتى ال يجعمو وسيمة في يد المستخدـ يستخدميا وقت ما شاء.
وىو األمر الذي ينتج عند ارتفاع نشاط المؤسسة مؤقتا مقارنة بنشاطيا أثناء الظروؼ العادية
ويمكف أف يتسبب في ارتفاع النشاط ازدياد الطمب عمى اإلنتاج أو ضرورة تنفيذ أشغاؿ إستعجالية وىو
ما ال يمكف مواجيتو بعدد العماؿ الموجوديف ،مما يتحتـ عمى المؤسسة أف تمجأ إلى االستعانة بعماؿ
آخريف لمواجية ىذه الظروؼ اإلستثنائية ،ىذه كميا أسباب تبرر لجوء المستخدـ إلى إبراـ عقود محػددة
المدة تنتيي مدتيا بانتياء سبب وجودىا.
بذلؾ ،يكوف تزايد العمؿ ذو طابعا استثنائيا ومؤقتا مثال عند تزايد الطمب عمى بعض المنتجات
في فترة األعياد ،ونفس الشيء بالنسبة لفترة الدخوؿ المدرسي.
أما األسباب الموسمية كوضعية تبرر المجوء إلى إبراـ عقود محددة المدة ،وفي ظؿ غياب
تحديد المشرع المقصود بيا ،باإلضافة إلى غياب المعالـ واألطر التي تحدد العمؿ الموسمي ومدتو
عمى خالؼ ما كاف عميو األمر في السابؽ الذي حددىا بثالثة أشير عمى األكثر ،3يمكف القوؿ أف
KORICHE Mohammed Nasr Eddine, Droit du travail, op.cit, p 138.

1

2

طربيت سعيد ،عقود العمؿ محددة المدة ،أطروحة دكتوراه عموـ في القانوف ،كمية الحقوؽ ،جامعة الجزائر  ،1سنة

3

نشير ىنا إلى أف قانوف  06/82المتعمؽ بعالقات العمؿ الفردية الممغى ،السابؽ الذكر ،قد عرؼ العمؿ الموسمي في

 ،2011ص .25

المادة  35منو بأنو ":يقصد بعبارة "األشغال الموسمية" األشغال التي ال تجري بسبب الظروف الطبيعية والمناخية ،بصفة

متواصمة وانما خالل الفترات المحددة بمقتضى المادة  27من ىذا القانون" ،كما حددت المادة /27ؼ 4مف نفس القانوف
مدة العمؿ الموسمي ،ونمؾ بنصيا عمى ما يمي ":عندما يتعمق األمر بأشغال ذات طابع موسمي تحدد عالقة العمل لمدة ال

تتجاوز مدة الموسم (ثالثة أشير )".
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الباب األول/الفصل األول

العمؿ الموسمي ىو عمؿ يتنبأ بو المستخدـ مسبقا الرتباطو بموسـ معيف ،ويجد عدـ تحديد مدة
الموسـ تبريره في كوف مدة الموسـ تختمؼ وال يمكف تحديدىا أو حسابيا ،فمثال في المجاؿ الفالحي لـ
يتـ تحديد ىذه المدة ألف نياية األعماؿ الموسمية مرتبطة بنياية الموسـ ،لتكوف بداية ونياية العقد ىي
بداية ونياية الموسـ.1
وفي ىذا الشأف ،يرى القضاء بأنو إذا كاف العامؿ قد وظؼ لفترات محددة تتناسب مثال مع
مواسـ جني الخضر والفواكو ولو لعدة مرات بموجب عقود محددة المدة ،وتكوف متقاطعة في الزمف فإف
ىذه العقود تكوف قد استجابت ألحكاـ الحالة الرابعة مف المادة  12مف قانوف  ،11/90طالما توافر
شرط التقاطع في الزمف واألسباب الموسمية.2
بناء عمى ما تقدـ ،يتميز العمؿ الموسمي بميزتيف أساسيتيف ىما:
 تكرار العمؿ حسب حركة النشاط في الفصؿ ،فالصيؼ مثال موسـ حصاد. العمـ المسبؽ لمعامؿ حوؿ العمؿ المطالب بو ،فالعمؿ الموسمي يستجيب ألشغاؿ متكررةبصفة دورية ،أي بصفة منتظمة وال دخؿ لممستخدـ فييا ،وانما مرتبطة بظواىر طبيعية أو تقنية
خاضعة لظروؼ اقتصادية أو اجتماعية ،3فتعد أعماال موسمية تمؾ األشغاؿ المرتبطة بجني
المحاصيؿ الزراعية ،وأيضا النشاطات السياحية المرتبطة بالفصوؿ كما ىو الحاؿ في مرشد الرحالت
السياحية.
مما سبؽ التطرؽ إليو في ىذه الحالة ،يتضح أف األعماؿ الموسمية التي تبرر المجوء إلى عقود
عمؿ محددة المدة ىي أشغاؿ وأعماؿ متكررة في فترات زمنية متقاطعة وبصفة دورية.
خامسا :نشاطات وأشغال ذات مدة محدودة أو مؤقتة بحكم طبيعتيا
وىي الحالة التي تمت إضافتيا بموجب تعديؿ  ،1996ىذا التعديؿ الذي جاء كنتيجة لمتطور
الذي عرفتو المنظومة التشريعية آف ذاؾ ،خاصة ذلؾ الذي لو عالقة بالحياة االقتصادية ،مع انتشار
الشركات التجارية التي تتطمب أساليب تقنية وقانونية حديثة لمتسيير ،تتماشى ومتطمبات اقتصاد السوؽ

1

طربيت سعيد ،عقود العمؿ محددة المدة ،مرجع سابؽ ،ص .25

2

بف صاري ياسيف ،عقد العمؿ المحدد المدة ،مرجع سابؽ ،ص .74

3

ذيب عبد السالـ ،مرجع سابؽ ،ص .93
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الباب األول/الفصل األول

كمسايرة القواعد الخاصة بتوظيؼ العماؿ في المؤسسات االقتصادية في القطاع العاـ أو الخاص،
والتي تمجأ إلى إبراـ عقود عمؿ محددة المدة حسب حاجتيا مف اليد العاممة.1
حيث جاء المشرع بعنواف يتعمؽ بنشاطات وأشغاؿ ذات مدة محدودة أو مؤقتة بطبيعتيا دوف
تحديد المقصود بيا ،وال حتى ذكر أمثمة عنيا ،والمالحظ عمى صياغة ىذه الحالة أنيا جاءت عامة
تندرج ضمنيا العديد مف الحاالت التي تسمح بإبراـ عقود عمؿ محددة المدة ،في ظؿ عدـ التحديد
لمنشاطات أو األشغاؿ ذات المدة المحددة أو المؤقتة بطبيعتيا ،مما يعني توسيع مجاؿ إبراـ ىذا النوع
مف العقود ،وبالتالي التقميؿ مف فرصة التعاقد بموجب عقد عمؿ غير محدد المدة ،وىو ما يمس بمبدأ
ديمومة عالقة العمؿ ،ما يترتب عميو خروج المشرع عف ىدفو األساسي بالحصر القانوني لمجاؿ إبراـ
عقد العمؿ محدد المدة حتى ال يجعمو وسيمة تخضع لسمطة المستخدـ.
والمالحظ عمى تعديؿ  1996فيما يخص الحالة الخامسة ،أنو يقدـ مفيوـ النشاط بصفة مستقمة
عف األشغاؿ ،فحسب ىذه الحالة يمكف أف تكوف ىناؾ أشغاؿ دوف أف ترتكز عمى أي نشاط أو العكس
أف يكوف ىناؾ نشاط غير قائـ عمى أشغاؿ ،ويبدو أف المشرع قد قاـ بيذا الفصؿ لمتوضيح بأف عقد
العمؿ المحدد المدة يمكف أف يكوف أساسو نشاط ظرفي منفصؿ عف النشاط العادي لممؤسسة ،ويمكف
أف يتعمؽ األمر بارتفاع حجـ النشاط الدائـ لممؤسسة الذي يتطمب توظيؼ عماؿ خالؿ مدة ارتفاع
النشاط ،كما قاـ المشرع فيما يخص ىذه الحالة بالفصؿ بيف عبارتي "المدة المحددة" و"الطبيعة المؤقتة"
مما يعني أف المشرع أراد التمييز بيف االحتياجات المؤقتة لميد العاممة والتي تكوف نتيجة التزايد الظرفي
لمعمؿ ،وتمؾ التي تحتاج إلييا حسب طبيعة النشاط.2
لكف حتى واف تـ تفسير إرادة المشرع بيذا االتجاه ،إال أننا نالحظ أف حالة النشاط الظرفي
المنفصؿ عف النشاط العادي لممؤسسة وارتفاع حجـ النشاط الدائـ لممؤسسة ىما حالتيف تـ تقريرىما
بالمادة  ،12وىما الحالة األولى والثالثة ،فالمشرع مف خالؿ تعديؿ سنة  1996حاوؿ تدارؾ األمر
وذلؾ بفتح المجاؿ أماـ المؤسسات لإلستعانة بنظاـ التعاقد المحدد المدة ،إضافة إلى االستجابة
لمتطمبات النمط اإلقتصادي القائـ عمى اقتصاد السوؽ.

1

طربيت سعيد ،عقود العمؿ محددة المدة ،مرجع سابؽ ،ص .26

2

بف صاري ياسيف ،عقد العمؿ المحدد المدة ،مرجع سابؽ ،ص .82
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الباب األول/الفصل األول

وبعد دراستنا لمختمؼ الحاالت المبررة لمتعاقد بموجب عقد عمؿ محدد المدة ،والمحددة في المادة
 12مف قانوف  11/90المعدلة بقانوف  ،21/96تجدر اإلشارة إلى أنو ىناؾ حاالت ال يمكف المجوء
فييا إلى إبراـ عقود عمؿ محددة المدة ،تفاديا الستعماؿ ىذه العقود بصورة تعسفية ،ىذه الحاالت التي
لـ ينظميا المشرع في مادة واحدة لكف نص عمييا في نصوص قانونية متفرقة ،وذلؾ يعود لألسباب
اآلتية:
 إما إلى طبيعة نشاطيا ،كما ىو الحاؿ في تمؾ التي يكوف فييا النشاط المعني ىو العاديوالدائـ لممؤسسة.
 واما إلى كوف القانوف ينص صراحة عمى ىذا المنع ،كما ىو الحاؿ في التعاقد مف جديدلمدة محدودة بعد اتخاذ إجراءات التقميص مف عدد العماؿ ألسباب اقتصادية ،في مناصب العمؿ
المعنية بالتقميص ،حسب ما نصت عميو المادة  69مف قانوف ،111/90كما سنوضحيا أكثر في
الباب الثاني مف بحثنا ىذا.
 باإلضافة إلى حالة استخالؼ عامؿ في حالة إضراب.2بيذا يمكف القوؿ أف المشرع الجزائري حاوؿ حصر مجاؿ إبراـ عقد العمؿ المحدد المدة بغية
تحقيؽ استثنائية العقود محددة المدة ،بتحديد المعالـ واألطر التي يسمح فييا لممستخدـ بالمجوء إلى
إبراـ عقود محددة المدة ،حتى ال يصبح وسيمة ليدر قواـ عالقة العمؿ القائـ عمى مبدأ الديمومة ،ولكف
المالحظ عمى التعديؿ الذي مس المادة  12المحددة لحاالت إبراـ عقود عمؿ محددة المدة أنو ساىـ
في توسي ع مجاؿ ىذا النوع مف العقود ،ىذا التوسع قد يفقد عقد العمؿ المحدد المدة طابعو االستثنائي
عمى حساب العقد الغير محدد المدة الذي يضمف استقرار العامؿ في منصبو.

1

نصت المادة  69مف قانوف  11/90في فقرتيا األخيرة عمى أنو ":يمنع عمى أي مستخدم ،قام بتقميص عدد العمال
المجوء في أماكن العمل إلى توظيفات جديدة في األصناف المينية المعنية بالتقميص".

2

حسب ما جاء بو القانوف رقـ  ،02/90المؤرخ في 06فيفري  ،1990المتعمؽ بالوقاية مف النزاعات الجماعية في
العمؿ وتسويتيا وممارسة حؽ اإلضراب ،ج ر ،06المعدؿ والمتمـ بالقانوف  27/91المؤرخ في  21ديسمبر ،ج ر
 ،68في مادتو  33التي أقرت بأنو ":يمنع أي تعيين لمعمال عن طرق التوظيف أو غيره قصد استخالف العمال المضربين
ما عدا حالة التسخير الذي تأمر بو السمطات اإلدارية أو إذا رفض العمال االلتزامات الناجمة عن ضمان القدر األدنى من
الخدمة المنصوص عميو في المادتين  33و ."...40
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الباب األول/الفصل األول
الفقرة الثانية

الشروط الخاصة بإبرام عقد عمل محدد المدة
عقد العمؿ شأنو شأف بقية العقود ،يخضع عند إبرامو إلى شروط شكمية وأخرى موضوعية يجب
عمى طرفي العقد احتراميا ،باعتباره مف التصرفات القانونية وذلؾ تكريسا لمبدأ سمطاف اإلرادة ،فيقوـ
عقد العمؿ عمى أربعة عناصر أساسية تتمثؿ في عنصر العمؿ واألجر ،التبعية ،باإلضافة إلى عنصر
المدة ،ىذا األخير الذي يشكؿ اليوية المميزة لو مقارنة بالعقود األخرى ،وما داـ أف استقاللية قانوف
العمؿ بذاتو لـ تمكنو مف وضع كافة القوانيف المنظمة لكؿ جوانبو ،فإنو ال يزاؿ يخضع في كثير مف
المواضيع إلى األحكاـ العامة لاللتزامات المدنية خاصة في مجاؿ صحة التعاقد واكتماؿ األىمية
لمتعاقد ،صحة الرضا ،شرعية وامكانية المحؿ والسبب ،باإلضافة إلى احتراـ القوانيف والنظـ المعموؿ
بيا في مجاؿ عالقات العمؿ وغيرىا مف المسائؿ األخرى التي ال توجد نصوص خاصة بيا ضمف
قوانيف ونظـ عالقات العمؿ ،والتي يخضع فييا إلى أحكاـ القواعد العامة.1
ونظ ار لمطابع االستثنائي لعقد العمؿ المحدد المدة باعتباره عقد زمني ،وخوفا مف االنزالؽ بو
وتحويمو إلى وسيمة أساسية في عالقات العمؿ ،سارع المشرع الجزائري إلى تقييده بشروط إضافية
أخرى إلى جانب تمؾ القائمة بشأف عقود العمؿ غير محددة المدة ،لما في ذلؾ مف تكريس لبعض
الضمانات المعطاة ليذه الفئة مف العماؿ ،2فباإلضافة إلى وجوب استناد العقد عمى إحدى الحاالت
المحددة إلبراـ عقد العمؿ محدد المدة ضمف الحاالت الواردة حص ار بموجب أحكاـ المادة  12مف
قانوف  11/90وأسباب المجوء إلييا ،يشترط في عقد العمؿ المحدد المدة أيضا الشروط اآلتية:
 الكتابة. المدة المخصصة أو المقررة ليذه الحالة ،واألسباب التي أدت إلى االستقرار عمييا.أوال :الكتابة في عقد العمل المحدد المدة
بالرجوع إلى المادة  08مف قانوف  ،11/90نجد أف المشرع الجزائري ال يشترط في عقد العمؿ
الكتابة أو صياغة معينة ،فاألصؿ في عقد العمؿ أنو عقد رضائي ،ال يستوجب فيو القانوف أية شكمية

1

بف صاري ياسيف ،عقد العمؿ المحدد المدة ،مرجع سابؽ ،ص.16

2

واضح رشيد ،عالقات العمؿ في ظؿ اإلصالحات االقتصادية في الجزائر ،دار ىومة ،الجزائر  ،2002ص.122
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معينة ،ذلؾ أف عالقة العمؿ تقوـ بمجرد العمؿ لحساب مستخدـ ما تجسيدا لمبدأ حرية العمؿ ،1ولكف
مف أجؿ حماية العامؿ المتعاقد في ىذا النوع مف العقود الزمنية اشترط المشرع الكتابة في عقد العمؿ
المبرـ لمدة محددة حسب ما أفادت بو المادة  11مف قانوف  11/90التي نصت عمى أنو ":يعتبر
العقد مبرما لمدة غير محددة إال إذا نص عمى غير ذلك كتابة ،وفي حالة انعدام عقد مكتوب
يفترض أن تكون عالقة العمل قائمة لمدة غير محددة" ،ىذا النص الذي يفيد بأف المشرع قد افترض
في حالة غياب العقد المكتوب أف عالقة العمؿ قائمة لمدة غير محددة ،وأف إفراغ إرادة الطرفيف في
عقد مكتوب ىو التزاـ إجباري ميما كاف سبب العقد ومدتو وآجالو القانونية.2
ومما ال شؾ فيو ،أف الكتابة اشترطت في عقد العمؿ المحدد المدة تقري ار لمصمحة الطرؼ
الضعيؼ في العقد حتى يتمكف مف إثبات ىذا العقد ،3ألف الكتابة طريقة قانونية يثبت بموجبيا أحد
الخصوـ وجود حؽ لو أماـ القضاء ،والكتابة في العصر الحديث تحتؿ الصدارة عف باقي أدلة
اإلثبات ،وبالنسبة لعقد العمؿ فإف لمكتابة دور مميز في إثباتو ألنيا وضعت خصيصا لذلؾ ،4والحكمة
مف ذلؾ ىي التصدي لممستخدـ والحيمولة دوف تحايمو عمى العماؿ في مدة العقد ،خاصة إذا تعمؽ
األمر بتحديد بدء سرياف عقد العمؿ.
كما يتضمف ىذا العقد بعض األحكاـ والبيانات الضرورية المحددة ،التي تحدد بدقة ووضوح
دوف لبس أو غموض أو تناقض ،تفسر في الكثير مف األحياف لمصمحة العامؿ وتحميو مف تعسؼ
المستخدـ ،ويوضح في ىذا العقد حقوقو وامتيازاتو العامة والخاصة وبعض البنود لمتحفيز المادية
والمعنوية ،إضافة إلى بعض األحكاـ التي يتفؽ عمييا كؿ مف الطرفيف في تحديد الشكمية الواردة في
عقد العمؿ محدد المدة ،واليدؼ منيا أوال حماية العامؿ مستقبال مثؿ وقوعو في حالة نزاع ولجوئو إلى
القضاء وعند محاولتو إلثبات عقد العمؿ ،فاشترط المشرع الجزائري الكتابة في ىذه العقود حتى يتمكف

1

وىو ما أقرتو المادة  08مف قانوف  11/90المتعمؽ بعالقات العمؿ السابؽ الذكر ،التي تنص عمى أنو ":عالقة العمل
تنشأ بعقد كتابي أو غير كتابي وتقوم بمجرد العمل لحساب مستخدم ما ".

2

قرار المحكمة العميا ،الغرفة االجتماعية ،رقـ  ،164030الصادر بتاريخ  15سبتمبر  ،1998المجمة القضائية ،العدد
 ،02سنة  ،1998ص .270

YACOUB Zina, La dépermanisation des relations de travail en droit algérien: enjeux
économiques et protection de l’emploi, op.cit, p22.
4

مقني بف عمار ،مرجع سابؽ ،ص .82
50

3

ضمانات تأميـــن منصب العمــل

الباب األول/الفصل األول

صاحبيا مف إثباتيا ،لذا مف الضروري أف تحدد ىذه البيانات تحديدا واضحا ،وتتضمف العناصر
اليامة الواجب ذكرىا في العقد والتي تعتبر جوىرية ،متمثمة في:1
 اسـ ولقب ومكاف ميالد العامؿ وىويتو. تحديد صفة وطبيعة العقد المبرـ. التزامات المستخدـ وواجبات العامؿ. حقوؽ العامؿ وأىـ التحفيزات واالمتيازات إف وجدت. تحديد الرتبة السممية لمعامؿ ومدى ارتباطيا بالمؤىالت والكفاءات العممية والتعميمية والمينيةوامكانياتو في أداء واجباتو بحسب قدراتو وكفاءتو ،مع إخطاره في حالة تغيير المنصب أو إشعاره بذلؾ
ألسباب موضوعية ولو عند انتياء عالقة العمؿ المبرمة بيف الطرفيف.
 تحديد بعض البنود االتفاقية الفردية أو الجماعية والنظاـ الداخمي لممؤسسة. تحديد األجر الوطني األدنى المضموف طبقا لمصندوؽ الوطني لمتأمينات االجتماعيةوالصحية والطبية وصندوؽ التقاعد.
 بياف الفترة التجريبية في العقد إف وجدت. توزيع ساعات العمؿ األساسية واإلضافية والتناوبية لفترات الميؿ والنيار. تحديد حاالت التعديؿ في حالة تغيير نشاط المؤسسة سواء بنص قانوني أو بنص خاضعلالتفاقات الجماعية.
 مدة اإلشعار والنية في تجديد أو عدـ تجديد العقد بإشعار محدد قانونا ،والذي يعد مفالبيانات التكميمية.
بناء عمى ما سبؽ ،عقد العمؿ المحدد المدة عقد مكتوب لكف يجوز لكال الطرفيف إثبات عكس
ذلؾ في حالة تخمؼ الكتابة ،أي إثبات أف عالقة العمؿ قائمة لمدة محددة وفقا لمفقرة الثانية مف المادة
 11مف القانوف  ،11/90وبعبارة أخرى ألي مف الطرفيف أف يقدـ ما لديو مف عناصر بما في ذلؾ
شيادة الشيود إلثبات مدة العقد وطبيعتو القانونية عند تخمؼ الكتابة.2

1

عبد الحميـ أكموف ،مرجع سابؽ ،ص .26

2

مقني بف عمار ،مرجع سابؽ ،ص .51
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ثانيا :تحديـد مـدة الــعقد

نصت المادة  12مف قانوف  11/90المتعمؽ بعالقات العمؿ عمى أنو"...يبين بدقة في عقد
العمل في جميع الحاالت مدة عالقة العمل و أسبابيا ،1"....ىذا النص ما ىو إال إق ار ار مف المشرع
عمى األىمية التي يكتسييا عنصر المدة في مجاؿ عقود العمؿ المحددة المدة.
حيث يعتبر عنصر المدة الفاصؿ بيف عقود العمؿ ،سواء كاف ذلؾ في القطاع اإلقتصادي العاـ
أو الخاص ،وانطالقا مف ذلؾ يعتبر عقد العمؿ المحدد المدة استثناء عف عقد العمؿ غير المحدد
المدة ،2والمقصود بمدة العقد تمؾ المدة الزمنية التي يضع فييا العامؿ نشاطو وخبرتو وجيده في خدمة
ومصمحة المستخدـ وادارتو ،تحدد مف الناحية المبدئية بحرية مف قبؿ المتعاقديف مع األخذ بعيف
االعتبار النصوص القانونية والتنظيمية المعموؿ بيا في ىذا الشأف ،3إذ يعتبر عقد العمؿ محدد المدة
نموذجا يمعب فيو عنصر المدة دو ار ىاما في تحديد االلتزامات وحقوؽ األطراؼ السيما بالنسبة إلنياء
عالقة العمؿ واآلثار المترتبة عنيا.
انطالقا مف ذلؾ ،تحديد مدة عقد العمؿ المحدد المدة شرط ضروري لصحة ىذا العقد ،كما
يشكؿ عنص ار أساسيا يعتمد عميو القاضي لمتأكد مف مطابقة المدة لمحالة التي أبرـ مف أجميا العقد
طبقا لنص المادة  12مف القانوف  ،11/90ناىيؾ عف أف إدراج المدة في العقد تسمح ببياف سرياف
الحقوؽ وااللتزامات بيف أطراؼ العالقة التعاقدية ،وأيضا تبرز أىمية تحديد مدة العقد في كوف عقود
العمؿ كثي ار ما تبرـ قبؿ أو بعد الشروع في العمؿ ،وفي كمتا الحالتيف فإف سرياف العقد يبدأ مف تاريخ
بداية العمؿ.
ومما ال شؾ فيو ،أف تدخؿ المشرع فيما يخص وجوب تحديد مدة العقد وأسبابيا في العقود
المؤقتة اليدؼ األساسي منو تقييد إرادة طرفي العقد في المجوء إلى إنياء العقد دوف سبب تيربا مف
االلتزامات المفروضة عميو.

1

وىو ما كرستو اإلتفاقيات الجماعية لمعمؿ التي نسخت نص المادة  12مف قانوف  ،11/90حيث جاء في االتفاقية
الجماعية لمشركة الوطنية لتسويؽ وتوزيع المواد البترولية نفطاؿ في مادتيا  ،12التي نصت عمى أنو" :ويبين بدقة

عقد العمل في جميع ىذه الحاالت مدة العقد وأسبابيا".
KORICHE Mohammed Nasr Eddine, Droit du travail, op.cit, p138.
3

ىيثـ حامد المصاروة ،المنتقى في شرح قانوف العمؿ ،دار الحامد لمنشر ،عماف  ،2008ص .129
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وعمى الرغـ مف أىمية عنصر المدة في عقد العمؿ محدد المدة إال أف المشرع لـ يعتف بتنظيـ
ىذا الشرط ،فمـ يحدد مدتو القصوى وال حتى الدنيا ،بؿ اكتفى بضرورة تحديد مدة عقد العمؿ محدد
المدة وتسبيبيا ،ومفاد ىذا التسبيب ىو مدى تطابؽ المدة المتفؽ عمييا في العقد مع النشاط المبرـ
بشأنو العقد ،مما يترؾ المجاؿ لمقضاء بتقدير ما إذا كانت المدة المحددة تتناسب مع السبب المذكور
فيو إلبراـ ىذا العقد ،كما يجب أف يكوف السبب جديا ،1وىذا ما لـ يكف عميو الوضع قبؿ ،إذ نجد
قانوف عالقات العمؿ السابؽ رقـ  06/82كاف يحددىا بػثالثة( )03أشير أو ستة( )06أشير حسب
األحواؿ.2
والجدير بالذكر أف االجتياد القضائي قدـ الحموؿ لمسألة تحديد مدة العقد ،إذ اعتمد عمى
طريقتيف في تحديد مدة العقد ،حاوؿ مف خالليما تدارؾ الفراغ التي تركو المشرع ،تتمثؿ األولى في
إدراج تاريخ بداية ونياية العقد ،والطريقة الثانية تتمثؿ في تحديد عدد األياـ وعدد األشير وحتى
السنوات.3

1

ذيب عبد السالـ ،مرجع سابؽ ،ص .113
وفي ىذا الشأف جاء في قرار المحكمة العميا بأف ":الحكـ المطعوف فيو وقؼ عند نص المادة  12مف القانوف
 ، 11/90حيث عايف أف عقد العمؿ المبرـ بيف الطرفيف لـ يتضمف مدة عالقة العمؿ وال األسباب ،ونوعية النشاط
الذي تـ تشغيؿ المطعوف ضده مف أجمو ذو طبيعة مستمرة غير مؤقتة.
وحيث أنو مف الثابت فقيا وقضاء أف العقود المبرمة لمدة محددة مخالفة لنص المادة  12مف القانوف 11/90
تتحوؿ إلى عقود غير محددة المدة وفقا لما نصت عميو المادة  14مف نفس القانوف".
قرار المحكمة العميا ،الغرفة االجتماعية ،رقـ  ،188773الصادر بتاريخ  14مارس  ،2000المجمة القضائية ،العدد
 ،02سنة  ،2001ص .172

2

المادة  27مف قانوف  06/82المتعمؽ بعالقات العمؿ الممغى.

3

قرار المحكمة العميا ،الغرفة االجتماعية ،رقـ  ،0717250الصادر بتاريخ  07مارس  ،2013مجمة المحكمة العميا
العدد  ،01سنة  ،2013ص ص .240 -238
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الفرع الثاني

إعادة تكييف عقد العمل المحدد المدة كضمـان الستمراريـة عالقة العمل
جعؿ المشرع األصؿ في عالقة العمؿ أنيا تبرـ لمدة غير محددة ضمانا الستم ارريتيا وتحقيقا
الستقرار عالقات العمؿ ،فكثيرة ىي الحاالت التي يحتاج فييا المستخدـ إلى أيدي عاممة بشكؿ ظرفي
ومؤقت لتنفيذ أعماؿ غير مرتبطة بالنشاط العادي والدائـ لممؤسسة ،أو أنيا أنشطة غير دائمة ،وىو ما
يمكف تغطيتو بعقود عمؿ محددة المدة التي منح فييا لممستخدـ تحديد مدتيا ،1مع احتراـ الشروط
القانونية واال يتحوؿ ىذا العقد إلى غير محدد المدة ،عف طريؽ إعادة تكييفو.
حيث يعتبر إعادة تكييؼ عقد العمؿ المحدد المدة جزاء مدنيا يفرض عمى المستخدـ في حالة
إخاللو بالشروط الشكمية ليذا العقد المتمثمة في كتابة عقد العمؿ المبرـ لمدة محددة ،أو في حالة
اإلخالؿ بالشروط الموضوعية المتعمقة بتوافر إحدى الحاالت المبررة إلبراـ ىذا العقد وتحديد مدتو مع
التسبيب ،ألف عقد العمؿ المحدد المدة مربوط بمدة زمنية معينة أو بإنجاز عمؿ معيف ،وانتياؤه متوقؼ
عمى انتياء تمؾ المدة أو بإنجاز العمؿ المتفؽ عميو ،ولكف عادة ما تكوف المدة المتفؽ عمييا غير
كافية ،أيف يستمر طرفي ىذا العقد في تنفيذ التزاماتيـ مما يترتب عميو تجديد العقد سواء كاف ذلؾ
صراحة ،أو ضمنيا بعدـ توافر عقد مكتوب ،فنكوف ىنا أـ عقد عمؿ لمدة غير محددة حسب ما استقر
عميو االجتياد القضائي ،غير أف اإلشكالية التي تثيرىا عممية التجديد ىي مسألة التجديد المستمر
والمتكرر لعقد العمؿ المبرـ لمدة محددة ،ىذا ما يوصمنا إلى ضرورة التعرض بالدراسة لمدى الحماية
القانونية لمعامؿ مف التجديد المتكرر والمستمر لعقد العمؿ المبرـ لمدة محددة (الفقرة األولى).
وبيدؼ ضماف استقرار العامؿ في منصبو لـ يكتؼ المشرع بتقميص مجاؿ إبراـ عقد العمؿ
محدد المدة ،وانما ذىب إلى حد تقرير عقوبات عمى مخالفة قواعد ىذا النوع مف العقود ،وىو ما يتجمى
بإعادة تكييؼ عقد العمؿ محدد المدة إلى غير محدد المدة تقري ار لمبدأ استم اررية عالقة العمؿ ،إضافة
إلى العقوبات الجزائية (الفقرة الثانية).

1

بممييوب عبد الناصر ،تغيير الطبيعة القانونية لعقد العمؿ مف محدد المدة إلى غير محدد المدة عمى ضوء األحكاـ
القضائية ،المجمة األكاديمية لمبحث القانوني ،جامعة عبد الرحماف ميرة ،بجاية ،عدد خاص ،سنة  ،2017ص .180
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الفقرة األولى

التجديد المستمر لعقد العمل المحدد المدة وأثره عمى مبدأ استمرارية عالقة العمل
األصؿ في عقود العمؿ المحدد المدة أنيا تنتيي بانتياء أجميا ،1ولكف يمكف أف يستمر طرفي
ىذه العالقة في تنفيذ التزاماتيما ،ىذه الحالة التي تجد ليا وجودا كثي ار في وقتنا الحالي وتفرضيا العديد
مف النشاطات أو األشغاؿ المبرـ مف أجميا العقد ،كما تفرضيا حاجة األفراد لمعمؿ ،وىو ما يسمى
بتجديد عقد العمؿ ،فمـ يتطرؽ المشرع الجزائري في ظؿ قانوف  11/90المعدؿ والمتمـ إلى مسألة
تجديد عقود العمؿ المحدد المدة ،بما يفيد ترؾ الحرية في إمكانية تمديده ألطراؼ عالقة العمؿ ألنيـ
أدرى بتسيير شؤونيـ ،2وىو ما كرسو االجتياد القضائي.
ميدانيا ،كثي ار ما نجد المستخدميف ورغـ انتياء أجؿ العقد إال أنيـ يغضوف الطرؼ إما عمدا أو
عف غير عمد عمى تجديد العقد أو إنيائو ،مما انجر عنو أف المحاكـ تعتبر األمر متعمقا بتجديد
ضمني ،ولكف بموجب عقد غير مكتوب ،ىذا ما يترتب عميو إعادة تكييؼ العقد إلى عقد غير محدد
المدة.
والجدير بالذكر أف المشرع تعرض في القوانيف السابقة إلى تجديد عقد العمؿ المحدد المدة وجعؿ
مف ىذا التجديد استثناء ،ولكف تجديد ىذا العقد ألكثر مف مرة يحولو إلى غير محدد المدة ،3وىو ما
كرسو االجتياد القضائي ،4ولكف ىؿ العامؿ محمي في ظؿ قانوف  11/90مف التجديد المستمر لعقد
العمؿ المحدد المدة ،بشكؿ يضمف لو استم اررية عالقة عممو؟.
بالرجوع إلى قانوف  11/90نجد أف المشرع قد سكت عف مسألة التجديد المستمر لعقد العمؿ
المحدد المدة ليغفؿ بذلؾ عنص ار جوىريا في مجاؿ عقود العمؿ المحددة المدة ،وىو ما استغمو الكثير
1

المادة /66ؼ  2مف قانوف  ،11/90التي نصت عمى أنو ":تنتيي عالقة العمل لألسباب التالية - :انقضاء أجل عقد
العمل ذي المدة المحدودة".

2

بف عزوز بف صابر ،نشأة عالقة العمؿ الفردية في التشريع الجزائري والمقارف ،مرجع سابؽ ،ص .80

3

المادة  28مف القانوف رقـ  06/82المتعمؽ بعالقات العمؿ والممغى ،السابؽ الذكر ،التي نصت عمى أنو ":ال يمكن
تجديد عالقة العمل محددة المدة أكثر من مرة واحدة عندما تقتضيو ضرورات العمل أو طبيعتو ،واذا تم تجديده أكثر من مرة
تصبح عالقة عمل غير محددة المدة".

4

قرار المحكمة العميا ،الغرفة االجتماعية ،رقـ  ،41726الصادر بتاريخ  19جانفي ،1987المجمة القضائية ،العدد
 ،02سنة  ،1987ص .168
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مف المستخدميف في صالحيـ ،خاصة مع توسيع حاالت إبرامو دوف تنظيميا مف المشرع ،أو حتى
تحديد المقصود بكؿ حالة ،ما فتح المجاؿ أماـ المستخدميف ،وىو ما يمس بحؽ العامؿ في التعاقد
لمدة غير محددة ،لذا أغمب القضايا المرفوعة لمقضاء المتعمقة بيذا العقد نجدىا تتعمؽ بالتجديد
المستمر لمعقد مف أجؿ الحصوؿ عمى منصب دائـ.
وفي ىذا الشأف ،أقر القضاء بأف إبراـ عقود عمؿ محددة المدة وتجديدىا عدة فترات ال تجعؿ
ارتو لسنة  2005بأنو ... ":حيث
مف عالقة العمؿ القائمة بأنيا عالقة عمؿ دائمة ،فجاء في أحد قر ا
مف الثابت في قضية الحاؿ أف الطاعنة أبرمت عقود محددة المدة تجددت لعدة فترات طبقا ألحكاـ
المادة  12مف قانوف  ،11/90في حيف قاضي الموضوع اعتبر تجديد العقد لعدة مرات يجعمو مخالؼ
ألحكاـ المادة  14مف القانوف  ،11/90وىذا يعد مخالفا ألحكاـ القانوف المذكورة أعاله ،ويكوف قاضي
الموضوع بما اعتمد عميو مف أسباب عرض قضائو لمنقض".1
مف ذلؾ ،ال يمنع أف يرتبط العامؿ مع المستخدـ بعقود محددة المدة متتالية وتتضمف نفس
النشاط ،ولكف األمر يختمؼ إذا كانت ىذه العقود المتتالية يوجد بينيا فارؽ زمني مبررة مف حيث قياـ
السبب الموجب ليا ،ألف العقود ذي المدة المحدودة المتتالية والتي ال يفصؿ بينيا فارؽ زمني معتبر
غير مبررة عمى أساس أف السبب الذي يؤدي إلى إبراميا يصبح متسما بالديمومة ،مما يجعمو خارج
الحاالت المنصوص عمييا بالمادة  ،12وبالتالي تتغير طبيعتو القانونية مف محدد المدة إلى غير محدد
المدة ،ليخضع بذلؾ التجديد المتكرر لمسمطة التقديرية لمقاضي.
ومثاؿ ذلؾ أف يبرـ عقد عمؿ محدد المدة بسبب تزايد العمؿ ،وىي الحالة التي يمجأ فييا كثي ار
إلى التجديد المستمر ليذا النوع مف العقود ،وكمما انتيت مدتو تـ تجديده مرة أخرى وبنفس المدة ،ففي
ىذه الحالة حتى واف كاف سبب إبراـ العقد األوؿ مبرر فإف تواصؿ السبب وابراـ عقود أخرى محددة
المدة ومتتالية غير مبررة ،باعتبار أف ذلؾ يخرج عقد العمؿ المحدد المدة مف كونو نظاـ إستثنائي
ليصبح القاعدة.

1

قرار المحكمة العميا ،الغرفة االجتماعية ،رقـ  ،320010الصادر بتاريخ  05أكتوبر ،2005نشرة القضاة ،العدد
 ،59سنة  ،2006ص .223
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الباب األول/الفصل األول
الفقرة الثانية

أثر مخالفة قواعد عقد العمل المحدد المدة
حتى ال يتحوؿ اإلستثناء إلى قاعدة ،أوكؿ المشرع الجزائري طبقا لممادة  12مكرر مف القانوف
 11/90لمفتش العمؿ المختص إقميميا مراقبة مدى مطابقة العقود المبرمة لمدة محددة لمشرعية
القانونية ،عف طريؽ التأكد مف أف عقد العمؿ المحدد المدة أبرـ مف أجؿ إحدى الحاالت المنصوص
عمييا قانونا ،باإلضافة إلى التأكد مف أف المدة المحددة في العقد موافقة لمنشاط الذي وظؼ مف أجمو
العامؿ.1
ىذا القيد القانوني الذي ييدؼ في حقيقة أمره إلى ضماف االستقرار في العمؿ ،والحد مف
سمطات المستخدميف في مجاؿ التوظيؼ لمدة محددة ،نتيجة استغالليـ ضعؼ عروض العمؿ ،وىو
الوضع الذي دفع بعض المستخدميف إلى المجوء لعقود العمؿ محددة المدة دوف االكتراث بمدى
مطابقتيا لمقانوف.2
حيث تتمتع مفتشية العمؿ بصالحيات ىامة في مجاؿ عالقات العمؿ طبقا لممادة  02مف
القانوف  03/90المتعمؽ بمتفشية العمؿ ،3أىميا مراقبة تطبيؽ األحكاـ التشريعية والتنظيمية المتعمقة
بعالقات العمؿ الفردية المنظمة بموجب القانوف ،11/90وأيضا الجماعية المنظمة بموجب قانوف
 ،402/90ويمارس صالحية مفتش العمؿ وفقا لممادة  04مف قانوف  03/90المتعمؽ بمفتشية العمؿ
أعواف متخصصوف يسموف مفتش العمؿ ،فيتمتع مفتش العمؿ بصالحيات يمارسيا في أي مكاف عمؿ
يشتغؿ فيو عماؿ أجراء ،وتتـ ممارسة ىذه المياـ في مواجية المستخدـ أو مف يمثمو ،وفي أحياف
أخرى في مواجية العامؿ.
1

تنص المادة  12مكرر مف قانوف  11/90عمى أنو ":يتأكد مفتش العمل المختص إقميما بحكم الصالحيات التي يخوليا
إياه التشريع والتنظيم المعمول بيما ،من أن عقد العمل لمدة محدودة أبرم من أجل إحدى الحاالت المنصوص عمييا صراحة
في المادة  12من ىذا القانون ،وأن المدة المنصوص عمييا في العقد موافقة لمنشاط الذي وظّف من أجمو العامل".

2

بمولة الطيب وبمولة جماؿ ،مرجع سابؽ ،ص .33

3

قانوف رقـ  03/90المؤرخ في  06فيفري ،1990المتعمؽ بمفتشية العمؿ ،ج ر ،06المعدؿ والمتمـ باألمر 11/96
المؤرخ في  10جواف  ،1996ج ر .36

4

القانوف رقـ  02/90المتعمؽ بالوقاية مف النزاعات الجماعية في العمؿ وتسويتيا وممارسة حؽ اإلضراب المعدؿ
والمتمـ ،السابؽ الذكر.
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الباب األول/الفصل األول

يكتشؼ مفتش العمؿ ىذه المخالفات عف طريؽ مراقبتو لسجؿ العماؿ بعد طمب االطالع عمييا
ألف المستخدـ ممزما بمسؾ سجالت منيا سجؿ عقد العمؿ محدد المدة ،ويكوف لمفتش العمؿ طمب
نسخا مف عقود العمؿ المبرمة لمدة محددة حتى يتمكف مف ممارسة لميامو الرقابية كما تقرره لو المادة
 12مكرر مف قانوف  ،111/90ويكوف لو االطالع عمى تمؾ السجالت بغية الحصوؿ عمى المعمومات
التي تمكنو مف تحديد مدى تطبيؽ التشريع والتنظيـ المتعمقيف بعقد العمؿ محدد المدة ،ألف اليدؼ مف
وضع ىذه الدفاتر والسجالت ىو تنظيـ أمور الييئة المستخدمة وتزويد مفتش العمؿ بالمعمومات
الالزمة إلعماؿ رقابتو.
وفي حالة ثبوت وجود مخالفة تتمثؿ في عدـ توافر إحدى الحاالت المسموح فييا إبراـ عقود
عمؿ لمدة محدودة ،أو أف المدة ال تتطابؽ مع النشاط المبرـ مف أجمو العقد ،فإف مفتش العمؿ يقوـ
بتوجيو اعذار يمزـ فيو المستخدـ بالكؼ عف المخالفة في أجؿ ال يتجاوز  08أياـ ،وفي حالة عدـ
استجابة المستخدـ لإلعذار الموجو إليو خالؿ المدة المحددة قانونا ،يحرر مفتش العمؿ محضر مخالفة
ويرسمو إلى الجية القضائية المختصة ،المتمثمة في وكيؿ الجميورية الذي يوجد في دائرة اختصاصو
مفتش العمؿ ،وعمى المحكمة أف تبث في الدعوى خالؿ الجمسة األولى بحكـ قابؿ لمتنفيذ رغـ
المعارضة واالستئناؼ.2
وانطالقا مف كوف مفتش العمؿ موظفا عموميا يتمتع بالسمطة واالختصاص ،فإف المحاضر التي
يحررىا تتمتع بصفة الرسمية ويعتمد عمييا في إثبات المخالفات عمى الرغـ مف أف ما تتضمنو بمثابة
معمومات بسيطة ،واألصؿ أف ىذه المحاضر ال تتمتع بحجية مطمقة في مجاؿ اإلثبات الجزائي ماعدا
في مجاؿ المخالفات ،3فميا قوة اثباتية قوية وتعد حجة بما دوف فييا.4
وعميو ،عقود العمؿ المحددة المدة التي أبرمت خارج الحاالت المنصوص عمييا قانونا في المادة
 12المعدلة والمتممة ،أو تمؾ التي تكوف مدتيا ال تتطابؽ مع النشاط الذي وظؼ مف أجمو العامؿ
1

بممييوب عبد الناصر ،تغيير الطبيعة القانونية لعقد العمؿ مف محدد المدة إلى غير محدد المدة عمى ضوء األحكاـ
القضائية ،مرجع سابؽ ،ص .188

2

المادة  12مف القانوف رقـ  03/90المتعمؽ بمفتشية العمؿ.

3

المادة  215وما بعدىا مف القانوف رقـ  155/66المؤرخ في  08جواف  ،1966المتضمف قانوف اإلجراءات الجزائية
المعدؿ والمتمـ ،آخر تعديؿ كاف بموجب األمر رقـ  04/20المؤرخ في 30أوت  ، 2020ج ر .51

4

مقني بف عمار ،مرجع سابؽ ،ص .199
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تتحوؿ إلى عقود عمؿ غير محددة المدة بقوة القانوف ،وىو ما أقرتو المادة  14مف قانوف 11/90
التي نصت عمى أنو ":يعتبر عقد العمل المبرم لمدة محدودة خالفا لما تنص عميو أحكام ىذا القانون
عقد عمل لمدة غير محدودة دون اإلخالل باألحكام األخرى الواردة في القانون".
ومف خالؿ ما سبؽ ،يتمتع مفتش العمؿ بسمطة في إعادة تكييؼ عقد العمؿ مف محدد المدة
إلى غير محدد المدة ،وبالتالي تغيير الطبيعة القانونية لعقد العمؿ إصالحا لموضع المخالؼ مف
المستخدـ ،1ليمارس بذلؾ صالحيات ىامة في مجاؿ عقود العمؿ محددة المدة ،بما يضمف عدـ
تعسؼ المستخدميف في المجوء إلى ىذا النوع مف العقود ،كما يضمف إستثنائيتو.
ولـ يكتؼ المشرع بتقرير تغيير الطبيعة القانونية لعقد العمؿ المحدد المدة ،بؿ خص مخالفة
أحكاـ ىذا النوع مف العقود بعقوبات جزائية خاصة ،طبقا لما نصت عميو المادة  146مكرر مف قانوف
 11/90والتي أدرجت بموجب األمر  ،21/96التي تنص عمى أنو" :يعاقب عمى كل مخالفة ألحكام
ىذا القانون المتعمقة بالمجوء إلى عقد العمل ذي المدة المحددة خارج الحاالت والشروط المنصوص
عمييا صراحة في المادتين 12و 12مكرر من ىذا القانون بغرامة مالية من  1000دج – 2000
دج مطبقة حسب عدد المخالفات".2
وفي ىذا الشأف ،جاء في قرار لممحكمة العميا لسنة 2007ما يمي...":3ىذا باإلضافة إلى أف
لمقاضي أوؿ درجة رقابة متى تكوف عالقة العمؿ المبرمة ضمف الحاالت المنصوص عمييا في المادة
 12مف قانوف  ،11/90واف الوقوؼ عمى شكؿ العقد فقط ال يكفي إلثبات مخالفة العقد ألحكاـ المادة
 12المذكورة أعاله ،إذ أف قاضي أوؿ درجة يستوجب عميو أف يتأكد مف الحقيقة الموضوعية لمسبب
الذي شغؿ مف أجمو المطعوف ضده ."...

1

بممييوب عبد الناصر ،تغيير الطبيعة القانونية لعقد العمؿ مف محدد المدة إلى غير محدد المدة عمى ضوء األحكاـ
القضائية ،مرجع سابؽ ،ص .188

2

يعتبر عودا إذا أديف المخالؼ بسبب مخالفة مماثمة خالؿ اإلثني عشرة ( )12شي ار السابقة لمواقعة الالحقة ،فنصت
المادة  139مف القانوف 11/90عمى حالة العود ،وقضت أنو تضاعؼ الغرامة في حالة العود فيما يخص المخالفات.

3

قرار المحكمة العميا ،الغرفة االجتماعية ،رقـ  ،411734الصادر بتاريخ  05ديسمبر ،2007مجمة المحكمة العميا
العدد  ،02سنة  ،2007ص .279
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ومما تجدر اإلشارة إليو ،أف إعادة تكييؼ عقد العمؿ مف محدد المدة إلى غير محددة المدة
عمال بأحكاـ المادة  14مف قانوف  11/90ال يكوف تمقائيا ،وانما يجب المطالبة بإعادة تكييؼ العقد
مف طرؼ صاحب المصمحة ،وال يثيرىا القاضي تمقائيا ،وأف تكوف ىذه المطالبة أثناء سرياف ىذا العقد
وتنفيذه ،أي أثناء قياـ العقد ،وبانتياء العقد يفقد العامؿ حقو في ىذه المطالبة ،ألنو ال يمكف إعادة
تكييؼ عقد عمؿ قد انتيى ،وىو ما كرسو االجتياد القضائي ،1ألف ىذه الحالة كثيرة الوقوع في الواقع
العممي ،وىو ما يستشؼ مف كثرة األحكاـ القضائية التي تخص الموضوع ،فجاء في قرار المحكمة
العميا لسنة ،2018بأنو...":واستنادا إلى ما استقر عميو اجتياد المحكمة العميا عمى أف المطالبة بإعادة
تكييؼ عقد العمؿ محدد المدة إذا جاء مخالفا ألحكاـ المادة  12يجب أف تطرح عمى المحكمة خالؿ
مدة سرياف العقد أو تنفيذه ،أما بعد انتياء مدة العقد فال يمكف المطالبة بإعادة تكييؼ عقد عمؿ قد
انتيى ".2
غير أنو إذا تعمؽ األمر بمخالفة أحكاـ المادة  11مف قانوف  ،11/90والتي تفترض الكتابة في
العقد المبرـ لمدة محددة ،فاستقر االجتياد القضائي عمى أف دعوى تكييؼ عقد العمؿ مف محدد المدة
إلى غير محدد المدة المستندة إلى نص المادة  11ترفع عند انتياء عقد العمؿ محدد المدة واستمرار
العامؿ في العمؿ.3
بيذا يكوف القضاء قد استقر عمى تقييد أجؿ رفع دعوى إعادة التكييؼ بشرط لـ ينص عميو
القانوف ،إذ لـ يحدد القانوف أجال لرفع ىذه الدعوى ،وىو األمر الذي يؤثر عمى العامؿ وحماية حقوقو
في ظؿ ىذا النوع مف العقود باعتباره الطرؼ الضعيؼ في عالقة العمؿ.
وبالرجوع إلى الق اررات الصادرة عف المحكمة العميا نجدىا ذىبت إلى أف عقود العمؿ المحددة
المدة التي جاءت مخالفة لنص المادة  12مف قانوف  ،11/90يعاد تكييفيا وتحوؿ إلى عقود عمؿ
غير محددة المدة طبقا لما جاء في نص المادة  14مف نفس القانوف ،حيث أكدت المحكمة العميا مف
خالؿ تمؾ الق اررات عمى ضرورة إعادة إدراج العامؿ في منصب عممو ولكف بموجب عقد عمؿ غير

1

قرار المحكمة العميا ،الغرفة االجتماعية ،رقـ  ،697035الصادر بتاريخ  10جانفي  ،2013مجمة المحكمة العميا
العدد  ،01سنة  ،2013ص .228

2

قرار المحكمة العميا ،الغرفة االجتماعية ،رقـ  ،1229118الصادر بتاريخ  07جواف  ،2018قرار غير منشور.

3

قرار المحكمة العميا ،الغرفة االجتماعية ،رقـ  ،0909328الصادر بتاريخ  07أفريؿ  ،2016غير منشور.
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الباب األول/الفصل األول

محدد المدة ،ولكننا ال نجد في القانوف ما يمزـ المستخدـ بتنفيذ ما خمصت إليو دعوى إعادة التكييؼ
بتحويؿ العقد إلى غير محدد المدة ،ما يجعؿ المستخدـ يتيرب مف تحويؿ العقد إلى غير محدد المدة
النعداـ وسيمة قانونية تجبره عمى ذلؾ ،حيث أف المستخدـ عادة ما يختار التعويض عمى االلتزاـ
بأعباء إضافية ناتجة عف تحويؿ العقد إلى غير محدد المدة في مقدمتيا األجر.
نخمص بالقوؿ أف مبدأ استم اررية عالقة العمؿ ىو مطمب عمالي حاولت تشريعات العمؿ
ضمانو عف طريؽ إحاطتو بمجموعة مف اآلليات التي تيدؼ إلى تأميف منصب العمؿ لمعامؿ بما
يضمف استقرار عالقة العمؿ ،محاولة في ذلؾ تحقيؽ التوازف بيف أطراؼ عالقة العمؿ مف عماؿ
وىيئات مستخدمة ،ليكوف التعاقد لمدة غير محدودة ىو أحد أىـ آليات تحقيؽ ىذا االستقرار ،باعتبار
ىذا النوع مف العقود عقودا مستقرة لكونيا محمية مف حؽ اإلنياء مف جانب واحد ،تحت طائمة
التعرض لعقوبات في حالة إنيائو مف جانب واحد.
المطمب الثاني
إشـــكاليـة ضمــان األمن الوظيفـي لمعامل
إذا كاف اليدؼ مف جعؿ عقد العمؿ الغير المحدد المدة ىو األساس استثناؤه العقد المحدد المدة
ىو تحقيؽ استقرار عالقات العمؿ ،بتقييد إرادتي طرفي عقد العمؿ في تحديد ىذه المدة ضمانا لمبدأ
استم اررية عالقة العمؿ ،إال أنو ميما كاف مضموف القيود التي تفرضيا تشريعات العمؿ في ىذا
الشأف ،فال يمكف أف يكوف اليدؼ مف ذلؾ تأبيد ىذا العقد بانعقاده مدى الحياة ،ذلؾ أف ظروفا قد تط أر
أثناء تنفيذ العقد تجعؿ ألي مف طرفي العقد مصمحة في إنيائو في وقت ما.1
ألف ديمومة عالقة العمؿ ال تعني استمرار عقد العمؿ لدى المستخدـ مدى الحياة ،لكوف تأبيد
العقد يتعارض وحرية العامؿ ،إذ قد ينجر عنو استعباد لمعامؿ ،2لذا فمف المؤكد أف العالقة التعاقدية
ستنتيي في يوـ أو في آخر ،ليذا كاف ال بد لممشرع أف يتدخؿ بوضع أحكاـ وقواعد مف شأنيا تنظيـ
حاالت انتياء عالقة العمؿ وتحديد أسبابيا ،حاوؿ مف خالليا المشرع تحقيؽ اإلستقرار في عالقات
العمؿ ،فمجأ إلى التضييؽ مف األسباب المؤدية إلى إنياء عقد العمؿ.

1

يوسؼ إلياس ،مرجع سابؽ ،ص .109
SAUZE Damien, op.cit, pp 01,02.
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الباب األول/الفصل األول

بذلؾ ،يمكف القوؿ أف لمعمؿ واستم ارريتو أىمية كبيرة في قانوف العمؿ ،إال أف استحالة الحياة
العقدية بيف العامؿ والمستخدـ جعمت المشرع يتدخؿ بتنظيـ إنياء العقد مع إمكانية إنيائو مف طرؼ
واحد ،ولكف عمى نحو يراعي مصمحة الطرؼ اآلخر ،وىو ما جاءت بو المادة  66مف قانوف
 ،11/90التي أقرت بأنو ":تنتيي عالقة العمل في الحاالت التالية:
 البطالن أو اإللغاء القانوني. انقضاء أجل عقد العمل ذي المدة المحددة. االستقالة. العزل. العجز الكامل عن العمل ،كما ورد تحديده في التشريع. التسريح لمتقميص من عدد العمال. إنياء النشاط القانوني لمييئة المستخدمة. التقاعد. الوفاة ".وما ييمنا مف حاالت انتياء عالقة العمؿ تمؾ التي حاوؿ مف خالليا المشرع ضماف استم اررية
عالقة العمؿ والحفاظ عمى منصب العمؿ ،بما يتناسب وموضوع بحثنا ،وبالتالي سنتناوؿ تمؾ األحكاـ
التي تتعمؽ بتقييد إرادة المستخدـ في اإلنياء فسخا وتأديبا ،عمى نحو يحمي مصمحة العامؿ ،فمف أجؿ
تحقيؽ ذلؾ وضع المشرع عدة قيود يحد بيا مف سمطة المستخدـ التأديبية في توقيع الجزاءات عمى
العامؿ.
إذ تعتبر ىذه القيود بمثابة ضمانات تستيدؼ حماية العامؿ مف السمطة التأديبية المقررة
لممستخدـ ،1وضماف عدـ االنحراؼ بيا ،وتتمثؿ بصفة خاصة في وضع قائمة األخطاء الجسيمة
(الفرع األوؿ) ،باإلضافة إلى إلزامية إتباع إجراءات معينة مف طرؼ المستخدـ قبؿ المجوء إلى التسريح
(الفرع الثاني).

1

أحمد شوقي عبد الرحماف ومحمد السعيد رشدي ،قانوف العمؿ والتأمينات االجتماعية ،كمية الحقوؽ ،جامعة بنيا
مصر  ،2009ص .48
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الفرع األول
ارتكاب العامل لخطأ جسيـــــم

وضع المشرع الجزائري عمى غرار العديد مف مشرعي الدوؿ األخرى مجموعة مف القواعد
الواجب احتراميا عند إنياء عالقة العمؿ حماية لحقوؽ العامؿ ،ىذه القواعد التي تشكؿ في حقيقتيا
ضمانا لمتقميؿ مف خطر فقداف العامؿ لشغمو.
فمما ال شؾ فيو أف حؽ العمؿ مضموف كما سبؽ وبينا ذلؾ ،وىو ما أكدتو أيضا المادة 1/23
مف اإلعالف العالمي لحقوؽ اإلنساف التي جاء فييا أنو ":لكل شخص حق العمل ،وفي حرية اختيار
عممو ،وفي شروط عمل عادلة ومرضية ،وفي الحماية من البطالة" ،غير أف ىذا الحؽ ليس مطمقا
فكثي ار ما يصطدـ بممارسة المستخدـ لسمطتو في التسريح ،ليذا تـ تقييد سمطة المستخدـ في تسريح
العامؿ بضرورة وجود سبب يبرر ذلؾ ،باإلضافة إلى وجوب القياـ بإجراءات معينة حتى ال يكوف
المستخدـ متعسفا في استعماؿ ىذا الحؽ.1
فيكوف التسريح تأديبيا في حالة ارتكاب العامؿ خطأ جسيما ،2وىو ما يعتبر تقييدا لسمطة
المستخدـ ،ىذا األخير الذي يتمتع بسمطة اإلشراؼ والتوجيو التي يمارسيا بإصدار أوامر وتعميمات
إلى العامؿ لتنظيـ العمؿ ،ىذه السمطة التي تنتج عف وجود العامؿ في وضعية تبعية لممستخدـ أثناء
أدائو العمؿ المتفؽ عميو ،ويترتب عمييا وجوب التزاـ العامؿ بتنفيذىا تحت طائمة فرض جزاء عميو مف
قبؿ العامؿ في حالة المخالفة.3
وقد أحاط المشرع سمطة التأديب بعدة قيود ،بغية ضماف ممارسة المستخدـ لسمطتو في حدود
األغراض التي تقررت مف أجميا وعدـ التعسؼ في استعماليا ،نظ ار لخطورتيا وتأثيرىا السمبي عمى
العامؿ بتسببيا في فقداف العمؿ ،4تتمثؿ ىذه القيود في تنظيـ حاالت الخطأ الجسيـ ،وتحميؿ المستخدـ
1

ال نجد مفيوما لمتعسؼ في استعماؿ الحؽ في قانوف العمؿ ،ولكف بالرجوع إلى القواعد العامة نجد المادة
124مكرر/ؼ 1مف القانوف المدني الجزائري قد جعمت مف االستعماؿ التعسفي لمحؽ خطأ إذا كاف القصد منو
اإلضرار بالغير.

2

المادة /73ؼ 1مف قانوف  11/90المتعمؽ بعالقات العمؿ.

3

يوسؼ إلياس ،مرجع سابؽ ،ص .114
YACOUB Zina, Droit algérien du travail de l’insuffisance de la protection de travailleur en
matière de licenciement, Presses Académiques Francophones, 2014, p 42.
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عبء إثبات الخطأ الجسيـ ،باإلضافة إلى األخذ بعيف اإلعتبار الظروؼ التي ارتكب فييا الخطأ كما
نصت عميو المادة  ،1/73وعدـ تسريح العامؿ الذي ارتكب خطأ جزائيا إال بعد صدور حكما نيائيا
مف المحكمة المختصة.
مف خالؿ ما سبؽ ،يبدو جميا أف المشرع حاوؿ وضع نظاما قانونيا اليدؼ منو وقاية العامؿ مف
أي فعؿ محتمؿ صادر عف مستخدمو ييدؼ إلى تسريحو ،وبالتالي العمؿ عمى استقرار مصدر رزقو
ومورد عيشو ،عف طريؽ ترتيب مجموعة مف اآلثار عند إنياء عقد العمؿ غير محدد المدة بطريقة
منفردة وتعسفية مف قبؿ المستخدـ ،بحيث تشكؿ ىذه اآلثار ثقال ماديا وخسارة ال يستياف بيا قد تدفع
المستخدـ كطرؼ قوي إلى التفكير مميا قبؿ اإلقداـ عمى فصؿ العامؿ مف عممو لسبب غير وجيو
وبدوف مبرر قانوني وىذا النظاـ يشكؿ رادعا نفسيا وماديا في نفس الوقت لممستخدـ.1
وبما أف ىدؼ المشرع العمالي دائما تحقيؽ االستقرار في عالقات العمؿ ،فمف جانب لجأ إلى
التضييؽ مف األسباب المؤدية إلى إنياء عقد العمؿ في تشريع العمؿ ،ومف جانب آخر وضع ضوابط
وأنواع مف األخطاء موجبة لمتسريح ،2عف طريؽ تحديد قائمة األفعاؿ التي تشكؿ أخطاء جسيمة تؤدي
إلى التسريح التأديبي لمعامؿ.
ألف حرماف العامؿ مف حقو في استمرار عالقة عممو عند ارتكابو خطأ جسيما قد يؤدي إلى
حرمانو مف مصدر رزقو ،األمر الذي جعؿ المشرع يقيد سمطة المستخدـ في إنياء العقد بسبب ارتكاب
العامؿ خطأ جسيما بتنظيـ حاالت الخطأ الجسيـ ،وىو ما يجعمنا أماـ ضرورة تعريؼ الخطأ الجسيـ
الموجب لمتسريح (الفقرة األولى) ،باإلضافة إلى دراسة حاالتو (الفقرة الثانية).
الفقرة األولى
تعريف الخطأ الجسيــــــم
يعتبر التشريع المرجع األوؿ لمحصوؿ عمى أي تعريؼ ،خاصة إذا كنا أماـ أمور تتعمؽ بتحديد
مصير عالقة العمؿ ،وعمى الرغـ مف ذلؾ لـ يأت المشرع الجزائري بتعريؼ لمخطأ الجسيـ واكتفى

1

العماري محمد ،مرجع سابؽ ،ص.59

2

المادة  73مف قانوف  11/90المتعمؽ بعالقات العمؿ المعدؿ والمتمـ.
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بالنص عمى أف التسريح التأديبي يتـ في حالة ارتكاب العامؿ لخطأ جسيـ حسب ما جاءت بو المادة
 73مف قانوف  11/90المعدؿ والمتمـ.1
وفي ىذا الشأف ،تجدر اإلشارة إلى أنو اتجيت العديد مف تشريعات العمؿ نحو تحديد األخطاء
المينية ،وذلؾ بتصنيفيا إلى درجتيف مف حيث خطورتيا وجسامتيا ،كما يمي:2
 أخطاء مف الدرجة األولى أو الثانية :وىي أخطاء بسيطة يترتب عمييا تعرض العامؿ إلىعقوبات مختمفة ،ال تصؿ بو إلى حد الفصؿ مف العمؿ ،وانما تتمثؿ في مجرد توجيو إنذار أو توبيخ
لمعامؿ ،التوقيؼ عف العمؿ لفترة معينة ،أو الحرماف مف الترقية ،وغيرىا مف العقوبات التي تتفاوت في
تقديرىا ولكنيا ال تمس منصب العمؿ.3
 أخطاء مف الدرجة الثالثة :أو أخطاء جسيمة ،وىي التي قد تؤدي إلى تسريح العامؿ ،ىذهاألخطاء التي نظ ار آلثارىا السمبية التي قد تمحؽ العامؿ بفقد منصب العمؿ تكفؿ المشرع بتنظيميا في
المادة  73مف قانوف  11/90المتعمؽ بعالقات العمؿ ،باإلضافة إلى تمؾ المذكورة في قانوف 02/90
المتعمؽ بالوقاية مف النزاعات الجماعية وتسويتيا وممارسة حؽ اإلضراب.
وكما أشرنا سابقا ،لـ يعتف المشرع بتحديد المقصود بالخطأ الجسيـ ،ولكف محاولة إيجاد تعريؼ
لو لقيت اىتماـ الفقو وحتى القضاء.
أوال :التعريف الفقيي لمخطأ الجسيم
بالرجوع إلى المادة  06مف اتفاقية العمؿ العربية رقـ 06الصادرة سنة  1976والمتعمقة
بمستويات العمؿ ،نجدىا تنص عمى أنو" :يحدد تشريع كل دولة المقصود بالخطأ الفادح الذي يبرر
إنياء العقد ،و في ىذه الحالة ال يكون ثمة مقتضى لمدة اإلخطار و التعويض عنيا".

1

جاءت المادة  73مف قانوف  11/90قبؿ التعديؿ كما يمي ":يتم العزل في حالة ارتكاب العامل أخطاء جسيمة حسب
الشروط المحددة في النظام الداخمي".

2

زوبة عز الديف ،سمطة المستخدـ التأديبية في إطار المادة  73مف القانوف  11/90المتعمؽ بعالقات العمؿ ،رسالة
ماجستير ،في القانوف الخاص ،كمية الحقوؽ ،جامعة أمحمد بوقرة ،بومرداس ،سنة  ،2011ص .35

3

المادة  148مف النظاـ الداخمي لشركة أمف المنشآت الطاقوية ،المحرر بتيبازة ،الجزائر ،بتاريخ  29ديسمبر
.2014
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فمـ يعرؼ المشرع الجزائري الخطأ الجسيـ ،ولكف بالرجوع إلى الفقو نجد ىناؾ مف عرفو بأنو
الخطأ الذي يشكؿ إخالال بااللتزامات الجوىرية المترتبة عمى عاتؽ العامؿ ،والتي تجعؿ مف إنياء
المستخدـ لعقد العمؿ تصرفا مبر ار ،1أو أنو ذلؾ التصرؼ الذي ال يجعؿ إجراء التسريح أم ار ضروريا
فقط ،بؿ أنو يجعؿ استمرار عالقة العمؿ أم ار مستحيال.2
كما تـ تعريؼ الخطأ الجسيـ بأنو الخطأ الذي يبمغ درجة مف الجسامة بحيث يتساوى مع الخطأ
العمدي ،ويبرر التسريح النعداـ إمكانية استم اررية عقد العمؿ بعد ىذا الخطأ المرتكب مف قبؿ
العامؿ.3
عرفت األخطاء الجسيمة أيضا بأنيا كؿ األفعاؿ الناتجة عف قصد أو عف إىماؿ والماسة
بالنظاـ المعموؿ بو في المشروع ،أو مف شأنيا إلحاؽ أضرار بو أو بالعماؿ ،أو تشكؿ خرقا بالتزامات
العامؿ المينية اتجاه المستخدـ.4
إضافة إلى التعريفات السابقة ،نجد لو تعريفا آخر يتمثؿ في أف الخطأ الجسيـ ىو مخالفة
العامؿ اللتزاـ ميني شرعي ،ولذلؾ يتعيف إلثبات أي خطأ إثبات االلتزاـ المرتبط بو ،والطابع الميني
وشرعيتو.5
ثانيا :التعريف القضائي لمخطأ الجسيم
لـ يتطرؽ القضاء الجزائري إلى تحديد المقصود بالخطأ الجسيـ عند فصمو في النزاعات
المرفوعة أمامو ،غير أنو بالرجوع إلى القضاء المقارف نجد عدة تعريفات قضائية لو ،أىميا التعريؼ
الذي جاءت بو محكمة النقض المصرية عندما أقرت بأنو ":صورة مف صور الخطأ الفاحش ،ينبئ عف
احتراؼ مرتكبو عف السموؾ المألوؼ والمعقوؿ لمموظؼ العادي ،في مثؿ ظروفو وقوامو تصرؼ خاطئ

1

إسكة نياف لوسي ،النظاـ العاـ الحمائي في قانوف العمؿ ،أطروحة دكتوراه في القانوف ،فرع القانوف الخاص ،كمية
الحقوؽ ،جامعة حمب ،سوريا ،دوف سنة المناقشة ،ص .159

2

مقني بف عمار ،مرجع سابؽ ،ص .275

3

إسكة نياف لوسي ،مرجع سابؽ ،ص .159

4

بف صاري ياسيف ،التسريح التأديبي في تشريع العمؿ الجزائري ،دار ىومة لمطباعة والتوزيع ،الجزائر ،2005ص
.13

5

ذيب عبد السالـ ،مرجع سابؽ ،ص .13
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يؤدي إلى نتيجة ضارة توقعيا الفاعؿ أو كاف عميو أف يتوقعيا ،ولكنو ال يقبؿ إحداثيا ولـ يقبؿ
وقوعيا ،والسموؾ المقبوؿ لمموظؼ العادي تحكمو الحياة االجتماعية والبيئة والعرؼ ،ومألوؼ عند
الناس في أعماليـ وطبيعة مينتيـ وظروفيا ،فإف فقد عف بذؿ القدر الذي يبذلو أكثر الناس تياونا
فيأمر نفسو كاف تصرفو خطأ جسيما".1
كما حدد القضاء الفرنسي المقصود بالخطأ الجسيـ أثناء نظره في النزاعات المرفوعة أمامو
والتي تثار بمناسبة رقابة القضاء عمى التسريح وما إذا كاف مشروعا أو غير مشروع ،حيث عرفتو
محكمة النقض الفرنسية في إحدى ق ارراتيا بأنو ":ذلؾ الخطأ الذي يجعؿ مف المستحيؿ استمرار عالقة
العمؿ بيف المشغؿ واألجير المخطئ ولو أثناء ميمة اإلخطار".2
وجاء في قرار لمحكمة النقض الفرنسية صادر بتاريخ  01ديسمبر 1993أنو ":ىو الذي يجعؿ
استمرار العالقات التعاقدية بيف الطرفيف أم ار مستحيال حتى أثناء فترة اإلخطار ،إذا تعمؽ األمر بعقود
غير محددة المدة ،أو االستمرار حتى نياية مدتو إذا كاف محدد المدة " ،وقد سبؽ لنفس المحكمة أف
حددت الخطوط العريضة لمخطأ الجسيـ في حكميا الصادر بتاريخ  26فيفري 1991فأكدت عمى أنو:
"ذلؾ الفعؿ أو مجموعة األفعاؿ الثابتة في حؽ األجير والتي تشكؿ خرقا لاللتزامات المتولدة عف العقد
أو عف عالقات العمؿ ،تصؿ إلى درجة تجعؿ مف المستحيؿ اإلحتفاظ باألجير في المؤسسة أثناء فترة
اإلخطار".3
مف خالؿ التعريفات المقدمة لمخطأ الجسيـ ،وفي ظؿ غياب تعريؼ واضح وصريح مف قبؿ
المشرع الذي لو وجد ألزاؿ كؿ لبس يخص ىذا النوع مف األخطاء ،يمكف القوؿ أف الخطأ الجسيـ ىو
الخطأ الفادح الذي يرتكبو العامؿ ،والذي يؤدي إلى اإلخالؿ بالتزاماتو المينية ،يترتب عمى ىذا

1

زوبة عز الديف ،مرجع سابؽ ،ص ص .37 ،36
"La faute grave de la salarié est celle qui rend impossible de maintien du travailleur dans
l’entreprise, même pendant la durée du préavis ", Cass.Soc, 14 juin1961, Bull civ 1961, n° 639, p
507.
2

مقتبس مف مسطرة فصؿ األجير الرتكابو خطأ جسيـ ،موقع األنترنت،https://www.droitetentreprise.com :
تاريخ التصفح  22جانفي  ،2019عمى الساعة .21:00
3

اإلطار العاـ لمخطأ الجسيـ ،مقاؿ منشور عمى موقع األنترنت:
 ، http://zidni3ilma.arabepro.com/t225-topicتاريخ التصفح  22جانفي  ،2019عمى الساعة .20:00
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اإلخالؿ إلحاؽ الضرر بمصالح المستخدـ أو بمشروعو ،ما يجعؿ مف إمكانية استمرار العامؿ في
عممو مستحيال.
الفقرة الثانية
حاالت الخطأ الميني الجسيــم
أولى المشرع اىتماما كبي ار باستمرار العامؿ في عممو ،وىو ما ترجـ بالنص عمى حاالت تشكؿ
فييا تصرفات العامؿ وأفعالو أخطاء جسيمة عمى سبيؿ التحديد العاـ ،حتى ال يتوسع المستخدميف في
تكييؼ األخطاء الجسيمة ،حيث عيدت مسألة تحديد األخطاء الجسيمة سابقا لمنظاـ الداخمي ،1ما
ترتب عنو تعسؼ المستخدميف وتوسعيـ المفرط في تحديدىا ،األمر الذي جعؿ مف تعديؿ المادة 73
مف قانوف  11/90أم ار حتميا ،لذا عدلت وتممت ىذه األخيرة بالمادة  02مف القانوف ،229/91التي
حددت حاالت الخطأ الجسيـ التي يمكف أف يترتب عنيا التسريح ،ألف ارتكاب العامؿ لخطأ جسيـ ال
يؤدي بالضرورة إلى تسريحو ،وىو ما نصت عميو المادة  73السابقة.
تنص المادة  73المعدلة بالقانوف رقـ  29/91عمى أنو ":يتم التسريح التأديبي في حالة
ارتكاب العامل أخطاء جسيمة.
وعالوة عمى األخطاء الجسيمة التي يعاقب عمييا التشريع الجزائي والتي ترتكب أثناء العمل،
تعتبر عمى الخصوص أخطاء جسيمة ،يحتمل أن ينجر عنيا التسريح بدون ميمة العطمة وبدون
عال وات ،األفعال التالية:

1

حيث تنص المادة  77مف قانوف  11/90المتعمؽ بعالقات العمؿ عمى ما يمي ":النظام الداخمي ىو وثيقة مكتوبة يحدد
فييا المستخدم ،لزوما القواعد المتعمقة بالتنظيم التقني لمعمل والوقاية الصحية واألمن واالنضباط.
يحدد النظام الداخمي ،في المجال التأديبي ،طبيعة األخطاء المينية ودرجات العقوبات المطابقة واجراءات التنفيذ".

ومما تجدر اإلشارة إليو أف النظاـ الداخمي يقره المستخدـ بإرادتو المنفردة ،ولكف مع ذلؾ أخضعو المشرع إلى
المصادقة اإلدارية لمفتشية العمؿ لمتأكد مف عدـ مخالفة مضمونو لمتشريع والتنظيـ ،باإلضافة إلى وجوب إيداعو لدى
كتابة ضبط المحكمة المختصة إقميميا حسب ما جاءت بو المادة 79مف نفس القانوف ،ذلؾ بيدؼ حماية العامؿ
بتقييد سمطة المستخدـ وعدـ التعسؼ في استعماليا.
2

القانوف رقـ  29/91المؤرخ في  21ديسمبر  ،1991يعدؿ ويتمـ القانوف رقـ  11/90المتعمؽ بعالقات العمؿ ،ج ر
.68
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 إذا رفض العامل ،بدون عذر مقبول تنفيذ التعميمات المرتبطة بالتزاماتو المينية التي قدتمحق أضرار بالمؤسسة ،والصادر من السمطة السممية التي يعينيا المستخدم أثناء الممارسة
العادية لسمطاتو.
 إذا أفضى معمومات مينية تتعمق بالتقنيات والتكنولوجيا وطرق الصنع والتنظيم أو وثائقداخمية لمييئة المستخدمة ،إال إذا أذنت السمطة السممية بيا أو أجازىا القانون.
 إذا شارك في توقف جماعي وتشاور عن العمل خرقا لألحكام التشريعية الجاري بيا العملفي ىذا المجال.
 إذا قام بأعمال عنف. إذا تسبب في عمدا في أضرار مادية تصيب البنايات والمنشآت واآلالت واألدوات والمواداألولية واألشياء األخرى التي ليا عالقة بالعمل.
 إذا رفض تنفيذ أمر التسخير الذي تم تبميغو وفقا ألحكام التشريع المعمول بو. إذا تناول الكحول أو المخدرات داخل أماكن العمل".1يتضح جميا مف ىذه المادة أف األخطاء الجسيمة تقسـ إلى قسميف:
 يضـ القسـ األوؿ األخطاء الجسيمة الواردة في القانوف الجزائي والتي ترتكب في أماكفالعمؿ ،كما ىو الحاؿ عند قياـ العامؿ بعرقمة حرية العمؿ ،ورفض أمر التسخير ،2وعدـ تقديـ الحد

1

يالحظ عمى ىذه الحاالت المذكورة في المادة  73المعدلة والمتممة أنيا تقريبا تقابؿ المادة  07مف قانوف 11/90
التي تحدد التزامات العامؿ ،ليظير أف المشرع أراد التأكيد عمى العامؿ بأف اإلخالؿ بيذه االلتزامات قد يؤدي إلى بو
إلى اإلنياء التأديبي.

2

وىو ما جاءت بو المادة  36مف قانوف  02/90المتعمؽ بالوقاية مف النزاعات الجماعية في العمؿ وتسويتيا وممارسة
حؽ اإلضراب ،التي نصت عمى أنو" :تشكل عرقمة حرية العمل ،كما يشكل رفض االمتثال لتنفيذ أمر قضائي بإخالء
المحالت المينية خطأ ميني جسيم ،دون المساس بالعقوبات".

ويقصد بالتسخير« تدخؿ الييئة المستخدمة واصدار أمر يتمثؿ في قرار إداري يبمغ إلى األطراؼ المعنية وعند عدـ
االستجابة يمكف لإلدارة اتخاذ اإلجراءات اإلدارية المواتية بيا لما ليا مف امتيازات السمطة العامة».
خميفي عبد الرحماف ،الوجيز في منازعات العمؿ والضماف اإلجتماعي ،دار العموـ لمنشر والتوزيع ،عنابة  ،2008ص
.86
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األدنى مف الخدمة في حالة اإلضراب المشروع ،1ويعد عرقمة لحرية العمؿ كؿ فعؿ مف شأنو أف يمنع
العامؿ أو المستخدـ أو ممثميو مف االلتحاؽ بمكاف العمؿ المعتاد أو يمنعيـ مف استئناؼ نشاطيـ
الميني أو مف مواصمتو بالتيديد أو المناورات االحتيالية أو العنؼ أو االعتداء.2
وحسب اجتياد قضاء المحكمة العميا فإف الخطأ الجزائي الذي يؤسس عميو التسريح يجب أف
يكوف ثابتا بواسطة حكـ قضائي نيائي بإدانتو ،وكؿ عقوبة تصدر قبؿ الحكـ المذكور تكوف الغية
وبدوف أثر ،وىو كؿ خطأ ذو وصؼ جناية أو جنحة المرتكب في أماكف العمؿ أو بمناسبتو ،أو أثناء
استعماؿ وسائؿ النقؿ التابعة لممستخدـ خالؿ الذىاب لمعمؿ أو مغادرتو.3
وفي ىذا الصدد ،نجد المشرع في المادة  43مف قانوف  02/90المتعمؽ بالوقاية مف النزاعات
الجماعية في العمؿ وتسويتيا وممارسة حؽ االضراب ،نص عمى عرقمة حرية العمؿ واعتبر كؿ فعؿ
مف شأنو أف يمنع العامؿ أو المستخدـ أو ممثمو مف االلتحاؽ بمكاف عممو المعتاد ،أو يمنعيـ مف
استئناؼ ممارسة نشاطيـ الميني ،أو مواصمتو بالتيديد أو المناورات االحتيالية أو العنؼ أو االعتداء
يعد عرقمة لحرية العمؿ ،وخوؿ المشرع في ىذه الحالة لممستخدـ اعتبار ذلؾ خطأ مينيا جسيما
يستوجب التسريح إذا لـ يستجب مرتكبو ىذه األعماؿ لألمر القضائي الذي يقضي بإلزاميـ بتحرير
أماكف العمؿ المحتمة بيدؼ عرقمة حرية العمؿ ،إضافة إلى حؽ المستخدـ في المجوء إلى التشريع
الجزائي بيدؼ طمب توقيع العقاب عمييـ.
 أما القسـ الثاني مف األخطاء الجسيمة المذكورة في المادة  73المعدلة ،فيو عبارة عف وعاءيضـ سبع حاالت ،تسمح كؿ واحدة منيا لممستخدـ بتوقيع عقوبة التسريح كجزاء يرتبو القانوف عمى
خالفتيا ،وىي تمؾ المنصوص عمييا في المادة  73مف قانوف عالقات العمؿ المعدلة ،ىذه المادة التي
أثارت جدال فقييا ونقاشا كبي ار حوؿ ما إذا كاف التعداد لألخطاء الجسيمة الوارد فييا عمى سبيؿ
الحصر أـ أنو عمى سبيؿ المثاؿ ،وما زاد النقاش حدة ىو التذبذب الذي عرفتو ق اررات المحكمة العميا

1

قرار المحكمة العميا ،الغرفة االجتماعية ،رقـ  ،135452الصادر بتاريخ  04جواف  ،1994المجمة الجزائرية لمعمؿ
الصادرة عف المعيد الوطني لمعمؿ ،الجزائر ،عدد  ،22سنة .1998

2

المادة  34مف قانوف  02/90المتعمؽ بالوقاية مف النزاعات الجماعية في العمؿ وتسويتيا وممارسة حؽ اإلضراب.

3

قرار المحكمة العميا ،الغرفة االجتماعية ،رقـ  ،370294الصادر بتاريخ 04أفريؿ ،2007مجمة المحكمة العميا ،العدد
 ،02سنة  ،2007ص.237
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التي اعتبرت تارة أف التعداد وارد عمى سبيؿ الحصر وال يجوز الخروج عنو ،وتارة أخرى اعتبرتو عمى
سبيؿ المثاؿ.
فظؿ القضاء لفترة طويمة يعتبر األخطاء الواردة في المادة  73المعدلة عمى سبيؿ الحصر نظ ار
لسرعة التعديؿ المدرج عمى المادة  ،73الذي فسره الكثير عمى أنو تقييد لسمطة المستخدـ عف طريؽ
حصر حاالت الخطأ الجسيـ ،بغية إعطاء ضمانات أكثر لمعامؿ بحصر حاالت الخطأ الجسيـ وعدـ
تركيا إلرادة المستخدـ ،1حيث جاء في القرار الصادر عف المحكمة العميا بتاريخ فيفري  ،1998الذي
اعتبر محتوى المادة السابقة عمى سبيؿ الحصر عندما قضى بأنو ...":حيث أف الخطأ المنسوب
المطعوف ضده حتى واف نص عميو النظاـ الداخمي لممؤسسة ،فإنو ال يوجد ضمف األخطاء الجسيمة
التي تؤدي إلى الطرد المنصوص عميو في المادة  73مف قانوف  29/91المؤرخ في 1991/12/21
عمى سبيؿ الحصر.
وحيث أنو ال يمكف أف يكوف النظاـ الداخمي مخالفا لتصريح النص القانوني ،وعميو فإف الخطأ
المنسوب المطعوف ضده وميما كانت ظروفو ومالبساتو ال يمكف أف يترتب عف ارتكابو طرد العامؿ
مف منصب عممو".2
استقر القضاء عمى ىذا الرأي حتى سنة  ،2004عندىا غير موقفو واعتبر الحاالت الواردة في
المادة  73واردة عمى سبيؿ المثاؿ في القضية المعروفة بالمؤسسة الوطنية لمنقؿ البري ،حيث اعتمد
عمى النظاـ الداخمي دوف ما جاء بو تشريع العمؿ ،3فجاء قرار المحكمة العميا كما يمي...":إف عبارة
عمى وجو الخصوص المذكورة في ىذه المادة تفيد وجود أخطاء جسيمة أخرى ترؾ تحديدىا لمنظاـ
الداخمي المنصوص عميو في المادة /77ؼ 2مف نفس القانوف ،والتي تحدد في نظاميا الداخمي
اإلطار التأديبي وطبيعة األخطاء المينية ،وتصنيؼ درجات العقوبات المناسبة ليا ،وعميو فإف المادة
 73لـ تأت باألخطاء الجسيمة عمى سبيؿ الحصر".4
1

بمولة الطيب و بمولة جماؿ ،مرجع سابؽ ،ص .66

2

قرار المحكمة العميا ،الغرفة االجتماعية ،رقـ  ،115985الصادر بتاريخ  10فيفري  ،1998المجمة القضائية ،العدد
 ،01سنة  ،2000ص .97

3

طربيت سعيد ،السمطة التأديبية لممستخدـ في ظؿ قانوف عالقات العمؿ ،دار ىومة ،الجزائر  ،2013ص .105

4

قرار المحكمة العميا ،الغرفة االجتماعية ،رقـ ،283600الصادر بتاريخ  15ديسمبر ،2004مجمة المحكمة العميا
العدد  ،02سنة  ،2004ص ص .198 -193
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وىو ما أكدتو الغرفة االجتماعية لممحكمة العميا في قرار آخر لسنة  2017يفيد بأف المادة 73
مف قانوف  11/90المعدؿ والمتمـ ،لـ تستثف ال صراحة وال ضمنا امكانية تحديد األخطاء مف الدرجة
الثالثة في النظاـ الداخمي.1
بالتالي ،اعتبرت األخطاء الجسيمة الواردة في المادة عمى سبيؿ المثاؿ استنادا عمى عبارة
"بالخصوص" المستعممة في صياغة المادة ،التي تفيد المثاؿ ال التحديد والحصر ،فمو كانت نية
المشرع حصر ىذه الحاالت الستعمؿ مصطمح أكثر دقة ووضوح ،بما ال يحمؿ التأويؿ وفتح المجاؿ
أماـ المستخدـ.
ولتوضيح كيفية تنظيـ النظاـ الداخمي لألخطاء الجسيمة ،نأخذ النظاـ الداخمي لشركة أمف
المنشآت الطاقوية كمثاؿ ،حيث نجده نص في المادة  152منو عمى أنو ":تؤدي أخطاء الدرجة الثالثة
إلى تسريح العامل بدون ميمة العطمة وبدون عال وات كما ينص عمييا التشريع المعمول بو:
باإلضافة إلى األخطاء الخطيرة التي يعاقبيا القانون الجنائي ،تعتبر األخطاء التالية أخطاء
خطيرة من الدرجة الثالثة تؤدي إلى التسريح دون تعويض وال إشعار مسبق:
-1

رفض العامل دون مبرر تنفيذ التعميمات المرتبطة بااللتزامات المينية أو التعميمات

التي يتسبب عدم تنفيذىا في الضرر لمشركة والصادرة من السمطة السممية التي تعينيا الشركة في
ممارسة ىذه الوظائف ،وفي ىذا اإلطار ،فإن حاالت التقصير من الدرجة الثالثة ىي:
 رفض أو عدم احترام بنود العقد ،لواحق ىذا العقد أو اإلتفاقيات مع الزبون. رفض تطبيق قواعد واجراءات الصفقات العمومية طبقا لمتشريع واألنظمة المعمول بيا. رفض أداء الميمة ،ماعدا القوة القاىرة المثبتة بالوثائق المبررة. رفض القيام بعمل اضطراري و/أو القيام بتدخالت إستعجالية دون سبب مقبول. غياب عن العمل بالتناوب أو المداومة مما يؤدي إلى انعكاسات سمبية عمى حسن سيرالعمل.
 رفض أداء ساعات إضافية ماعدا حالة القوة القاىرة المثبتة قانونا ،والذي يؤدي إلى تأثيرأو انعكاس سمبي عمى التسيير الحسن.
1

قرار المحكمة العميا ،الغرفة االجتماعية ،رقـ  ،1181077الصادر بتاريخ  05أكتوبر  ،2017مجمة المحكمة العميا
العدد ،02سنة  ،2017ص .141
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 رفض االلتحاق بالمنصب الذي حول إليو أو منصب إعادة التعيين. رفض تنفيذ الميام والصالحيات الموكمة لمنصب العمل. رفض تقديم لممراقبة المعتادة سيارات وآليات الشركة ،مما يؤدي إلى حادث ليا أو توقفياأو إلحاق أضرار بيا.
 رفض احترام التنظيم العام لمصحة واألمن يؤدي إلى أضرار أو اضطرابات في نظام العمل. رفض المساىمة في أعمال التكوين و/أو تحسين المستوى التي تبادر بيا الييئةالمستخدمة في إطار اختصاصاتيا ،والتي تطالب بيا السمطة السممية.
 االستعمال الغير شرعي لمسالح المسخر لمعامل. التخمي عن المنصب بعد الوسم. رفض ارتداء المباس الميني القانوني. االستغالل المفرط لمسمطة. إتالف السالح أو الذخيرة المسخرة بسبب التياون أو عدم احترام القواعد المتعمقةباستعمال السالح أو الذخيرة.
 واالفتخار بأي عالمات تمييزية الغير مطابقة مع التنظيم الذي يضبط كيفية ارتداء المباسالميني مع احترام اليندام لوظيفة الحراسة والمراقبة.
 -2إفشاء معمومات مينية أو وثائق خاصة بالشركة ،السيما في مجال األمن ،ويدخل في
ىذا اإلطار حاالت التقصير التالية:
 إفشاء السر الميني بشتى األشكال والذي يرمي إلى إلحاق الضرر بالشركة أو لزبائنيا. تسميم الوثائق ألي شخص أجنبي عن الشركة. تحويل أو إخفاء أي وثيقة أو معمومات ذات طابع ميني. التقصير في واجب التحفظ مما يسبب انعكاسات عمى التسيير ،والعالقات االجتماعيةوالمينية واألمن ،وسمعة الشركة أو سمعة زبائنيا.
 -3التحريض عمى التوقف الجماعي عن العمل ،وتدخل في ىذا اإلطار ،السيما حاالت
التقصير اآلتية:
 -تنظيم أو المشاركة في تجمعات غير مطابقة لمنشاط الميني.
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 كل تحريض لإلضراب ،أو إلصاق منشورات تدعو لمتوقف عن العمل ،أو التمرد أو إعاقةحرية العمل.
 رفض االنصياع لتنفيذ أمر قضائي إلخالء أماكن العمل(المحالت أو المنشآت وغيرىا.).. -4ارتكاب أعمال عنف ،أو أعمال منافية لألخالق ،وتدخل في ىذا اإلطار السيما حاالت
التقصير التالية:
 مشادات في أماكن العمل ومالسنات وضرب وجرح مسؤول ،زميل أو زبون أو زائر أو أيشخص.
 عنف شفوي والقذف والكالم البذيء ،أو المسيء لمشركة والسمطة السممية أو الزمالءعمى أن يثبت ذلك فعميا.
 المساس باألخالق العامة ،بارتكاب أفعال مخمة بالحياء في أماكن العمل ،أو باستيالكمشروبات كحولية أو المخدرات.
 التيديد والزجر والضرب. -5التحطيم العمدي لمبنايات واآلليات والمنشآت واآلليات واألدوات ومواد أخرى مرتبطة
بالعمل ،وىي ممك لمشركة أو الزبائن.
 -6تناول الكحول أو المخدرات داخل أماكن العمل.
 -7إدخال األشخاص األجانب إلى المواقع بدون رخصة من السمطة السممية أو من
الزبون".
واستتبعت ىذه المادة بالمادة  ،153التي نظمت حاالت الخطأ الجسيـ المعاقب في القانوف
الجنائي أو األحكاـ الجنائية الخاصة والمتضمنة في بعض القوانيف.1
ليكوف بذلؾ سمطة واسعة لممستخدـ في مجاؿ تنظيـ األخطاء الجسيمة ،وتضمينيا في النظاـ
الداخمي بما يتناسب وطبيعة نشاطو.
ولتقييد سمطة المستخدـ في المجوء إلى ىذا النوع مف اإلنياء في حالة ارتكاب العامؿ لخطأ
جسيـ ،قيدت عممية التسريح بضمانات تشريعية أخرى تتمثؿ في تقييد ىذه العممية بإجراءات أولية.

1

لمتفصيؿ أكثر أنظر المادة  153مف النظاـ الداخمي لشركة أمف المنشآت الطاقوية.
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الفرع الثاني

تقييد عممية التسريح التأديبي بإجراءات أولية
باإلضافة إلى تقييد عممية التسريح التأديبي بضرورة ارتكاب العامؿ خطأ مينيا جسيما ،إذ يتمتع
العامؿ بحقو في االستمرار في عممو ،وال يمكف لممستخدـ حرمانو مف ىذا الحؽ ما لـ يرتكب خطأ
مينيا جسيما وىو ما يضمنو القانوف ،لذا قيدت عممية التسريح أيضا بإجراءات معينة تضمف عدـ
انحراؼ المستخدـ في استعماؿ سمطو التأديبية (الفقرة األولى).
غير أف المشرع الجزائري اتجو أكثر نحو تدعيـ ضمانات استقرار العامؿ واستمرارية عالقة
عممو إذا كاف مندوبا نقابيا ،نظ ار لممياـ التي تقوـ بيا ىذه الفئة مف العماؿ وما تالقيو مف معاممة مف
طرؼ الييئات المستخدمة (الفقرة الثانية).
الفقرة األولى
إذا كان محل التسريح التأديبي عامل عادي
وضع المشرع الجزائري معايير لتكييؼ جسامة األخطاء التي يمكف أف يرتكبيا العامؿ أثناء
أدائو لمعمؿ المتفؽ عميو بموجب العقد ،وفي حدود طبيعة ونوعية األخطاء المحددة في القانوف
والتنظيـ ،1باإلضافة إلى وجوب مراعاة المستخدـ لمظروؼ التي ارتكب فييا العامؿ الخطأ الجسيـ ،إذ
يجب عمى المستخدـ أف يراعي ظروؼ ومالبسات ارتكاب الخطأ المحيطة بالعمؿ ،أو أف يبحث عف
الدوافع والمبررات التي أدت بالعامؿ إلى ارتكاب مثؿ ىذه األخطاء ،ويتجمى ذلؾ مف خالؿ الرجوع إلى
سيرة العامؿ طواؿ مدة عممو ،ألف مراعاة الظروؼ المحيطة بارتكاب الفعؿ والدوافع ومعرفة سيرة
العامؿ ،كؿ ذلؾ يساعد بشكؿ أو بآخر في تكييؼ الفعؿ أو الخطأ مف جية ،وفي تحديد العقوبة
المناسبة لو مف جية أخرى ،ىذا ما أفادت بو المادة  73مكرر 1مف قانوف  ،11/90التي ىدفيا
حماية العامؿ حتى عند ارتكابو لخطأ ميني جسيـ ،إذ ال يمكف لممستخدـ فصؿ العامؿ مف منصب
عممو بحجة أنو ارتكب خطأ جسيما دوف أف يراعي الظروؼ والمالبسات التي أحاطت بارتكاب ىذا
الخطأ ،ودرجة الضرر الناتج عنو ،وىي ما تعرؼ بالظروؼ المخففة في القانوف الجنائي.

1

طربيت سعيد ،السمطة التأديبية لممستخدـ في ظؿ قانوف عالقات العمؿ ،مرجع سابؽ ،ص .111
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كما دعـ المشرع الضمانات الممنوحة لمعامؿ بوضع حدود إجرائية يمتزـ بيا المستخدـ ،وفؽ ما
جاء بو القانوف والنظاـ الداخمي مف إجراءات تأديبية ،تتضمف ىذه اإلجراءات التبميغ الكتابي لقرار
التسريح ،استماع المستخدـ لمعامؿ المعني ،مع إمكانية اختيار ىذا األخير لعامؿ آخر تابعا لمييئة
المستخدمة الصطحابو.1
أوال :استماع المستخدم لمعامل
يعد االستماع لمعامؿ شرطا إلزاميا فرضو المشرع عمى المستخدـ ضمانا لحؽ العامؿ في الدفاع
عف نفسو ،بغية الوصوؿ إلى الحقيقة مف خالؿ مواجية العامؿ باالدعاءات واألخطاء الموجية إليو
وتخويمو حؽ الدفاع عف نفسو باالستماع إلى تصريحاتو ،2وتقديـ جميع األدلة التي تثبت براءتو ،أو
إبراز الظروؼ التي دفعتو الرتكاب الخطأ المنسوب إليو ،3وانطالقا مف كؿ ذلؾ يتمكف المستخدـ مف
تقدير جسامة الخطأ الذي ارتكبو العامؿ.
وعميو ،يمثؿ استماع المستخدـ لمعامؿ اإلجراء الذي يكفؿ لو حرية الدفاع عف نفسو بكافة
الوسائؿ المشروعة ،ليثبت ذلؾ في محضر خاص يودع في ممفو ،ألف االستماع لمعامؿ والتحقيؽ معو
وفقا لألصوؿ العامة التي تممييا قواعد العدالة يعد إجراء جوىريا ال يغني عف التحقيؽ الذي تجريو
المحكمة ،4ليكتفي قانوف العمؿ بالنص عمى ضرورة االستماع لمعامؿ دوف تحديد إجراءات ذلؾ.
فعمى الرغـ مف أىمية ىذا اإلجراء الذي وضع أساسا لتحقيؽ مصمحة العامؿ المعرض لمتسريح
إال أنو لـ يمؽ العناية والتنظيـ الكافييف مف المشرع الجزائري ،في حيف نجد القانوف الفرنسي قد أولى
اىتماما كبي ار ليذا اإلجراء ،نفس االىتماـ القاه لدى االجتياد القضائي الفرنسي الذي فرض عمى
المستخدـ قبؿ سماع العامؿ استيفاء شرط استدعائو في محادثات مسبقة تعتبر بمثابة صمح بيف
الطرفيف ،يكوف ىذا االستدعاء مكتوب في شكؿ رسالة تسمـ إلى المعني باألمر شخصيا مع وصؿ

1

المادة  73مكرر 2مف قانوف  11/90المتعمؽ بعالقات العمؿ.
YACOUB Zina, Droit algérien du travail de l’insuffisance de la protection de travailleur en
matière de licenciement, op.cit, p51.

3

زوبة عز الديف ،مرجع سابؽ ،ص .81

4
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استالـ ،تتضمف ىذه الرسالة الموضوع ،تاريخ وساعة االستماع ،واعالـ العامؿ في االستعانة بمف
يساعده ،1كما أولى المشرع المغربي أيضا عناية كبيرة بيذا اإلجراء مقارنة بنظيره الجزائري.2
فال يجوز لمعامؿ أف يتغيب عف ىذا المقاء الذي يكوف لمصمحتو بالدرجة األولى ،إذ يعد
حضوره أم ار ضروريا ،وحتى يتمكف العامؿ مف ىذا الحضور ال بد أف يتـ استدعائو بطريقة قانونية
لممثوؿ أماـ المستخدـ أو لجنة التأديب المتساوية األعضاء ،ويجب أف يكوف العامؿ قد تسمـ االستدعاء
فعال ،واذا رفض استالـ ىذا االستدعاء ال بد أف يوجد دليؿ يثبت ىذا الرفض ،كأف يوقع العامؿ عمى
رفض االستالـ ،3وىو ما كرسو االجتياد القضائي الجزائري ،وبالتالي البد مف وجود ما يثبت أنو تـ
استدعاء العامؿ ،وأف ىذا األخير قد تمكف فعال مف استالـ االستدعاء ،4لذا فإف عدـ استماع
المستخدـ لمعامؿ بدوف خطأ منو يجعؿ التسريح تعسفيا.
وعميو ،تبرز أىمية تقرير االستماع لمعامؿ المنسوب إليو الفعؿ في أف الخطأ الجسيـ المفترض
ارتكابو مف طرؼ العامؿ لـ يتقرر بعد بصفة نيائية في مفكرة المستخدـ ،وانما يتقرر لديو شخصيا
عند إصداره قرار التسريح ،وأف االستماع لمعامؿ والدفاع عف نفسو يمكف أف يعود عميو بأحد األمريف
فإما المستخدـ ال تقنعو تبريرات العامؿ ويترسخ في ذىنو الفعؿ المرتكب مف طرفو ،وبالتالي ينتيي إلى
تسريحو ،واما يقتنع بتبريرات العامؿ ويتبيف لو أف الفعؿ المنسوب إليو ال يرقى بأف يكوف سببا وجييا
1

زوبة عز الديف ،مرجع سابؽ ،ص .82

2

نصت المادة  62مف مدونة الشغؿ المغربية بخصوص الفصؿ التأديبي عند ارتكاب األجير لخطأ جسيـ عمى أنو:
" يجب قبل فصل األجير أن تتاح لو فرصة الدفاع عن نفسو باالستماع إليو من طرف المشغل أو من ينوب عنو بحضور
مندوب األجراء أو الممثل النقابي بالمقاولة الذي يختاره األجير بنفسو وذلك داخل أجل ال يتعدى ثمانية أيام وتسمم نسخة منو
إلى األجير ،واذا رفض أحد الطرفين إجراء أو إتمام المسطرة يتم المجوء إلى مفتش الشغل".

3

وىو ما جاء في قرار الغرفة االجتماعية لممحكمة العميا رقـ  ،158881الصادر بتاريخ  14أفريؿ  ،1998حيث
اعتبرت المحكمة العميا أف استدعاء العامؿ ،وعدـ تقدـ ىذا األخير الذي كاف مريضا أماـ مصمحة البريد ،مما أدى
إلى عودة الرسالة إلى المؤسسة مع عبارة "غير مطالب بو"  ،ال يعتبر دليال عمى رفض العامؿ الستالـ الرسالة ما لـ
يمضي العامؿ عمى ىذا الرفض ،حيث أف عبارة "غير مطالب بو" التي تضعيا إدارة البريد عمى الرسائؿ التي لـ
يطالب بيا أصحابيا ال تعد دليال قانونيا عمى أف العامؿ المعني رفض فعال استالـ تمؾ الرسالة أو رفض الحضور،
وحممت المستخدـ مسؤولية تبميغ االستدعاء لمعامؿ بكؿ الطرؽ القانونية األخرى وبالتالي تسميط عقوبة تأديبية عمى
ىذا العامؿ يكوف مخالؼ لمقانوف ،نقال عف بف رجاؿ أماؿ ،مرجع سابؽ ،ص .28

4

بف رجاؿ أماؿ ،المرجع نفسو ،ص .28
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لتسريحو ،1فيتراجع عف موقفو ويحتفظ بذلؾ األجير في عممو ،ومف خالؿ ىذا التراجع يتحقؽ الحفاظ
عمى استمرار واستقرار عالقة العمؿ.
إذف ،أوؿ إجراء يتعيف عمى المستخدـ التقيد بو ىو إبالغ العامؿ بالمخالفة التأديبية التي ارتكبيا
حتى يتمكف مف إعداد دفاعو قبؿ االستماع إليو ،ولكف ما يالحظ خالفا لبعض التشريعات المقارنة

2

عدـ اشتراط المشرع توافر إجراء تبميغ العامؿ بالمخالفة المنسوبة إليو كتابة.
وما يمكف قولو بخصوص إجراء االستماع لمعامؿ ،أف المشرع الجزائري لـ ينظـ أوؿ إجراء يمجأ
إليو عند ارتكاب العامؿ خطأ جسيما ،والمتمثؿ في استدعائو لالستماع إليو ،عمى الرغـ مف جعمو
كحؽ مف الحقوؽ الدفاعية ،كما لـ يضبط حدوده كتاريخ وساعة السماع باإلضافة إلى موضوع
االستدعاء والوقائع المنسوبة إليو ،وكذا إخباره بحقوقو كحقو في اختيار مف يمثمو عند السماع ،وىو ما
ينقص مف الحماية المخولة لمعامؿ التي يتضمنيا ىذا اإلجراء.
وفي ىذا الشأف ،نجد النظاـ الداخمي اشترط تسميـ استدعاء المقابمة أو االستدعاء لمعامؿ
شخصيا مقابؿ وصؿ باالستالـ ،أو عف طريؽ رسالة موصى عمييا مع وصؿ باالستالـ توجو لو
تتضمف تاريخ وساعة ومكاف المقابمة ،وأيضا التيـ الموجية ضده لمسماح لو بتحضير دفاعو وامكانية
االستعانة خالؿ ىذه المقابمة بعامؿ يختاره تابع لمييئة المستخدمة.3
ثانيا :إمكانية استعانة العامل بزميل لو
قيد المشرع بنص المادة 73مكرر 2إجراء إمكانية استعانة العامؿ بزميؿ لو الصطحابو يوـ
االستماع بوجوب أف يكوف ىذا األخير مف نفس الييئة المستخدمة ،ىذا خالفا لما كاف عميو األمر في
التشريعات السابقة ،التي منحت لمعامؿ حرية االستعانة بأي شخص يختاره.4
1

العماري محمد ،مرجع سابؽ ،ص .61

2

في ىذا الشأف نجد مثال المادة  64مف قانوف العمؿ المصري رقـ  12لسنة  ،"2003السابؽ الذكر ،تنص عمى أنو":
يحظر توقيع جزاء عمى العامل إال بعد إبالغو كتابة بما نسب إليو."...

كما ألزمت المادتيف  L 1232-2و  L1232-4مف قانوف العمؿ الفرنسي توجيو استدعاء لمعامؿ لحضور المقابمة
وتسميمو لو يدا بيد مع التوقيع باالستالـ أو بالبريد المضموف.
3
4

المادة  183مف النظاـ الداخمي لمشركة الجزائرية لتسيير شبكة نقؿ الكيرباء.

المادة  65مف المرسوـ  302/82المتعمؽ بكيفيات تطبيؽ األحكاـ التشريعية الخاصة بعالقات العمؿ الفردية

والممغى.
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غير أنو ما يالحظ عمى نص المادة أعاله أنيا استعممت عبارة "يمكف" ،ما يجعؿ مف لجوء
العامؿ ليذا اإلجراء اختياريا ،وبذلؾ فيو إجراء جوازي بالنسبة لمعامؿ ،ولكف إلزامية أف يكوف ىذا
العامؿ المستعاف بو تابعا لنفس المؤسسة المستخدمة يجعؿ مف ىذه العممية أكثر تعقيدا ،1فمف جية
نجد العامؿ المستعاف بو في ىذه الحالة يكوف حذ ار وحريصا ومتحفظا في أقوالو ،خوفا مف أي إجراء
انتقامي الحؽ مف طرؼ المستخدـ ،الذي قد يمس حتى منصب عممو نظ ار لتبعيتو لو ،ومف جية
أخرى اشتراط أف يكوف العامؿ المستعاف بو تابع لنفس الييئة المستخدمة يضعؼ مف ىذا اإلجراء ألف
العامؿ ال يمكنو االستعانة بشخص غير تابع لمييئة المستخدمة والذي قد يكوف عمى دراية بما قاـ بو
العامؿ ،كما أنو ال يكوف متخوفا مما قد يمحقو جراء الوقوؼ إلى جانب العامؿ ،في ظؿ غياب لمدور
المنوط بالعامؿ المستعاف بو ىنا ،ىؿ ىو الدفاع عف العامؿ المعنى بالتسريح عف طريؽ تقديـ أقوالو
وشيادتو أو أنو مجرد حضور فقط ،فعمى ما يبدو أف المقصود مف حضور العامؿ المستعاف بو ىو
تقديـ ما لديو مف معمومات لمدفاع عف العامؿ وتجنب إفشاء أسرار الييئة المستخدمة ،2باإلضافة إلى
كوف العامؿ التابع لمييئة المستخدمة يكوف األقرب إلى العامؿ ومكاف ارتكاب الخطأ نظ ار لتبعتو لنفس
الييئة المستخدمة.
كؿ ىذه األمور تسببت بشكؿ أو بآخر في عدـ جدوى ىذا اإلجراء الذي تـ تقريره لتوسيع دائرة
الضمانات الممنوحة لمعامؿ حتى ولو ارتكب خطأ جسيما ،ألف المشرع لو لـ يرد تحقيؽ مصمحة
العامؿ بتوفير الحماية الالزمة قبؿ التعرض لمتسريح لما منحو فرصة الدفاع عف نفسو باالستعانة
بعامؿ آخر ،ولكف تقييد ىذا اإلجراء ينقص مف الحماية المقرر توفيرىا لمعامؿ ويجعميا محدودة ،فكاف

1

المالحظ أف المشرع نص عمى إمكانية االستعانة بعامؿ تابع لنفس الييئة المستخدمة دوف أف يحدد ىؿ المقصود
بالتبعية العمؿ في نفس المكاف أو في مكاف أخر بالعمؿ في فرع تابع لممؤسسة.

2

سميماني حميدة ،تعسؼ المستخدـ في إطار ممارسة سمطاتو ،مرجع سابؽ ،ص .95
وفي ىذا الشأف نجد المشرع الفرنسي يجيب عمى ىذا التساؤؿ في المادة  L1232-4مف قانوف العمؿ الفرنسي التي
تنص عمى أنو:
"Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au
personnel de l'entreprise.
Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se
faire assister soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise, soit par
un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l'autorité administrative." .
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عمى المشرع توسيع دائرة الحماية أكثر بفتح المجاؿ أماـ العامؿ لإلستعانة بأي عامؿ آخر دوف تحديد
مكاف عممو.
ثالثا :التبميغ الكتابي لقرار التسريح
يعتبر التبميغ آخر مرحمة مف مراحؿ اإلجراءات األولية المقررة لحماية العامؿ قبؿ اتخاذ قرار
التسريح بعد استماع المستخدـ لمعامؿ ،الذي يمكف لو االستعانة بعامؿ آخر ،قصد التحقيؽ مع العامؿ
والوصوؿ إلى حقيقة الفعؿ المرتكب مف طرفو ،ثـ تأتي مرحمة اتخاذ القرار مف طرؼ المستخدـ.
فمـ يكتؼ المشرع بمجرد التبميغ الشفوي ،وانما اشترط وجوب التبميغ الكتابي لقرار التسريح مف
المستخدـ حتى يتمكف العامؿ مف الطعف في قرار التسريح ،1ويقع عمى المستخدـ التحقؽ مف استالـ
المعني لػو ،يحتوي ىذا القرار المسمـ لمعامؿ عمى الظروؼ التي تـ فييا الخطأ موضوع المتابعة وكذا
القوانيف والنصوص التنظيمية المخترقة ،2بيدؼ تمكيف العامؿ مف المجوء إلى الجيات المختصة
لمطعف في قرار التسريح والحصوؿ عمى حقوقو.
غير أف المشرع الجزائري لـ يضبط عممية التبميغ بمواعيد قانونية وال الكيفية التي يتـ بيا ،تاركا
عمى األغمب المجاؿ لمنظاـ الداخمي إلعطاء توضيحات حوؿ ىذه العممية ،كما ىو الحاؿ في النظاـ
لمشركة الجزائرية لتسيير شبكة نقؿ الكيرباء الذي نظمو في المادة  193منو ،ىذا عمى خالؼ المشرع
الفرنسي الذي بيف وحدد آجاؿ التبميغ وكيفية إجرائو ،3كما ميز بيف التبميغ وبيف تسبيب التسريح ،فجعؿ
التبميغ يكوف بعد المقاء الذي يجمع المستخدـ بالعامؿ ،وىو ال يعدو أف يكوف مجرد إشعار عف القرار
الذي سيتخذه فيما بعد ،فال بد أف يبعث عمى األقؿ في مدة زمنية قدرىا يوـ مفتوح مع احتراـ كافة
المواعيد إذا صادؼ نياية ذلؾ اليوـ يوـ عيد أو عطمة رسمية أو راحة أسبوعية ،إما أثناء المقاء أو في

1

بف صاري ياسيف ،التسريح التأديبي في تشريع العمؿ الجزائري ،مرجع سابؽ ،ص ص .88 ،87

2

طربيت سعيد ،السمطة التأديبية لممستخدـ في ظؿ قانوف عالقات العمؿ ،مرجع سابؽ ،ص .111
Article L 1232-6 du Code du travail français, dispose que :"Lorsque l'employeur décide de

3

licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.
Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.
Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable
au licenciement auquel le salarié a été convoqué.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. Un arrêté du
ministre chargé du travail fixe les modèles que l'employeur peut utiliser pour procéder à la
notification du licenciement".
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أجؿ أقصاه عشرة أياـ مف يوـ مغادرتو لمكاف العمؿ ،وتطبؽ بشأنو نفس األحكاـ فيما يخص
المواعيد.1
فالتبميغ ىو إعالف يوجيو المستخدـ لمعامؿ ،متضمنا رغبتو في إنياء العقد عف طريؽ التسريح
لوجود داعي حقيقي لو ،وىو تصرؼ قانوني مف جانب واحد ال ينتج آثاره إال في الوقت الذي يتصؿ
فيو بعمـ مف وجو إليو ،ويعتبر وصولو قرينة عمى العمـ بو ما لـ يقـ الدليؿ عمى عكس ذلؾ.2
ومف خالؿ دراسة مختمؼ اإلجراءات السابقة لمتسريح ،المالحظ أف المشرع الجزائري كاف غير
دقيقا في صياغتو لنص المادة  73مكرر  2مف قانوف  11/90المعدؿ والمتمـ ،التي جاءت كما
يمي ...":ويجب أن تنص ىذه اإلجراءات عمى التبميغ الكتابي لقرار التسريح واستماع المستخدم
لمعامل المعني الذي يمكنو في ىذه الحالة أن يختار عامال تابعا لمييئة المستخدمة ليصطحبو".
حيث وردت ىذه اإلجراءات في النص دوف ترتيب ،فكاف عميو تقديـ إجراء االستماع لمعامؿ الذي
يمكنو االستعانة بزميؿ لو ،لتأتي بعدىا مرحمة التبميغ بقرار التسريح في األخير ،فكيؼ يتخذ المستخدـ
قرار التسريح ويبمغو لمعامؿ ما لـ يقـ بسماع أقوالو.
الفقرة الثانية
الحماية الخاصة بالمندوب النقابي محل التسريح التأديبي
الحؽ النقابي ىو حؽ مكرس دستوريا ،3ولتجسيد ذلؾ اعترؼ المشرع الجزائري بممارسة الحؽ
النقابي في كؿ المؤسسات عمومية كانت أو خاصة ،ألف الغاية مف تواجد المنظمات النقابية ىو
الدفاع عف المصالح المادية والمعنوية لمعماؿ ،طبقا لما جاءت بو المادة  40مف قانوف 14/90
المتعمؽ بكيفية ممارسة الحؽ النقابي المعدؿ والمتمـ بالقانوف  ،30/91كما تـ تعديمو بموجب األمر
 12/96المؤرخ في .41996/6/10
1
2

بف صاري ياسيف ،التسريح التأديبي في تشريع العمؿ الجزائري ،مرجع سابؽ ،ص.88
تيرس مراد  ،الخطأ الشخصي كسبب لتسريح العامؿ ،أطروحة دكتوراه عموـ ،تخصص قانوف اجتماعي ،كمية
الحقوؽ ،جامعة وىراف ،سنة  ،2011/2010ص .218

3

المادة /69ؼ 1مف الدستور الجزائري لسنة  1996المعدؿ والمتمـ ،السابؽ الذكر ،التي تنص عمى أف" :الحق النقابي

4

قانوف رقـ  14/90المؤرخ في  02جويمية  ،1990المتعمؽ بكيفيات ممارسة الحؽ النقابي ،ج ر ،23المعدؿ والمتمـ

مضمون ،ويمارس بكل حرية في اطار القانون".

بالقانوف رقـ 30/91المؤرخ في 21ديسمبر ،1991ج ر ،68واألمر 12/96المؤرخ في  10جواف ،1996ج ر .36
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ومما ال شؾ فيو أف النقابات العمالية أنشئت لتجمع تحت ظالليا مجموعة مف العماؿ يسعوف
لتحقيؽ أىداؼ مشتركة ،كحماية مصالحيـ وتحسيف معايير السالمة أثناء العمؿ ،وتحقيؽ أعمى
األجور واالستحقاقات كالرعاية الصحية والتقاعد ،وليحصموا عمى ظروؼ أفضؿ لمعمؿ ،وبالتالي تعمؿ
النقابة عمى تحسيف الظروؼ المينية لمعماؿ ،فتتفاوض النقابة باسـ عاممييا والمنتميف إلييا مع
المستخدـ ،لتحاوؿ أف تعمؿ عمى تحقيؽ ما يرجوه المشتركوف فييا.
فجاء قانوف  14/90المتعمؽ بكيفيات ممارسة الحؽ النقابي المعدؿ والمتمـ ،ليخص المندوب
النقابي بحماية خاصة تميزه عف باقي العماؿ ،فاألصؿ أنو ال يجوز لممستخدـ تسميط عقوبة تأديبية
عمى المندوب النقابي بمناسبة ممارسة نشاطو النقابي ،ويعود االختصاص في ذلؾ لممنظمة النقابية
التي ينتمي إلييا المندوب النقابي ،في مجاؿ األخطاء ذات الطابع النقابي المحض ،واستثناء عف
القاعدة العامة يخضع المندوب النقابي أثناء ممارستو لنشاطو الميني لنفس األحكاـ التي يخضع ليا
العماؿ األجراء ،1حيث يخضع المندوب النقابي الذي ارتكب خطأ جسيما إلى اإلجراءات المنصوص
عمييا في القانوف  ،11/90المتعمقة بالتسريح التأديبي شأنو في ذلؾ شأف باقي العماؿ باعتبارىا قواعد
عامة يخضع ليا جميع العماؿ ،وتمؾ التي يتضمنيا النظاـ الداخمي ،2باإلضافة إلى تمؾ اإلجراءات
التي أقرىا قانوف  14/90المتعمؽ بكيفية ممارسة الحؽ النقابي المعدؿ والمتمـ.
وبالنسبة لممندوبيف النقابييف إذا ما ارتكبوا خطأ ما ،فقد أورد قانوف  14/90المتعمؽ بكيفيات
ممارسة الحؽ النقابي المعدؿ والمتمـ في المواد  56 ،55 ،54 ،52منو ،أورد حكما خاصا بيـ مفاده
أنو في حالة ارتكاب المندوب خطأ أثناء ممارستو نشاطو الميني غير المتعمؽ بالنشاطات النقابية فال
يحؽ لممستخدـ اتخاذ أي إجراء تأديبي ،إال بعد إعالـ المنظمة النقابية ،3محاوال مف خالؿ ىذا اإلجراء
توفير الحماية الالزمة لمنقابيف مف أي تعسؼ يصدر عف الييئة المستخدمة لضماف سير العمؿ
1

بف عزوز بف صابر ،نشأة عالقة العمؿ الفردية في التشريع الجزائري والمقارف ،مرجع سابؽ ،ص .210
المادة  53مف قانوف  14/90المتعمؽ بكيفيات ممارسة الحؽ النقابي.

2

جعفور ليندة ،ضمانات استقرار العامؿ في منصبو ،أطروحة دكتوراه ؿ ـ د في القانوف ،تخصص قانوف اجتماعي،
كمية الحقوؽ ،جامعة مولود معمري ،تيزي وزو ،سنة  ،2018ص.30

3

في ىذا الشأف جاء أحد ق اررات الغرفة االجتماعية لممحكمة العميا يفيد بأنو ال بد مف إخطار النقابة باألفعاؿ المنسوبة
لممندوب النقابي قبؿ مساءلتو عف ما ارتكبو مف أخطاء وعزلو بدوف إتباع ىذا اإلجراء يعد خرقا لمقانوف ،قرار رقـ
 ،1057714الصادر بتاريخ  03أكتوبر ،2016قرار غير منشور.
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النقابي  ،وىو ما تجمى بتوقيع عقوبات جزائية عمى كؿ مف يقوـ بعرقمة العمؿ النقابي ،وفقا لما نص
عميو المشرع الجزائري في المواد مف  50إلى 61مف قانوف  ،14/90فعندما يكوف العامؿ محؿ
التسريح التأديبي مندوبا نقابيا أكدت المادة  54مف قانوف  14/90المتعمؽ بكيفية ممارسة الحؽ النقابي
المعدؿ والمتمـ عمى وجوب إعالـ النقابة التي ينتمي إلييا المندوب النقابي ،1وتستمر ىذه الضمانة
طوؿ مدة السنة التي تمي انتياء ميمتو النقابية.2
يترتب عمى إخالؿ المستخدـ بإجراء إعالـ النقابة قبؿ تسريح المندوب النقابي في جعؿ التسريح
باطال وعديـ األثر ،واعادة إدماج المندوب النقابي في منصبو ،وترد إليو حقوقو بناء عمى طمب مفتش
العمؿ ،بعد إثبات مفتش العمؿ مخالفة المستخدـ إلجراء إعالـ النقابة ،وفي حالة عدـ امتثالو إلجراء
إعادة اإلدماج في أجؿ ثمانية( )8أياـ ،يحرر مفتش العمؿ محض ار بذلؾ ويخطر الجية القضائية
المختصة التي تبت في أجؿ ال يتجاوز ستيف( )60يوما بحكـ نافذ بصرؼ النظر عف االعتراض أو
االستئناؼ.3
حيث قضت المحكمة العميا في إحدى ق ارراتيا بأنو ... ":كؿ عزؿ لمندوب نقابي يتـ خرقا
ألحكاـ ىذا القانوف يعد باطال وعديـ األثر ويعاد إدماجو في منصب عممو ،وترد إليو حقوقو بناء عمى
طمب مفتش العمؿ ،وبمجرد ما يثبت ىذا األخير المخالفة ويتدخؿ مفتش العمؿ في حالة رفض مؤكد
مف المستخدـ لالمتثاؿ في أجؿ  8أياـ ليحرر محضر بذلؾ ،ويخطر الجية القضائية المختصة التي
تبت في أجؿ ال يمكف أف يتجاوز  60يوما بحكـ نافذ بصرؼ النظر عف االعتراض واالستئناؼ".4
بذلؾ يكوف المشرع الجزائري قد خص المندوب النقابي بحماية خاصة تسمح باستق ارره في عممو
وتفرغو لقيامو بميامو التمثيمية ،وتمكنو مف مواجية تعسؼ المستخدـ ،أيف غابت ىذه الحماية عمى
الممثميف اآلخريف ميما كانت صفتيـ ،حتى ولو كانوا أعضاء في لجنة المشاركة ،فال يتمتع ىؤالء

1

المادتيف  54و 55مف القانوف رقـ  14/90المتعمؽ بكيفيات ممارسة الحؽ النقابي.

2

المادة  57مف القانوف رقـ  14/90المتعمؽ بكيفيات ممارسة الحؽ النقابي.

3

المادة  56مف القانوف رقـ  14/90السابؽ الذكر.

4

قرار المحكمة العميا ،الغرفة االجتماعية ،رقـ  ،581883الصادر بتاريخ  04مارس  ،2010مجمة المحكمة العميا
العدد  ،02سنة  ،2010ص .377
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بحماية قانونية في حالة اتخاذ عقوبات تأديبية ضدىـ أثناء ممارسة نشاطيـ الميني ،1عمى الرغـ مف
الدور التمثيمي الذي يمارسونو.
فنرى مف جيتنا أف الحماية المقررة لممندوب النقابي ما ىي إال نتيجة لمدور الذي مارستو والزلت
تمارسو في وقتنا الحالي ىذه الفئة مف العماؿ ،حتى يتمكنوا بممارسة مياميـ بكؿ حرية ،وقد عزز
القانوف حماية الفئات المذكورة باعتبارىـ أكثر عرضة مف غيرىـ لالحتكاؾ واالصطداـ مع
المستخدميف ،انطالقا مف أدوارىـ المتعمقة بالدفاع عف مصالح العماؿ وتمثيميـ في مختمؼ المفاوضات
مع المستخدميف أو مف ينوب عنيـ ،خاصة في ظؿ عدـ استقرار األوضاع االقتصادية واالجتماعية
وما أفرزتو ىذه األوضاع مف آثار عمى الطبقة العاممة وظروؼ عمميا ،حيث فرضت ىذه األخيرة
تمثيميا لمعماؿ مف خالؿ الضغط عمى المستخدميف بالمجوء إلى اإلضرابات المتكررة التي شممت عدد
كبير مف القطاعات والتي ىي في تزايد مستمر ،ما جعميا مصدر استفزاز بالنسبة لممستخدـ ،كؿ ذلؾ
جعؿ المشرع يوفر ليـ حماية خاصة سواء عمى مستوى الجزاءات التأديبية ،أو حتى عمى مستوى
التعويضات الممنوحة ليـ في حالة فصميـ مف عمميـ تعسفيا.
وبالتالي ،يظير تنظيـ التسريح التأديبي عف طريؽ تقييد سمطة المستخدـ التأديبية كأحد أىـ
الوسائؿ التي تعمؿ عمى تأميف منصب العمؿ ،وتعكس سعي المشرع لتحقيؽ استقرار عالقات العمؿ
بالحد مف حاالت إنياء عالقة العمؿ ،لحماية العامؿ مف خطر فقداف منصب عممو ،إال أف المشرع لـ
يقؼ عند ىذا الحد وانما ذىب إلى اقرار نظاـ التعميؽ كوسيمة لتجنب إنياء عالقة العمؿ وضماف
استم ارريتيا.

1

بف عزوز بف صابر ،نشأة عالقة العمؿ الفردية في التشريع الجزائري والمقارف ،مرجع سابؽ ،ص .211
84

الباب األول /الفصل الثاني

نظام التعميق كوسيمة قانونية لضمان استمرارية عالقة العمل

الفصل الثاني
نظام التعميق كوسيمة قانونية لضمان استمرارية عالقة العمل
تمر عالقة العمؿ طيمة مدة سريانيا بعدة تطورات وأوضاع مختمفة تؤثر عمى الحياة المينية
لمعامؿ ،وذلؾ منذ إبراـ عقد العمؿ إلى غاية انتياء عالقتو بالمستخدـ ،فالعامؿ طيمة مدة تنفيذ العقد
يمكف أف يكوف في وضعية التوقؼ المؤقت عف العمؿ ،نتيجة تعميؽ عالقة عممو دوف أف يتسبب ذلؾ
في قطعيا أو إنيائيا ،ىذه الوضعية التي تختمؼ تسميتيا مف دولة إلى أخرى ،فسماىا المشرع
الجزائري بالتعميؽ ولكف أغمب التشريعات سمتيا بتوقيؼ عالقة العمؿ كما ىو الحاؿ في القانوف
المصري ،المغربي ،األردني.
حيث يعتبر نظاـ تعميؽ عالقة العمؿ مف خاصيات تشريع العمؿ ،خروجا عف المبدأ العاـ
المعموؿ بو في القانوف المدني بالنسبة لمعقود الممزمة لجانبيف التي في حالة إخالؿ أحد الطرفيف
بالتزامو تنتفي التزامات الطرؼ اآلخر ،1ىذا االمتناع الذي يمنح الحؽ في وضع حد لمعالقة
التعاقدية ،2لكف تشريع العمؿ وسعيا منو لتحقيؽ حماية واسعة لمعامؿ خرج عف ىذا الحكـ ،معتب ار أف
عقد العمؿ بالرغـ مف أنو ممزـ لجانبيف إال أنو في حالة استحالة تنفيذ االلتزامات مف أحد الطرفيف ،فإف
ذلؾ ال يؤدي إلى فسخ العقد بؿ يؤدي فقط إلى تجميد االلتزامات لفترة زمنية ،لتستعيد العالقة سريانيا
بعد زواؿ المانع أو سبب التعميؽ ،وىو بذلؾ وسيمة قانونية لضماف استم اررية عالقة العمؿ ،ما يعود
بالفائدة عمى العامؿ ،كما أنو يعود بالفائدة عمى الييئة المستخدمة بمجوئيا إلى تعميؽ عالقة العمؿ
ألسباب معينة تجعميا تتوقؼ عف العمؿ لفترة مؤقتة وتجميد بعض آثارىا خاصة األجر دوف التضحية
بالعامؿ أو االستغناء عنو ،ىذا األخير الذي قد تكوف بحاجة إليو بسبب خبرتو.
وعميو ،فإف نظاـ التعميؽ ييدؼ بصفة عامة إلى حماية العمؿ ،ألنو يسمح باستمرار عالقات
العمؿ وعدـ فسخيا رغـ عدـ أداء العمؿ ،ليحقؽ استقرار عالقة العمؿ عند تعرضيا ألحد األسباب
التي تمنع تنفيذىا مؤقتا ،حيث تمنح تشريعات العمؿ الحديثة لمعامؿ الحؽ في التوقؼ المؤقت عف
ممارسة عممو لفترة معينة دوف أف يتسبب ذلؾ في إنياء عالقة العمؿ ،بسبب حتميات وظروؼ خاصة
بحاالت معينة تمنع العامؿ مف تنفيذ التزاماتو المينية ،لتستعيد العالقة سريانيا بعد انقضاء سبب
KORICHE Mohammed Nasr Eddine, Droit du travail, op.cit, p176.
2

المادة  119مف القانوف المدني الجزائري.
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التعميؽ ،ولكف ىؿ يعاد ادراجو في نفس منصبو بكؿ ما يتضمنو مف حقوؽ؟ ،ال يمكف اإلجابة عمى
ىذا الطرح إال بعد دراسة حاالت التعميؽ ،حيث اكتفى المشرع الجزائري بذكر حاالت تعميؽ عالقة
العمؿ وأثرىا دوف تقديـ تعريؼ ليا ،األمر الذي يجعمنا نقؼ أماـ ضرورة تحديد مفيوـ نظاـ تعميؽ
عالقة العمؿ ،بكؿ ما يحتويو مف تعريؼ ىذا النظاـ وأساسو القانوني ،باإلضافة إلى الخصائص التي
تميزه (المبحث األوؿ).
ونظ ار ألىمية نظاـ التعميؽ ،ال ينفرد التشريع في تحديد حاالتو ،وانما ىناؾ نصوص تنظيمية
واتفاقات جماعية أو حتى فردية بيف العامؿ والمستخدـ تسمح بتعميؽ عالقة العمؿ(المبحث الثاني).
المبحث األول
مفيـــــوم نظام تعميق عالقـــــة العـــمل
حاوؿ المشرع العمالي مف خالؿ مختمؼ نصوص قانوف العمؿ تحقيؽ اإلستقرار في عالقات
العمؿ ،تماشيا والطابع الحمائي ليذا القانوف ،1وىو ما تجمى بالتضييؽ مف األسباب المؤدية إلى إنياء
عقد العمؿ والتوسع في تطبيؽ نظاـ تعميؽ عالقة العمؿ ،ىذا النظاـ الذي يسمح ببقاء عقد العمؿ قائما
رغـ توقفو عف إنتاج أىـ آثاره المتمثمة في أداء العمؿ المتفؽ عميو واألجر المقابؿ لو.
ومما ال شؾ فيو ،أف اليدؼ األساسي مف إقرار نظاـ التعميؽ في قانوف العمؿ ىو الحفاظ عمى
استقرار عقود العمؿ وتجنب إنيائيا إذا تعرضت إلى سبب مف األسباب التي تؤدي إلى توقيفيا مؤقتا
بسبب االنقطاع في تنفيذ االلتزامات ،وىو ما يدعـ مبدأ استقرار العمؿ ،2بما يحقؽ مصمحة الطرفيف
معا ،فيبقى العامؿ في منصب عممو ويحتفظ المستخدـ بعمالو ،وبذلؾ محاولة تحقيؽ التوازف بيف
مصالح طرفي عالقة العمؿ وتغميب أحدىما عمى اآلخر إذا لزـ األمر ،وغالبا تغميب مصمحة العامؿ
باعتباره الطرؼ الضعيؼ اقتصاديا عمى مصمحة المستخدـ.
وبذلؾ نظاـ تعميؽ عالقة العمؿ نظاـ يتميز بذاتية خاصة ،وحتى تتضح الرؤية أكثر حوؿ ىذا
الموضوع ال بد مف تحديد المقصود بتعميؽ عالقة العمؿ ،فيو نظاـ لو طبيعة قانونية وأساس وشروط
وأثار خاصة ،لذلؾ كاف ال بد مف بياف أساس إقرار قانوف العمؿ ليذا النظاـ الذي يمثؿ خروجا عف
AMOURA Amar, Droit du travail et Droit social -guide pratique-, éditions el Maarifa, Alger,
2002, p 74.
2

1

عماد توفيؽ سالمة  ،نظاـ وقؼ عقد العمؿ في القانوف األردني  ،رسالة ماجستير في القانوف الخاص  ،كمية
الحقوؽ ،جامعة الشرؽ األوسط لمدراسات العميا ،عماف ،2009 ،ص .35
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القواعد العامة ،لمعرفة مدى نجاحو في تحقيؽ الغاية التي وجد مف أجميا بتحقيؽ مبدأ استم اررية عقد
العمؿ (المطمب األوؿ) ،ومف أجؿ ذؾ لو خصائصو المميزة (المطمب الثاني).
المطمب األول
تعريف نظام التعميق وأساسو
أطمقت عمى ىذا النظاـ أو ىذه الوضعية عدة تسميات تفيد التوقؼ المؤقت لعالقة العمؿ
فاستعمؿ المشرع الجزائري مصطمح تعميؽ عالقة العمؿ ،ولكف المصطمح المستعمؿ في العديد مف
الدوؿ األخرى ىو وقؼ عقد العمؿ كما ىو الحاؿ بالنسبة لممشرع المصري ،األردني ،السعودي وحتى
المغربي.1
وبما أنو بمجرد ذكر كممة تعميؽ يتبادر في أذىاف العديد غياب العامؿ عف عممو ،فتجدر
اإلشارة ىنا إلى أف تشريع العمؿ السابؽ لـ يكف يفرؽ صراحة بيف حاالت الغياب والتعميؽ ،وبالضبط
المرسوـ رقـ  302/82المتعمؽ بكيفيات تطبيؽ األحكاـ التشريعية الخاصة بعالقات العمؿ الفردية
حيث نص عمى التعميؽ في الفصؿ الرابع منو تحت عنواف " التغيبات" ،2ولكنو تدارؾ األمر في ظؿ
قانوف  11/90المتعمؽ بعالقات العمؿ الذي فرؽ صراحة بيف الغياب والتعميؽ ،3وىو ما يبيف أف
المشرع قد فتح المجاؿ واسعا في المجوء إلى نظاـ التعميؽ ،وتوسيع نطاقو ،حيث يمكف القوؿ أف
الغيابات تتميز عف وضعية التعميؽ مف حيث مدة التغيب ،ألنو في حالة الغيابات األمر يتعمؽ بحاالت
ووضعيات تكوف فييا مدة التغيب قصيرة ال تتطمب المجوء إلى تعميؽ عالقة العمؿ.

1

نص المشرع المغربي في الفرع األوؿ مف الباب الخامس تحت عنواف توقؼ عقد الشغؿ مف ظيير شريؼ رقـ
 1.03.194الصادر في 11سبتمبر  2003المتعمؽ بتنفيذ القانوف رقـ  65.99المتعمؽ بمدونة الشغؿ المغربية في
المادة  32منو ،عمى أنو ":يتوقف عقد الشغل مؤقتا أثناء."...:

2

نظـ المشرع الجزائري في المرسوـ رقـ  302/82المتعمؽ بكيفيات تطبيؽ األحكاـ التشريعية الخاصة بعالقات العمؿ

الفردية األسباب التي تؤدي إلى وقؼ عالقة العمؿ في الفصؿ الرابع بعنواف "التغيبات" ،مستعمال في ذلؾ عبارة
"وقؼ" ،في المواد مف  30إلى  47منو.
3

فصؿ قانوف  11/90المتعمؽ بعالقات العمؿ صراحة بيف الغيابات والتعميؽ ،حيث نظـ الغيابات ضمف الفصؿ الرابع
بعنواف "الراحة القانونية والعطؿ والغيابات" ،في المواد مف  53إلى  ،56أما التعميؽ فنظمو في الفصؿ الخامس بعنواف
"تعديؿ عالقة العمؿ ،تعميقيا وانياؤىا" ،في المادتيف  64و 65منو.
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ونظ ار ألىمية موضوع تعميؽ عالقة العمؿ وجدت لو عدة تعريفات ،تعددت بيف تمؾ الفقيية
وتمؾ القضائية ،وىو ما سنخصص لو(الفرع األوؿ).
أما(الفرع الثاني) فخصص لدراسة أساس نظاـ التعميؽ ،الذي تجاوز فيو المشرع العمالي القواعد
العامة المعموؿ بيا في القانوف المدني ،ىذا األخير الذي ال تتالءـ الكثير مف قواعده مع الطابع
الحمائي لقانوف العمؿ ،بؿ وتتعارض معيا في الكثير مف األحياف ،وذلؾ مف خالؿ محاولة اإلجابة
عمى إشكاؿ أساسي يتمثؿ في :ما ىي الدوافع التي جعمت قانوف العمؿ يخرج عف القواعد العامة في
عقود العمؿ بإقرار وضعية تعميؽ عالقة العمؿ؟.
الفرع األول
تعريف نظام تعميق عالقـة العمل
عادة ما يترؾ المشرع أمر التعريفات إلى الفقو والقضاء ،كما سبؽ ورأينا ذلؾ ،وىو ما عميو
الحاؿ فيما يتعمؽ بتعريؼ نظاـ التعميؽ  ،ليذا حاوؿ الكثير مف الفقياء وضع تعريؼ لوضعية التعميؽ
في ظؿ غياب تعريؼ تشريعي لو (الفقرة األولى) ،ىذا إلى جانب التعريفات القضائية التي قدميا
القضاء بمناسبة فصميـ في القضايا المطروحة والتي تخص الموضوع (الفقرة الثانية).
الفقرة األولى
التعريف الفقيي لتعميق عالقة العمل
تعددت التعريفات المقدمة مف قبؿ الفقياء حوؿ تعميؽ عالقة العمؿ ،مف ىذه التعريفات
أنو«:وسيمة قانونية يمكف بواسطتيا تفادي أي اضطراب وقتي ينشأ بفعؿ الواقع أو القانوف ،أو التصدي
ألي قصور يط أر عمى تنفيذ عقد متراخي التنفيذ فترة مف الزمف ،وذلؾ لضماف استمرار العقد وتنفيذه
تنفيذا مباش ار وصحيحا متى كاف ذلؾ ممكنا ،ويحقؽ مصمحة الطرفيف في المستقبؿ» ،1ولكننا نرى بأف
ىذا التعريؼ ناقصا ،وما يعاب عميو ىو تركيزه عمى أىمية أو اليدؼ مف التعميؽ بأنو وسيمة قانونية
لضماف استمرار عقد العمؿ ،دوف ذكر الخصائص التي تميز ىذا النظاـ أو إبراز أثاره عمى عالقة
العمؿ ،وىي عناصر جوىرية ال يمكف إغفاليا عند تقديـ تعريؼ لوضعية التعميؽ ،فصحيح أف اليدؼ
األوؿ مف إقرار ىذا النظاـ ىو ضماف استقرار عالقات العمؿ ،ولكف االكتفاء بذكر ىذا الجانب وحده
1

أحمد عمي محمد الحميدي السعدي ،وقؼ العقد ،مركز الدراسات العربية لمنشر والتوزيع ،مصر ،2017ص .19
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في التعريؼ غير كاؼ إلعطاء نظاـ تعميؽ عقود العمؿ حقو في التعريؼ بما يفيد توضيحو بمختمؼ
جوانبو.
كما عرفو جانب آخر مف الفقو بأنو «:انقضاء مؤقت ال رجعة فيو لاللتزامات الناشئة عف العقد
خالؿ فترة قد تطوؿ وقد تقصر ،ينشأ عف حصوؿ حادث طارئ ،أو بسبب ممارسة المتعاقد لحؽ
يتعارض مع تنفيذ العقد ،أو حتى عدـ التنفيذ الخاطئ مف قبؿ المتعاقد ،دوف أف يؤثر ذلؾ في عالقة
االلتزاـ أو يرتب المسؤولية العقدية» ،1فكاف ىذا التعريؼ مفصال وأكثر شمولية وتوضيحا إلب ارزه
أسباب تعميؽ عقد العمؿ ،باإلضافة إلى خصائصو ،مع توضيح اآلثار المترتبة عنو ،ولكف يعاب عميو
استعماؿ عبارة "انقضاء مؤقت" ألف االنقضاء معناه نياية االلتزامات دوف إمكانية استئنافيا ،أي الزواؿ
النيائي لاللتزامات ،وكاف مف األفضؿ استعماؿ مصطمح تجميد أو تعميؽ التي تفيد بإمكانية استعادة
تنفيذ االلتزامات بعد زواؿ المانع.
ويقصد بتوقؼ عقد العمؿ ،كما عرفو جانب آخر بأنو »تعميؽ سرياف عقد الشغؿ بسبب طارئ
ليعود بعد زواؿ ىذا السبب إلى ترتيب أثاره ،وذلؾ تفاديا لفسخو» ،2ىذا التعريؼ الذي نرى بأنو قد
أصاب إلى حد كبير في التعبير عف ىذه الوضعية باستعمالو عبارة "تعميؽ" ،وذكر أسبابو وابراز أىـ
أثاره ،باإلضافة إلى اليدؼ المرجو منو ،وبالتالي التطرؽ إلى مختمؼ الجوانب المتعمقة بيذا النظاـ ،ما
يضعنا أماـ وضعية واضحة المعالـ إلى حد كبير.
الفقرة الثانية
التعريف القضائي لتعميق عالقة العمل
عرفت محكمة النقض المصرية تعميؽ عالقة العمؿ عندما قضت بأنو «:وقؼ تنفيذ االلتزامات
الرئيسية المتبادلة التي يفرضيا العقد عمى طرفيو عند حدوث قوة قاىرة تؤدي إلى اإلستحالة المؤقتة
لمتنفيذ» ،3ليربط بذلؾ القضاء المصري وقؼ التنفيذ بالقوة القاىرة ،لتكوف وفقا ليذا التعريؼ القوة
1

أحمد عمي محمد الحميدي السعدي ،مرجع سابؽ ،ص .20

2

جرموني نبيؿ ،إشكالية الحؽ في اإلضراب ،موقع األنترنت ، https: // www.marodroit.com.:تاريخ التصفح
22جانفي  ،2019عمى الساعة .14:00

3

نقض مصري رقـ  ،339الصادر بتاريخ  06مارس ،1977نقال عف أحمد عمي محمد الحميدي السعدي ،مرجع
سابؽ ،ص.303
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القاىرة التي أدت إلى استحالة التنفيذ المؤقت ىي سبب وقؼ عالقة العمؿ ،ولكف وقؼ التنفيذ ال يرجع
دائما إلى القوة القاىرة بؿ ىناؾ أسباب أخرى ال ترتبط بالقوة القاىرة كما سنوضحو فيما بعد.
بالمقابؿ ،لـ يعرؼ القضاء الجزائري نظاـ التعميؽ ،حيث اكتفى ىذا األخير وبمناسبة الفصؿ في
النزاعات المعروضة عميو بإبراز آثار تعميؽ عالقة العمؿ ،وىو المالحظ عمى مختمؼ األحكاـ
القضائية التي تخص الموضوع ،حيث جاء في أحد ق اررات المحكمة العميا ما يمي ...":ميما كانت
الظروؼ التي أدت إلى توقيؼ عالقة العمؿ ،وكؿ تسريح نتج عف ذلؾ يكوف تعسفيا ،ذلؾ أف إعادة
إدراج العماؿ في مناصب عمميـ أو في مناصب ذات أجر مماثؿ يكوف بقوة القانوف عمال بأحكاـ
المادة  65مف ذات القانوف" ،1كما جاء في قرار آخر ليا ما يمي...":إف النزاع الجماعي الناشب عف
ذلؾ ،كما ىو الشأف في دعوى الحاؿ ،تقع مسؤوليتو عمى عاتؽ المستخدـ ميما كانت الظروؼ التي
تؤدي إلى توقيؼ عالقة العمؿ ،وكؿ تسريح نتج عف ذلؾ يكوف تعسفيا ،ذلؾ أف إعادة إدراج العماؿ
في مناصب عمميـ أو في مناصب ذات أجر مماثؿ يكوف بقوة القانوف ،2"...وتضمف قرار آخر ليا ما
يمي...":إف النزاع الجماعي الناشب عف ذلؾ ،كما ىو الشأف في دعوى الحاؿ ،تقع مسؤوليتو عمى
عاتؽ المستخدـ ميما كانت الظروؼ التي أدت إلى توقيؼ عالقة العمؿ ،وكؿ تسريح نتج عف ذلؾ
يكوف تعسفيا ذلؾ أف إعادة إدراج العماؿ في مناصب عمميـ أو في مناصب ذات أجر مماثؿ يكوف
بقوة القانوف.3"...
فيبدو جميا مف خالؿ مختمؼ الق اررات السابقة ،أف القضاء الجزائري في تعريفو لوضعية التعميؽ
قد ساير المشرع الوطني ،بتركيزه عمى ضماف استفادة العامؿ مف تعميؽ عالقة العمؿ في حالة ما إذا
وجد مبرر لذلؾ ،وبالتالي العمؿ عمى تحقيؽ اليدؼ مف إقرار ىذه الوضعية المتمثؿ في استم اررية
عالقات العمؿ ،باإلضافة إلى نصب اىتمامو عمى اآلثار التي تفرزىا ىذه الوضعية عمى منصب
العمؿ.
1

قرار المحكمة العميا ،الغرفة االجتماعية ،رقـ ،628543الصادر بتاريخ  02جواف  ،2011مجمة المحكمة العميا
العدد ،02سنة  ،2011ص ص .220-216

2

قرار المحكمة العميا ،الغرفة االجتماعية ،رقـ ،635652الصادر بتاريخ  02فيفري  ،2012مجمة المحكمة العميا
العدد  ،02سنة  ،2012ص .422

3

قرار المحكمة العميا ،الغرفة االجتماعية ،رقـ  ،529206الصادر بتاريخ 01أفريؿ  ،2009مجمة المحكمة العميا
العدد ،01سنة  ،2009ص ص .434 ،433
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والجدير بالذكر ،أف القضاء اكتفى بذكر النصوص القانونية المنظمة لوضعية التعميؽ خاصة
مف حيث اآلثار المترتبة عنيا ،مستعمال في ذلؾ المصطمحيف معا" ،التوقيؼ" و"التعميؽ" ،ونفس
االتجاه بالنسبة لمفقو الجزائري ،ألف كؿ ما ييـ العامؿ مف ىذه الوضعية مصير منصب العمؿ واألجر
الذي كاف يتقاضاه.
انطالقا مف مختمؼ التعريفات التي تـ تقديميا ،فقيية كانت أو قضائية ،والتي اختمفت باختالؼ
األساس المعتمد في كؿ تعريؼ ،نرى بأف مصطمح" التعميؽ" المستعمؿ مف المشرع الجزائري ىو
األقرب إلى الصواب لمتعبير عف وضعية التوقؼ المؤقت عف العمؿ ،عمى الرغـ مف استعماؿ الفقو
والقضاء لممصطمحيف معا.1
وبدورنا نقوؿ بأف تعميؽ عالقة العمؿ ىو وضعية قانونية يتوقؼ فييا العامؿ مؤقتا عف ممارسة
عممو ،دوف أف يتسبب ذلؾ في إنياء عالقة العمؿ ،نتيجة ظروؼ خاصة تحوؿ دوف استمرار أحد
الطرفيف في تنفيذ التزاماتو ،ليعاد إدراجو إلى عممو بقوة القانوف بعد زواؿ المانع أو سبب التعميؽ.

1

المالحظ عمى القضاء الجزائري أنو يستعمؿ مصطمحي التعميؽ والتوقيؼ معا ،حيث جاء في قرار لممحكمة العميا
أف ...":حيث أنو عمال بالمادة  64مف قانوف  11/90فإف عالقة العمؿ ميما كاف نوعيا تعمؽ".
قرار الغرفة االجتماعية لممحكمة العميا ،رقـ ،320134 :الصادر بتاريخ  07ديسمبر  ،2005نشرة القضاة ،العدد
 ،63سنة  ،2005ص .326
وجاء في قرار آخر" :إف النزاع الجماعي الناشب عف ذلؾ ،كما ىو في دعوى الحاؿ تقع مسؤوليتو عمى عاتؽ
المستخدـ ميما كانت الظروؼ التي أدت إلى توقيؼ عالقة العمؿ."...
قرار الغرفة االجتماعية لممحكمة العميا ،رقـ  ،635652الصادر بتاريخ  02فيفري  ،2012مجمة المحكمة العميا العدد
 ،02سنة  ،2012ص .422
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الفرع الثاني
أساس نظام تعميق عالقــة العمل

يعتبر عقد العمؿ نقطة التقاء مصالح وقيـ اجتماعية مختمفة ،تقضي مصمحة الييئة المستخدمة
والعامؿ والتوفيؽ بينيما ،بوضع حدود مرنة بيف سمطة المستخدـ في تسيير وتدبير مؤسستو وبيف
ضرورة حماية حقوؽ العماؿ خالؿ جميع مراحؿ العقد المشار إليو ،1خاصة أنو في الكثير مف األحياف
أثناء سرياف عالقة العمؿ قد تظير بعض المعطيات أو الظروؼ التي تعترض تنفيذىا ،فتعيؽ تنفيذىا
لفترة زمنية ،مما يؤدي إلى تعميقيا.
وبما أننا بصدد عالقة تعاقدية تجمع بيف طرفيف أحدىما تابعا واآلخر متبوعا ،ىذه العالقة التي
تجمع بيف العامؿ والمستخدـ بمجرد إبراـ عقد العمؿ ،فالتوقؼ قد يكوف مف جية العامؿ كما قد يكوف
مف جية المستخدـ ،ما يؤدي إلى اختفاء رابطة التبعية ألمر عارض دوف خطأ مف أحد الطرفيف ،2ىذه
الرابطة التي اعتبرىا المشرع الجزائري أساس قياـ عالقة العمؿ بإق ارره أف عالقة العمؿ تقوـ بمجرد
العمؿ لحساب شخص ما ،3فال ييـ مف الجية التي قامت بالتوقؼ حتى يتـ تقرير تعميؽ عالقة العمؿ
ألف نظاـ التعميؽ الذي أتى بو قانوف العمؿ وجد أساسا لضماف استم اررية عقود العمؿ ،أي حماية
مصمحة العامؿ بالدرجة األولى باإلضافة إلى تحقيؽ مصمحة المستخدـ ،العتبارات معينة ،أىميا
مراعاة ممارسة المستخدـ لسمطتو التنظيمية ،وبيذا قد ينشأ عف تعميؽ عقد العمؿ تضارب في المصالح
بيف أطراؼ عقد العمؿ ،فتتعارض مصمحة مف يتمسؾ بوقؼ عقد العمؿ مع مصمحة مف يرغب في
تنفيذه.4

1

العشابي عادؿ ،سمطة المشغؿ في تسيير مقاولتو بيف حاجيات المقاولة وحماية حقوؽ األجراء ،المجمة اإللكترونية
لندوات محاكـ فاس ،المغرب ،عدد خاص عف مدونة الشغؿ ،العدد  ،04جويمية  ،2006ص  ،78متوفرة عمى موقع
األنترنتentreprise.comhttp://www.droit :

2

خالد السيد محمد عبد المجيد موسى ،الوسيط في شرح نظاـ العمؿ في المممكة العربية السعودية ،مركز الدراسات
العربية ،المممكة العربية السعودية  ،2015ص.502

3

المادة  08مف قانوف  11/90المتعمؽ بعالقات العمؿ.

4

خالد جاسـ اليندياني ،وقؼ عقد العمؿ -دراسة تأصيمية مقارنة ،-مقاؿ منشور بتاريخ  ،2009/09/02موقع
األنترنت ،www.startimes.com :تاريخ التصفح  09جانفي  2019عمى الساعة .21:00
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وبذلؾ ،فإف أساس نظاـ التعميؽ يختمؼ بحسب الطرؼ المتمسؾ بو ،إف كاف العامؿ (الفقرة
األولى) أو المستخدـ (الفقرة الثانية).
الفقرة األولى
أساس نظام الـــتعميق بالنسبة لمعامل
إف المستيدؼ األوؿ مف إقرار نظاـ التعميؽ في قانوف العمؿ والذي يمثؿ خروجا عف القواعد
العامة ىو العامؿ ،1ألف إقرار المشرع العمالي إلمكانية التوقؼ المؤقت لعالقة العمؿ وما يتضمنو مف
وقؼ التنفيذ مف جانب العامؿ أو المستخدـ ،دوف التعرض إلنيائيا ما ىو إال تعبي ار عف رغبتو في
الحفاظ عمى عالقات العمؿ وضماف اإلستقرار فييا ،بضماف بقاء العامؿ في عممو ،2وىو ما قاـ
بتكريسو العديد مف مشرعي الدوؿ األخرى ،3ألف عالقة العمؿ وباعتبارىا مف العقود الزمنية ،قد
تعترض يا عوارض أثناء تنفيذىا لظروؼ معينة تؤدي لتوقيفيا مؤقتا ،فبدال مف إنيائيا كما ىو الحاؿ
عميو في القانوف المدني ،يتـ تعميقيا لمدة زمنية فقط.
حيث تجد فكرة تعميؽ عالقة العمؿ أساسيا في مبدأ ضرورة استقرار عالقات العمؿ ،ومف ثـ
ثبات وضعية العماؿ ،وذلؾ باإلبقاء عمى عالقات العمؿ قدر اإلمكاف منعا لتعطؿ العامؿ ودخولو إلى
عالـ البطالة إثر انقضاء العقد ،ألف تشريع العمؿ ركز عمى استم اررية عالقة العمؿ التي تتضمف
منصب العمؿ واألجر والضمانات االجتماعية المترتبة عف ذلؾ ،وترجع فمسفة ذلؾ إلى أف أجر العامؿ
ىو مصدر رزقو ،انطالقا مف الطابع الحمائي لمقواعد العمالية ،فال يتحقؽ االنقضاء بمجرد حموؿ مانع
مؤقت عمى تنفيذ العامؿ ما اتفؽ عميو في العقد ،وبذلؾ يقوـ التعميؽ عمى أساس اجتماعي إنساني.

1

ألنو وفقا لمقواعد العامة في حالة عدـ تنفيذ أي طرؼ اللتزاماتو التعاقدية يكوف لمطرؼ اآلخر بعد اعذاره أف يطالب
بفسخ العقد مع التعويض ،وىو ما جاءت بو المادة  119مف القانوف المدني الجزائري عندما نصت عمى أنو":في
العقود الممزمة لجانبين ،إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامو جاز لممتعاقد اآلخر بعد اعذار المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو
فسخو ،مع التعويض في الحالتين إذا اقتضى األمر ذلك".

KORICHE Mohammed Nasr Eddine, Interrogations sur la place du droit dans la question de
l’emploi, op.cit, p 03.
3

2

كما ىو الحاؿ مثال بالنسبة لممشرع المغربي الذي نظـ حاالت تعميؽ عالقة العمؿ في المادة  32مف مدونة الشغؿ
المغربية السابقة الذكر ،وأيضا المشرع الفرنسي.
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فبمجرد إبراـ العامؿ لعقد العمؿ يصبح ىذا األخير مدينا لممستخدـ بتنفيذ االلتزامات الناشئة عف
ىذا التعاقد ،وااللتزاـ األساسي الذي يقع عمى العامؿ في عقد العمؿ ىو القياـ بالعمؿ المتفؽ عميو ،1إذ
يقوـ العامؿ بتنفيذ بنود عقد العمؿ بالقياـ بالتزاماتو تحت رقابة المستخدـ ،وفي المقابؿ يقع عمى
المستخدـ مراعاة االعتبارات االجتماعية واإلنسانية المحيطة بو ،والتي قد تعمؿ عمى إعاقة العامؿ مف
تنفيذ التزامو ،ووفقا ليذه االعتبارات يحؽ لمعامؿ أف يتمتع ببعض فترات التوقؼ خالؿ تنفيذه لعقد
العمؿ مثال مف أجؿ مواصمة دراستو أو أداء مناسؾ الحج ،وأيضا أخذ قسط مف الراحة في حالة
المرض عف طريؽ الحصوؿ عمى عطمة مرضية ،وغيرىا مف األوضاع الكثيرة التي ال يستطيع العامؿ
فييا أف يتقيد بتنفيذ العقد بشكؿ مطمؽ ،ألف تنفيذ بنود عقد العمؿ بشكؿ مطمؽ قد يؤدي إلى حرماف
العامؿ مف ممارسة بعض حقوقو ،وقد يؤدي ذلؾ إلى منح المستخدـ الحؽ في إنياء الرابطة العقدية
بسبب المرور بتمؾ األوضاع ،2ويتعرض العامؿ إلى فقداف العمؿ ،ولتجنب ذلؾ وخوفا مف فقداف
منصب العمؿ يضطر العامؿ لاللتزاـ بأداء العمؿ المتفؽ عميو بشكؿ مطمؽ والتنازؿ عف بعض
حقوقو.
لذلؾ دعت الضرورة إلى إيجاد وسيمة قانونية تعطي الحؽ لمعامؿ في ممارسة حقوقو دوف أف
يؤدي ذلؾ إلى فقداف عممو ،تجمت ىذه الوسيمة في خمؽ نظاـ تعميؽ عقد العمؿ الذي يضمف عدـ
فقداف العامؿ لعممو متى استخدـ أحد ىذه الحقوؽ ،وىو ما دفع بعض تشريعات الدوؿ وعمى رأسيا
الجزائر إلى تشريع حاالت يسمح فييا لمعامؿ بالتوقؼ المؤقت عف العمؿ ويمنع فييا المستخدـ مف
إنياء عالقة العمؿ.
بناء عمى ما تقدـ ،تـ تقرير نظاـ تعميؽ عالقة العمؿ بالنسبة لمعامؿ كآلية قانونية تضمف
استقرار العالقات العقدية بيف العماؿ والييئات المستخدمة ،وبالتالي دعـ مبدأ الحفاظ عمى مناصب
العمؿ ،وتفادي إنياء عقود العمؿ نتيجة التواجد في بعض وضعيات التوقؼ المؤقت عف العمؿ.
وعميو ،أساس تعميؽ عالقة العمؿ بالنسبة لمعامؿ يكمف في اعتبارات اجتماعية وانسانية تسمح
لمعامؿ بالحفاظ عمى منصب عممو وفي نفس الوقت ممارستو لحقوقو وحرياتو ،كما ىو الحاؿ في لجوء
العماؿ إلى اإلضراب لممطالبة بحقوقو والدفاع عف مصالحو ،باإلضافة إلى معايشتو الجوانب
1

المادة  07مف قانوف  11/90المتعمؽ بعالقات العمؿ التي تضمنت واجبات العماؿ اتجاه المستخدـ.

2

عماد توفيؽ سالمة ،مرجع سابؽ ،ص .39
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االجتماعية مف حياتو كممارسة ميمة نيابية ،مواصمة الدراسة ،وغيرىا مف الحاالت األخرى التي
يضطر فييا العامؿ لمتوقؼ مؤقتا عف مواصمة تنفيذ التزاماتو ،كما سوؼ نبينيا الحقا.
الفقرة الثانية
أساس نظام التعميق بالنسبة لمـمستخدم
يعتبر المستخدـ المشرؼ والمسؤوؿ عف العمؿ وتصريؼ أموره ،فمو سمطة إصدار األوامر
والتعميمات الالزمة التي يراىا مناسبة ،وعمى العماؿ إطاعتو والخضوع لتمؾ األوامر ،ومف أجؿ تحقيؽ
ذلؾ تـ منحو سمطة توقيع الجزاءات المناسبة عمى المخالؼ مف العماؿ ،1حتى يتمكف مف ضماف
السير الحسف لمعمؿ ،وعدـ تعرض مصالحو لمضرر.
إذ يتمتع المستخدـ بسمطة تنظيمية واسعة تمنح لو الحؽ في إصدار األوامر والق اررات التي
تمكنو مف المحافظة عمى مشروعو ،لذا العامؿ الذي أبرـ عقد عمؿ يدخؿ في عالقة تبعية لممستخدـ
ويقع عميو الخضوع لسمطتو التنظيمية ،ىذه األخيرة التي اعترفت بيا جؿ قوانيف العمؿ المقارنة
لممستخدـ ،2حتى يتمكف مف تسيير وتنظيـ شؤوف عممو ،ويندرج ضمف ىذه السمطة قرار وقؼ عالقة
العمؿ الذي يتخذه المستخدـ مف أجؿ تنظيـ مؤسستو.
تخوؿ السمطة التنظيمية لممستخدـ اإلشراؼ عمى مشروعو وادارتو أثناء تنفيذ العماؿ اللتزاماتيـ
دوف اإلخالؿ بمصالحيـ ،3وتمنح لو ىذه السمطة الحؽ في فرض جزاءات عمى المخالفيف لتعميماتو.
فقد يمجأ المستخدـ إلى وقؼ عالقة العمؿ إما لتأديب عمالو المخالفيف عف طريؽ توقيع جزاء الوقؼ
التأديبي عف العمؿ ،واما لتفادي خسائر مادية بسبب ظروؼ معينة تؤثر عمى عممو كما ىو الحاؿ في
حالة نشوب حريؽ داخؿ مكاف العمؿ ،أو مرور المستخدـ بظروؼ اقتصادية قد تؤدي إلى غمؽ

1

حسيف عبد المطيؼ حمداف ،قانوف العمؿ  -دراسة مقارنة ،-منشورات الحمبي الحقوقية ،لبناف  ،2009ص .390

2

مجدي عبد اهلل ش ارره ،عالقات العمؿ الفردية ،مؤسسة فريديريش ايبرت(مكتب مصر) ،مصر  ،2016ص .126

3

ألف سمطة المستخدـ ىنا مقيدة بعدـ التعسؼ في استعماؿ سمطاتو ،فال يمكف التعرض لمعامؿ وانتياؾ حقوقو ،خاصة
فيما يتعمؽ بتوقيع عقوبة تأديبية عمى العامؿ تؤدي إنياء عقد عممو ،ىذه السمطة المقيدة بضرورة ارتكاب العامؿ خطأ
مينيا جسيما ،كما سبؽ والتطرؽ إلى ذلؾ في المبحث الثاني مف الفصؿ األوؿ مف ىذا الباب ،ص  63وما يمييا.
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المؤسسة مؤقتا ،لذا يمجأ المستخدـ إلى تعميؽ عالقة العمؿ بدال مف إنيائيا ،1ولكف بالقدر الالزـ
لتحقيؽ مصمحة العمؿ.
ومف ذلؾ ،أساس نظاـ تعميؽ عالقة العمؿ بالنسبة لممستخدـ يجد أساسو في السمطة التنظيمية
التي يتمتع بيا ىذا األخير ،ىذه السمطة التي تنشأ بناء عمى رابطة التبعية التي تجمع بينو وبيف
العامؿ ،والتي تسمح لو بإدارة مشروعو بشكؿ يضمف تطوره وازدىاره والمحافظة عمى أموالو.2
انطالقا مف كؿ ما سبؽ ،يتضح جميا أف أساس نظاـ التعميؽ يختمؼ بحسب ما إذا كاف الطرؼ
المتمسؾ بو ىو العامؿ أو المستخدـ ،فيجد أساسو بالنسبة لمعامؿ في مراعاة االعتبارات الشخصية
واالجتماعية مع ضماف الحفاظ عمى مناصب العمؿ واالستقرار فييا ،واما نظ ار لمصالحيات التي يتمتع
بيا المستخدـ في مجاؿ تنظيـ عممو انطالقا مف سمطتو التنظيمية ،بشكؿ يم ّكف عقد العمؿ مف التكيؼ
مع الظروؼ التي قد تط أر عميو أثناء تنفيذه ،وىو ما يساىـ في السير الحسف لمعمؿ واستمرار عالقات
العمؿ.
مف خالؿ دراستنا ألساس تعميؽ عالقة العمؿ بالنسبة لطرفي العالقة ،فحتى واف تقرر ىذا
النظاـ الستقرار عالقات العمؿ ،إال أنو يتضح جميا بأف تعميؽ عالقة العمؿ يخدـ مصمحة العامؿ أكثر
مف مصمحة المستخدـ ،بما يتوافؽ وخروج المشرع العمالي عف القواعد العامة بإضفاء حماية خاصة
لمعماؿ ،لكونو يسمح لمعامؿ بضماف استم اررية عالقة عممو في كؿ الحاالت ،حتى واف كاف المتوقؼ
عف تنفيذ التزاماتو ىو المستخدـ ،مما يعني الحفاظ عمى أىـ حؽ يممكو ىذا األخير الذي يعتبر مقابؿ
القياـ بعمؿ معيف لحساب المستخدـ.

1

خالد جاسـ اليندياني ،موقع األنترنت السابؽ.

2

عماد توفيؽ سالمة ،مرجع سابؽ ،ص .41
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المطمب الثاني

خـــصائص نظام التعميق وتمييزه عن بعض األنظمة المشابية
القوؿ بأف تعميؽ عالقة العمؿ ىو رخصة قانونية منحيا المشرع العمالي لطرفي عقد العمؿ
تسمح بالتوقؼ المؤقت لعالقة العمؿ دوف أف تنقطع نيائيا ،بما يضمف استم اررية عالقة العمؿ ،يجعمنا
أماـ ضرورة الوقوؼ عند الخصائص المميزة ليذه الوضعية التي أقرىا المشرع العمالي وجعمتو يخرج
عف القواعد العامة المنصوص عمييا في القانوف المدني (الفرع األوؿ).
وعمى الرغـ مف كوف تعميؽ عالقة العمؿ نظاما قانونيا لو ما يميزه ،إال أنو ىناؾ بعض األحكاـ
القانونية أو الخصائص التي قد يشترؾ فييا مع األنظمة األخرى ،لذا فانو يمزـ عرض األحكاـ القانونية
المميزة لنظاـ الوقؼ والتي تجعؿ ليذا النظاـ ذاتية خاصة تميزه عف غيره مف األنظمة المشابية (الفرع
الثاني).
الفرع األول
خصائص نظام تعميق عالقة العمل
تجدر اإلشارة إلى أف المشرع الجزائري تطرؽ إلى نظاـ تعميؽ عقد العمؿ دوف تخصيصو لنوع
معيف مف العقود ،حيث أنو عمال بالمادة  64مف قانوف  11/90فإف عالقة العمؿ تعمؽ ميما كاف
نوعيا ،1ألف نص المادة السابقة جاء عاما دوف تحديده لنوع معيف مف العقود ،مما يدؿ عمى أنو سواء
كاف العقد محدد المدة أو غير محدد المدة يستفيد العامؿ مف رخصة تعميؽ عالقة العمؿ ،مع تميز
عقد العمؿ محدد المدة بطابع خاص الذي قد ال يسمح بالعودة إلى منصب العمؿ ،ألف رجوع العامؿ

1

وىو ما يفيـ مف نص المادة  64مف قانوف  11/90التي نصت عمى أنو ":تعمق عالقة العمل قانونا لألسباب
التالية."...:
وىو أيضا ما ذىب إليو االجتياد القضائي ،فجاء في أحد الق اررات ما يمي ...":حيث أنو عمال بالمادة  46من قانون

 11/00فإن عالقة العمل ميما كان نوعيا تعمق" ،قرار المحكمة العميا ،الغرفة االجتماعية ،رقـ  320134الصادر
بتاريخ  ،2005/12/07نقال عف سايس جماؿ ،االجتياد الجزائري في المادة االجتماعية ،الجزء  ،2منشورات كميؾ،
الجزائر  ،2013مرجع سابؽ ،ص .1076
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إلى عممو الستكماؿ مدة العقد بعد زواؿ سبب التعميؽ متوقؼ عمى بقاء مدة العقد ،إف كانت تسمح
بإكماؿ المدة المتبقية مف العقد ،أـ أف العقد قد انتيى بانتياء مدتو.1
كما لـ يتطرؽ المشرع الجزائري إلى إمكانية استفادة العامؿ تحت التجربة مف تعميؽ عالقة
عممو ،فمف جيتنا نجد بأنو ال يوجد مانع مف تعميؽ عالقة العمؿ تحت التجربة خاصة إذا كاف سبب
التعميؽ يرجع لممستخدـ ،عمى اعتبار العامؿ خالؿ المدة التجريبية يتمتع بنفس الحقوؽ التي يتمتع بيا
باقي العماؿ ويخضع لنفس الواجبات ،2ولكف يختمؼ األمر إذا كاف السبب في التعميؽ ىو العامؿ ألف
العامؿ ىنا يكوف تحت رحمة المستخدـ الذي يكوف لو تقدير نجاح فترة التجربة أو فشميا ،انطالقا مف
النتائج المترتبة عمييا.3
وانطالقا مف تعريؼ تعميؽ عقد العمؿ بأنو التوقؼ المؤقت عف العمؿ ،دوف أف يؤثر ذلؾ في
العالقة العقدية ،لتستعيد العالقة سريانيا بعد زواؿ سبب التعميؽ ،يمكف القوؿ أف ىذا النظاـ يتميز
بخصائص تميزه عف باقي األنظمة المشابية ،تتمثؿ في:
 التوقؼ المؤقت عف التنفيذ (الفقرة األولى). الحفاظ عمى العالقة العقدية المتمثمة في عالقة العمؿ (الفقرة الثانية). عدـ استدراؾ االلتزامات الموقوفة بعد زواؿ سبب التعميؽ (الفقرة الثالثة).الفقرة األولى
الـتوقف المؤقت عن الــتنفيذ
يتطمب تعميؽ عالقة العمؿ أف نكوف بصدد عدـ تنفيذ لاللتزامات العقدية ،فال يكفي مجرد
انقطاع االلتزامات العقدية الناتجة عف تنفيذ العقد ،وانما يجب أف يكوف عدـ تنفيذ االلتزامات التعاقدية
وقتيا أي أف يتصؼ عدـ التنفيذ بالطبيعة المؤقتة ،أما إذا كاف عدـ التنفيذ نيائيا فإنو ال يمكف إعماؿ

1

قرار المحكمة العميا ،الغرفة االجتماعية ،رقـ  ،320134الصادر بتاريخ  07ديسمبر ،2005نقال عف سايس جماؿ،
مرجع سابؽ ،ص .1076

2

المادة  19مف قانوف  11/90المتعمؽ بعالقات العمؿ المعدؿ والمتمـ.

3

تنص المادة  20مف قانوف  11/90المتعمؽ بعالقات العمؿ ،عمى أنو ":يجوز ألحد الطرفين أن يفسخ في أي وقت
عالقة العمل خالل المدة التجريبية دون تعويض ومن غير إشعار مسبق".
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فكرة تعميؽ العقد ،وانما ال بد في ىذه الحالة مف المجوء إلى فسخ العقد ألنو ال يمكف أف يتوقؼ تنفيذ
العقد إلى ما ال نياية.
ألف استحالة التنفيذ تكوف إما نيائية أو مؤقتة ،والقاعدة أف العقد ال ينتيي بسبب اإلستحالة إال
إذا كانت نيائية ،1أما اإلستحالة المؤقتة فتؤدي إلى مجرد وقؼ الرابطة العقدية إلى حيف زواؿ سبب
اإلستحالة وال تؤدي إلى انقضاء العقد ،وىنا تبرز أىمية التمييز بيف أثر اإلستحالة النيائية واالستحالة
المؤقتة لما لعقد العمؿ مف أىمية بالنسبة لمعامؿ والمستخدـ عمى حد سواء ،فمف مصمحتيما معا
استمرار عالقة العمؿ ،2وىو ما قضت بو محكمة النقض المصرية ،التي جاء في قرار ليا ما
يمي...":اعتقاؿ العامؿ غير ممكف التوقع ومستحيؿ الدفع فيعد قوة قاىرة تجعؿ تنفيذ االلتزاـ مستحيال
عمة العامؿ ،بيد أنو لما كانت ىذه االستحالة وقتية بطبيعتيا ال ترتب انفساخ عقد العمؿ بقوة القانوف
بؿ تؤدي فقط إلى مجرد وقفو ،ألف االنفساخ ال يقع إال باالستحالة النيائية ،وكاف المبدأ السائد في
نطاؽ السياسة التشريعية لقوانيف العمؿ ىو مبدأ استقرار روابط العمؿ حماية لمعامؿ".3
مف ذلؾ ،إذا استحاؿ عمى أحد طرفي العقد أو كمييما تنفيذ التزاماتو بشكؿ مؤقت ،فإف ىذه
االستحالة ذات الطبيعة المؤقتة ال تؤدي إلى انتياء العقد بؿ إلى وقفو مؤقتا فقط ،فالوقؼ في إطار
قانوف العمؿ لـ يعد مقصو ار عمى حاالت القوة القاىرة بمعناىا في القانوف المدني ،ألف التعميؽ ال
يتطمب توافر جميع شروط القوة القاىرة ،4نظ ار لمخصوصية التي يتميز بيا عقد العمؿ باعتباره عقدا
يرد عمى القياـ بمجيود يرتبط بشخص العامؿ نفسو ،وليذا فإف القياـ بيذا المجيود قد تعترضو
صعوبات تتعمؽ بشخص العامؿ بسبب حالتو الصحية أو االجتماعية ،فتؤدي إلى نقص ىذا المجيود
أو استحالتو تماما ،لذا معظـ القواعد المنظمة لوضعية التعميؽ تعتبر خروجا عف القواعد العامة.

1

طبقا لمقواعد العامة حسب ما جاءت بو المادة  121مف القانوف المدني الجزائري في العقود الممزمة إذا انقضى
االلتزاـ بسبب استحالة تنفيذه انقضت معو االلتزامات المقابمة لو وينفسخ العقد بقوة القانوف.

2

محمد بف براؾ الفوزاف ،العسيؼ المثقؼ في نظاـ العمؿ ،مكتبة القانوف واالقتصاد ،الرياض  ،2015ص .267

3

الطعف رقـ  1793لمحكمة النقض المصرية ،الصادر بتاريخ  11فيفري  ،2016متوفر عمى الموقع االلكتروني
لمحكمة النقض المصريةwww.cc.gov.eg:

4

وىو ما سنتطرؽ إليو بالدراسة في الفرع الثاني مف ىذا المطمب.
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يقصد بالوقتية إمكانية استئناؼ العقد بعد زواؿ سبب التعميؽ وانتياء فترة الوقؼ ،ويكوف تنفيذه
مجديا ومفيدا لألطراؼ ،وفي ىذا الشأف نجد سبب االستحالة المؤقتة الراجع إلى المستخدـ يختمؼ عف
سبب اإلستحالة المتعمقة بالعامؿ والمرتبط بعد تنفيذ العمؿ المتفؽ عميو ،ألف اإلستحالة التي قد تكوف
مف المستخدـ ال تتعمؽ بشخصو وانما ترتبط بذمتو المالية ،1بما يؤدي إلى عدـ تمكنو مف دفع مقابؿ
العمؿ المؤدى مف طرؼ العامؿ.
ومف ىذا المبدأ فإف السبب األساسي إلحالة عقد العمؿ عمى التعميؽ ىو التوقؼ المؤقت عف
تنفيذ االلتزامات المنبثقة عف عقد العمؿ مف أحد طرفي العالقة ،سواء كاف المتوقؼ ىو العامؿ أو
المستخدـ بسبب استحالة التنفيذ ،ويجب أف تكوف ىذه اإلستحالة مؤقتة ،ألف اإلستحالة النيائية نتيجتيا
الحتمية إنياء العقد.2
إذ يجب أف يكوف التوقؼ عف تنفيذ االلتزامات نتيجة لوجود سبب مف أسباب تعميؽ عالقة
العمؿ التي تتصؼ بطبيعة مؤقتة ،بحيث يمكف استئناؼ تنفيذ العقد بعد زواؿ سبب التعميؽ ،ويفيـ مف
ىذا أف اتساـ عدـ تنفيذ االلتزامات بالصفة المؤقتة يقصد بو عدـ إمكانية تنفيذ العقد نيائيا بصفة
مؤقتة فقط ،فإذا لـ ينتو سبب الوقؼ باإلضافة إلى عدـ إمكانية استئناؼ العقد بعد زواؿ سبب الوقؼ
فال يمكف المجوء إلى تعميؽ عالقة العمؿ ،وانما ال بد مف المجوء إلى إنياء العقد بسبب استحالة التنفيذ
النيائية وعدـ جواز إبقاء العقد موقوفا لعدـ إمكانية تنفيذه فيما بعد.
فال يمكف اعتبار المانع أو العائؽ الذي حاؿ دوف تنفيذ عقد العمؿ مؤقتا لمجرد أنو كاف قابال
لالنتياء في المستقبؿ ،بؿ ال بد أف ينتيي ىذا المانع وينقضي قبؿ أف يصبح التنفيذ غير ممكف ،ألف
التنفيذ الغير ممكف والغير مجد ىو مبرر إلنياء العقد ،3والسبب في ذلؾ أف عقد العمؿ في ىذه الحالة
يقع تحت طائمة استحالة التنفيذ النيائية التي تؤدي إلى وضع حد لمعقد ،وىنا تبرز أىمية إمكانية تنفيذ

1

اآلثار القانونية المترتبة عمى وقؼ عقد العمؿ ،موقع األنترنت ، https://www.mohamah.net/law :تاريخ التصفح
 20ماي  ،2019عمى الساعة .22:00

2

كما ىو الحاؿ في حالة العجز الكمي الذي يصيب العامؿ ويحوؿ بينو وبيف أدائو لعممو ،والذي يضع العامؿ في
وضعية استحالة التنفيذ ،كما نصت عميو المادة  66مف قانوف  11/90التي نظمت حاالت انتياء عالقة العمؿ.

3

أحمد عمي محمد الحميدي السعدي ،مرجع سابؽ ،ص .29
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العقد في المستقبؿ المترتبة عف الطبيعة المؤقتة لسبب الوقؼ التي تسمح بالعودة إلى منصب العمؿ
واستكماؿ تنفيذ العقد.
وبذلؾ ،حتى نكوف أماـ وضعية التعميؽ فال بد مف أف يكوف وقؼ تنفيذ عقد العمؿ مؤقتا ،وأف
يكوف ىناؾ إمكانية لزواؿ سبب التعميؽ قبؿ انتياء المدة القانونية لمعقد إذا كاف العقد محدد المدة ،وأف
يكوف ىناؾ إمكانية لمتابعة تنفيذ العقد بعد زواؿ سبب التعميؽ ،ألف الغاية مف وقؼ عقد العمؿ ىي
السماح باستئناؼ العقد بعد زواؿ سبب التعميؽ ،وفي المقابؿ يمنع الطرؼ اآلخر مف طمب إنياء
العالقة التعاقدية ،ويجب أف تكوف مدة الوقؼ محددة أو قابمة لمتحديد حتى ال يكوف الوقؼ إلى ماال
نياية.1
يتضح جميا مما سبؽ ،أف اإلستحالة المؤقتة التي تؤدي إلى تعميؽ عالقة العمؿ ىي تمؾ
اإلستحالة التي تؤدي إلى مجرد وقؼ العقد ألف أثرىا ال يمس العقد ذاتو ،وانما يقتصر ىذا األثر عمى
مجرد وقؼ االلتزامات خالؿ مدة اإلستحالة ،عمى أف تعود ىذه االلتزامات إلى السرياف فور انتياء تمؾ
الفترة وزواؿ المانع مف التنفيذ.2
ومف الحاالت التي تؤدي إلى تحقؽ اإلستحالة المؤقتة توقؼ المقاوؿ عف تنفيذ العمؿ بسبب
تعذر الحصوؿ عمى المواد الالزمة لمعمؿ والمشروطة في العقد الختفائيا مف السوؽ ،3وىو ما يمزمو
بالتوقؼ المؤقت الذي يترتب عميو تعميؽ عقد العمؿ ،إلى حيف الحصوؿ عمى تمؾ المواد ليتـ متابعة
تنفيذ العمؿ.
غير أنو يمكف أف تكوف استحالة التنفيذ مؤقتة ولكنيا غير مجدية ،أي ىناؾ وضعيات تكوف
االستحالة فييا مؤقتة ولكنيا تؤدي إلى وضع حد لمعالقة التعاقدية بإنياء عقد العمؿ ،ومف أمثمة عدـ
جدوى اإلستحالة المؤقتة ،مرض العامؿ المتعاقد بموجب عقد عمؿ لمدة محددة والحصوؿ عمى عطمة
مرضية ،وبانتياء فترة العطمة تكوف مدة العقد قد انقضت ما يترتب عميو انقضاء العقد ،فصحيح أف
اإلستحالة ىنا مؤقتة ولكنيا ال تسمح بإعادة إدراج العامؿ في منصب عممو ،ألف تنفيذ العقد أصبح
1

عماد توفيؽ سالمة ،مرجع سابؽ ،ص ص .13 ،12

2

محمد بف براؾ الفوزاف ،مرجع سابؽ ،ص .268

3

محمد عمي عثماف الفقي ،استحالة تنفيذ االلتزاـ وآثارىا-دراسة مقارنة بيف الفقو اإلسالمي والقانوف المدني ،-دار
النيضة العربية ،مصر  ،1995ص .48
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غير مجد ،عمى عكس لو كاف العامؿ متعاقد لمدة غير محددة ألف العطمة المرضية تكوف االستحالة
فييا مؤقتة عمى الرغـ مف طوؿ مدتيا في بعض األحياف ،ونفس الشيء لو ذىب العامؿ المؤقت ألداء
واجب الخدمة الوطنية ،وبعد زواؿ سبب التعميؽ باستكماؿ الفترة المحددة لمخدمة الوطنية تكوف مدة
العقد قد انقضت ،1أي أف السبب الذي أبرـ مف أجمو العقد لـ يعد قائما ،فيذه حاالت تكوف فييا
االستحالة مؤقتة ولكنيا غير مجدية.
الفقرة الثانية
المحافظة عمى العالقة الـعقدية
سبؽ وأف بينا أف نظاـ تعميؽ عقد العمؿ يعتبر مف أىـ الوسائؿ القانونية التي تم ّكف مف مواجية
العقبات التي تحوؿ دوف تنفيذ العقد مؤقتا ،محاولة مف المشرع لتحقيؽ نوع مف التوازف بيف مصالح
أطراؼ التعاقد ،حتى واف اقتضى األمر تغميب مصمحة طرفا عمى آخر ،لموصوؿ إلى تحقيؽ ىدفا
أساسيا ىو المحافظة عمى العقد بإبقائو مستم ار.2
لذا المحافظة عمى الرابطة العقدية ببقاء عالقة العمؿ التي تجمع العامؿ بمستخدمو أىـ
الخصائص المميزة لنظاـ التعميؽ ،ألنيا تجنب اإلنياء المفاجئ لعقد العمؿ وبالتالي تجنب فقداف
منصب العمؿ ،ما يساىـ في الحفاظ عمى استم اررية عالقة العمؿ وتحقيؽ استقرار عالقات العمؿ.
وأىـ ما يترتب عمى تبني نظاـ تعميؽ عالقة العمؿ مف طرؼ المشرع كوسيمة لتجنب إنياء
عالقة العمؿ في حالة اإلستحالة المؤقتة لمتنفيذ استئناؼ تنفيذ العقد بعد زواؿ أو انقضاء سبب التعميؽ
كما لو لـ يتوقؼ العقد ،دوف أف تؤثر فترة التعميؽ عمى تنفيذ العقد في المستقبؿ ،أي أف عالقة العمؿ
تستعيد سريانيا دوف األخذ بعيف االعتبار فترة التوقؼ المؤقت لمعقد ،3واستعادة التنفيذ ال تشكؿ عقدا

1

تحدد مدة الخدمة الوطنية في القانوف الجزائري باثني عشر( )12شي ار وفقا لممادة  05مف قانوف  06/14المؤرخ في
 09أوت  ،2014المتعمؽ بالخدمة الوطنية ،ج ر .48
AMOURA Amar, op.cit, p 67.

3

عماد توفيؽ سالمة ،مرجع سابؽ ،ص .16
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جديدا وانما متابعة لتنفيذ العقد األصمي الذي يبقى بكؿ مقوماتو ومنيا االلتزامات المتبادلة ،1ألنو ال
يمس العقد في وجوده وانما يصيب االلتزامات الناشئة عنو ،فيقؼ عائقا أماـ تنفيذىا.2
فالتعميؽ ال يؤدي إلى تأخير تنفيذ االلتزامات وانما يعفي األطراؼ مف تنفيذىا نيائيا ،والرجوع
إ لى التنفيذ بعد انتياء فترة الوقؼ يكوف مف حيث توقؼ العقد ،ويترتب عمى المحافظة عمى الرابطة
العقدية نتيجتيف أساسيتيف ىما:
 عدـ المطالبة بتنفيذ االلتزامات الناتجة عف عقد العمؿ ،حيث يتوقؼ تنفيذ االلتزامات إلىحيف زواؿ سبب التعميؽ الذي حاؿ دوف تنفيذ العقد وزواؿ اإلستحالة ،بمعنى العقد يبقى موجودا
وااللتزامات المترتبة عنو ىي التي تتوقؼ ،ولكف بصفة مؤقتة فقط ،مع بقاء كؿ طرؼ محتفظا بكافة
حقوقو.
 عدـ مسؤولية الطرؼ المتعاقد الذي لـ ينفذ التزامو خالؿ مدة الوقؼ ،إذ يضع وقؼ العقدالتزاما عمى أطراؼ التعاقد باالمتناع عف أي عمؿ مف شأنو إنياء عالقة العمؿ ،باعتبار التعميؽ
رخصة قانونية تسمح ألحد أطراؼ العقد بعدـ تنفيذ التزاماتو المنبثقة عف العقد دوف أف يترتب عمى
ذلؾ قياـ مسؤوليتو العقدية ،أو أف يكوف لمطرؼ اآلخر حؽ المطالبة بالتنفيذ العيني ،3أو المجوء إلى
إنياء العقد ،ولكنو ممزـ بتنفيذ التزاماتو بعد انقضاء فترة التعميؽ ،واذا امتنع عف التنفيذ تترتب عميو
قياـ مسؤوليتو العقدية.
بناء عمى ما سبؽ ،ال يمكف لممستخدـ مثال إنياء عقد العمؿ بسبب مرض العامؿ أو حتى
اعتقالو ،كما ال يمكف لو إنياء العقد بسبب إضراب العامؿ أو ذىابو ألداء واجب الخدمة الوطنية أو
ممارستو لمياـ نقابية ،ىذه الوضعيات التي تتطمب مف العامؿ التوقؼ المؤقت عف أداء عممو ،ألف
العامؿ في ىذه الحاالت مستفيد مف رخصة قانونية ىي تعميؽ عقد عممو ،وىي حاالت نظميا المشرع
الجزائري كما كرستيا العديد مف اإلتفاقيات الجماعية نظ ار ألىميتيا وتأثيرىا عمى منصب العمؿ ،كما
سنبيف ذلؾ الحقا.

1

أحمد عمي محمد الحميدي السعدي ،مرجع سابؽ ،ص .23

2

عمر عمي الشامسي ،فسخ العقد ،المركز القومي لإلصدارات القانونية ،مصر  ،2010ص .180

3

يعتبر التنفيذ العيني األصؿ في تنفيذ االلتزامات ،ومفاده تنفيذ المديف بعيف ما التزـ بو.
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الفقرة الثالثة

عدم استدراك االلتزامات الموقوفة بعد زوال سبب التعميق
عقد العمؿ مف العقود الممزمة لجانبيف ،حيث أف العقد الممزـ لمجانبيف ىو العقد الذي يرتب
التزامات متقابمة في ذمة كؿ مف المتعاقديف ،وعقد العمؿ ىو عقد ممزـ لمجانبيف ألنو يرتب التزامات
عمى عاتؽ كؿ مف الطرفيف ،حيث يمتزـ كؿ طرؼ بتنفيذ ما التزـ بو عند إبراـ العقد ،أيف تشكؿ
التزامات كؿ طرؼ حقوقا لمطرؼ اآلخر ،وبيذا يمتزـ العامؿ بتقديـ الخدمات ويمتزـ المستخدـ بدفع
األجر.1
غير أف تعرض عالقة العمؿ إلى سبب مف أسباب التعميؽ يؤدي إلى توقفيا مؤقتا ،حيث يتوقؼ
المتعاقديف عف تنفيذ االلتزامات العقدية المترتبة عمييما ،إذ يؤدي التعميؽ إلى توقؼ بعض االلتزامات
العقدية طيمة فترة الوقؼ مع بقاء عالقة العمؿ بيف العامؿ والمستخدـ ،إال أف العقد طيمة فترة الوقؼ
يكوف في حالة جمود ،ألف نظاـ التعميؽ ذو طبيعة مؤقتة ،ميما كانت مدتو مصيرىا االنقضاء بزواؿ
سبب التعميؽ ،ما يسمح باستئناؼ العقد بعد زواؿ سبب التعميؽ ،ولكف يتميز نظاـ التعميؽ بعدـ
استدراؾ االلتزامات الموقوفة بعد استئناؼ العقد ،بؿ يعفى األطراؼ منيا خالؿ فترة التعميؽ وبعد
زواليا ،2أي أف جزءا مف العقد ال ينفذ.
ومف ذلؾ ،نظاـ التعميؽ ال يؤدي إلى تأخير في تنفيذ االلتزامات وانما اإلعفاء منيا تماما
وبشكؿ نيائي ،ألف تعميؽ عقد العمؿ يعمؿ عمى محو جزئي آلثار العقد ،3فال يمكف ألحد الطرفيف أف
يطالب اآلخر باستدراؾ ما فاتو مف التزامات غير منفذة خالؿ فترة التعميؽ ،وانما يجب عمى كؿ منيما
أف يقوـ بتنفيذ ما ترتب في ذمتو وفقا لمعقد ،وما فاتيما مف االلتزامات ال يعود ،ويؤدي التعميؽ نتيجة

1

قدادة خميؿ أحمد حسف ،الوجيز في شرح القانوف المدني الجزائري ،الجزء األوؿ ،ديواف المطبوعات الجامعية ،الجزائر
 ،1992ص .22

2

عماد توفيؽ سالمة ،مرجع سابؽ ،ص .15

3

سيد عيد نايؿ ،الوسيط في شرح نظامي العمؿ والتأمينات االجتماعية في المممكة العربية السعودية ،منشورات جامعة
الممؾ سعود ،الرياض  ،1996ص .211
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لذلؾ إلى حرماف طرفي عالقة العمؿ مف التمتع بتنفيذ العقد بالكامؿ ،فالعقد الذي يتعرض إلى التعميؽ
يحرـ المتعاقديف مف التمتع بو خالؿ ىذه الفترة.1
وبالتالي ،يؤدي تعميؽ عالقة العمؿ إلى عدـ استدراؾ االلتزامات العقدية الموقوفة بعد زواؿ
سبب التعميؽ عمى الرغـ مف الحفاظ عمى عالقة العمؿ ،حيث يتابع طرفي عالقة العمؿ تنفيذىا وفقا
لما تـ االتفاؽ عميو عند إبراـ العقد ،دوف إمكانية مطالبة أحد المتعاقديف اآلخر مستخدما كاف أو
عامال بتنفيذ االلتزامات الفائتة التي لـ تنفذ خالؿ فترة التعميؽ ،ألف عقد العمؿ طيمة فترة التعميؽ كاف
في حالة جمود ،ما يترتب عنو انقضاء بعض االلتزامات المترتبة عف عقد العمؿ.
بناء عمى ما سبؽ ،يتضح أف تعميؽ عالقة العمؿ يتميز بخصائص تميزه عف غيره مف األنظمة
المشابية ،التي تجعؿ منو نظاما قانونيا خاصا يتناسب مع اليدؼ مف إق ارره في مجاؿ عالقات العمؿ
نظ ار لمحساسية التي تعترييا ،ما جعؿ المشرع يخرج عف القواعد العامة في تنظيـ عقود العمؿ ضمانا
لممحافظة عمى عالقة العمؿ ما أمكف ،وتحقيؽ االستقرار التعاقدي عند تعرض عقد العمؿ ألحد
األسباب التي تمنع تنفيذه مؤقتا ،حيث أف عقد العمؿ قد يتعرض ألسباب تفرض تعميقو دوف أف
ينقضي ،ولكف بتعميؽ عالقة العمؿ قد يتوقؼ عقد العمؿ عف إنتاج بعض آثاره ،خاصة تمؾ المرتبطة
بعالقة التبعية كما سوؼ نوضح ذلؾ ،مع عودة المتعاقداف إلى الحالة التي كانا عمييا قبؿ تعميؽ
عالقة العمؿ بمجرد زواؿ سبب التعميؽ.
الفرع الثاني
تمييز نظام تعميق عالقة العمل عن بعض األنظمة المشابية
بعد التعرؼ عمى نظاـ تعميؽ عالقة العمؿ مف خالؿ دراستو مف حيث تعريفو وأساسو ،وأيضا
الخصائص التي يتميز بيا ،يمكف القوؿ أف تعميؽ عالقة العمؿ يشكؿ نظاما قانونيا خاصا ،ومع ذلؾ
ىناؾ بعض األنظمة القانونية التي تتشابو معو ،إذ ىناؾ أنظمة قانونية تشترؾ معو في العديد مف
العناصر خاصة مف حيث بعض الخصائص أو اآلثار ،ولكف ىناؾ ما يميز ىذا النظاـ عف بقية
األنظمة ،ويتعمؽ األمر ىنا خاصة بالقوة القاىرة والدفع بعدـ التنفيذ.
1
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ولتوضيح ذلؾ ،ال بد مف التطرؽ إلى ما يميز نظاـ تعميؽ عالقة العمؿ عف الدفع بعدـ التنفيذ
(الفقرة األولى) ،وأيضا تمييزه عف القوة القاىرة (الفقرة الثانية) .
الفقرة األولى
تمييز نظام التعميق عن الـدفع بعدم التنفيذ
حسب المادة  123مف القانوف المدني الجزائري":في العقود الممزمة لمجانبين إذا كانت
االلتزامات المتقابمة مستحقة الوفاء جاز لكل من المتعاقدين أن يتمتع عن تنفيذ التزامو إذا لم يقم
المتعاقد اآلخر بتنفيذ ما التزم بو".1
ومف أجؿ ذلؾ يعرؼ الدفع بعدـ التنفيذ بأنو امتناع مؤقت ومشروع عف تنفيذ العقد ،فيو وسيمة
دفاعية يتمكف مف خالليا الدائف باالمتناع عف تنفيذ التزامو ماداـ المديف لـ يقـ بتنفيذ التزامو.2
وعميو ،الدفع بعدـ التنفيذ ىو وسيمة قانونية لحمؿ المتعاقد عمى الوفاء بالتزامو ،الذي نشأ عف
عقد ممزـ لمجانبيف ،دوف المجوء إلى حؿ العالقة التعاقدية ،فالدفع بعدـ التنفيذ ىو عبارة عف رد يبديو
أحد المتعاقديف عمى مطالبة الطرؼ اآلخر تنفيذ التزاماتو إذا كاف المطالب بالتنفيذ نفسو مقص ار أو
ممتنعا عف تنفيذ التزاـ.
مما سبؽ ،يتضح أف الدفع بعدـ التنفيذ يشتبو مع تعميؽ عالقة العمؿ مف حيث عدـ تنفيذ
االلتزامات المترتبة عمى كؿ طرؼ ،ففي الدفع بعدـ التنفيذ يحؽ لمدائف أف يمتنع عف تنفيذ التزامو
المترتب عف العقد ،إذا لـ يقـ المتعاقد اآلخر بتنفيذ التزامو ،ليكوف بذلؾ وسيمة لمضغط عمى المتعاقد
اآلخر لتنفيذ ما عميو مف التزاـ ،بيذا تتمثؿ أىـ آثار الدفع بعدـ التنفيذ في وقؼ تنفيذ االلتزاـ فقط
وليس انقضاؤه.
وبيذا فإف التشابو بيف النظاميف يكمف في بعض اآلثار المترتبة عمييما ،ففي كال النظاميف يعفى
الدائف مؤقتا مف تنفيذ التزامو ،وىذا األثر المشترؾ ال ينتج عف كوف النظاميف متماثميف أو متحديف في
1

وفي نفس السياؽ ،طبقا لممادة  161مف القانوف المدني المصري السابؽ الذكر ،الدفع بعدـ التنفيذ ىو حؽ كؿ متعاقد
في العقود الممزمة لجانبيف ،أف يمتنع عف تنفيذ التزامو الحاؿ في مواجية الطرؼ اآلخر المتعاقد معو الذي لـ ينفذ
التزامو المقابؿ الحاؿ الناشئ عف العقد.
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الطبيعة القانونية ،وانما ينشأ عف االرتباط فيما بيف االلتزامات المتقابمة في العقود الممزمة لمجانبيف مما
يجعؿ التنفيذ مف جية مقابال لمتنفيذ مف جية أخرى.
وعمى الرغـ مف وجود تشابو كبير بيف الدفع بعدـ التنفيذ وتعميؽ عالقة العمؿ ،مف حيث توقؼ
األطراؼ عف تنفيذ بعض االلتزامات المتقابمة المنبثقة عف العقد ،في العقود الممزمة لجانبيف ،باإلضافة
إلى توقؼ العقد مؤقتا ،كما أف كال النظاميف ال ييدفاف إلى إنياء العالقة التعاقدية ،ما جعؿ الكثير مف
الفقياء يروف بأف تعميؽ عالقة العمؿ ىو أحد تطبيقات الدفع بعدـ التنفيذ.
إال أنيما يختمفاف مف حيث اآلثار والغاية مف كؿ نظاـ ،ألف الدفع بعدـ التنفيذ كما ىو مقرر في
القواعد العامة ىو امتناع عف الوفاء يتمسؾ بو أحد المتعاقديف ،نتيجة تقصير المتعاقد اآلخر في تنفيذ
التزامو ،ويؤدي إلى وقؼ تنفيذ العقد مف الجانبيف ،1بينما تعميؽ عقد العمؿ نظاـ يستطيع أف يتمسؾ بو
كال طرفي العقد ،أي أف العامؿ وىو مديف لمقياـ بالعمؿ المتفؽ عميو يستطيع أف يتوقؼ عف أداء
العمؿ ،ويتوقؼ العقد مؤقتا متى وجد العامؿ في إحدى حاالت تعميؽ عالقة العمؿ ،وفي المقابؿ نجد
المستخدـ الذي ىو ممتزما بدفع األجر يحؽ لو أف يوقؼ العقد ويتوقؼ عف تنفيذ التزامو ،متى وجد
مبرر قانوني لذلؾ.2
وأيضا الدفع بعدـ التنفيذ يخوؿ لمدائف المطالبة إما بالتنفيذ العيني أو الفسخ ،3عمى خالؼ تعميؽ
عالقة العمؿ ،وعمى الرغـ مف توقؼ أحد الطرفيف عف تنفيذ التزامو إال أنو ال يمكف لمطرؼ اآلخر أف
يطالب بالتنفيذ العيني أو فسخ العقد ،وفقا لما سبؽ التطرؽ إليو ،كما أف الدفع بعدـ التنفيذ يؤدي إلى
تأخير تنفيذ االلتزامات فقط وليس اإلعفاء منيا ،عمى عكس ما ىو الحاؿ عميو في تعميؽ عالقة
العمؿ ،حيث يعفى المتعاقد مف تنفيذ االلتزامات التي توقؼ عف تنفيذىا طيمة مدة الوقؼ ،وال يجوز
مطالبتو باستدراكيا.
بناء عمى ما سبؽ ،يتضح أف تعميؽ عالقة العمؿ يشتبو مع الدفع بعدـ التنفيذ إلى حد كبير ،إال
أنيما يختمفاف مف حيث الطبيعة القانونية لكؿ منيما ،واآلثار المترتبة عف كؿ منيما ،باإلضافة إلى
اختالفيما مف حيث الغاية التي وجد مف أجميا كؿ نظاـ.
1
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الفقرة الثانية
تمييز نظام التعميق عن القوة القاىرة

ربط الكثير مف الفقياء نظاـ تعميؽ عالقة العمؿ بالقوة القاىرة ،حتى أف البعض ذىب إلى
حصر مجالو في القوة القاىرة.
لـ يعرؼ المشرع الجزائري عمى غرار المشرع الفرنسي وحتى المصري القوة القاىرة في القانوف
المدني ،وانما أشار إلييا كسبب أجنبي معفي مف المسؤولية ،إذ تنص المادة  127مف القانوف المدني
الجزائري عمى أنو" :إذا اثبـــت الشخص أن الضرر قد نشا عن سبب ال يد لو فيو كحادث مفاجئ أو
قوة قاىرة أو خطا صدر من المضرور أو خطا من الغير ،كان غير ممزم بتعويض ىذا الضرر ،ما لم
يوجد نص قانوني أو اتفاق يخالف ذلك".
في حيف نجد قانوف االلتزامات والعقود المغربي قد عرؼ القوة القاىرة في المادة  296عمى
أنيا ":ىي كل أمر ال يستطيع اإلنسان توقعو كالظواىر الطبيعية ،الفيضان ،الجفاف ،الحرائق ،غارات
العدو وفعل السمطة ،ويكون من شأنو أن يجعل تنفيذ االلتزام عمال مستحيال ،وال يعتبر من القوة
القاىرة األمر الذي كان من الممكن دفعو ما لم يقم الدليل عمى أنو بذل كل العناية لدرئو عن نفسو
وكذلك ال يعتبر من قبل القوة القاىرة السبب الذي ينتج عن خطأ سابق لممدين".
ىناؾ مف الفقو مف عرؼ القوة القاىرة بأنيا حادث غير متوقع ال يد لمشخص فيو ،وال يستطيع
دفعو ،ويترتب عميو أف يصبح تنفيذ االلتزاـ مستحيال ،1وتشترؾ أغمب التعريفات الفقيية في كوف القوة
القاىرة حادث غير متوقع خارج عف إرادة الطرفيف وال يمكف دفعو ،تجعؿ مف تنفيذ االلتزاـ أم ار
مستحيال.
وقد اعتبر بعض الفقياء أف تعميؽ عقد العمؿ يعتبر امتدادا آلثار القوة القاىرة ،2ففي العقود
الممزمة لجانبيف إذا استحاؿ عمى المديف تنفيذ التزامو لسبب أجنبي ال يرجع إليو انقضى ىذا االلتزاـ

1
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وانقضى معو االلتزاـ المقابؿ لممتعاقد اآلخر ،ىذا إذا كانت االستحالة نيائية أو مطمقة ،1أما إذا كانت
االستحالة مؤقتة فإنيا ال تؤدي إلى انقضاء العقد وانما إلى وقؼ تنفيذه فقط ،2وتؤدي إلى محو جزئي
آلثاره خالؿ فترة الوقؼ ،ونتيجة لتشابو ىذا األثر مع ما يرتبو وقؼ تنفيذ العقد بسبب تعميقو توجو
بعض الفقياء إلى القوؿ بأف تعميؽ العقد ىو توسعة آلثار القوة القاىرة المؤقتة ،لذلؾ البد مف توضيح
شروط تطبيؽ القوة القاىرة المؤقتة ،لتحديد مدى تطابقيا مع فكرة تعميؽ عقد العمؿ.
مف خالؿ ما سبؽ ،تتمثؿ شروط تطبيؽ القوة القاىرة المؤقتة في:
 يجب أف نكوف بصدد استحالة مؤقتة :مفاد االستحالة المؤقتة ،كما سبقت دراستيا ،ىي أفيصبح تنفيذ االلتزاـ مستحيال ليس فقط بالنسبة لممديف وانما بالنسبة لمجميع ،ولكف لفترة معينة فقط
بحيث يصبح تنفيذ االلتزاـ ممكنا بعد انقضائيا ،فالغاية مف تطبيؽ نظرية القوة القاىرة المؤقتة الحفاظ
عمى الرابطة العقدية حتى زواؿ سبب عدـ التنفيذ ،وىذا ال يتأتى إال مف خالؿ استحالة مؤقتة وغير
دائمة ،أي عائؽ ال يمنع تنفيذ العقد في المستقبؿ.
ويترتب عمى وجوب أف تكوف االستحالة مؤقتة أف تكوف ىذه األخيرة مجدية ،أي تسمح
باستئناؼ العقد بعد زواؿ سبب تمؾ االستحالة.
 أف ترجع استحالة التنفيذ إلى سبب خارجي ،3بمعنى أنيا ال ترجع إلى أحد المتعاقديف أوعمى األخص إلى المديف ،ألف استحالة التنفيذ الراجعة إلى المديف ال تعفيو مف تنفيذ التزامو ،وال
تستوجب تطبيؽ نظرية القوة القاىرة.
وبالتالي إذا كانت القوة القاىرة المؤقتة تؤدي في النياية إلى محو جزئي آلثار العقد خالؿ ىذه
االستحالة ،وىي تشترؾ في ىذا مع تعميؽ عقد العمؿ ،فإف ذلؾ ال يبرر أف يعد الوقؼ امتدادا لنظرية
القوة القاىرة ،ألف فمسفة نظرية القوة القاىرة ىي إعفاء المديف مف تنفيذ التزاـ يستحيؿ عميو ،وعدـ
ترتيب مسؤوليتو عمى ذلؾ.
باإلضافة إلى ذلؾ ،القوة القاىرة كنظاـ فيو مقرر لصالح المديف في حيف أف نظاـ التعميؽ قد
يكوف لصالح المديف وقد يكوف لصالح الدائف ،بمعنى قد يكوف مقر ار لمصمحة العامؿ أو لمصمحة
1
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المستخدـ ،كما سبؽ التطرؽ إليو ،وكذلؾ بالنظر إلى أسباب الوقؼ نجد أكثرىا ال يستوفي شروط القوة
القاىرة ،مثؿ تعميؽ عالقة العمؿ بسبب إضراب العامؿ ،ممارستو مياـ نيابية ،واف كاف ىناؾ بعض
الحاالت مف الممكف أف ينطبؽ عمييا مفيوـ القوة القاىرة كما ىو الحاؿ في تعميؽ عقد العمؿ ألسباب
ترجع إلى المستخدـ ،مثؿ تعرض المؤسسة إلى أسباب وظروؼ توجب غمقيا مؤقتا ،كما قد يرتبط
تع ميؽ عالقة العمؿ بالقوة القاىرة في حالة ما إذا كاف الوقؼ ألسباب خارجة عف إرادة الطرفيف ،وىو
ما أكدتو المحكمة العميا التي جاء في أحد ق ارراتيا بأف ":يعتبر كقوة قاىرة إغالؽ المؤسسة الناجـ عف
حريؽ إجرامي دمر وسائؿ إنتاج المؤسسة والذي جعؿ مؤقتا استحالة متابعة نشاطيا ويعتبر تعميؽ
عالقة العمؿ في ىذه الظروؼ مبررا".1
ومف أىـ مظاىر اعتبار التعميؽ امتدادا لمقوة القاىرة ىو الوضع الذي فرضو انتشار وباء
فيروس كورونا ،الذي اعتبر قوة قاىرة ،2ىذه الجائحة التي مست العالـ ككؿ ،وأثارت الكثير مف الجدؿ
نتيجة تأثيراتيا عمى عالقات العمؿ عمى وجو التحديد ،أيف اضطرت الييئات المستخدمة إلى إغالؽ
مقرات العمؿ ما انجر عنو عدـ تمكيف العماؿ مف أداء العمؿ المتفؽ عميو ،وبالتالي االنقطاع
اإلجباري عف العمؿ ،خاصة مع عدـ تحديد المقصود بالقوة القاىرة في قانوف العمؿ ،وغياب بعض
المفاىيـ التي تفرض نفسيا وتعرقؿ تنفيذ عقد العمؿ.
وقد اعتبر ىذا الوباء قوة قاىرة لتوافر شروط تحققيا ،ألنو حدث خارج عف إرادة الطرفيف وغير
متوقع مع عدـ إمكانية دفعو ،ما حاؿ دوف تنفيذ االلتزامات التعاقدية مف طرؼ العامؿ وحتى الييئات
المستخدمة ،أي أف استحالة التنفيذ في ظؿ ىذا الوضع مؤقتة فقط ،ودعما ليذا التكييؼ ذىب القضاء
الفرنسي بموجب قرار كولمار الذي صدر عف محكمة االستئناؼ ،3إلى اعتبار غياب المستأنؼ وعدـ

1
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اعتبر ىذا الوباء قوة قاىرة ترتب عنيا التوقؼ المؤقت عف العمؿ عف طريؽ المجوء إلى نظاـ العطؿ االستثنائية
المدفوعة األجر تدعيما لمحفاظ عمى مناصب العمؿ في أغمب القطاعات ،وىو ما أفادت بو مختمؼ النصوص
التنظيمية التي صدرت في ىذا الشأف ،عمى رأسيا المرسوـ التنفيذي رقـ  69/20المؤرخ في  21مارس 2020
المتعمؽ بتدابير الوقاية مف انتشار وباء كورونا(كوفيد  )19ومكافحتو ،ج ر  ،15وأيضا المرسوـ التنفيذي رقـ 70/20
المؤرخ في24مارس  ،2020الذي يحدد تدابير تكميمية لموقاية مف انتشار وباء فيروس كورونا(كوفيد  ،)19ج ر.16

Cour D’appel de Colmar, chambre n06, date du 12mars 2020, n°20/01098, publié le16/05/2020,
sur le site: https://www.mahkama.net/?p=19549.
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حضوره لجمسة الحكـ بسبب احتماؿ إصابتو بفيروس كورونا قوة قاىرة ،وأف األوضاع التي فرضيا ىذا
الوباء ىي أوضاع استثنائية وال يمكف مقاومتيا.
مف خالؿ ما سبؽ ،يتضح جميا أف االستحالة النيائية ىي معيار التمييز في نتيجة القوة القاىرة
بيف تعميؽ عالقة العمؿ أو إنيائيا ،ومع ذلؾ يبقى عقد العمؿ ذو خصوصية تؤثر عمى ما تقضيو
القواعد العامة لتحقيؽ أىداؼ أولى أىميا تحقيؽ االستقرار في عالقات العمؿ بكؿ ما يحممو مف حفاظ
عمى عممو الذي يضمف لو أجرا ،وحفاظ الييئة المستخدمة عمى عماليا ،وبالتالي ضماف التوازف
االجتماعي واالقتصادي.
وعميو ،بعد دراستنا لمفيوـ تعميؽ عالقة العمؿ يمكف القوؿ بأف تعميؽ عالقة العمؿ نظاـ يتميز
بذاتية خاصة ،تجعمو غير خاضع إلى أي مف األنظمة األخرى المشابية لو ،ألنو نظاـ لو طبيعة
قانونية ،وأساس وشروط وآثار خاصة بو ،تمنع دمجو في أي مف األنظمة األخرى ،واف كاف ذلؾ ال
يمنع مف أف تكوف بعض حاالت التعميؽ في الوقت نفسو تطبيقا لمدفع بعدـ التنفيذ أو لمقوة القاىرة ،وىو
ما يمكف معرفتو بدراسة حاالت تعميؽ عالقة العمؿ.
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المبحث الثاني
حــاالت تـــعميق عــــالقة الــعمل

تعددت أسباب تعميؽ عالقة العمؿ بيف تمؾ التي ترجع لمعامؿ وتمؾ التي ترجع إلى الييئة
المستخدمة ،باإلضافة إلى أسباب أخرى تخرج عف إرادة الطرفيف ،إال أف أسباب تعميؽ عالقة العمؿ
التي ترجع إلى العامؿ تشكؿ معظـ أسباب تعميؽ عقد العمؿ ،وتقرير الوقؼ في ىذه الحاالت كما
سبؽ ورأينا ذلؾ جاء مراعيا لمظروؼ اإلنسانية واالجتماعية التي تحيط بالعامؿ مف جية ،ولحمايتو
كطرؼ ضعيؼ في عقد العمؿ ،وحتى يستطيع أف يعايش ظروفو الشخصية واالجتماعية جاء تعميؽ
عالقة العمؿ كوسيمة لتفادي إنياء عقد العمؿ وفقداف العامؿ لمصدر عيشو ،وحماية مصالح الييئة
المستخدمة مف جية أخرى ،بضماف ممارسة المستخدـ لسمطتو التنظيمية.
وكما سبؽ توضيحو ،لـ يولي المشرع الجزائري عناية بتحديد مفيوـ تعميؽ عالقة العمؿ ولكنو
نظ ار لمخصوصية التي يتميز بيا نظاـ التعميؽ تميز المشرع الجزائري بتنظيمو لحاالت تؤدي إلى تعميؽ
عالقة العمؿ بمقتضى نص المادة  64مف قانوف  ،11/90ىذه المادة التي نسختيا االتفاقيات
الجماعية لمعمؿ ،1فتتنوع أسباب تعميؽ عالقة العمؿ بيف تمؾ األسباب القانونية المنصوص عمييا في
القانوف(المطمب األوؿ) ،وتمؾ االتفاقية المنصوص عمييا في اإلتفاقيات الجماعية ،أو أنيا نتيجة
اتفاقيات فردية بيف العامؿ والييئة المستخدمة ،حتى تكوف ىذه التقنية أكثر مرونة (المطمب الثاني).
ليذا سنقوـ بدراسة مختمؼ ىذه الحاالت باالعتماد عمى التصنيؼ الذي اعتمده معظـ الفقياء
بتقسيميا إلى حاالت قانونية وحاالت اتفاقية ،مركزيف في ذلؾ عمى اإلشكاالت التي تطرحيا كؿ حالة
وآثارىا عمى منصب العمؿ ،ألف إعادة إدماج العامؿ في منصبو بعد زواؿ سبب التعميؽ ىو حؽ
نسبي ،2متوقؼ عمى عدة اعتبارات أىميا عدـ تعسؼ المستخدـ.

1

المادة  132مف االتفاقية الجماعية لشركة طب العمؿ لمصناعات الكيربائية والغازية ،وأيضا المادة  46مف االتفاقية
الجماعية لمشركة الوطنية لتسويؽ وتوزيع المواد البترولية نفطاؿ.

2

جعفور ليندة ،مرجع سابؽ ،ص .36
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المطمب األول
الحاالت القانونية لتعميق عالقة العمل

ىي تمؾ الحاالت التي يعود التعميؽ فييا إلى أسباب موضوعية تفرض عمى العامؿ التوقؼ
المؤقت عف ممارسة ميامو ألسباب معينة ،حيث تتعدد حاالت التعميؽ باختالؼ أسبابو ،ىذه الحاالت
التي نص عمييا المشرع الجزائري صراحة في نص المادة  64مف قانوف  11/90المتعمؽ بعالقات
العمؿ ،التي جاءت كما يمي ":تعمق عالقة العمل قانونا لألسباب التالية:
 اتفاق الطرفين المتبادل. عطل مرضية أو ما يماثميا كتمك التي ينص عمييا التشريع والتنظيم المتعمقينبالضمان االجتماعي.
 أداء التزامات الخدمة الوطنية وفترات اإلبقاء ضمن قوات االحتياط أو التدريب أو فيإطارىا.
 ممارسة ميمة انتخابية عمومية. حرمان العامل من الحرية ما لم يصدر ضده حكم قضائي نيائي. صدور قرار تأديبي يعمق ممارسة الوظيفة. ممارسة حق اإلضراب. عطمة بدون أجر".1فتندرج ضمف مفيوـ االنتداب عدة حاالت لتعميؽ عالقة العمؿ ،الذي سنتناولو في (الفرع
األوؿ) ،باإلضافة إلى الحاالت القانونية األخرى التي سنتناوليا في الفرع الثاني (الفرع الثاني).
الفرع األول
حالــــــــة اال نـــــــتــــــداب
لمتعرؼ عمى وضعية االنتداب كحالة مف حاالت تعميؽ عالقة العمؿ ال بد مف تحديد المقصود
باالنتداب ،حتى نتمكف مف إبراز أىـ اآلثار المترتبة عميو.
1

تجدر اإلشارة إلى أنو قبؿ صدور قانوف  ،11/90كاف المرسوـ رقـ  302/82المتعمؽ بكيفيات تطبيؽ األحكاـ
التشريعية الخاصة بعالقات العمؿ الفردية ينظـ حاالت وقؼ عالقة العمؿ بعنواف "التغيبات" ،بتقسيميا إلى ثالثة
أقساـ :التغيبات ألسباب صحية ،التغيبات الخاصة مدفوعة األجر والتغيبات الخاصة غير المأجورة.
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وىنا نشير إلى أف القانوف السابؽ المتعمؽ بعالقات العمؿ الفردية قد عرفو بأنو حالة نشاط
لمعامؿ المرسـ في منصب عممو ،الذي يدعى إلى ممارسة وظائؼ أو نشاط في ىيئة أو مؤسسة غير
مؤسستو المستخدمة ،ويستمر العامؿ في اإلستفادة ضمف مؤسستو السابقة مف حقوقو في األقدمية في
رتبتو األخيرة ،وفي الترفيع والتقاعد.1
ولكف غاب تعريؼ االنتداب في ظؿ القانوف الحالي ،وتركت ىذه الميمة لالتفاقيات الجماعية
التي قدمت تعريفات لالنتداب ،فعرفتو اإلتفاقيات الجماعية لمعمؿ عمى أنو «:وضعية العامؿ المثبت
في منصب عممو بعد سنتيف عمى األقؿ ،والذي يدعى إلى ممارسة وظيفة أو نشاط في ىيئة أو
مؤسسة غير مؤسستو المستخدمة ،عمى أف يستمر في اإلستفادة ضمف مؤسستو األصمية مف حقوقو
في األقدمية في إطار رتبتو األخيرة  ،وحقو في التقاعد».2
حيث تتفؽ أغمب اإلتفاقيات الجماعية لمعمؿ إلى تعريفو بأنو وضعية العامؿ المثبت الذي
يمارس وظيفة أو نشاط لدى مؤسسة أو ىيئة أخرى غير تمؾ التي يعمؿ فييا.3
كما عرؼ الفقو االنتداب بأنو « :استدعاء العامؿ المثبت في مؤسسة ما إلى القياـ بميمة معينة
في مؤسسة أو ىيئة أخرى ،لمدة محددة تستدعي تركو لمكاف عممو ،والتفرغ لمقياـ بالميمة المستدعى
ليا ،والتي قد تتمثؿ في أداء واجب قانوني أو انتخابي معيف أو متابعة تكويف».4
وبالرجوع إلى مختمؼ التعريفات المقدمة لالنتداب يتضح جميا أنو لالستفادة مف وضعية
االنتداب ال بد مف توافر شرط التثبيت أو الترسيـ في المنصب ،فحتى يتمكف العامؿ مف االستفادة مف
وضعية االنتداب ال بد لو أف يكوف مثبتا في منصبو ،أي أف األمر يتعمؽ بعامؿ خضع إلى فترة
تجريبية ثـ أصبح يتمتع بصفة العامؿ الدائـ ،حيث نصت المادة  18مف قانوف  11/90عمى إمكانية

1

المادة  37مف قانوف  06/82المتعمؽ بعالقات العمؿ الفردية ،المؤرخ في 27فيفري  ،1982ج ر  ،475الممغى
بقانوف  11/90المتعمؽ بعالقات العمؿ.

2

مقني بف عمار ،مرجع سابؽ ،ص .248

3

المادة  134مف االتفاقية الجماعية لشركة طب العمؿ لمصناعات الكيربائية والغازية.

4

أحمية سميماف ،الوجيز في قانوف عالقات العمؿ في التشريع الجزائري ،ديواف المطبوعات الجامعية ،الجزائر،2012
ص.82
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خضوع العامؿ لفترة تجريبية قبؿ تثبيتو ،ىذه الفترة التي يكوف فييا العامؿ في وضعية اختبار لقدراتو
ومياراتو ،ونتائجيا ىي التي تحدد مصير عالقة العامؿ بالمستخدـ.
إضافة إلى ذلؾ ،نظمت االتفاقيات الجماعية وضعية االنتداب كحالة مف حاالت تعميؽ عالقة
العمؿ انطالقا مف تميزىا بيف نوعيف مف االنتداب:
 حاالت االنتداب بدوف أجر (الفقرة األولى). حاالت االنتداب مع اإلحتفاظ باألجر (الفقرة الثانية).الفقرة األولى
االنــــــــــــــتداب بدون أجر
حسب اإلتفاقيات الجماعية لمعمؿ ،االنتداب دوف أجر ىو الوضعية التي يستدعى فييا العامؿ
لممارسة ميمة عمومية انتخابية ،أو نشاط لدى مؤسسة أو ىيئة عمومية خارجة عف المؤسسة.1
ويكوف ىذا النوع مف االنتداب عندما ينقطع العامؿ المثبت عف العمؿ في مؤسستو األصمية
بسبب التحاقو بميمة أو وظيفة في ىيئة عمومية وطنية أو دولية ،أو لمقياـ بواجب يفرضو عميو
القانوف.2
واالنتداب بيذا المفيوـ تندرج ضمنو عدة حاالت ،منيا االنتداب ألداء واجب الخدمة الوطنية
وحالة ممارسة ميمة نيابية.
أوال :االنتداب ألداء واجب الخدمة الوطنية
يعتبر أداء الخدمة الوطنية أو ما يعرؼ بمشاركة المواطف في الدفاع الوطني مف الحاالت التي
توقؼ عالقة العمؿ لمدة محددة فقط ،يوضع فييا العامؿ المعني في وضعية االنتداب بقوة القانوف
حسب ما جاء بو قانوف العمؿ وقانوف الخدمة الوطنية ،المذاف ينظماف األحكاـ العامة المرتبطة بيذه
الوضعية.

1

المادة  51مف االتفاقية الجماعية لمشركة الوطنية لتسويؽ وتوزيع المواد البترولية نفطاؿ.

2

أحمية سميماف ،الوجيز في قانوف عالقات العمؿ في التشريع الجزائري ،مرجع سابؽ ،ص .83
115

الباب األول /الفصل الثاني

نظام التعميق كوسيمة قانونية لضمان استمرارية عالقة العمل

فوقؼ العقد ىنا كاف ليؤدي إلى انحالؿ الرابطة التعاقدية خالؿ مدة الخدمة الوطنية ،ولكف
العتبارات وطنية خرج المشرع عف المبادئ العامة مراعاة لمصمحة العامؿ ومصمحة الوطف.1
يقصد بمشاركة المواطف في الدفاع الوطني حسب ما جاء في قانوف الخدمة الوطنية تأدية
المياـ المخولة لمجيش الوطني الشعبي بموجب الدستور ،والتي تتعمؽ بالمحافظة عمى االستقالؿ
الوطني والدفاع عف السيادة الوطنية وكذا الحفاظ عمى وحدة البالد وسالمتيا الترابية ،2وفي ىذا الشأف
نجد قانوف العمؿ اكتفى بذكر الخدمة الوطنية كحالة مف حاالت تعميؽ عالقة العمؿ ليترؾ تنظيميا مف
حيث مدة التعميؽ وأثاره إلى قانوف الخدمة الوطنية.
ىذا األخير الذي نص في المادة  67منو عمى أف التجنيد يعمؽ كؿ عالقة عمؿ ميما يكف
نظاميا القانوني ،فيبقى لمعامؿ اإلستفادة مف الحؽ في اإلحتفاظ بكؿ امتيازاتو كاألقدمية والرتبة األخيرة
والتقاعد ،3ماعدا األجر وممحقاتو حيث يستفيد المجند ىنا مف منحة يقررىا لو القانوف المعموؿ بو.4
وبمج ػػرد إنيػاء الخدمة بصفة نػيائية يحؽ لػمػعامؿ إعػػادة اإلدمػاج بػصػفػة فػوريػة في مػنػصب
عػمػمو األصمي أو فػي مػنػصب عمؿ معػادؿ في األجر ،حػتى ولو كػاف خػارج حدود المناصب المتوفرة
بػقوة الػقػانػوف ،ويجب أف يػتـ ذلؾ في أجؿ ال يتعدى ستة( )6أشير ،وىو ما جاءت بو المادة  68مف
قانوف  06/14المتعمؽ بالخدمة الوطنية ،والتي نصت عمى أنو ":بمجرد إنياء الخدمة بصفة نيائية
يحق لممواطن إعادة اإلدماج بصفة فورية في منصب عممو األصمي أو في منصب معادل
حتى ولو كان خارج حدود المناصب المتوفرة بقوة القانون ،ويجب أن يتم ذلك في أجل ال
يتعدى ستة ) (6أشير".

1

القريشي جالؿ مصطفى ،شرح قانوف العمؿ الجزائري-عالقات العمؿ الفردية ،-الجزء األوؿ ،ديواف المطبوعات
الجامعية ،الجزائر  ،1984ص .260

2

المادة  02مف قانوف  06/14المتعمؽ بالخدمة الوطنية السابؽ الذكر.

3

المادة  69وما بعدىا مف قانوف  06/14المتعمؽ بالخدمة الوطنية.
وفي ىذا الشأف نجد االجتياد القضائي قد استقر عمى أف الخدمة الوطنية تعد في حكـ فترة عمؿ وتدخؿ في حساب
المدة المقررة لالستفادة مف معاش التقاعد دوف توافر شرط السف ،وىو ما تضمنو قرار الغرفة االجتماعية لممحكمة
العميا رقـ  ،1219936الصادر بتاريخ  08فيفري  ،2018ق ارر غير منشور.

4

المادة  62مف قانوف  06/14المتعمؽ بالخدمة الوطنية.
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إذ توضح ىذه المادة أثر مدة التعميؽ بسبب الخدمة الوطنية عمى ضماف نفس المنصب الذي
كاف يشغمو العامؿ قبؿ ذىابو ألداء الخدمة الوطنية ،فإذا تـ إلغاء المنصب يعاد إدراج العامؿ في
منصب مماثؿ في األجر ،حتى ولو كاف المنصب زائدا عف العدد ،كما يمكف أف يدرج في مؤسستو
األصمية أو أحد فروعيا ،وفي ذلؾ اعتراؼ ضمني مف المشرع عمى إمكانية تعديؿ عقد العمؿ بعد
انتياء فترة الخدمة الوطنية ،وينتج بذلؾ عف االعتراؼ الضمني لممشرع بتعديؿ عقد العمؿ بعد تعميقو
أثريف ،ىما:
 في حالة قبوؿ العامؿ لمتعديؿ في المنصب واحتفاظو باألجر ،فإف األمر ال يثير أي إشكاؿبالتالي يعدؿ عقده وفقا إلجراءات تغيير المنصب.
 أما إذا تعمؽ األمر برفض العامؿ لممنصب المقترح ،فرفضو يعتبر تخمي عف المنصب ،أييعد استقالة منو ،ويخضع في ذلؾ إلى النظاـ القانوني لالستقالة.1
ومما تجدر اإلشارة إليو ،أف القانوف السابؽ المتعمؽ بالخدمة الوطنية كاف يميز بيف عقد العمؿ
المحدد المدة والغير محدد المدة مف حيث إعادة اإلدماج في منصب العمؿ بعد انتياء فترة الخدمة
الوطنية ،عمى عكس القانوف الحالي ،حيث نصت المادة  140مف قانوف  103/74المؤرخ في
 1974/11/15والمتعمؽ بالخدمة الوطنية ،عمى أنو":الحضور في خدمة العمل يوقف فترة اإلشعار
ولو أن أحد الطرفين قد أعمن عن فسخ العقد ألسباب مشروعة ،إال في حالة ما أبرم العقد لعمل
مؤقت ينتيي أثناء فترة الخدمة الوطنية" ،فتشير ىذه المادة إلى أف العامؿ بموجب عقد عمؿ محدد
المدة بمجرد ذىابو ألداء الخدمة فال يمكف لممستخدـ أف يضمف لو الرجوع إلى عممو ،إذ ال يمنح ىذا
القانوف لمعماؿ المؤقتيف في حالة تعميؽ عالقة العمؿ لمقياـ بواجب الخدمة الوطنية الحؽ في إعادة
إدماجيـ في مناصب عمميـ بعد انقضاء سبب التعميؽ ،فكانت الحالة الوحيدة مف حاالت التعميؽ التي
استثنى فييا المشرع صراحة بموجب ىذا القانوف الممغى العماؿ المؤقتيف مف إعادة إدماجيـ بعد
اإلستفادة مف رخصة تعميؽ عالقة العمؿ ،2ألف طبيعة النشاط أو مدة العقد نفسيا قد ال تسمح لمعامؿ
بالرجوع إلى عممو ،غير أف القانوف الحالي المتعمؽ بالخدمة الوطنية كاف أكثر حماية ،وىو ما يفيـ

1

حسايف حميدة ،تعديؿ عقد العمؿ بيف حرية التعاقد ومقتضيات القانوف ،أطروحة دكتوراه ؿ ـ د ،تخصص قانوف
اجتماعي ،كمية الحقوؽ والعموـ السياسية ،جامعة مولود معمري ،تيزي وزو ،2018ص.300
KORICHE Mohammed Nasr Eddine, Droit du travail, op.cit, p184.
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مف نص المادة  67مف قانوف  06/14المتعمؽ بالخدمة الوطنية عندما نصت عمى أنو" :يعمق التجنيد
عالقة العمل ،ميما يكن نظاميا القانوني".
وبالتالي ،يعتبر أداء الخدمة الوطنية مف الحاالت القانونية التي يستفيد فييا العامؿ مف تعميؽ
عالقة عممو ،لتستعيد العالقة سريانيا بعد انقضاء فترة الخدمة ،سواء كاف ذلؾ بإعادة إدراجو في نفس
المنصب أو منصب عمؿ مماثؿ في األجر ،وىو ما قرره لو المشرع بموجب قانوني العمؿ والخدمة
الوطنية ،ورفض المستخدـ إعادة إدراج العامؿ في منصبو أو في منصب عمؿ مماثؿ يعتبر فصال
تعسفيا.
ثانيا :االنتداب لممارسة ميمة انتخابية عمومية
تتمثؿ ىذه الحالة في قياـ العامؿ بنشاط عمى مستوى ىيئة عمومية ،كأف يكوف عضوا بالمجالس
النيابية المحمية أو الوطنية ،وكذلؾ حاالت التمثيؿ النقابي.
ألف المياـ النيابية العمومية قد تتطمب التفرغ الكامؿ لمعامؿ بتخصيص كؿ وقتو وجيده ليذه
المياـ ،واالنقطاع عف ممارسة عممو في مؤسستو األصمية ،بالتوقؼ عف ممارسة عممو األصمي ،1كما
ىو الحاؿ عندما ينتخب العامؿ كعضو في المجمس الشعبي البمدي ويكمؼ لمقياـ بالمياـ المرتبطة بيذا
المنصب ،وتتطمب منو طبيعة العمؿ الحضور الدائـ والعمؿ المستمر ،وىو األمر نفسو بالنسبة
لمممثميف النقابييف ،وذلؾ عند انتداب العامؿ النقابي لمقياـ بمسؤوليات ونشاطات عمى مستوى منظمتو
النقابية أو المشاركة في المؤتمرات كما نصت عمييا المادة  47مكرر مف قانوف  14/90المعدؿ
والمتمـ والمتعمؽ بكيفيات ممارسة الحؽ النقابي.2
ومما تجدر اإلشارة إليو ،أف االنتداب في ىذه الحاالت ال يكوف بطريقة آلية ،بؿ وحسب العديد
مف اإلتفاقيات الجماعية لمعمؿ يكوف بعد تقديـ العامؿ طمب إلى إدارة الييئة المستخدمة مع تقديـ
1

ريكمي الصديؽ ،مرجع سابؽ ،ص .233

2

تنص المادة  47مكرر مف قانوف  14/90المتعمؽ بكيفيات ممارسة الحؽ النقابي المعدؿ والمتمـ عمى أنو ":يجب عمى
المستخدم أن يباشر مع التنظيمات النقابية التمثيمية في الييئة المستخدمة مفاوضات حول ما يمي:
 الشروط التي يمكن بموجبيا أن يحصل أعضاؤىا في حدود معدل معين بالنسبة لعدد مستخدمي الييئة المستخدمة عمىانتداب قصد ممارسة لمدة محددة وظائف الدائم في خدمة التنظيم النقابي الذين ينتمون إليو مع ضمان إعادة إدماجيم في
منصب عمميم أو في منصب مماثل أو أعمى عند انتياء ىذه الفترة. "...
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المبررات القانونية ليذا الطمب ،1ىذا كمو مف أجؿ االتفاؽ عمى الترتيبات المتعمقة بمدة االنتداب واآلثار
المترتبة عميو.2
ففي ىذه الحالة ال تتحمؿ المؤسسة األصمية أجر العامؿ وال التأمينات االجتماعية وانما ينتقؿ
ىذا االلتزاـ إلى المؤسسة المنتدب لدييا ،عمى أف يحتفظ بحقو في األقدمية ،كما يحتفظ بحؽ العودة
إلى المنصب الذي كاف يشغمو قبؿ االنتداب أو إلى منصب مماثؿ لو في األجر بعد انتياء مدة
االنتداب ،3وفي ىذا الشأف نجد قانوف  14/90المتعمؽ بكيفيات ممارسة الحؽ النقابي قد منح لمنقابي
المنتدب قصد ممارسة لمدة محددة وظائؼ الدائـ في خدمة التنظيـ النقابي الذيف ينتمي إليو الحؽ في
إعادة اإلدماج في نفس المنصب أو منصب عمؿ مماثؿ أو أعمى في األجر حسب ما أقرتو المادة
 47مكرر منو ،وعدـ عودتو إلى منصبو بعد انتياء فترة التعميؽ رغـ اإلنذار يعتبر فسخا لعالقة العمؿ
باإلرادة المنفردة ،وىو ما قضت بو المحكمة العميا في أحد ق ارراتيا الذي جاء كما يمي":إف عالقة العمؿ
تبقى قائمة حتى نياية الميمة االنتخابية ،في حيف أف المادة  65مف القانوف  11/90استوجبت إعادة
اإلدراج بعد انقضاء الفترة التي تسببت في تعميؽ عالقة العمؿ ،غير أف المدعى عميو في الطعف
حسب ما يتبيف مف الحكـ فيو وأوراؽ الممؼ أف الفترة التي تسببت في تعميؽ عالقة العمؿ انتيت
بتاريخ  1997/09/24ورغـ إنذاره بتسوية وضعيتو بتاريخ  1998/08/30رفض االلتحاؽ ،ومف ثـ
يعد تغيبو لفترة طويمة بعد انتياء الفترة التي تسببت في تعميؽ عالقة العمؿ فسخا ليذه العالقة باإلرادة
المنفردة".4
الفقرة الثانية
االنتداب مع اإلحتفاظ باألجر
تتمثؿ ىذه الحالة في أداء العامؿ لمتكويف ،حيث أصبح التكويف المستمر لمعماؿ وتجديد معارفيـ
مف أىـ األسس الي تعتمد عمييا أي مؤسسة ،إذ يعتبر التكويف أثناء الحياة المينية واجبا عمى طرفي
1

المادة  80مف االتفاقية الجماعية لمجزائرية لممياه التي نصت عمى أنو ":يعمن اال نتداب بقرار من المؤسسة بناء عمى

طمب العامل".،
2

أحمية سميماف ،الوجيز في قانوف عالقات العمؿ في التشريع الجزائري ،مرجع سابؽ ،ص .84
AMOURA Amar, op.cit, p70.

4

3

قرار المحكمة العميا ،الغرفة االجتماعية ،رقـ  ،273332الصادر بتاريخ  13أفريؿ  ،2004المجمة القضائية ،العدد
 ،01سنة  ،2004ص .133
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عالقة العمؿ ،لما ليذا األخير مف آثار عمى الطرفيف وخاصة تمؾ المتعمقة بمنصب العمؿ كما سبؽ
وأف بينا ذلؾ ،ويكوف االنتداب في ىذه الحالة عند قياـ العامؿ بمتابعة تكويف أو تربص تقرره المؤسسة
المستخدمة ،سواء كاف داخؿ ىذه المؤسسة أو خارجيا مف طرؼ مؤسسات تكوينية متخصصة ،وسواء
كاف ىذا التكويف داخؿ الوطف أو خارجو ،الميـ أف يكوف في إطار برنامج التكويف الذي تقوـ بو
المؤسسة المستخدمة لعماليا.1
في ظؿ غياب تنظيـ ىذه الوضعية في القانوف الحالي وتركيا لالتفاقيات الجماعية ،نجد القانوف
السابؽ رقـ  06/82أجاز لمعامؿ في المادة  39منو االستفادة مف االنتداب لمتابعة دورة تكوينية
تتجاوز مدتيا ستة ( )06أشير تتـ عمى يد المؤسسة المستخدمة أو تصادؽ عمييا.
عمى ىذا األساس نظمت االتفاقيات الجماعية لمعمؿ ىذه الوضعية كحالة يسمح فييا لمعامؿ
باالستفادة مف تعميؽ عالقة عممو ،باإلضافة إلى تنظيـ أثارىا عمى أجر العامؿ ،وذلؾ بالنظر إلى مدة
التكويف بيف ما إذا كانت طويمة أو قصيرة.
فإذا كانت مدة التكويف طويمة نسبيا وتتطمب مف العامؿ التفرغ الكمي لمتابعة ىذه العممية فإف
العامؿ يكوف في وضعية انتداب مع اإلحتفاظ باألجر ،أو اإلستفادة مف منحة محددة تمنيا المؤسسة
المكونة.2
في حيف ،إذا كانت فترة التكويف قصيرة يستفيد العامؿ مف فترات غياب فقط يقررىا لو المستخدـ
تتناسب ومدة التكويف ،دوف فقداف األجر ،وىو ما جاءت بو المادة /54ؼ 2مف قانوف ،11/90فيمكف
لمعامؿ في ىذه الحالة االستفادة مف تكييؼ وقت عممو مع توقيت التكويف ،بتعديؿ وقت عممو ،3ألف
العامؿ في ىذه الحالة ال ينقطع عف العمؿ كما ىو الحاؿ في حالة االنتداب بسبب تكويف طويؿ المدى
الذي يتطمب التفرغ الكمي لمعامؿ وال تكفي االستفادة مف فترات غياب فقط ،ما يتطمب تعميؽ عالقة
عممو إلى حيف انتياء مدة التكويف.

1

لمتفصيؿ أكثر نشير إلى أنو تمت دراسة التكويف الميني في المبحث األوؿ الذي تمحور حوؿ التكويف الميني كآلية
لتأميف منصب العمؿ ،في الفصؿ األوؿ مف الباب األوؿ ،ص  12وما يمييا.

2

أحمية سميماف ،الوجيز في قانوف عالقات العمؿ في التشريع الجزائري ،مرجع سابؽ ،ص .85

3

المادة  40مف االتفاقية الجماعية لمشركة الوطنية لتسويؽ وتوزيع المواد البترولية نفطاؿ.
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الفرع الثاني
حاالت قانونية أخرى لتعميق عالقة العمل

باإلضافة إلى وضعية االنتداب ،ىناؾ حاالت أخرى تؤدي إلى تعميؽ عالقة العمؿ نصت عمييا
المادة  64مف قانوف  ،11/90وكرستيا اإلتفاقيات الجماعية لمعمؿ.
تتمثؿ ىذه الحاالت في التعميؽ ألسباب صحية سواء كاف ذلؾ بسبب المرض أو بسبب والدة
العاممة (الفقرة األولى) ،تعميؽ عالقة العمؿ بسبب اإلضراب (الفقرة الثانية) ،التعميؽ بسبب تدابير
عقابية (الفقرة الثالثة) ،باإلضافة إلى التوقؼ المؤقت لنشاط المؤسسة (الفقرة الرابعة).
الفقرة األولى
األســـباب الـــــصحيــــة
قد يتعرض العامؿ إلى حاالت مرضية تختمؼ في نوعيا ومدتيا ،تضطره إلى التوقؼ عف العمؿ
ويكوف توقفو مستندا إلى سبب صحي ،لذا أجازت التشريعات المقارنة توقؼ عالقة العمؿ بسبب
المرض ميما كاف نوعو.
فال يستطيع العامؿ القياـ بعممو إال إذا كاف بصحة جيدة ،ألف المرض يحوؿ بينو وبيف أدائو
لعممو ،واف قاـ بالعمؿ وىو في حالة مرض فإف ىذا األمر سيؤدي إلى استنفاذ طاقتو وبالتالي التأثير
سمبا عمى صحتو ،1وليذا كاف لزاما اإلقرار بحؽ العامؿ بالتوقؼ عف العمؿ عند مرضو ألخذ قسط مف
الراحة.
حسب تشريع الضماف اإلجتماعي ،2فإف العطمة المرضية ىي الفترة التي يسمح فييا لمعامؿ
بالتوقؼ المؤقت عف العمؿ ،وتمنح لمعامؿ بسبب حالتو الصحية البدنية والعقمية ،كالعجز المؤقت عف

1

إسكة نياف لوسي ،النظاـ العاـ الحمائي في قانوف العمؿ ،مرجع سابؽ ،ص .123

2

ال بد لنا ىنا مف التمييز بيف الضماف اإلجتماعي والتأمينات االجتماعية لما يحدثو المصطمحيف أحيانا مف خمط في
أذىاف البعض ،فالضماف اإلجتماعي ىو تعبير شامؿ يجمع كؿ أنواع الحماية االجتماعية التي تقدـ لممواطنيف سواء
عف طريؽ التأميف اإلجتماعي أو المساعدات االجتماعية أو غيرىا مف أصناؼ الخدمات والرعاية ،وبصيغة أدؽ ىو
الجيود التي تبذليا الدولة في المجاؿ اإلجتماعي والتي تشتمؿ عمى اآلليات التي تضمف تغطية األخطار االجتماعية
التي يتعرض ليا الفرد في حياتو=.
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العمؿ أو بسبب حوادث العمؿ أو األمراض المينية والعطمة الممنوحة لمعاممة بمناسبة الحمؿ والوالدة
وىو ما يؤدي إلى منح العامؿ عطمة ألسباب صحية بسبب استحالة التنفيذ الفعمي لمعمؿ ،ويمارس ىنا
إلى جانب قانوف العمؿ قانوف التأمينات االجتماعية دو ار ىاما في مجاؿ الحماية االجتماعية لمعماؿ
وذلؾ مف خالؿ التعويضات التي تمنحيا صناديؽ الضماف االجتماعي لتغطية األعباء االجتماعية
والمينية لمعماؿ.
مف ذلؾ ،العطمة ألسباب صحية تشتمؿ عمى حالة المرض الطويؿ وعطمة األمومة كما نظميا
قانوف التأمينات االجتماعية ،وفيما يمي سنتعرض بالدراسة إلى كؿ حالة عمى حدا.
أوال :عـــــــطمة األمـــــومة
يمكف تعريؼ عطمة األمومة بأنيا تمؾ الفترة المدفوعة األجر التي تسمح لممرأة العاممة الحامؿ
بالتوقؼ عف العمؿ عند اقتراب الوالدة وبعدىا ،وفقا لمشروط المعموؿ بيا في القانوف.
وكما ىو معروؼ في مجاؿ عمؿ النساء يوجد أكثر مف مبرر قانوني العتماد معايير عمؿ
مغايرة لتمؾ المتعمقة بعمؿ الرجاؿ ،وفيما يتعمؽ بموضوع حماية المرأة العاممة خاصة في حالة األمومة
يعتبر مف المواضيع التي لقيت اىتماما كبي ار عمى المستوييف الدولي والوطني.
فعمى المستوى الدولي ،جاء المشرع الدولي بالعديد مف اإلتفاقيات المتعمقة بحماية األمومة ومف
اإلتفاقيات التي استيمت بيا منظمة العمؿ الدولية 1أعماليا التشريعية في مجاؿ حماية األمومة االتفاقية

= أما التأمينات االجتماعية فيي أحد وسائؿ الضماف اإلجتماعي في مجاؿ تحقيؽ الحماية واألمف اإلجتماعييف
لتغطية خطر اجتماعي معيف مقابؿ تجميع اشتراكات ،يؤدييا المؤمف عمييـ وأصحاب العمؿ ثـ إعادة توزيعيا عمى
مف يتحقؽ ليـ وقوع الخطر المؤمف منو ،كأخطار المرض أو حوادث العمؿ ،العجز أو الوفاة المبكرة ،البطالة ،أو
وصوليـ سف الشيخوخة ،وتنحصر التأمينات االجتماعية في فئة محددة وىي فئة العامميف.
زيرمي نعيمة ،الحماية االجتماعية بيف المفيوـ والمخاطر والتطور في الجزائر ،مداخمة في الممتقى الدولي السابع
حوؿ" الصناعة التأمينية ،الواقع العممي وآفاؽ التطوير – تجارب الدوؿ ،"-المنعقد بكمية العموـ االقتصادية ،جامعة
حسيبة بف بوعمي الشمؼ ،المنعقد يومي 03و 04ديسمبر  ،2012ص .03 ،02
1

ونشير ىنا إلى أف منظمة العمؿ الدولية تأسست سنة  ،1919وأصبحت في  1946أوؿ وكالة متخصصة لدى األمـ
المتحدة ،وترتكز المنظمة في عمميا عمى مبدأ أف استقرار السالـ في العمؿ ،تتمثؿ أىدافيا األساسية في تعزيز حقوؽ
العمؿ ،وتشجيع التوظيؼ الالئؽ ،ودعـ الحماية االجتماعية ،والمساىمة في معالجة القضايا ذات الصمة.
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رقـ  3لسنة  1919المعدلة باالتفاقية رقـ  103لسنة  ،11952وكانت ىذه االتفاقية محؿ مراجعة ثانية
باالتفاقية رقـ  183لسنة  2000المتعمقة بحماية األمومة ،التي أعطت لممرأة التي تنطبؽ عمييا ىذه
االتفاقية الحؽ في الحصوؿ عطمة أمومة ال تقؿ مدتيا عمى أربعة عشر أسبوعا عند تقديميا شيادة
طبية تبيف التاريخ المفترض لموضع أو أي شيادة أخرى تحددىا القوانيف الوطنية ،وتنص االتفاقية عمى
منح عطمة إضافية لمنساء العامالت في حالة اإلصابة بمرض أو حدوث مضاعفات أو احتماؿ حدوث
مضاعفات بعد الوالدة ،وتركت لمتشريعات الوطنية أمر تحديد مدة وطبيعة ىذه العطمة ،مع ضرورة
إثبات حالة المرض بشيادة طبية معتمدة.2
وتحت عنواف الحماية في مجاؿ االستخداـ ،دعمت ىذه االتفاقية الحماية القانونية لمنساء أثناء
الحمؿ وبعد الوالدة بحظرىا عمى المستخدـ بمقتضى القانوف الوطني أف ينيي عقد عمؿ المرأة أثناء
الحمؿ أو أثناء عطمة األمومة أو أثناء العطمة اإلضافية بسبب مرض بعد الوالدة ،باإلضافة إلى ذلؾ
كفمت ىذه االتفاقية لممرأة بعد انتياء عطمة األمومة حؽ العودة إلى منصب عمميا أو إلى منصب
عمؿ مماثؿ لألجر الذي كانت تتقاضاه.3
وىو األمر الذي تبناه التشريع الوطني ،إذ تعتبر عطمة األمومة مف أىـ الحقوؽ التي كفميا
قانوف العمؿ وقانوف الضماف االجتماعي لممرأة العاممة ،حيث نظـ ىذا الحؽ بموجب قواعد قانونية
نصت عمييا ىذه القوانيف ،عمى الشكؿ الذي يضمف حقوؽ المرأة العاممة ،خاصة منصب العمؿ.
فجاء تنظيـ قانوف العمؿ لعطمة األمومة مراعاة لظروؼ المرأة العاممة الحامؿ والمسؤولية التي
تقع عمييا وىي في ىذه الحالة ،وىو األمر بالنسبة لقانوف الضماف االجتماعي الذي أضاؼ نوعا مف
التأمينات عمى أحكامو وىو تأميف األمومة ،حيث نظـ عطمة األمومة وبيف حقوقيا خالؿ تمؾ الفترة.

1

بدأ نفاذ ىذه االتفاقية في  12جويمية  ،1921وقد عدلت باالتفاقية  103لسنة  1952التي بدأ نفاذىا في 07سبتمبر
 ،1957صادقت عمييا الجزائر في  19أكتوبر .1962

2

صالح عمي عمي حسف ،حماية الحقوؽ العمالية – دور تفتيش العمؿ وأثره في تحسيف شروط وظروؼ العمؿ ،-دار
الجامعة الجديدة ،اإلسكندرية  ،2013ص .133

3

المادة  08البند  01مف االتفاقية الدولية رقـ  103لسنة  2000المتعمقة بحماية األمومة الصادرة عف المؤتمر العاـ
لمنظمة العمؿ الدولية في دورتو  ،88المنعقد بتاريخ  30ماي  ،2000بجنيؼ ،المعتمدة بتاريخ  15جواف .2000
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حيث تستفيد المرأة العاممة مف عطمة أمومة بحكـ القانوف ،وذلؾ حيف صنؼ المشرع عطمة
األمومة ضمف الغيابات ،وىو ما جاءت بو المادة  55مف قانوف  11/90المتعمؽ بعالقات العمؿ
حيث نصت عمى أنو ":تستفيد العامالت خالل فترات ما قبل الوالدة وما بعدىا ،من عطمة أمومة
طبقا لمتشريع المعمول بو" ،ثـ أشار إلييا في المادة  64مف نفس القانوف ،كحالة مف حاالت تعميؽ
عالقة العمؿ باعتبارىا تندرج ضمف مفيوـ الفقرة الثانية مف نفس المادة " العطؿ المرضية أو ما يماثميا
كتمؾ التي ينص عمييا التشريع والتنظيـ المتعمقيف بالضماف االجتماعي".
وىو ما دعمو قانوف التأمينات االجتماعية ،ذلؾ بالرجوع لممادتيف  28و 29عمى التوالي مف
قانوف  11/83المتعمؽ بالتأمينات االجتماعية المعدؿ والمتمـ ،إذ تنص المادة  29عمى أنو تستحؽ
المرأة العاممة التعويضات اليومية عف الفترة اليومية التي انقطعت فييا عف العمؿ ،وذلؾ لمدة أربعة
عشر( )14أسبوعا متتالية ،عمى أف تنقطع عف العمؿ وجوبا قبؿ أسبوع عمى األقؿ مف التاريخ
المحتمؿ لموضع ،ويقدر التعويض الممنوح لممرأة طواؿ ىذه المدة بنسبة  %100مف أجرىا اليومي
الذي كانت تتقاضاه في منصبيا.1
مف ذلؾ ،تتمتع المرأة العاممة خالؿ عطمة األمومة بحقوؽ أقرىا قانوف العمؿ باعتبارىا حالة مف
حاالت تعميؽ عالقة العمؿ ،وحقوؽ أقرىا قانوف الضماف االجتماعي باعتبار الحمؿ والوضع مف
األسباب الموجبة لمتأميف.2
ويجد فقداف العاممة لحقيا في األجر خالؿ ىذه العطمة تبريره في التعويض عنو بالتعويضات
النقدية المدفوعة في إطار التأميف عمى األمومة ،لذا تستحؽ المرأة العاممة الحامؿ ىذه العطمة لما ليا
مف أىمية في الحفاظ عمى صحتيا ورعاية مولودىا ،لذلؾ نضميا قانوف العمؿ وقانوف التأمينات

1

المادة  28مف القانوف رقـ  11/83المؤرخ في  02جويمية  1983المتعمؽ بالتأمينات االجتماعية ،ج ر  ،28المعدؿ
والمتمـ بموجب أمر  17/96والمؤرخ في  06جويمية  ،1996ج ر  ،42والقانوف رقـ  08/11المؤرخ في  05جواف
 ،2011ج ر ،32والقانوف رقـ  05/15المؤرخ في  01فيفري  ،2015ج ر .07

2

سكينة زىرة ،الحاالت المرضية المرتبطة بالحمؿ والوضع -بيف تأميف األمومة والتأميف عمى المرض ،-المجمة نظرة
عمى القانوف االجتماعي ،مخبر القانوف االجتماعي ،كمية الحقوؽ والعموـ السياسية ،جامعة وىراف ،2مجمد  ،09العدد
 ،01سنة  ،2019ص .44
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االجتماعية ورتبا عمييا أثار ،منيا ما يعتبر حقوقا مالية ليا كاألجر المستحؽ خالؿ ىذه الفترة ومنيا
ما يعتبر التزامات تتقيد بيا ىي والمستخدـ.
غير أنو مف أىـ الحقوؽ التي تحتفظ بيا المرأة العاممة في عطمة األمومة حقيا في اإلحتفاظ
بمنصب عمميا طبقا لممادة  65مف قانوف  ،11/90وأيضا منع التسريح خالؿ فترة تعميؽ عالقة
العمؿ ،إال أننا ال نجد في قانوف العمؿ الحالي أي بند أو إشارة بمنع تسريح العاممة خالؿ فترة
األمومة ،وىذا خالفا لما كاف عميو األمر في السابؽ ،حيث أكدت المادة /36ؼ 2مف مرسوـ
 302/82المتعمؽ بكيفيات تطبيؽ األحكاـ التشريعية الخاصة بعالقات العمؿ ،عمى أنو يعد كؿ تسريح
مبمغ في ىذه الفترة التي تقطع أجؿ العطمة الغيا وبدوف أثر.
مما سبؽ ،بمجرد انتياء عطمة األمومة يكوف لمعاممة الحؽ في الرجوع إلى منصب عمميا أو
منصب عمؿ مماثؿ في األجر ،ألف المستخدـ ممزـ بقوة القانوف بالحفاظ عمى منصب العاممة ،والذي
يحؽ لو خالؿ عطمة األمومة التوظيؼ في المنصب بموجب عقد عمؿ محدد المدة ضمانا الستم اررية
عممو وحتى ال تتضرر مصالحو ،تكوف مدة ىذا العقد ىي مدة غياب العاممة ،وىو ما أفادت بو المادة
/12ؼ 3مف قانوف  11/90التي نصت عمى أنو "عندما يتعمق األمر باستخالف عامل مثبت في
منصب تغيب عنو مؤقتا ،ويجب عمى المستخدم بأن يحتفظ بمنصب العمل لصاحبو".
ولكف ماذا عف حالة اإلجياض ىؿ تستفيد العاممة فيو مف عطمة أمومة؟.
يمكف القوؿ أف ىذه الوضعية تختمؼ عف الوالدة الحقيقية مف حيث وقت الوالدة ،فاإلجياض
يكوف بالوالدة قبؿ الوقت المحدد مع ضياع جنيف ،في حيف الوالدة ىي انفصاؿ الجنيف عف األـ في
الوقت المحدد لموالدة ميما كانت طبيعة الوالدة ،1وبناء عمى اليدؼ مف تقرير عطمة األمومة ال تستفيد
المرأة مف عطمة أمومة وانما تستفيد مف عطمة مرضية لفترة قصيرة فقط ،ذلؾ أف األـ في حالة
اإلجياض ال تحتاج إلى فترة طويمة لمراحة ،كما أف اليدؼ مف عطمة األمومة غير محقؽ ىنا أال وىو
حماية المولود ورعايتو.

1

سكينة زىرة ،مرجع سابؽ ،ص .47
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ثانيا :الــمرض واإلشكاالت التي تطرحيا مدتو عمى استمرارية عالقة العمل
تختمؼ العطمة المرضية عف عطمة األمومة ،ذلؾ أف عطمة األمومة تستحقيا المرأة العاممة
بسبب وجود حالة اعتيادية طبيعية لممرأة نظ ار لمتكويف الجسماني ليا ،أما حالة المرض فيي عارض
صحي يجبر العامؿ عمى التوقؼ المؤقت عف العمؿ والحصوؿ عمى عطمة.1
فكثي ار ما تتعرض حياة العامؿ إلى عدة حاالت أو ظواىر تؤثر بشكؿ مباشر أو غير مباشر
عمى صحتو وقدرتو عمى العمؿ ،ذلؾ أنو قد يصاب بمرض أو حادث ميني أو غير ميني ،ما ينعكس
سمبا عمى قدرة العامؿ في العمؿ.2
المرض ىو مف الوضعيات األكثر تعقيدا في مجاؿ تعميؽ عالقة العمؿ ،إذ تثير ىذه الوضعية
إشكاالت عديدة نظ ار لمحالة الصحية التي يؤوؿ إلييا العامؿ ،وما قد تتركو مف آثار غير محمودة عمى
عالقة العمؿ ،وبالتالي إمكانية المساس بمنصب العمؿ.
يعتبر المرض مف الحاالت الطارئة التي يمكف أف تصيب كؿ إنساف ،باعتباره االعتالؿ الصحي
الذي يمنع الشخص مف مزاولة عممو سواء كاف ناشئا عف إصابة عمؿ أو مرض ميني أو غير
ميني ،3ليذا جعؿ المشرع الجزائري المرض مف الحاالت التي توقؼ عالقة العمؿ وتجمد آثارىا إلى
غاية الشفاء الكمي لمعامؿ ،وذلؾ ألف العامؿ يصاب بعجز بدني يحوؿ بينو وبيف أدائو لعممو ،سواء
كاف ىذا العجز بسبب مرض عادي أو بسبب مرض ميني ،4وتتكفؿ ىيئة الضماف االجتماعي بدفع
1

ىيثـ حامد المصاروة ،التنظيـ القانوني لإلجازات ،دار الثقافة لمنشر والتوزيع  ،ط ،1عماف  ،2011ص .162

2

فاندي سميرة ،دور طبيب العمؿ في المحافظة عمى منصب الشغؿ لمعامؿ المصاب ،المجمة نظرة عمى القانوف
االجتماعي ،مخبر القانوف االجتماعي ،كمية الحقوؽ والعموـ السياسية ،جامعة وىراف  ،2المجمد  ،08العدد ،01سنة
 ،2018ص .112

3

غالب عمي الداودي ،شرح قانوف العمؿ ،دار وائؿ ،ط ،3عماف  ،2004ص .129

4

تعرؼ األمراض المينية حسب المادة  63مف قانوف رقـ  13/83المتعمؽ بحوادث العمؿ واألمراض المينية المعدؿ
والمتمـ ،السابؽ الذكر ،بأنيا تمؾ األمراض الناجمة عف تفاعالت أو تسربات لممواد أو ما يشابييا والمسببة ألمراض
التسمـ والتعفف وبعض العمؿ التي يكوف سببيا مصدر ميني خاص.

وحسب بروتوكوؿ  2002حوؿ أمف وصحة العماؿ ،التفاقية العمؿ الدولية  155لسنة  1981المتعمقة بالسالمة
والصحة المينيتيف وبيئة العمؿ ىذه االتفاقية التي دخمت حيز النفاذ في 11أوت  ،1983الذي عرؼ المرض الميني

في مادتو األولى بأنو ":عبارة المرض الميني تدؿ عمى كؿ مرض يظير إثر التعرض إلى عوامؿ الخطر الناتج عف
نشاط ميني".
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التعويضات الخاصة بالعالج خالؿ فترة توقفو عف العمؿ ،وذلؾ باستفادتو مف تعويضات يومية تغطي
مصاريؼ العالج طيمة فترة انقطاعو عف العمؿ.1
وحتى يستفيد العامؿ مف ىذه العطمة المرضية ال بد لو مف إعالـ مستخدمو بتغيبو بتقديـ شيادة
طبية في اآلجاؿ المنصوص عمييا في النظاـ الداخمي ،2حتى ال يتعرض إلى فقداف عممو كعقوبة
تأديبية تفرض عميو بسبب اتيامو بإىماؿ المنصب ،ألف ىذا األخير قد يصؿ بالعامؿ إلى حد
التسريح ،ويمكف زيادة مدة العطمة المرضية عف تمؾ المحددة في الشيادة الطبية بموجب االتفاقية
الجماعية أو النظاـ الداخمي طالما في ذلؾ حماية أكثر لمعامؿ.
وبالنسبة لمدة العطمة المرضية فإف تحديدىا يكوف مف اختصاص الطبيب المعالج في الشيادة
الطبية التي تحتوي عمى:
 اسـ المؤمف ولقبو ورقـ تسجيمو ومدة عجزه عف العمؿ. اسـ الطبيب اآلمر باالنقطاع عف العمؿ ولقبو وتخصصو وعنوانو الميني وتاريخ الفحصالطبي لممؤمف.3
فمـ ينظـ قانوف العمؿ ىذه المسألة مكتفيا بالنص في المادة  /64ؼ 2عمى أنو تعمؽ عالقة
العمؿ بسبب عطمة مرضية أو ما يماثميا ،كتمؾ التي نص عمييا التشريع والتنظيـ المتعمقيف بالضماف
االجتماعي ،دوف تحديد سبب المرض أو نوعو ،أو حتى مدتو.
ومما ال شؾ فيو ،أف تعميؽ عالقة العمؿ بسبب المرض يجد تبريره في عجز العامؿ عف أداء
عممو ،حيث عرؼ القانوف الجزائري العجز في المادة  40مف المرسوـ رقـ  27/84المطبؽ لقانوف
التأمينات االجتماعية  ،11/83بنصيا عمى أنو ":يعد في حالة عجز المؤمن لو الذي يعاني عج از
ينقص عمى األقل نصف قدرتو عمى العمل أو الربح ،أي يجعمو غير قادر أن يحصل في أية مينة
كانت أجر يفوق نصف أجر أحد العمال من نفس الفئة في المينة التي يمارسيا ."...حيث يحؽ
لمعامؿ الرجوع إلى منصب عممو بعد انتياء العطمة المرضية ،سواء كاف ذلؾ في نفس المنصب أو
1

المادة  07مف قانوف  11/83المتعمؽ بالتأمينات االجتماعية المعدؿ والمتمـ.

2

بمولة الطيب وبمولة جماؿ ،مرجع سابؽ ،ص .38

3

المادة  1/25مف المرسوـ  27/84المؤرخ في 11فيفري ،1984المطبؽ لقانوف التأمينات االجتماعية رقـ  ،11/83ج
ر .07
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منصب مماثؿ في األجر أو منصب عمؿ تفرضو وضعيتو الصحية ،لكوف العامؿ في ىذه الحالة ال
يمكف لو مباشرة المياـ المتصمة بمنصبو نظ ار لحالتو الصحية ،1وىو ما يبيف اتجاه القانوف نحو ضماف
نفس األجر أكثر مف ضمانو المنصب نفسو ،فالعامؿ حتى ولو لـ يقـ بأداء العمؿ يستحؽ األجر ،ألف
توقفو عف التنفيذ بسبب المرض خارج عف إرادتو.
بذلؾ يكوف المستخدـ ممزـ بإعادة إدماج العامؿ وعدـ اتخاذ أي إجراء تأديبي ضده ،وىو ما
أقرتو االتفاقية الدولية  158المتعمقة بإنياء االستخداـ ،2كما كرسو االجتياد القضائي الجزائري حيث
جاء في أحد ق اررات المحكمة العميا أنو " :مف المقرر قانونا وقضاء أف العطمة المرضية المثبتة بوصفة
توقؼ العالقة بيف المستخدـ والعامؿ ،ومف ثـ ال يجوز خالليا لممستخدـ اتخاذ أي إجراء تأديبي ضد
العامؿ" ،3وجاء في قرار آخر " :ال يسرح العامؿ بسبب عجز مف الصنؼ األوؿ ماداـ عجزه ليس
بعجز كمي ونيائي" ،4وطبقا لممادة  36مف قانوف  11/83المتعمؽ بالتأمينات االجتماعية المعدؿ
والمتمـ المقصود بالعجز مف الصنؼ األوؿ ىو العجز الذي يستطيع صاحبو ممارسة عمؿ مأجور
ألنو باإلضافة إلى العجز مف الصنؼ األوؿ ىناؾ عج از مف الصنؼ الثاني وىـ العجزة الذيف يتعذر
عمييـ إطالقا ممارسة أي عمؿ مأجور ،أما العجزة مف الصنؼ الثالث فيـ الذيف يتعذر عمييـ إطالقا
ممارسة أي عمؿ مأجور ويحتاجوف إلى مساعدة مف غيرىـ.
غير أنو يختمؼ األمر إذا أصيب العامؿ بعجز كمي يحوؿ بينو وبيف أدائو لعممو ،فينا يقع
العامؿ في حالة عدـ األىمية الكمية ،والتي تفيد بعدـ إمكانية العامؿ مزاولة أي نشاط مرتبط بالمنصب
1

حيث ألزـ القضاء المؤسسة المستخدمة باتباع رأي طبيب العمؿ الموصي بمنصب العمؿ المالئـ لصحة العامؿ ،قرار
المحكمة العميا ،الغرفة االجتماعية ،رقـ  ،410744الصادر بتاريخ 05 ،سبتمبر ،2007مجمة المحكمة العميا
العدد ،2سنة  ،2007ص .267

2

وىو ما أقرت االتفاقية رقـ  158المتعمقة بإنياء االستخداـ بمبادرة مف صاحب العمؿ ،الصادرة عف المؤتمر العاـ
لمنظمة العمؿ الدولية في دورتو  68المنعقد في جنيؼ ،بتاريخ  02جواف  ،1982في مادتيا /06ؼ ،1التي نصت
عمى أنو ":ال يشكل التغيب المؤقت عن العمل بسبب المرض أو حادث سببا صحيحا إلنياء االستخدام".

3

قرار المحكمة العميا ،الغرفة االجتماعية  ،رقـ  ،321788الصادر بتاريخ  07ديسمبر  ،2005نقال عف سايس
جماؿ ،مرجع سابؽ ،ص .1073

4

قرار المحكمة العميا ،الغرفة االجتماعية ،رقـ  ،619805الصادر بتاريخ  07أكتوبر ،2010المجمة القضائية
العدد ،01سنة  ،2011ص .186
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مما يمنح الحؽ لممستخدـ في فسخ عالقة العمؿ وفقا لممادة  66قانوف  11/90لوقوعو في وضعية
استحالة التنفيذ ،ويرى جانب مف الفقو أنو ال يمكف إنياء عالقة العمؿ المصاب بمرض مزمف إال إذا
ثبت عدـ قدرتو عمى القياـ بأي ميمة داخؿ المؤسسة إذا كانت عالقة العمؿ غير محددة المدة ،أما إذا
كانت عالقة العمؿ محددة المدة فطبيعة العمؿ المتعاقد ألجمو ىي التي تفرض إنياء عالقة العمؿ

1

باعتبارىا أعماؿ ونشاطات محورىا الرئيسي عنصر المدة وعامؿ الزمف ،كما سبقت دراستيا.
ومما يتميز بو القانوف الجزائري في حالة تعميؽ عالقة العمؿ بسبب المرض أو لألسباب
المماثمة ،أنو لـ يمكف المستخدـ مف إجراء المراقبة عمى حالة العامؿ والتأكد مف المرض ،ذلؾ أف ىذا
الحؽ مخوؿ لييئة الضماف االجتماعي لوحدىا ،2المتمثمة في صندوؽ الضماف االجتماعي ،غير أف
ىذا ال يعفي العامؿ مف إخبار المستخدـ بمرضو ،وقد يؤدي عدـ اإلخبار بالمرض أو بتمديد حالة
المرض إلى فسخ عالقة العمؿ بسبب إىماؿ المنصب ،ألف المرض ال ينيي عقد العمؿ بؿ يعمؽ
تنفيذه ،و يبقى العامؿ أثناء فترة مرضو ينتمي لممؤسسة بشرط أف يكوف السبب المحتج بو صحيحا
بمفيوـ قانوف الضماف اإلجتماعي ومؤكد مف قبؿ ىيئة الضماف اإلجتماعي التي قد تستعمؿ حقيا في
المراقبة.3
ولكف ىؿ المستخدـ ممزما بالحفاظ عمى منصب العمؿ لمعامؿ واعادة إدماجو حتى واف كاف
مرضو طويؿ األمد ،لما قد يمحؽ المستخدـ مف أضرار تمس بمصمحتو ومصمحة الشغؿ؟.
ىي حالة تجد ليا وجودا كثي ار في الواقع العممي ،فالمستخدـ ليس ممزـ بانتظار شفاء العامؿ
والحفاظ عمى منصب العمؿ لمدة تتجاوز الحدود المعقولة ألف مرضو امتد بكيفية غير محدودة ،فغيابو
الطويؿ قد يمحؽ أضرار بالمستخدـ ومصمحتو تستدعي فسخ عالقتو مع العامؿ فمف غير المنطقي
شاغر ،فمما ال شؾ فيو أف غاية المشرع مف العطمة المرضية ىو شفاء العامؿ وتمقي
ا
إبقاء المنصب

1
2

رحوي فؤاد ،مرجع سابؽ ،ص .100
ذيب عبد السالـ ،مرجع سابؽ ،ص ص.333 ،332
CHAPUIS Michel, La suspension du contrat de travail pour maladie, revue droits, options n°
502, 23 janvier 2006, p 26.
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العالج ،بشرط عدـ اإلضرار بمصالح المستخدـ ،وىو ما كرسو االجتياد القضائي الذي اعتبر المرض
الطويؿ سبب في إنياء عالقة العمؿ.1
وكما سبؽ ،قد يكوف سبب العجز الجزئي2مرض أو حادث ميني ،ففي ىذه الحالة وبناء عمى
شيادة مف الطبيب المختص يمكف لو إعادة إدماجو في منصب عممو ،وقد كاف القانوف القديـ صريحا
بفرضو عمى المستخدـ إدماج العامؿ في منصب عمؿ يتطابؽ وقدراتو ،أما القانوف الحالي فمـ يتطرؽ
إلى ىذه الحالة ،ولكف كرسيا االجتياد القضائي ،مما يعني أف عدـ األىمية الصحية لمعامؿ ال تفيد
االستبعاد الكمي لمعامؿ لعدـ قدرتو عمى القياـ بالمياـ المتعمقة بمنصب عممو ،وانما يستطيع العامؿ
شغؿ منصب مع إعادة تييئتو أو توفير منصب يتالءـ مع قدراتو الصحية.3
فجاء في أحد الق اررات ما يمي...":إف تقاعس الييئة المستخدمة عف تييئة المنصب المالئـ
لحالة العامؿ الصحية حسب الشيادة الطبية المحررة مف طبيب العمؿ ىو السبب الوحيد والمباشر
لمغادرة العامؿ منصب عممو وىذا وحده يكفي لتكييؼ التصرؼ الصادر مف المطعوف ضدىا بصفتيا
ىيئة مستخدمة في مواجية العامؿ ،بالتعسفي ،ذلؾ أف ىذا التصرؼ ال يبرره أي نص قانوني ،ثـ أنيا
وعمى عكس ما قامت بو وبمقتضى القانوف رقـ  07/88المؤرخ في  26يناير  1988المتعمؽ بالوقاية
الصحية واألمف وطب العمؿ ممزمة بأخذ رأي طبيب العمؿ فيما يخص تبديؿ منصب العمؿ المتالئـ
مع الحالة الصحية لمعامؿ كما ىو في قضية الحاؿ.4"...
وبالتالي ،لطبيب العمؿ دو ار ىاما في حفاظ العامؿ عمى عممو ،سواء كاف نفس العمؿ السابؽ أو
منصب آخر يتالءـ وقدراتو.

1

قرار المحكمة العميا ،الغرفة االجتماعية ،رقـ  ،619805الصادر بتاريخ  07أكتوبر ،2010مجمة المحكمة العميا
العدد  ،01سنة  ،2011ص .186

2

يقصد بالعجز الجزئي ذلؾ العجز الذي يمنع العامؿ المؤمف لو مف أداء مينتو أو صناعتو األصمية ،ولو كاف قاد ار
عمى أداء مينة أخرى يتكسب منيا ،مقني بف عمار ودشاشي أحمد ،مفيوـ العجز عف العمؿ في ضوء قوانيف
الضماف اإلجتماعي ،مجمة القانوف ،المركز الجامعي أحمد زبانة ،غميزاف ،العدد  ،07ديسمبر  ،2016ص.15

3

فاندي سميرة ،مرجع سابؽ ،ص .119

4

قرار المحكمة العميا ،الغرفة االجتماعية ،رقـ  ،410744الصادر بتاريخ  05سبتمبر  ،2007مجمة المحكمة العميا
العدد  ،02سنة  ،2007ص .270
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الفقرة الثانية
اإلضــــــــراب

يعتبر اإلضراب مف الحاالت القانونية التي توقؼ عالقة العمؿ وفقا لممادة  64مف قانوف
 ،11/90فيو حؽ مف الحقوؽ المخولة لمعماؿ متى تطابقت ممارستو مع األحكاـ والقواعد المنظمة لو
التي تجعؿ منو قانونيا ،فكانت ىذه الوسيمة نتيجة التوجو اإلقتصادي والتطور الصناعي في البالد ،وما
ترتب عف ذلؾ مف زيادة عدد العماؿ في المؤسسة ،وما القاه ىؤالء العماؿ مف جانب الييئات
المستخدمة مف تعسؼ وسوء المعاممة وتدني مستوى األجور ،فضال عف زيادة ساعات العمؿ وقسوة
ظروفو.
حيث لجأ العماؿ إلى استخداـ اإلضراب لمدفاع عف مصالحيـ حتى قبؿ التدخؿ التشريعي ،فمنذ
العصور القديمة وىـ يستخدموف ىذا السالح لدفع ما يقع عمييـ مف ظمـ ،وقد كانت ىذه اإلضرابات
تقع في بدايتيا مف جانب التجمعات العرضية لمعماؿ حتى قبؿ ظيور النقابات العمالية ،1إذ يعد
اإلضراب ظاىرة عالمية في عالـ الشغؿ ،وىو نتيجة نضاالت عمالية قادىا العماؿ والنقابيوف منذ
ظيور دور الحركة العمالية في تنظيـ عالـ الشغؿ ،يمارسو العماؿ بيدؼ حمؿ المستخدـ عمى
االستجابة لمطالبيـ.2
يمكف تعريؼ اإلضراب بأنو ذلؾ التوقؼ الجماعي عف العمؿ ،بصفة إرادية مف طرؼ العماؿ
بيدؼ الضغط عمى أصحاب العمؿ ،بقصد إجبارىـ عمى الخضوع لتمبية مطالبيـ أو إيجاد حموؿ
لمنزاع القائـ بينيـ ،وىو وسيمة لمدفاع عف مصالح العماؿ أو تدعيـ مصالحيـ التي لـ يتـ الوفاء بيا
مف طرؼ المستخدـ ،وأيضا ىو مف الحقوؽ القانونية والدستورية فرضو العماؿ كأمر واقع نتيجة ظيور
النقابات العمالية ،وقد وجد فيو العماؿ الوسيمة الفعالة إلعادة ىذا التوازف المختؿ ،إال أف المجوء إليو
يكوف وفؽ تنظيمات قانونية تضبط كيفيات ممارستو في إطار سممي ال يضر بمصالح الطرؼ اآلخر
سواء تعمؽ األمر بمصالح أصحاب العمؿ فقط أو مصالح المجتمع ككؿ ،ألف اإلضراب ينتقؿ بأطراؼ

1

بمعيور الطاىر ،اإلضرابات العمالية في الجزائر ،مجمة الواحات لمبحوث والدراسات ،جامعة غرداية ،العدد  ،16سنة
 ،2012ص.168

2

خميفي عبد الرحماف ،مرجع سابؽ ،ص .65
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العالقة إلى مرحمة يسودىا الصراع والتوتر ،وىو ما يرتب أثار سمبية عمى الصعيد اإلجتماعي
واالقتصادي مف جية ،وعمى استقرار العالقات المينية مف جية أخرى.
لذلؾ قامت أغمبية الدوؿ بسف قوانيف وتنظيمات لتنظيـ ممارسة ىذا الحؽ في بعض األنشطة
والقطاعات ،وتحد منو في قطاعات أخرى ،ومنعو في مجاؿ األنشطة األساسية ذات الطابع الحيوي
لممجتمع ،وىذا كمو مف أجؿ ممارسة سميمة وشرعية ،وحتى ال يكوف ىناؾ تعسؼ في استعمالو.
وال يختمؼ األمر كثي ار بالنسبة لمجزائر ،فقد كرسو دستور  1989ثـ دستور  1996المعدؿ
والمتمـ ،1وأكده المشرع في مختمؼ القوانيف االقتصادية واالجتماعية ،خاصة في إطار قانوف11/90
المتعمؽ بعالقات العمؿ ،عندما نص في المادة  05منو عمى أف المجوء إلى اإلض ارب مف الحقوؽ
األساسية التي يتمتع بيا العامؿ ،وكرسيا أكثر بعد صدور قانوف 02/90المتعمؽ بالوقاية مف النزاعات
الجماعية في العمؿ وتسويتيا وممارسة حؽ اإلضراب ،المعدؿ والمتمـ بالقانوف ،227/91حسب المادة
 24منو التي جاء فييا أنو " :إذا استمر الخالف بعد استنفاذ إجراءات المصالحة والوساطة
المنصوص عمييا أعاله ،وفي غياب طرق أخرى لمتسوية ،قد ترد في عقد أو اتفاقية بين الطرفين
يمارس حق العمال في المجوء إلى اإلضراب وفقا لمشروط والكيفيات المحددة في أحكام ىذا القانون".
وبذلؾ الحؽ في اإلضراب مضموف لمعامؿ بموجب القانوف ،بممارستو وفقا لألحكاـ القانونية
المنظمة لو ،لممارسة شرعية سميمة لممحافظة عمى العالقات المينية االجتماعية ،باإلضافة إلى
الحفاظ عمى اإلستقرار الميني واالقتصادي واالجتماعي.
حيث تتمثؿ شروط اإلضراب حسب  02/90المتعمؽ بالوقاية مف النزاعات الجماعية في العمؿ
وتسويتيا وممارسة حؽ اإلضراب في:
 استكماؿ جميع طرؽ التسوية الودية حسب المادة  24مف قانوف  02/90المعدؿ بالقانوف 27/91المتعمؽ بالوقاية مف النزاعات الجماعية في العمؿ وتسويتيا وممارسة حؽ اإلضراب.

1

المادة /70ؼ 1مف الدستور الجزائري لسنة  1996المعدؿ والمتمـ ،السابؽ الذكر ،التي تنص عمى أنو ":الحق في
اإلضراب معترف بو ،ويمارس في إطار القانون".

2

قانوف  02/90المؤرخ في  06فيفري  ،1990المتعمؽ بالوقاية مف النزاعات الجماعية في العمؿ وتسويتيا وممارسة
حؽ اإلضراب ،ج ر  ،06المعدؿ والمتمـ بالقانوف  27/91المؤرخ في  21ديسمبر  ،1991ج ر .68
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 صدور قرار اإلضراب عف أغمبية العماؿ وفقا لما جاءت بو المادة  28مف قانوف 02/90المعدؿ بالقانوف  27/91المتعمؽ بالوقاية مف النزاعات الجماعية في العمؿ وتسويتيا وممارسة حؽ
اإلضراب.
 أف يسبؽ الشروع في اإلضراب منح المستخدـ ميمة إخطار مسبقة ،ذلؾ بإخطار المستخدـمسبقا بقرار اإلضراب لتجنب عنصر الفجائية في اإلضراب ،1ومنح المستخدـ ميمة تبدأ مف تاريخ
صدور قرار الموافقة عمى اإلضراب إلى تاريخ بداية تطبيؽ القرار ،وفي ىذا السياؽ نجد المادة  30مف
نفس القانوف السابؽ تنص عمى أنو  ":تحسب مدة اإلشعار المسبق باإلضراب ابتداء من تاريخ
إيداعو لدى المستخدم واعالم مفتشية العمل المختصة إقميميا.
تحدد ىذه المدة عن طريق المفاوضة ،وال يمكن أن تقل عن ثمانية ( )00أيام ابتداء من
تاريخ إيداعو".
ومف ىذا المنطمؽ ،فإننا نكوف في حالة ممارسة العماؿ لإلضراب بيف وضعيتيف مختمفتيف في
اآلثار خاصة تمؾ المتعمقة بمنصب العمؿ ،بيف تمؾ التي يحترـ فييا العامؿ اإلجراءات القانونية
الواجبة فيكوف إضرابيـ مشروعا ،وتمؾ التي يمارس فييا العماؿ اإلضراب خارج اإلطار القانوني
المحدد لو ،مما يجعؿ منو إضرابا غير مشروع.
أوال :آثار اإلضراب المشروع
حتى واف كاف اإلضراب حقا دستوريا ،إال أف ممارستو تخضع لشروط معينة ،تجعؿ منو إضرابا
قانونيا ،إذ يحمي القانوف اإلضراب الممارس بطريقة شرعية ،ويترتب عمى ممارستو وفقا ليذه الطريقة
تعميؽ عالقة العمؿ دوف إنيائيا ،2حيث تبقى عالقة العمؿ قائمة لكنيا تتوقؼ بصفة مؤقتة خالؿ مدة
اإلضراب ،بالتالي يتوجب عمى المستخدـ اإلحتفاظ بمناصب عمؿ العماؿ المضربيف ،باإلضافة إلى
االمتناع عف استخالؼ عماؿ آخريف في مناصب العماؿ المضربيف إال في حالة التسخير ،أو في

1

دغماف محمد رياض ،مرجع سابؽ ،ص .252

2

وىو ما أكدتو المادة  32مف قانوف  02/90المنظـ لإلضراب السابؽ الذكر التي نصت عمى أنو" :يحمي القانون حق
اإلضراب الذي يمارس مع احترام أحكام ىذا القانون.
وال يقطع اإلضراب الذي شرع فيو حسب ىذه الشروط عالقة العمل".
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حالة رفض العماؿ المضربيف ضماف الحد األدنى مف الخدمة ،1حيث يمكف أف يأمر بتسخير العماؿ
المضربيف الذيف يشغموف في الييئات أو اإلدارات العمومية أو المؤسسات مناصب عمؿ ضرورية ألمف
األشخاص والمنشآت واألمالؾ لضماف استمرار المصالح العمومية األساسية في توفير الحاجيات
الحيوية لمبالد أو الذيف يمارسوف أنشطة الزمة لتمويؿ السكاف ،وعدـ االمتثاؿ ألمر التسخير يعتبر
خطأ جسيما ،دوف المساس بالعقوبات المنصوص عمييا في القانوف الجزائي.
بناء عمى ما تقدـ ،اإلضراب القانوني يعطي العامؿ كامؿ الحؽ في العودة إلى عممو بعد انتياء
اإلضراب دوف إدخاؿ أي تعديؿ عمى عقد العمؿ الذي كاف معموال بو قبؿ الدخوؿ في إضراب ،ألف
ذلؾ يعتبر بمثابة تعديؿ لعقد العمؿ مف جانب واحد ودوف موافقة العامؿ ،وىو ما كرسو االجتياد
القضائي ،2بالتالي ال يجوز لممستخدـ فرض أي تسريح أو عقوبة تأديبية عمى العماؿ بسبب ممارسة
إضراب مشروع.
وقد أورد المشرع اإلضراب ضمف الحاالت التي نص فييا عمى ىذا المبدأ في المادة  64مف
قانوف  11/90المتعمؽ بعالقات العمؿ تحت "عنواف تعميؽ عالقة العمؿ" ،وىي حاالت ال يستحؽ فييا
العامؿ أج ار ألنو لـ يقدـ عمال خالؿ ىذه الفترة ،وعدـ الوفاء باألجر ال يعتبر عقوبة تأديبية وانما ىو
نتيجة مباشرة لتعميؽ العمؿ ،ألف التزاـ المستخدـ بدفع األجر ينعدـ بسبب انعداـ تقديـ العمؿ المقابؿ
كما تتوقؼ كؿ المنح وممحقات األجر األخرى.3
ثانيا :آثار اإلضراب الغير مشروع
ممارسة اإلضراب دوف التقيد باإلجراءات القانونية السابقة الذكر ىو أمر يجعؿ منو توقؼ غير
مشروع ،وكؿ عامؿ شارؾ فيو يعتبر ارتكب خطأ جسيما ،دوف إخالؿ المستخدـ باإلجراءات التأديبية
الالزمة ،فنجد المشرع قد اعتبر بموجب المادة  33مكرر مف القانوف  02/90التوقؼ الجماعي عف
العمؿ الذي يحدث خرقا لألحكاـ القانونية خطأ مينيا جسيما ،ولكف دوف أف يحدد العقوبة التأديبية
1

المادة  33مف القانوف  02/90السابؽ الذكر.

2

قرار المحكمة العميا ،الغرفة االجتماعية ،رقـ  ،132207الصادر بتاريخ  07سبتمبر  ،1996المجمة القضائية ،العدد
 ،02سنة  ،1997ص.191

3

بطاىر أماؿ ،النظاـ القانوني لحماية األجور في القانوف الجزائري ،دار الجامعة الجديدة ،اإلسكندرية  ،2013ص
.51
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المترتبة عف ىذا الخطأ ،وأجاز لممستخدـ مباشرة اإلجراءات التأديبية المنصوص عمييا في النظاـ
الداخمي ،مع إلزامية مطابقة ىذه اإلجراءات لمتشريع والتنظيـ المعموؿ بيما ،وبذلؾ يكوف المستخدـ
ممزما باحتراـ اإلجراءات التأديبية المنصوص عمييا في النظاـ الداخمي ،وكذا احتراـ إجراءات التسريح
في حالة ما إذا استقر قرار المستخدـ عمى إنياء عالقة العمؿ.
كما نجد المادة /73ؼ 05مف قانوف  ،11/90ترتب عمى اإلضراب الغير مشروع جزاء تأديبيا
يتمثؿ في التسريح التأديبي مف دوف ميمة إخطار وال عالوات ألنو خطأ جسيـ ،1وال يعتبر الخطأ
الجسيـ في حد ذاتو إنياء لعالقة العمؿ بؿ يشكؿ سببا فقط إلنيائيا ،حيث أف المشرع حدد التسريح
مف العمؿ كعقوبة ليذا الخطأ ،ولكف يمكف لممستخدـ التخفيؼ مف العقوبة التأديبية المسمطة عمى
العامؿ بأف تتمثؿ مثال في التنزيؿ في الدرجة أو الخصـ مف الراتب ،2مف ذلؾ فإف اإلضراب الغير
مشروع ال يؤدي بالضرورة إلى فقد العامؿ لعممو.
بيذا نكوف قد بينا آثار اإلضراب خاصة تمؾ المتعمقة بمنصب العمؿ ،ىذه اآلثار التي تختمؼ
حسب ما إذا كاف اإلضراب مشروعا أو ال ،ما يمزمنا بالوقوؼ أماـ سؤاؿ جوىري :لمف يعود
االختصاص في تقدير شرعية اإلضراب؟.
ال يجد ىذا السؤاؿ إجابة لو في القانوف المنظـ لإلضراب ،ولكف بالرجوع إلى االجتياد القضائي
نجده قد ذىب إلى أف تقدير شرعية اإلضراب يثبت بحكـ قضائي ،حيث يكوف عمى المستخدـ
الحصوؿ قبؿ تسريح عامؿ مارس إضراب غير مشروع الحصوؿ أوال عمى حكـ أو أمر قضائي يبث
في شرعية اإلضراب ،وىو ما جاء في إحدى ق اررات المحكمة العميا ،الذي جاء فيو ما يمي" :وعميو فإف
القاضي االجتماعي في ىذه الحالة وىو يفصؿ في دعوى التسريح التعسفي التي أقاميا العامؿ ممزـ
كذلؾ بالفصؿ في الدفع المثار مف طرؼ المستخدـ حوؿ شرعية اإلضراب مف عدمو ،ذلؾ أف الفصؿ

1

مقني بف عمار ،مرجع سابؽ ،ص .303

2

مخموؼ كماؿ ،مبدأ السمـ االجتماعي في تشريع العمؿ الجزائري ،أطروحة دكتوراه عموـ ،كمية الحقوؽ والعموـ
السياسية ،جامعة مولود معمري ،تيزي وزو  ،2014ص.283
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في ىذه المسألة القانونية مف اختصاصو وحده ،والتي عمى ضوئيا يمكنو الحسـ في دعوى التسريح
والقوؿ إف كاف سميما أو تعسفيا".1
مما تقدـ ،يمكف القوؿ أف تعميؽ عالقة العمؿ بسبب اإلضراب ىو تعميؽ لعالقة عمؿ العامؿ
المضرب إضرابا قانونيا ،ليحتفظ بمنصب عممو طواؿ فترة إضرابو ،وبعد انتيائو يعود إلى عممو ،كما
يستفيد العامؿ المضرب إضرابا قانونيا مف الحقوؽ المرتبطة بمنصب العمؿ أىميا األقدمية في عممو.
الفقرة الثالثة
تعميق عالقة العمل بسبب تدابير عقابية
قد يتعرض العامؿ إلى تدابير عقابية تتخذ شكال تأديبيا أو جزائيا تؤدي إلى تعميؽ عالقة العمؿ
وبيذا سنحاوؿ دراسة التوقيؼ التأديبي وأثره عمى عالقة العمؿ أوال ،والتطرؽ بعدىا إلى التوقيؼ
االحتياطي في نقطة ثانية.
أوال :الــــتــوقيف الــــتأديبي
قد يتعرض العامؿ إلى توقيفو تأديبيا ،فيؤدي ذلؾ إلى تعميؽ عالقة عممو وفقا لما جاءت بو
المادة /64ؼ 6مف قانوف  ،11/90حيث يجوز لممستخدـ إذا نص عمى ذلؾ النظاـ الداخمي أف يوقؼ
العامؿ لمدة معينة عف العمؿ إلى حيف اتخاذ ضده اإلجراءات التأديبية المنصوص عمييا في القانوف
أو في النظاـ الداخمي ،وىذا بسبب ارتكاب العامؿ أخطاء أو مخالفات مينية ،في انتظار الوقائع
المنسوبة إليو.
فكؿ مخالفة لألوامر الفردية أو القواعد العامة المنظمة لمييئة المستخدمة تعتبر خطأ تأديبيا ،ىذا
األخير التي يقوـ النظاـ الداخمي لكؿ مؤسسة بتحديد الحاالت التي يتحقؽ فييا ىذا الخطأ في كؿ
التشريعات ،وفي ىذا الشأف نجد المشرع الجزائري قد أحاؿ مسألة تحديد األفعاؿ والتصرفات التي
تشكؿ خطأ تأديبيا ودرجات العقوبات المطابقة ليا واجراءات التنفيذ في النظاـ الداخمي لممؤسسة
المستخدمة ،2لعدـ إمكانية حصر حاالت الخطأ التأديبي ،فال يمكف لممستخدـ تسريح العامؿ ما لـ يتـ
1

قرار المحكمة العميا ،الغرفة االجتماعية ،رقـ  ،400552الصادر بتاريخ  09أفريؿ  ،2008مجمة المحكمة العميا
العدد  ،02سنة  ،2008ص .433

2

طربيت سعيد ،السمطة التأديبية لممستخدـ في ظؿ عالقات العمؿ ،مرجع سابؽ ،ص .16
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إبالغو كتابيا بالتيـ المنسوبة إليو ،ثـ سماع أقوالو ودفاعو ،كما يمكنو أف يستعيف بعامؿ تابع لمييئة
المستخدمة ليصطحبو ،وىو ما أشارت إليو المادة /73ؼ 02مف قانوف  ،11/90كما سبؽ توضيح
ذلؾ.1
وفي أغمب األحواؿ يكوف السبب في ىذا التوقيؼ استحالة بقاء العامؿ في مكاف العمؿ إلى
وقت اتخاذ االجراءات التأديبية ،والى حيف ثبوت الخطأ التأديبي يعتبر العامؿ في وضعية توقيؼ عف
العمؿ لمدة معينة لـ يحددىا المشرع ،الذي اكتفى بإدراج ىذه الحالة ضمف حاالت تعميؽ عالقة
العمؿ ،دوف تحديد ىذه المدة ،تاركا المسألة لمنظاـ الداخمي ،2أو اإلتفاقيات الجماعية لمعمؿ.
ليستفيد العامؿ بعد انقضاء تمؾ المدة مف الرجوع إلى منصب عممو ،أو عمى األقؿ الرجوع إلى
منصب عمؿ مماثؿ ،حسب ما أقرتو المادة  65مف قانوف.11/90
ثانيا :الـــتوقيف االحتياطي
التوقيؼ االحتياطي ىو حالة مف الحاالت التي تعمؽ فييا عالقة العمؿ ،والتي ينسب فييا سبب
التعميؽ إلى العامؿ ،مفاده حرماف العامؿ مف الحرية ما لـ يصدر ضده حكـ قضائي نيائي ،ىذه
الوضعية التي تعمؽ فييا عالقة العمؿ طبقا لممادة /64ؼ 5مف قانوف .11/90
حيث يجد تعميؽ عالقة العمؿ بسبب المتابعة الجزائية لمعامؿ أساسو فيما يمي:3
 األساس الدستوري لقرينة البراءة ،1وىو المبدأ القانوني الذي يقوـ عمى اعتبار الشخص بريءما لـ تثبت إدانتو ،وبذلؾ ال يجوز لممستخدـ المجوء إلى التسريح الفوري لمعامؿ نتيجة المتابعة

1

لمتفصيؿ أكثر راجع المطمب الثاني مف المبحث الثاني مف الفصؿ األوؿ لمباب األوؿ ،ص  61وما بعدىا.

2

وفي شأف تنظيـ النظاـ الداخمي لمتوقيؼ التأديبي نجد النظاـ الداخمي لمشركة الجزائرية لتسيير شبكة نقؿ الكيرباء
نظمو في المادة  191منو ،التي نصت عمى أنو":يمكن لمديري مركزي ومدير الوحدة اتخاذ كل إجراء تحفظي ضد عامل
ارتكب خطأ جسيما عندما يمكن لحضوره إحداث اضطراب في سير المصالح أو إلحاق الضرر بمصالح الشركة.
وبيذا الصدد ،يمكنو اإلعالن عن توقيف عن الوظيفة ال يتجاوز خمسة عشر ( )11يوما ،وذلك بعد موافقة السمطة السممية
المؤىمة.
يجب اإلعالن عن القرار النيائي وتبميغو لممعني قبل انقضاء أجل اإلجراء التحفظي.

وفيما يتعمق بإجراء تحفظي من فعل مدير مركزي أو مدير الوحدة ،فإن الفترة التي يوقف خالليا العامل مدفوعة األجر".
3

ىدفي بشير ،اإلجراءات الرقابية عمى التسريح مف العمؿ ودورىا في الحفاظ عمى الشغؿ ،مرجع سابؽ ،ص .301
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الجزائية ،ألنو ال يصنؼ ضمف األخطاء الجسيمة ذات الصمة المباشرة بالعمؿ ،مما يستوجب التوقيؼ
المؤقت فقط لعالقة العمؿ ،وىو االتجاه الذي سمكو قضاء المحكمة العميا.2
 عدـ التنفيذ المؤقت مف قبؿ العامؿ لمعمؿ المتفؽ عميو سببو اإلستحالة المؤقتة لمتنفيذ نتيجةحدوث طارئ ،مما يستوجب تعميؽ عالقة العمؿ وليس قطعيا نيائيا.
 طوؿ مدة غياب العامؿ بسبب الحبس االحتياطي ال يبرر تسريح العامؿ ،مما يتطمب المجوءإلى تعميؽ عالقة العمؿ ،كما أنو يستوجب التعويض لمعامؿ إذا كاف المتيـ ىو المستخدـ.
وبذلؾ تتوقؼ عالقة العمؿ بسبب متابعة العامؿ بتيمة جنائية ،وفقا لقانوف العقوبات وقانوف
اإلجراءات الجزائية ،التي تعتمد عمى بعض التدابير االحتياطية كتوقيؼ المتيـ وحبسو أثناء مرحمة
التحقيؽ ،وقبؿ صدور حكـ نيائي يثبت اإلدانة أو الب ارءة ،وىو ما يضع العامؿ في وضعية استحالة
أمر احتياطيا لغاية
تنفيذ التزاماتو اتجاه المستخدـ لحرمانو مف حريتو ،مما يجعؿ توقيؼ عالقة العمؿ ا
صدور الحكـ النيائي ،سواء بالبراءة وىي الحالة التي تستوجب عودة العامؿ إلى منصب العمؿ ،أو
باإلدانة وسجف العامؿ الذي يمنح لممستخدـ الحؽ في فسخ عالقة العمؿ الستحالة تنفيذ التزاماتو
المتفؽ عمييا مع المستخدـ.3
ومف بيف التدابير االحتياطية المتخذة ضد العامؿ المعني والتي تؤدي إلى توقفو عف العمؿ ىي
الحبس المؤقت ،أي إيداع العامؿ المتيـ الحبس خالؿ فترات التحقيؽ كميا أو بعضيا حتى تنتيي
محاكمتو ،4وباإلضافة إلى الحبس المؤقت ىناؾ تدبير احتياطي آخر يتمثؿ في الوقؼ لمنظر ،وىو
اإلجراء المنظـ في المادة  45مف الدستور الجزائري ،والمتخذ مف قبؿ الشرطة القضائية ،المتمثؿ في
حجز العامؿ المشتبو فيو لمدة ال تتجاوز  48ساعة ،تجدد استثناء وفقا لمقتضيات نص المادة  51مف
قانوف اإلجراءات الجزائية ،وفي كال الحالتيف سواء تعمؽ األمر بالحبس المؤقت لمعامؿ أو توقيفو لمنظر
تعمؽ عالقة العمؿ إلى غاية انتياء المدة المتعمقة بكؿ حالة.
1

نص الدستور الجزائري لسنة  1996المعدؿ والمتمـ السابؽ الذكر ،في المادة  41منو عمى أنو ":كل شخص يعتبر
بريئا حتى تثبت جية قضائية إدانتو."...

2

قرار المحكمة العميا ،الغرفة االجتماعية ،رقـ  ،224892الصادر بتاريخ  03أفريؿ  ،2002المجمة القضائية ،العدد
 ،01سنة  ،2003ص .226

3

بشير ىدفي ،الوجيز في قانوف العمؿ ،مرجع سابؽ ،ص ص .75 ،74

4

قدري عبد الفتاح الشياوي ،ضوابط الحبس االحتياطي ،منشأة المعارؼ ،مصر  ،2003ص ص .02 ،01
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ىذا وال يحؽ ألي جية أو شخص أف يصدر حكما بإدانة العامؿ مسبقا وقطع عالقة العمؿ
نيائيا ،ألف إثبات البراءة أو اإلدانة والتحقيؽ في الموضوع مف اختصاص القاضي ،1ألنو قانونيا
المتيـ بريء حتى تثبت إدانتو مف قبؿ جية قضائية مختصة ،وىو ما أكدتو المادة /01ؼ 2مف قانوف
اإلجراءات الجزائية المعدلة والمتممة بموجب القانوف رقـ  07/17المؤرخ في  27مارس ،22017التي
نصت عمى أنو ":إن كل شخص يعتبر بريئا ما لم يثبت إدانتو بحكم قضائي الحائز لقوة الشيء
المقضي فيو".
أما في حالة اإلدانة ،فالنتيجة واضحة وىي قطع عالقة العمؿ نيائيا ،3لكوف العامؿ ىنا يقع في
وضعية استحالة تنفيذ العمؿ المتفؽ عميو لحرمانو مف الحرية ،وىو ما أقره المشرع بموجب المادة 64
مف قانوف  ،11/90بإدراجو الحرماف مف الحرية كحالة مف حاالت التعميؽ قبؿ صدور حكـ نيائي
وبالتالي صدور الحكـ النيائي باإلدانة ينيي عالقة العمؿ.
لكف ما ىي النتيجة المترتبة إذا كاف المتيـ بريء؟ ،فينا نميز بيف ما إذا كاف المدعي ىو
المستخدـ أو جية أخرى ،فإذا كاف المدعي ىو المستخدـ فيو ممزـ بتعويض العامؿ عف كؿ المدة
التي توقؼ فييا عف العمؿ ،بما يساوي عمى األقؿ األجر الذي كاف يتقاضاه لو بقي في العمؿ ،دوف
اإلخالؿ بالتعويض المادي عف األضرار المعنوية التي تكوف قد لحقتو جراء االتياـ الباطؿ ،وىو ما
جاء في أحد ق اررات المحكمة العميا ...":في حالة الحكـ بالبراءة يستأنؼ عالقة العمؿ وال يمكف وضع
حد لعقد العمؿ ويجب عمى المستخدـ إرجاع العامؿ لمنصب عممو األصمي أو منصب عمؿ مماثؿ
تطبيقا لممادة  64مف قانوف العمؿ ،والتسريح ال يتـ إال بعد إعادة إدماج العامؿ في منصب عممو
وتسديد لو جميع أجوره عف مدة توقيؼ عالقة العمؿ ،والتعويض عف الضرر الناتج عف المتابعة
المبنية عمى معمومات خاطئة.4"...
1

أحمية سميماف ،الوجيز في قانوف عالقات العمؿ في التشريع الجزائري ،مرجع سابؽ ،ص .89

2

األمر رقـ  155/66المؤرخ في  08جواف  1966المتضمف قانوف اإلجراءات الجزائية ،المعدؿ والمتمـ ،آخر تعديؿ
لمقانوف كاف بموجب األمر رقـ  04/20المؤرخ في 30أوت  ، 2020ج ر .51

3

استقر االجتياد القضائي عمى أف إيداع شكوى لدى نيابة الجميورية ال يبرر قرار التسريح ،ماداـ لـ يفصؿ فييا بحكـ
جزائي نيائي باإلدانة ،وىو ما تضمنو القرار رقـ  ،1131656الصادر بتاريخ  02فيفري ،2017غير منشور.

4

حيث يجد التعويض ىنا أساسو في المادة  124مف القانوف المدني ،قرار المحكمة العميا ،الغرفة االجتماعية ،رقـ
 ،750238الصادر بتاريخ  07جواف  ،2012مجمة المحكمة العميا العدد ،02سنة  ،2012ص ص .446 -444
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أما إذا كاف المدعي جية أخرى فالمستخدـ ىنا ال يمتزـ بأي شيء ،إذ يحؽ لمعامؿ مطالبتيا
بالتعويض عف المدة التي توقؼ فييا عف العمؿ ،بما يساوي عمى األقؿ األجر الذي كاف يتقاضاه لو
بقي في منصب عممو.1
ولكف تثير طوؿ مدة الحبس االحتياطي عدة إشكاالت ،أىما ما يشيده الواقع العممي عندما ال
يستطيع المستخدـ الحفاظ عمى منصب عمؿ العامؿ الذي طالت مدة حبسو احتياطيا بسبب مصمحة
المؤسسة المستخدمة ،ألف مدة غيابو قد ترتب آثا ار غير محمودة عمى مؤسستو وعمى مواصمة النشاط
فييا ،ىذه الحالة التي استغميا العديد مف أصحاب العمؿ في إنياء عقد العامؿ المحبوس احتياطيا ،في
ظؿ غياب تحديد قانوف العمؿ لمدة الحبس االحتياطي الموجبة لتعميؽ عالقة العمؿ.
الفقرة الرابعة
الــــتوقف المؤقت لممؤسسة المستخدمة
ليس العامؿ فقط مف يمكنو التوقؼ عف العمؿ ،فباإلضافة إلى الحاالت التي يستفيد منيا العامؿ
مف تعميؽ عالقة عممو ،بسبب ظروؼ ترجع إليو ،وىي الحاالت الغالبة كما سبؽ وبينا ذلؾ ،يحؽ
كذلؾ لممستخدـ في بعض الحاالت المشروعة أف يتوقؼ عف النشاط ،وبذلؾ يتوقؼ العماؿ التابعيف لو
عف العمؿ ،وىي الحالة التي يجبر فييا العامؿ عمى التوقؼ عف العمؿ متى توافرت شروط القوة
القاىرة المؤقتة ،التي تسببت في استحالة التنفيذ المؤقتة مف طرؼ المستخدـ ،2وغالبا ما يكوف ذلؾ في
حالة تعرض المؤسسة الضطرابات تدفع المستخدـ لغمؽ المؤسسة أو جزء منيا ظرفيا ،كما ىو الحاؿ
عند تعرضيا لصعوبات اقتصادية تدفع المستخدـ إلى غمؽ مؤسستو مؤقتا واتخاذ اإلجراءات الالزمة،
أو في حالة القياـ بأعماؿ البناء أو أشغاؿ أو إعادة الصيانة لممؤسسة ،وكذلؾ فيما يتعمؽ بنقص أو
1

بالرجوع لمقضاء نجد المحكمة العميا قد أكدت في قرار ليا عمى أنو ...":إذا كانت الطاعنة أجنبية وميما اتخذت قرار
توقيؼ عالقة العمؿ الناتج عف المتابعة الجزائية كإجراء وحفاظا عمى مصالحيا ،فإنيا ال تتحمؿ مسؤولية التعويض
عف ذلؾ والتي تتحمميا الدولة ،وفي الحالة المعاكسة وبعد تأكد قضاة الموضوع مف أف الشكوى قدمت مف طرؼ
الطاعنة ،فإف ىذه األخيرة تتحمؿ التعويض عف الضرر الناتج عف قرار التوقيؼ والذي يكوف في ىذه الحالة بناء عمى
المسؤولية التقصيرية المنصوص عمييا في القانوف العاـ وال يقضوف األجور كما جاء في القرار المطعوف فيو."...

قرار المحكمة العميا ،الغرفة االجتماعية ،رقـ  ،342464الصادر بتاريخ  06سبتمبر  ،2006مجمة المحكمة العميا
العدد  ،02سنة  ،2006ص .265
e

MOULY Jean, Doit du travail, 4 édition, Bréal, Paris 2008, p178.
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انعداـ المواد األولية لإلنتاج واألعماؿ التي تقوـ عمييا المؤسسة المستخدمة ،وغيرىا مف األسباب التي
تؤدي إلى توقؼ نشاط المؤسسة لمدة مؤقتة فقط ،وبالضرورة تعميؽ عالقات العمؿ لمعماؿ.
وىنا تطرح إشكالية القوة القاىرة التي قد تصؿ بالعامؿ إلى فقداف منصب عممو ،حيث تقدر القوة
القاىرة في ميداف قانوف العمؿ تقدي ار دقيقا مف أجؿ تجنب الوصوؿ إلى تسريح العامؿ مف عممو بسبب
القوة القاىرة ،ألنيا تسمح لممستخدـ الذي يحتج بيا أف يوقؼ نشاطو مؤقتا فقط ،وبذلؾ تعمؽ عالقة
العمؿ فقط.
وفي ظؿ غياب تعريؼ صريح لمقوة القاىرة ،كما سبؽ توضيح ذلؾ ،وبالرجوع إلى القانوف
المدني نجده ينص عمى أنو يعفى إعفاءا كميا أو جزئيا مف المسؤولية ،مف ارتكب خطأ ثابتا أو تسبب
في ضرر ،إذا أثبت وجود حادث مفاجئ أو قوة قاىرة ،1وبالرجوع إلى التشريعات المقارنة نجدىا قد
اعتبرت الحاالت التالية كحاالت القوة القاىرة منيا الحروب ،الزالزؿ الحريؽ وما شابييا.
ىذه الحاالت التي يمكف أف تؤدي إلى مجرد تعميؽ عالقة العمؿ ،وبذلؾ ال يعفى المستخدـ مف
التزاماتو ،غير أنو في حاالت أخرى تشكؿ القوة القاىرة سببا النقطاع عالقة العمؿ ،معفية بذلؾ
المستخدـ مف كؿ مسؤولية ،بشرط أف تكوف الواقعة المحتج بيا ال يمكف حقيقة توقعيا وال حتى
تجنبيا ،2ويكوف األمر خالؼ ذلؾ إذا كاف غمؽ المؤسسة مفروضا مف قبؿ السمطات العمومية ،فينا
يضمف القانوف تسديد أجور العماؿ المتعمقة بفترة التعميؽ مف قبؿ المستخدـ.
ويكوف المستخدـ ممزـ بدفع أجور العماؿ طواؿ مدة التوقؼ ،سواء مف أموالو الخاصة ،أو مف
قبؿ شركة التأميف في بعض الحاالت كالتوقؼ نتيجة حادث مفاجئ مثؿ الحريؽ ،ويكوف التعويض ىنا
أي االلتزاـ بدفع األجور تطبيقا لنص المادة /182ؼ 2مف القانوف المدني ،التي نصت عمى أنو:
"...غير أنو إذا كان االلتزام مصدره العقد ،فال يمتزم المدين الذي لم يرتكب غشا أو خطأ جسيما إال
بتعويض الضرر الذي كان يمكن توقعو عادة وقت التعاقد" ،أما الحاالت التي ال يكوف فييا سبب
التوقؼ متوقعا أو محتمؿ الوقوع ،وال يكوف ناتجا عف إىماؿ المستخدـ أو تقصيره ،فيي حاالت ال

1

المادة  127مف القانوف المدني الجزائري.

2

حسب ما جاءت بو المادة  269مف قانوف االلتزامات والعقود المغربي السابقة الذكر التي عرفت القوة القاىرة.
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يكوف المستخدـ فييا ممزـ بدفع أجر العامؿ ،ىذا مف الناحية القانونية ،1إال إذا كاف بإمكانو ذلؾ نتيجة
تعويضو مف قبؿ ىيئة التأميف أو قدمت لو مساعدة مالية مف قبؿ الدولة أو مف قبؿ أحد المساىميف
فإنو يمكف اعتبار رجوع العماؿ مف بيف أولويات التزاماتو.
غير أنو بالرجوع إلى القضاء نجده ذىب إلى أنو ":يعتبر كقوة قاىرة إغالؽ المؤسسة الناجـ عف
حريؽ إجرامي دمر وسائؿ إنتاج المؤسسة والذي جعؿ مؤقتا استحالة متابعة نشاطيا ،ويعتبر تعميؽ
عالقة العمؿ في ىذه الظروؼ مبر ار ويعفي المستخدـ مف دفع األجور ويعفيو مف التعويض في حالة
إنياء عالقة العمؿ".2
وبذلؾ ال يشكؿ غمؽ المؤسسة ألسباب اقتصادية حالة مف حاالت القوة القاىرة ،ذلؾ أف الظرؼ
اإلقتصادي يندرج ضمف المخاطر العادية لممؤسسة التي يتحمؿ المستخدـ وحده مسؤوليتيا ،3فال يشكؿ
اإلفالس والتسوية القضائية الذي يودي إلى انقطاع عالقة العمؿ لسبب مشروع حالة مف حاالت القوة
القاىرة التي ينبغي أف تكوف حادث استثنائي وغير متوقع.
فحتى واف كانت القوة القاىرة سببا في تعميؽ عالقة العمؿ إال أنو قد تفرز أثا ار سمبية عمى
الوضع االقتصادي لممؤسسة ،ما جعمت المستخدـ وتحت شعار الصعوبات االقتصادية المجوء إلى
تسريح العماؿ ،وفي ىذه الحالة ال تعمؽ عالقة العمؿ وانما تقطع نيائيا ،ولكف قبؿ قيامو بالتسريح
االقتصادي ال بد عميو القياـ بكؿ اإلجراءات والوسائؿ التي مف شأنيا التقميؿ قدر اإلمكاف مف حاالت
التسريح والحفاظ عمى أكبر قدر ممكف مف العماؿ ،وىو ما سنتعرض إليو الحقا وبالتدقيؽ في الباب
الثاني مف بحثنا.

1

األمر رقـ  01/97المؤرخ في  11جانفي ،1997المتعمؽ بالتعويض عمى البطالة الناجمة عف سوء األحواؿ الجوية
لعماؿ قطاعات البناء واألشغاؿ العمومية والري ،ج ر ،03والمراسيـ التنظيمية المطبقة لو ،التي تقضي بعدـ تحمؿ
المؤسسة المستخدمة آثار توقؼ العمؿ خارج عف إراداتيا ،ما لـ تكف سببا فيو فال تمزـ بدفع أجور العماؿ.

2

قرار المحكمة العميا ،الغرفة االجتماعية ،رقـ  ،206238الصادر بتاريخ  15نوفمبر ،2000غير منشور.

3

بمولة الطيب وبمولة جماؿ ،مرجع سابؽ ،ص .45
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المطمب الثاني
الحاالت االتفاقيــــة لتعميق عالقة العمل

باإلضافة إلى حاالت تعميؽ عالقة العمؿ القانونية ،ىناؾ حاالت أخرى لتعميؽ عالقة العمؿ تتـ
بموافقة وارادة الطرفيف ،تتمثؿ في حالة االستيداع (الفرع األوؿ) ،وحالة العطمة بدوف أجر(الفرع
الثاني).
الفرع األول
حــالــــة االســـتيـــــــداع
لـ يدرج المشرع في المادة  64اإلحالة عمى االستيداع كحالة مف الحاالت التي تعمؽ فييا عالقة
العمؿ ،عمى خالؼ ما كاف عميو األمر في القانوف السابؽ  06/82المتعمؽ بعالقات العمؿ الممغى ،إذ
خصص ىذا القانوف فصال كامال لوضعية االستيداع.1
حيث عرؼ القانوف السابؽ وضعية االستيداع في مادتو  51عمى أنيا ":ىي اإليقاف المؤقت
لعالقة عمل لعامل مرسم في منصب عممو ،ويترتب عنيا الكف عن أجره ،وتوقيف استفادتو من
الحقوق المتعمقة األقدمية والترقية والتقاعد ،إال أن العامل المعني باألمر يحتفظ بالحقوق المكتسبة
في الرتبة التي يكون فييا يوم قبول اإلحالة عمى االستيداع.
تتنافى اإلحالة عمى االستيداع مع أية وظيفة أو نشاط يدر الربح عمى صاحبو".
وىو تقريبا نفس التعريؼ الذي قدمتو االتفاقات الجماعية لمعمؿ ،حيث اىتمت اإلتفاقيات
الجماعية بيذه الحالة وعممت عمى تنظيميا تقريبا مف كؿ النواحي ،خاصة مف حيث شروطيا ومدتيا
وحتى آثارىا.
فنجد عمى سبيؿ المثاؿ االتفاقية الجماعية الخاصة بالمؤسسة العمومية الجزائرية لممياه تقر بأف
االستيداع يمنح لمعوف المرسـ بطمب منو ،عندما تسمح بذلؾ ضرورات العمؿ أو بعد قبوؿ عمؿ فعمي
لمدة سنة ،وتؤدي اإلحالة إلى االستيداع تمقائيا إلى تعميؽ األجرة والحؽ في األقدمية والحقوؽ المرتبطة

1

القانوف رقـ  06/82المؤرخ في  27فيفري  1982المتعمؽ بعالقات العمؿ الفردية ،الممغى ،الذي نظـ االستيداع في
الفصؿ الثاني مف الباب السادس ،في المواد مف  51إلى .59
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بالتقاعد ،غير أف العامؿ المعني يبقى محتفظ بالحقوؽ التي اكتسبيا في رتبتو مف يوـ اإلعالف عمى
اإلحالة عمى االستيداع.1
بعد تعريؼ االستيداع ،يمكف القوؿ أف اإلحالة عمى االستيداع تتوافؽ مع حالة اتفاؽ الطرفيف
المنصوص عمييا في القانوف ،التي تضمنتيا الفقرة األولى مف المادة  64مف قانوف  ،11/90وكما
يفيـ مف التعريؼ المقدـ لالستيداع أف ىذه الوضعية تكوف في حاالت معينة ،وفقا لمدة معينة ،كما
يكوف لو آثار عمى عالقة العمؿ ،وىو ما تبنتو اإلتفاقيات الجماعية لمعمؿ ،التي تولت ميمة تنظيـ
ىذه الوضعية ،خاصة مف حيث حاالتيا ومدتيا (الفقرة األولى) ،أو مف حيث آثارىا (الفقرة األولى).
الفقرة األولى
حاالت المجوء إلى االستيداع ومدتو
كثيرة ىي الحاالت التي يتعذر عمى العامؿ أداء العمؿ الموكؿ إليو ،ألسباب معينة تدفعو إلى
طمب اإلحالة عمى االستيداع وفقا لمشروط المنصوص عمييا في اإلتفاقيات الجماعية ،بما أف القانوف
الحالي لـ يحدد الحاالت التي يمكف فييا االستفادة مف االستيداع ،عمى عكس القانوف السابؽ الممغى
الذي حددىا بكؿ دقة ووضوح طبقا لممادة  52مف قانوف  06/82المذكور سابقا ،وتتمثؿ في:
 حالة المرض الخطير ،ووقوع حادث لمزوج أو ألحد األبناء. متابعة دراسة أو بحوث ذات منفعة عامة. السماح لمعامؿ بمرافقة زوجو الذي يضطر بسبب عممو إلى تغيير موطنو ،واالنتقاؿ إلىمكاف بعيد عف مقر عمؿ العامؿ المعني.
 السماح لمعامؿ وباألخص المرأة بتربية ولدىا الذي تقؿ سنو عف خمس سنوات ،أو المصاببعاىة تستدعي عالجا مستمرا.
 ألسباب شخصية بعد سنة مف العمؿ في المؤسسة.1

المادتيف  78و  79مف االتفاقية الجماعية لمجزائرية لممياه.
كما عرفتو المادة  138مف االتفاقية الجماعية لشركة طب العمؿ لمصناعات الكيربائية والغازية ،بنصيا عمى
أف ":اإلحالة عمى االستيداع ىو تعميق لعالقة العمل ينجر عنو توقيف األجر وتعميق اإلستفادة من الحقوق المرتبطة باألقدمية
التدرج والتقاعد ،ومع ذلك يحتفظ العامل المعني باألمر بالحقوق المكتسبة في الرتبة إلى اليوم الذي أحيل فيو عمى

االستيداع ،تتعارض اإلحالة عمى االستيداع مع أي عمل أو نشاط مأجور".
144

الباب األول /الفصل الثاني

نظام التعميق كوسيمة قانونية لضمان استمرارية عالقة العمل

فكاف االستيداع يعتبر حقا لمعامؿ في الحاالت األولى والثالثة والرابعة ،الواردة في المادة 52
السابقة ،أما باقي الحاالت فبعد تقديـ الطمب مف قبؿ العامؿ تبمغ الييئة المستخدمة العامؿ كتابيا عف
قرارىا بالقبوؿ أو الرفض في ظرؼ شير مف استالمو ،وأي ترؾ لمعمؿ مف قبؿ العامؿ قبؿ قرارىا
يعرضو إلى عقوبات تأديبية.1
إال أنو في ظؿ غياب تنظيـ لالستيداع في القانوف الحالي فإف سد الفراغ ترؾ لالتفاقيات
الجماعية ،وتشترؾ أغمب اإلتفاقيات الجماعية في الحاالت التي يمكف أف يستفيد فييا العامؿ مف
اإلحالة عمى االستيداع ،والتي يمكف أف تتمثؿ في:2
 إصابة الزوج أو الطفؿ بحادث أو عاىة خطيرة األمر الذي يتطمب وجود شخص بصفةمستمرة لالعتناء بو.
 السماح لمعامؿ والمرأة العاممة أساسا تولي تربية طفؿ في سف مبكرة أو مصاب بعاىة تتطمبعناية مستمرة.
 لمقياـ ببحوث أو دراسة تخدـ المصمحة العامة. السماح لمعامؿ أف يتبع زوجتو عندما يضطر ىذا األخير إلى تغيير محؿ إقامتو المعتادة. لشؤوف خاصة. لتسيير ثروة عائمية.فيالحظ أف االتفاقيات الجماعية لمعمؿ قد نسخت ما جاء بو القانوف القديـ ،إذ أف حاالت
اإلستفادة مف االستيداع ىي نفسيا التي اعتمدتيا اإلتفاقيات الجماعية مع زيادة حاالت قميمة مف قبؿ
اإلتفاقيات الجماعية لمعمؿ ،وذلؾ بما يتناسب والظروؼ االقتصادية واالجتماعية لكؿ مؤسسة
مستخدمة.
غير أنو الستفادة العامؿ مف االستيداع ال بد لو مف تقديـ طمب لمييئة المستخدمة ،ويشترط
لقبوؿ الطمب حسب ما جاء في أغمبية االتفاقيات الجماعية لمعمؿ ما يمي:
 إثبات عالقة العمؿ ،مما يعني أف يكوف العامؿ يزاوؿ نشاطو. الحضور اإلجباري لمعوف وتقديمو مبررات.1

ذيب عبد السالـ ،مرجع سابؽ ،ص ص .330 ،329
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وىو ما تضمنتو المادة  139مف االتفاقية الجماعية لشركة طب العمؿ لمصناعات الكيربائية والغازية.
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 القياـ إجباريا بإجراءات تسميـ المياـ.1واذا كاف مف حؽ العامؿ طمب اإلحالة عمى االستيداع ،فبالمقابؿ مف حؽ المؤسسة المستخدمة
التحقؽ فيما إذا كانت األسباب التي أدت إلى قبوؿ طمب اإلحالة عمى االستيداع حقيقية وموافقة
لممعطيات التي قدميا العامؿ في الطمب ،ويحؽ ليا أيضا التحقؽ مف أف العامؿ ال يمارس عمال
مربحا خالؿ فترة االستيداع ،وفي حالة ثبوت مخالفتو لألحكاـ والشروط المنظمة لالستيداع فإنو
يتعرض لمعقاب ،األمر الذي يصؿ إلى حد الفصؿ مف العمؿ دوف أي إخطار مسبؽ أو حتى
تعويض.2
ولتوضيح ذلؾ أكثر ،نشير إلى أف االتفاقية الجماعية لممؤسسة العمومية الجزائرية لممياه في
شأف تنظيميا لالستيداع ،قد أقرت بأنو مف حؽ المستخدـ التدخؿ في أي لحظة والتحقؽ مف أف العامؿ
المعني ال يمارس نشاطا خارج عف األسباب المقدمة لمحصوؿ عمى اإلحالة عمى االستيداع ،وفي حالة
ثبوت أف العامؿ فعال يمارس نشاطا خارج عف األسباب المقدمة يرسؿ إليو اعذا ار لاللتحاؽ بمنصب
عممو خالؿ  48ساعة التي تمي تاريخ االعذار ،واال يتـ إنياء عالقة عممو عف طريؽ فصمو مف
عممو.3
وتختمؼ مدة االستيداع حسب الحالة أو سبب اإلحالة عمى االستيداع ،ففي ىذا الشأف تتفؽ
أغمب االتفاقات الجماعية لمعمؿ عمى أف ال تتجاوز مدة االستيداع سنة واحدة ،يمكف تجديدىا مرة
واحدة أو عمى األكثر مرتيف ،وىي نفس المدة التي كرسيا قانوف  06/82المتعمؽ بعالقات العمؿ
الممغى في مادتو  ،55حيث نسخت اإلتفاقيات الجماعية ما تضمنو القانوف الممغى فيما يتعمؽ بمدة
االستيداع ،4ذلؾ حتى تكوف أكثر مرونة.

1

المادة  78مف االتفاقية الجماعية لمجزائرية لممياه.

2

أحمية سميماف ،مرجع سابؽ ،ص .93

3

المادة  79مف االتفاقية الجماعية لمجزائرية لممياه.

4

نجد االتفاقية الجماعية لمشركة الوطنية لتسويؽ وتوزيع المواد البترولية نفطاؿ السابؽ ذكرىا في مادتيا  49نصت
عمى أنو":تمنح اإلحالة عمى االستيداع لمدة تتجاوز شي ار ( )01واحدا دون أن تتعدى اثني عشر ( )12شيرا ،ويمكن

تجديده مرة واحدة فقط".
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الفقرة الثانية
آثار اإلحالة عمى االستيداع عمى عالقة العمل
ترتب اإلحالة عمى االستيداع آثا ار عمى عالقة العمؿ ،تتمثؿ أىـ ىذه اآلثار في توقؼ أجر
العامؿ ،وأيضا توقؼ استفادتو مف األقدمية في المنصب والترقية والتقاعد ،ناىيؾ عف توقيؼ كافة
االمتيازات والحقوؽ المادية التي كاف يتمتع بيا ،مع اإلحتفاظ بحؽ الرجوع إلى منصب عممو ،أي
إعادة إدماجو بعد انتياء مدة االستيداع ،وذلؾ وفقا لمشروط المحددة في االتفاقية الجماعية ،ألف تنظيـ
ىذه الوضعية مف اختصاص االتفاقيات الجماعية.
وفيما يخص إجراءات إعادة اإلدماج بعد انتياء مدة اإلحالة عمى االستيداع ،نجد معظـ
اإلتفاقيات الجماعية قد أوجبت عمى العامؿ الذي أوشكت مدة استيداعو عمى االنتياء أف يقدـ طمبا
كتابيا لمييئة المستخدمة مف أجؿ إعادة إدماجو أو تجديد المدة ،واذا لـ يقدـ العامؿ الطمب في اآلجاؿ
المحددة يوجو إليو اعذا ار لاللتحاؽ بمنصب عممو واال اعتبر في حالة تخمي عف المنصب ،1وىو ما
كرستو المادة  57مف قانوف  06/82الممغى.
مف كؿ ما سبؽ ،يتضح أف المشرع قد تخمى عف تنظيـ وضعية االستيداع في ظؿ القانوف
الساري ،خالفا لما كاف عميو األمر في السابؽ ،حتى أنو ترؾ تنظيميا ألطراؼ عالقة العمؿ بواسطة
التفاوض الجماعي ،مف أجؿ تكريس مرونة أكثر في عالقات العمؿ ،وذلؾ حتى تتناسب مع
خصوصية وطبيعة نشاط كؿ مؤسسة.
الفرع الثاني
حـــالة الـــــعطمة بدون أجر
أدرج المشرع العطمة بدوف أجر كحالة مف الحاالت التي تؤدي إلى تعميؽ عالقة العمؿ طبقا
لممادة /64ؼ 8مف قانوف  ،11/90غير أنو ترؾ تنظيميا مف حيث أسبابيا وشروطيا ،باإلضافة إلى
مدتيا ألطراؼ عالقة العمؿ ،2سواء كاف ذلؾ بواسطة االتفاقيات الجماعية أو النظـ الداخمية
لممؤسسات المستخدمة (الفقرة األولى) ،ىذه األخيرة التي نظمت أيضا أثارىا (الفقرة الثانية).
1

بف عزوز بف صابر ،اتفاقيات العمؿ الجماعية في التشريع الجزائري والمقارف ،مرجع سابؽ ،ص ص .248 ،247

2

بطاىر أماؿ ،مرجع سابؽ ،ص .51
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الفقرة األولى
شروط االستفادة من عطمة بدون أجر

يحؽ لمعامؿ اإلستفادة مف عطمة دوف أجر وفقا المادة  64السابقة ،وأيضا حسب ما نصت عميو
المادة  56مف قانوف  ،11/90التي جاء فييا ما يمي" :يمكن لممستخدم أن يمنح رخص تغيب خاصة
غير مدفوعة األجر إلى العمال الذين ىم بحاجة ماسة لمتغيب حسب الشروط المحددة في النظام
الداخمي" ،فصحيح أف المشرع استعمؿ في ىذه المادة مصطمح "تغيب" بما يفيد أف العطمة ىنا مدتيا
قصيرة ،لكننا نرى أنيا سبب لتعميؽ عالقة العمؿ.
إال أف القانوف لـ يعط أي توضيح حوؿ العطمة بدوف أجر ،وىو ما يحيؿ االختصاص في
تحديد شروطيا إلى اإلتفاقيات الجماعية ،التي أقرت بأف العطمة بدوف أجر ىي تعميؽ لعالقة العمؿ
لمدة قصيرة تمنح ألسباب مبررة قانونا ،1وبذلؾ يمكف القوؿ بأف ىذه العطمة تكوف مدتيا قصيرة مقارنة
مع مدة االستيداع أما شروطيا فتكوف أكثر مرونة مف تمؾ الحالة ،2نظ ار لقصر مدتيا وبالتالي فإف
ذلؾ ال يؤثر عمى مصمحة العمؿ.
حيث يمكف لمعامؿ تقديـ طمب اإلستفادة مف عطمة بدوف أجر لمدة تتراوح مابيف األسبوع وال
تتجاوز الشير في السنة ،وذلؾ لعدة أسباب نذكر منيا تحضير العامؿ المتحاف ميني أو لممشاركة في
منافسة وطنية أو دولية ،أو أداء العامؿ مناسؾ الحج مرة واحدة في المسار الميني ،3وأيضا استفادة
العاممة مف عطمة دوف أجر تستتبع عطمة األمومة إذا كانت مدتيا غير كافية مف أجؿ التفرغ لممولود
الجديد.
وبالرجوع مثال إلى االتفاقية الجماعية لشركة طب العمؿ لمصناعات الكيربائية والغازية ،نجدىا
جعمت استفادة العامؿ مف عطمة بدوف أجر استثناء ،يمكف منحيا ألسباب الضرورة المطمقة لمدة ال
تعادؿ شي ار واحدا أو أقؿ في السنة ،بعد تقديـ العامؿ طمب يعرض فيو أحد األسباب المتمثمة في:
1

المادة  77مف االتفاقية الجماعية لمجزائرية لممياه ،التي تنص عمى أنو":إن العطمة بدون أجرة ىي تعميق عالقة العمل
لمدة قصيرة ،تمنح ألسباب مقررة قانونا ،وان سمحت بذلك ضرورة العمل مرة واحدة في السنة ،ولمدة تتراوح بين أسبوع كحد

أدنى وشير واحد كأقصى حد ،وذلك بعد استنفاذ الحق في كافة العطل الشرعية".
2
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أحمية سميماف ،الوجيز في قانوف عالقات العمؿ ،مرجع سابؽ ،ص .93
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 معالجة طفؿ أو تربيتو. تحضير امتحاف. مساعدة أحد أفراد العائمة المريض. لسبب خطير ومبرر.1الفقرة الثانية
أثر العطمة بدون أجر عمى حقوق العامل
يتضح مما سبؽ ،أف حصوؿ العامؿ عمى عطمة بدوف أجر متوقؼ عمى موافقة المستخدـ عمى
ذلؾ ،وىو ما ذىبت إليو اإلتفاقيات الجماعية ،ومدتيا قصيرة نوعا ما في الغالب ال تتجاوز شيرا ،أثر
ىذه العطمة ىو تعميؽ عقد العمؿ إلى غاية انتياء مدتيا ،أي أف العامؿ يحتفظ بعممو حيث يمكف لو
الرجوع بعد انقضائيا إلى عممو ،سواء تعمؽ األمر بإعادة إدماجو في نفس المنصب الذي كاف يشغمو
قبؿ تعميؽ عالقة عممو أو في منصب عمؿ مماثؿ في األجر ،وىذا طبقا لممادة  65مف قانوف
.11/90
ولكف مف أىـ آثار العطمة بدوف أجر تعميؽ حصوؿ العامؿ عمى األجر ،وتجميد وضعيتو
المينية ،لتوقيؼ تمتعو بكؿ حقوقو وامتيازاتو المرتبطة بالعمؿ.2
بعد دراسة أىـ حاالت تعميؽ عالقة العمؿ ،يمكف القوؿ أنو عمى الرغـ مف كوف التعميؽ يسمح
لمعامؿ المحافظة عمى منصب عممو بقوة القانوف ،إال أنو ىناؾ العديد مف اإلشكاالت التي تطرحيا
بعض حاالتو ،كما سبقت دراستيا ،والتي قد تصؿ إلى حد تسريح العامؿ مف عممو  ،كما ىو الحاؿ
في حالة المرض الطويؿ التي يستحيؿ فييا إعادة إدماجو في نفس المنصب نظ ار إلصابتو بعجز
يحوؿ بينو وبيف أداء العمؿ الذي كاف يمارسو مف قبؿ ،مما يستوجب إعادة النظر في تحديد منصب
العمؿ ،ألف قدرات العامؿ أصبحت ال تتناسب مع المنصب الذي كاف يشغمو ،مما يفتح المجاؿ ىنا
لممستخدـ الذي في كثير مف األحياف يمجأ إلى التخمي عف العامؿ.

1

المادة  140مف االتفاقية الجماعية لشركة طب العمؿ لمصناعات الكيربائية والغازية.

2

بطاىر أماؿ ،مرجع سابؽ ،ص .52
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كما كأنو مف خالؿ دراسة نظاـ تعميؽ عالقة العمؿ ،يتضح جميا أف المشرع ترؾ المجاؿ مفتوحا
أماـ االتفاقيات الجماعية في تنظيـ ىذه الحاالت ،في حيف القانوف السابؽ كاف أكثر وضوحا ودقو
وتفصيال في تنظيمو لحاالت تعميؽ عالقة العمؿ ،أما القانوف الحالي فاىتـ بآثارىا عمى عالقة العمؿ
بضماف نفس األجر ،ولكنو لـ يضمف لمعامؿ إعادة اإلدراج في نفس المنصب ،أي ضماف عالقة
العمؿ بصفة عامة ،فبالرجوع إلى المادة  65مف قانوف  11/90نجدىا تقر صراحة باحتفاظ العامؿ
بعممو في حالة تعميؽ عالقة عممو ،حيث يعاد إدراج العامؿ إلى منصب عممو األصمي بعد زواؿ سبب
التعميؽ أو أف إعادة اإلدراج يكوف في منصب عمؿ مماثؿ في األجر وذلؾ في حالة تعذر إعادة قبوؿ
العامؿ في تعداد عماؿ المؤسسة في المنصب األصمي ،أو إف تـ حذفو مف جدوؿ مناصب العمؿ
بسبب شغور المنصب بعد توقؼ عالقة العمؿ مؤقتا ألحد األسباب.
وبالتالي نص المادة  65المذكور سابقا ما ىو إال إق ار ار ضمنيا بحؽ المستخدـ في تعديؿ
منصب العمؿ أو مكاف العمؿ بسبب تعميؽ عالقة العمؿ ،حيث أف المشرع واف كاف يضمف لمعامؿ
إعادة اإلدراج في المؤسسة المستخدمة إال أنو ال يضمف لو إعادة اإلدراج في نفس المنصب الذي كاف
فيو ،وعميو يمكف القوؿ أنو يسمح بصفة ضمنية تغيير منصب العمؿ أو مكانو خاصة بإاردة
المستخدـ ،وىذا ىو األساس الذي يمنح لممستخدـ حؽ تعديؿ عقد العمؿ بسبب تعميؽ عالقة العمؿ
ألسباب قانونية.
وباعتبار أف إعادة اإلدراج حؽ لمعامؿ فال يخضع ألية شكمية خاصة ،والحؽ الممنوح لممستخدـ
في تعديؿ منصب العامؿ نتيجة التعميؽ يجد تبريره في حرص المشرع عمى ضماف مصمحة الطرفيف
معا ،ضماف مصمحة العامؿ بالحفاظ عمى عممو ،وضماف مصمحة المستخدـ نظ ار لحساسية المنصب
الذي قد ال يتحمؿ التوقؼ عف التنفيذ مف العامؿ.
فمما ال شؾ فيو أف مدة التعميؽ قد تؤثر عمى منصب العمؿ ،خاصة إف كانت المدة غير
معمومة ،وقد تتأثر المؤسسة المستخدمة بسبب المنصب الشاغر الذي تركو العامؿ ،فيكوف ممزما
بتعييف أو استخالؼ عامؿ آخر في منصبو ،وبانقضاء فترة التعميؽ يكوف المستخدـ ممتزما بإعادة
إدراجو في منصب آخر مماثؿ في األجر ،وىو ما أقره قانوف رقـ  06/14المتعمؽ بالخدمة الوطنية
في مادتو .68
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وعمى الرغـ مف عدـ ضماف المشرع الجزائري لمعامؿ نفس المنصب بعد انتياء فترة التعميؽ إال
أنو اىتـ أكثر بضماف نفس األجر ميما كاف المنصب الذي يدرج فيو العامؿ ،وىو ما تفيد بو مف
عبارة "مناصب ذات أجر مماثؿ" التي وردت في المادة  65مف قانوف  ،11/90وقد يعاد إدراجو في
منصب أعمى في األجر كما ىو الحاؿ في وضعية التمثيؿ النقابي حسب ما أقرتو المادة  47مكرر
مف قانوف  14/90المتعمؽ بكيفيات ممارسة الحؽ النقابي ،وىو بذلؾ يحمي حقا أساسيا مف حقوؽ
العماؿ أال وىو األجر الذي يعتبر مركز القوة االقتصادية لمعامؿ ،وىو أساس التعاقد مع المستخدـ منذ
البداية.
بناء عمى ما سبؽ ،شرع نظاـ التعميؽ في عالقات العمؿ لتجنب انيائيا ،بما يتماشى والطابع
الحمائي لقانوف العمؿ ،لذا أجاز المشرع لمعامؿ العودة لمنصب عممو بعد زواؿ سبب التعميؽ ،ويعد
رجوعو استكماال لعقد العمؿ ،لكف عودتو إلى نفس المنصب أو إلى منصب مماثؿ في األجر متوقفة
عمى وضعية العامؿ ووضعية الييئة المستخدمة.
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نخمص بالقوؿ بعد دراستنا لمباب األوؿ مف ىذا البحث الذي تمحور حوؿ آليات تحقيؽ استقرار
عالقة العمؿ ،باعتبار ىذا االستقرار االنعكاس الحقيقي الستم اررية عالقة العمؿ واستقرار العامؿ في
منصب عممو ،ذلؾ أف التطور الذي ط أر عمى السياسة االقتصادية واكبو مف جية أخرى تطورات تقنية
وتكنولوجية ،أضحى فييا المجوء إلى التكويف المستمر لمعماؿ االستثمار الحقيقي الذي بواسطتو تستقر
عالقات العمؿ وتضمف المؤسسة بقاءىا في عالـ المنافسة ،باعتباره وسيمة لتحقيؽ التنمية االقتصادية
واالجتماعية ،ناىيؾ عف الدور الذي أصبح يمارسو في وقتنا الحالي باعتباره وسيمة لضماف منصب
العمؿ والتأميف ضد البطالة ،التي أصبحت تيدد حتى الذيف تحصموا عمى منصب عمؿ وذلؾ بسبب
نقص الكفاءة المينية.
ومف أجؿ الوصوؿ إلى عالقات عمؿ مستقرة ،تدخؿ المشرع ليجعؿ مف عقد العمؿ غير محدد
المدة كشكؿ أساسي لعالقات العمؿ القائمة بيف العامؿ والمستخدـ ،ىذا التدخؿ الذي يعتبر مساىمة
منو في تدعيـ مبدأ الحفاظ عمى منصب العمؿ ،وحفاظا عمى استقرار عالقة العمؿ تشدد المشرع في
تنظيـ عقود العمؿ محددة المدة ،لتحقيؽ ىدؼ أساسي ىو جعؿ عقود العمؿ الدائمة وغير محددة المدة
ىي األصؿ ،أما المحددة المدة فيي مجرد استثناء ال يمكف المجوء إلييا إال في حاالت محددة ،ووفقا
لشروط معينة ،فتعتبر عقود العمؿ الغير محدد المدة عقودا مستقرة لكونيا محمية مف حؽ اإلنياء مف
جانب واحد ،وىو ما تجمى بوضع المشرع عدة قيود يحد بيا مف سمطة المستخدـ في توقيع الجزاءات
عمى العامؿ.
كما تطرقنا بالدراسة إلى نظاـ التعميؽ باعتباره إسياما آخر مف المشرع الجزائري لضماف
استم اررية عقود العمؿ ،بما يضمف لمعامؿ الحفاظ عمى منصب عممو ،أو عمى األقؿ منصب مماثؿ
في األجر ،ألف اليدؼ مف ىذا النظاـ ىو حماية عالقة العمؿ ،حيث يسمح باستمرار عالقات العمؿ
وعدـ فسخيا رغـ عدـ أداء العمؿ ،فيو بديال إلنياء عقد العمؿ بتطبيؽ القواعد العامة ،إذ يستفيد
العامؿ مف تعميؽ عالقة عممو لمدة معينة وفقا لمحاالت المنصوص عمييا في القانوف أو اإلتفاقيات
الجماعية لمعمؿ ،ليعاد إدراج العامؿ قانونيا في منصب عممو أو في أي منصب مماثؿ في األجر بعد
انقضاء مدة التعميؽ وزواؿ المانع ،ليركز المشرع في إعادة اإلدراج عمى ضماف نفس األجر دوف نفس
المنصب ،ويجد توجو المشرع تبريره في أف اليدؼ األساسي إلبراـ عقد العمؿ ىو الحصوؿ عمى
األجر ،وبالتالي امكانية تعديؿ عقد العمؿ نتيجة تغيير مكاف العمؿ أو حتى العمؿ ذاتو.
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الباب الثاني

التقمبات القانونية واالقتصادية لمييئة المستخدمة وأثرىا عمى استمرارية عالقة العمل

الباب الثاني
التقمبات القانونية واالقتصادية لمييئة المستخدمة وأثرىا عمى استمرارية عالقة العمل
إف ديناميكية الحياة االقتصادية عامة وحركية رؤوس األمواؿ خاصة ،أفرزت حالة عدـ استقرار
المراكز القانونية لممالكيف أو لممنتفعيف بو ،وباعتبار المؤسسة االقتصادية أىـ مظاىر رأس الماؿ 1فيي
بحاجة إلى أف تتالءـ مع ىذه الديناميكية حتى تستوعب مقتضيات التطور اإلقتصادي والتقني ،معتمدة
في ذلؾ أساسا عمى مواردىا البشرية.
مف ذلؾ أصبح ينظر لمعامؿ عمى أنو جزءا ال يتج أز مف المؤسسة التي يشتغؿ بيا ،فيو يسعى
مف خالؿ عممو إلى نموىا وازدىارىا ،ألف مصمحتو في استمرار نشاطيا حتى يضمف مورد عيشو ،كما
أنو مف مصمحة المؤسسة في الحفاظ عمى عماليا ،وىذا كمو لتحقيؽ التوازف بيف مصمحة العامؿ
ومصمحة الييئة المستخدمة ،مع عدـ تغميب مصمحة عمى أخرى ،وىو ما يحقؽ استقرار العمؿ ناىيؾ
عف تحقيؽ السمـ اإلجتماعي ،2وفي ىذا السياؽ عمؿ القانوف عمى إعادة تنظيـ العالقة التي تربط بيف
العامؿ والييئة المستخدمة ،مف خالؿ تحديد حقوؽ والتزامات الطرفيف بشكؿ دقيؽ واعادة التوازف
بينيما ،مع التركيز عمى حماية العامؿ باعتباره الطرؼ الضعيؼ في ىذه العالقة ،وىو ما يؤكده نص
المادة  74مف قانوف  11/90التي تنص عمى أنو" :إذا حدث تغيير في الوضعية القانونية لمييئة
المستخدمة تبقى جميع عالقات العمل المعمول بيا قائمة بين المستخدم الجديد والعمال.
ال يمكن أن يط أر أي تعديل في عالقات العمل إال ضمن األشكال وحسب الشروط التي ينص
عمييا ىذا القانون وعن طريق المفاوضات الجماعية".
ىذه المادة التي عممت عمى ضماف تفعيؿ قاعدة استم اررية عالقة العمؿ مف أجؿ تحقيؽ
اإلستقرار الميني لمعامؿ ،وضماف الحفاظ عمى مناصب العمؿ عند تغير الوضعية القانونية لممستخدـ
ميما كاف سبب ىذا التغيير (الفصؿ األوؿ).
باإلضافة إلى ذلؾ ،ونتيجة تأثر المؤسسة بالتحوالت االقتصادية التي جعمتيا تواجو تحديات
كبيرة أىميا المحافظة عمى قدرتيا التنافسية عالميا ،وىو ما يسمح ليا عند االقتضاء بالتحكـ في
1

رمضاني محمد ،استمرار عقود الشغؿ بموجب القانوف ،موقع األنترنت:

 ،www.Lejuriste.montadalhilal.com/t4061-topicتاريخ التصفح  01فيفري ،2019عمى الساعة .21:00
2

بوعبي ػد الترابي ،مبدأ استقرار الشغؿ في حالة تغيير الوضعية القانونية لممشغؿ ،مكتبة دار السالـ ،ط ،1الرباط
 ،2013ص .11
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عماليا ،ألف أجورىـ تندرج ضمف عناصر تكمفة اإلنتاج التي يجب الضغط عمييا لضماف استم اررية
المؤسسة ،لذلؾ تدخؿ المشرع بتكريس تدابير قانونية لمحفاظ عمى مناصب العمؿ عندما تمر الييئة
المستخدمة بتمؾ األوضاع االقتصادية تدعيما لمبدأ استم اررية عالقة العمؿ ،وذلؾ قبؿ المجوء إلى
التسريح اإلقتصادي (الفصؿ الثاني).

الفصل األول
قاعدة استمرارية عقود العمل عند تغيير الوضعية القانونية لمييئة المستخدمة
ييدؼ قانوف العمؿ أساسا لحماية العامؿ مف كافة األخطار التي قد تترتب عف عالقة العمؿ
وعمى رأسيا التسريح التعسفي ،وتتمثؿ ىذه الحماية في أحكاـ قانونية وتنظيمية لمتخفيؼ مف األضرار
التي قد تصيب العامؿ ،1لذلؾ يعتبر نص المادة  74مف قانوف  11/90ضمانة قانونية لمعامؿ حاوؿ
مف خالليا المشرع تجنب اإلشكاالت التي يطرحيا تسريح العامؿ عند تغيير الوضعية القانونية لمييئة
المستخدمة ،ىذه القاعدة التي لـ تكف وليدة قانوف  ،11/90بؿ كرستيا القوانيف السابقة ،2حيث أعطت
بعدا جديدا لعقد العمؿ ،فبعد أف كاف يقوـ عمى اإلعتبار الشخصي أصبح يرتكز عمى اعتبار
موضوعي ،فمـ تعد العالقة الشخصية التي تربط العامؿ بالمستخدـ ىي المسيطرة عمى عقد العمؿ ،أيف
يكوف لكؿ طرؼ في عالقة العمؿ كامؿ الحرية في اختيار الشخص الذي سوؼ يعمؿ معو ،بؿ
أصبحت ىناؾ مصمحة موضوعية تنصير فييا المصمحتاف المتعارضتاف ،ىذه المصمحة الموضوعية
التي تتمثؿ في مصمحة المؤسسة ،فمادامت المؤسسة موجودة فإف عقود العمؿ تبقى قائمة بغض النظر
عف مالكيا.
قاعدة استم اررية عقود العمؿ عند تغيير الوضعية القانونية لمييئة المستخدمة ىي أىـ مظير
يعكس توجو المشرع نحو تكريس مفيوـ موضوعي لممؤسسة ،يظير فييا العامؿ عضوا مرتبطا بيا
ميما كاف وضعيا القانوني ،نتيجة اعتبار عقد العمؿ مرتبط بالمؤسسة أكثر منو بصاحبيا ،3فيكوف
مف الطبيعي أف التغيير الحاصؿ في مستوى شخص المستخدـ ال يحدث تغيي ار عمى العالقة المينية.
1

بمبمة ريمة ،اندماج الشركات بيف التأثير والتأثر ،مجمة القانوف واألعماؿ ،مختبر البحث قانوف األعماؿ ،جامعة
الحسف األوؿ ،المغرب ،العدد  ،02سبتمبر  ،2014متوفرة عمى موقع األنترنتwww.droitentreprise.org :

2

المادة  15مف أمر  31/75المتضمف الشروط العامة لعالقات العمؿ في القطاع الخاص والممغى ،والمادة  26مف
المرسوـ  302/82المتعمؽ بكيفيات تطبيؽ األحكاـ التشريعية الخاصة بعالقات العمؿ الفردية والممغى.

3

رمضاني محمد ،موقع األنترنت السابؽ.
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غير أف تطبيؽ المادة  74ليس مطمقا ،حيث نجد ىذه المادة تشترط مف أجؿ تطبيؽ قاعدة
استمرار عقود العمؿ شروط معينة ،في نطاؽ محدد (المبحث األوؿ) ،ومف الطبيعي أف يرتب تطبيقيا
التزامات متبادلة في ذمة العامؿ والمستخدـ الجديد ،كأثر لتطبيؽ ىذه القاعدة ( المبحث الثاني).
المبحث األول
نطاق قاعدة استمراريــــة عقود العمل
كبير عمى
تأثير ا
ا
التحوالت االقتصادية التي عرفتيا الجزائر منذ صدور دستور 1989كاف ليا
المؤسسات االقتصادية ،تجمت ىذه التحوالت في خوصصة القطاع العاـ ،الييكمة ،باإلضافة إلى
التحوالت األخرى التي قد تحدث في أي مؤسسة مف حيف ألخر ،كبيعيا أو انتقاليا باإلرث أو
إدماجيا ،وغيرىا مف التصرفات التي تحدث تغيي ار في وضعيتيا القانونية ،وىو ما أفرز نتائج خطيرة
عمى عالـ الشغؿ ،إذ أصبحت العديد مف مناصب العمؿ ميددة بالزواؿ نتيجة تطبيؽ القواعد العامة
المتمثمة في نسبية العقد ،أيف يجد العامؿ نفسو أماـ مستخدـ جديد واألمر نفسو بالنسبة لممستخدـ ،ما
جعؿ المشرع يخرج عف القواعد العامة ،ألنيا تنقص مف الطابع الحمائي لقانوف العمؿ ،ليذا تدخؿ
المشرع في جؿ التشريعات المقارنة وأقر مبدأ استم اررية عقود العمؿ عند تغيير الوضعية القانونية
لمييئة المستخدمة ،1وىو النيج الذي سمكو المشرع الجزائري ،الذي نص بدوره عمى مبدأ الحفاظ عمى
عالقة العمؿ واستم ارريتيا في حالة تغيير الوضعية القانونية لمييئة المستخدمة وفقا لممادة  74مف
قانوف .11/90
وىو ما يجعمنا أماـ ضرورة التعرض بالدراسة لمفيوـ قاعدة استم اررية عقود العمؿ وأساسيا
(المطمب األوؿ) ،باإلضافة إلى شروط تطبيؽ ىذه القاعدة ،ألف تطبيؽ ىذه القاعدة يخضع إلى شروط
معينة (المطمب الثاني).

1

الفوركي مصطفى ،مقدمة مقاؿ تغيير المركز القانوني لممشغؿ ،لمسرور جماؿ ،مجمة القانوف واألعماؿ ،مختبر
البحث قانوف األعماؿ ،جامعة الحسف األوؿ ،المغرب ،العدد  ،02سنة  ،2017متوفرة عمى موقع األنترنت:
www.droitentreprise.org
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المطمب األول
مفيوم قاعدة استمرارية عقود العمل
تـ تكريس قاعدة استم اررية عقود العمؿ في العديد مف التشريعات ،منيـ مف عالجيا بالتفصيؿ
أو عمى األقؿ اإلحاطة بأىـ جوانبيا حتى تتمكف مف تحقيؽ الغرض الذي وضعت مف أجمو ،ومنيـ
مف اكتفى بالنص عمييا دوف تحديد مفيوميا أو حتى حاالت تطبيقيا ،كما ىو الحاؿ بالنسبة التشريع
الجزائري الذي اكتفى بالنص صراحة عمى قاعدة استم اررية عقود العمؿ في حالة انتقاؿ ممكية المؤسسة
إلى مالؾ جديد بأحد التصرفات القانونية ،خروجا عف القاعدة العامة المعموؿ بيا في القانوف المدني
المتمثمة في نسبية آثار العقد.
ليتجاوز قانوف العمؿ بيذه القاعدة المبادئ المنصوص عمييا في القانوف المدني ،والمتمثمة في
مبدأ نسبية آثار العقد (الفرع األوؿ) ،وذلؾ محافظة عمى الخصوصية التي تكتسييا قاعدة استم اررية
عقود العمؿ مف أساسيا الموضوعي وحتى القانوني (الفرع الثاني).
الفرع األول
قاعدة استمرارية عقود العمل ونسبية أثار العقد
قاعدة استم اررية عالقة العمؿ ،أو قاعدة انتقاؿ عقود العمؿ ،أو ما يسمى أيضا بمبدأ الحفاظ
عمى عقود العمؿ ،كميا تسميات ليا مفاد واحد وضعو المشرع لتحقيؽ ىدؼ واحد أال وىو حماية
مناصب العمؿ وضماف استم اررية عالقات العمؿ عند حدوث تغيير في الوضعية القانونية لمييئة
المستخدمة ،وىو ما أكدت عميو معظـ التشريعات المقارنة ،نظ ار ألىمية ىذه القاعدة في مجاؿ
عالقات العمؿ ،فأخذ بيا المشرع المصري ،1والمشرع المغربي ،2كما كرسيا المشرع الفرنسي الذي كاف
1

المادة  09مف قانوف العمؿ المصري رقـ  12لسنة  2003الصادر بتاريخ  07أفريؿ  ،2003ج ر  14مكرر ،التي

تنص عمى أنو  ..." :وال يترتب عمى إدماج المنشأة في غيرىـا أو انتقاليـا بـاررث أو الوصـية أو اليبـة أو البيـع –ولـو كـان
بالمزاد العمني -أو النزول أو اريجار أو غير ذلك من التصرفات ،إنياء عقود استخدام عمال المنشأة ،ويكون الخمف مسؤوال
2

بالتضامن مع أصحاب األعمال السابقين عن تنفيذ جميع االلتزامات الناشئة عن ىذه العقود".

المادة  19مف ظيير شريؼ رقـ  1.03.194صادر في  11سبتمبر  2003بتنفيذ القانوف رقـ  65.99المتعمؽ

بمدونة الشغؿ المغربية ،التي نصت عمى أنو ":إذا ط أر تغيير عمى الوضعية القانونية لممشغل ،أو عمى الطبيعة القانونية
لممقاولة ،وعمى األخص بسبب اررث ،أو البيع أو اردماج ،أو الخوصصة ،فإن جميع العقود التي كانت سارية المفعول حتى

تاريخ التغيير تظل قائمة بين األجراء وبين المشغل الجديد الذي خمف المشغل السابق في االلتزامات الواجبة لألجراء ،وخاصة

فيما يتعمق بمبمغ األجور والتعويضات عن الفصل من الشغل ،والعطمة المؤدى عنيا”.
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سباقا في النص عمى قاعدة استمرار عقود العمؿ عند تغيير الوضع القانوني لممستخدـ منذ سنة
.11928
وتطبيؽ ىذه القاعدة يمثؿ خروجا عف القواعد العامة ،أيف االلتزامات ال تمزـ إال مف كاف طرفا
في العقد ،فيي ال تضر الغير وال تنفعيـ إال في الحاالت المذكورة في القانوف ،وبناء عمى ذلؾ ال
يمكف إلزاـ شخص بعقد لـ يقـ بإبرامو ولـ يكف طرفا فيو ،وىذا ما يصطمح عميو في مفيوـ القانوف
المدني بمبدأ نسبية التعاقد.2
األصؿ وفقا لمقواعد العامة وبتطبيؽ قاعدة نسبية آثار العقد أنو عند انتقاؿ المؤسسة إلى
مستخدـ جديد تنتيي عالقات العمؿ التي تربط العامؿ بالمؤسسة ،باعتبار المستخدـ الجديد أجنبي عف
عالقات العمؿ الفردية التي أبرميا العماؿ مع المستخدـ القديـ ،ألف انتقاؿ المؤسسة إلى الخمؼ
الخاص ال يرتب في ذمتو أي التزاـ بعقود العمؿ التي كانت سارية وقت االنتقاؿ فيصبح مف حقو أف
يسرح العماؿ بمناسبة ىذا التغيير ،سواء تسريحا كميا أو تسريحا جزئيا يمس البعض فقط ،والبحث عف
عماؿ آخريف والتعاقد معيـ.
وأماـ ىذه النتيجة الخطيرة عمى العماؿ التي تيدد استقرارىـ الميني ،وباعتبار عقود العمؿ تمتاز
بوضع خاص يجعميا تختمؼ بشكؿ جوىري عف باقي العقود الخاضعة لمقواعد العامة ،اتجو المشرع
واعترافا بيذه الخصوصية نحو تنظيـ عالقات العمؿ بعيدا عف القواعد العامة ،3باعتبار قانوف العمؿ
 1حيث وضع المشرع الفرنسي حدا لمفعوؿ المادة  1119مف القانوف المدني الفرنسي التي كانت تنص عمػى مبػدأ نسػبية
آثار العقد وذلؾ بصػدور قػانوف  18جويميػة  ،1928ىػذا القػانوف الػذي كػرس قاعػدة اسػتم اررية عقػود العمػؿ ألوؿ مػرة،
فكاف القضاء الفرنسي قبؿ سنة  1928يعتبر أف المستخدـ الذي انتقمت إليو ممكية المؤسسة ال يكػوف ممزمػا باالحتفػاظ
باألجراء الذيف كانوا يشتغموف فييا.
2

ونشير ىنا إلى أف التكريس القانوني لقاعدة استم اررية عقود العمؿ ال يعتبر تجاو از لألثر النسبي لمعقد فقط ،الذي
اعتمده المشرع الجزائري في المادتيف  108و 113مف القانوف المدني الجزائري ،وانما ىو تجاوز لممبادئ المنصوص
عمييا في القانوف المدني التي تقر بحرية التعاقد ،أيف يكوف لكؿ مف طرفي عالقة العمؿ كامؿ الحرية في اختيار
الشخص الذي سوؼ يعمؿ معو وفي تحديد بنود العقد بكامؿ الحرية ،وىو ما يصطمح عميو في القانوف المدني
باالعتبار الشخصي في التعاقد.

3

مسعوداف إلياس ،مبدأ المحافظة عمى عالقات العمؿ في حالة تغيير المركز القانوني لممستخدـ ،مجمة البحوث
والدراسات القانونية والسياسية ،كمية الحقوؽ والعموـ السياسية ،جامعة البميدة  ،2العدد  ،05سنة  ،2013ص ص
.155 ،154
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مف القوانيف ذات الطبيعة الخاصة نظ ار لمحساسية المطروحة في ىذا النوع مف العقود ،وألنو كما يطمؽ
عميو بقانوف الضديف ،إذ يحاوؿ دائما التوفيؽ بيف مصالح متعارضة ،مصمحة العامؿ مف جية في
حماية حقوقو وتخويمو ضمانات قانونية لمعمؿ بأريحية ،ومف جية أخرى مصمحة المؤسسة المتمثمة في
استم ارريتيا والحفاظ عمى أرباحيا أماـ المنافسة المطروحة في السوؽ ،1وىو ما ترجـ بالنص عمى
قاعدة استم اررية عقود العمؿ والمحافظة عمى مناصب العمؿ عند تغيير المركز القانوني لممستخدـ في
نص المادة  74السابقة ،التي تعتبر مف النظاـ العاـ ومف أىـ القواعد القانونية اآلمرة التي تعكس
الطابع الحمائي لقانوف العمؿ الجزائري.
يقصد بقاعدة نسبية آثار العقد أف العقد ال يضر وال ينفع إال طرفيو ألف أثر العقد يقتصر عمى
طرفيو ،فالغير أي الشخص األجنبي عف العقد ال يتأثر بالعقد الذي لـ يساىـ في إنشائو ،فال يحممو
التزاما وال يكسبو حقا ،فاآلثار التي ينشئيا العقد ىي وليدة إرادة الطرفيف دوف غيرىما وال يمكف أف
تنصرؼ إال إلييما ،2كما يعتبر مبدأ نسبية أثر العقد أحد المظاىر اليامة لمطابع الشخصي لاللتزاـ
فيذا المبدأ يعني أف العقد ال ينتج أثره إال فيما بيف أطرافو فيو ال يتعداىـ إلى الغير ،وبذلؾ ال ينشئ
العقد حقوقا إال ألطرافو ،كما أنو ال يحمؿ غيرىـ بما يترتب عميو مف التزامات ،إذ الدائف وحده ىو
الذي يممؾ اقتضاء تنفيذ االلتزاـ ،والمديف وحده ىو المسؤوؿ عف ىذا التنفيذ.3
ونظ ار لحساسية عقود العمؿ ،كاف لزاما عمى المشرع الخروج عف األثر النسبي لمعقد مف حيث
األشخاص وتكريس قاعدة مستقمة في قانوف العمؿ تتماشى وطبيعة ىذا النوع مف العقود ،والغاية منو
التكريس القانوني لمبدأ الحفاظ عمى عقود العمؿ ،وما يترتب عمييا مف استقرار عالقات العمؿ
والمحافظة عمى مناصب العمؿ ،وبالتالي تجنب حدوث تسريحات جماعية لمعماؿ أو إلغاء العديد مف
المناصب عند مرور المؤسسة بتقمبات قانونية أو اقتصادية.

1

المراكشي ىشاـ ،تغيير المركز القانوني لممشغؿ وأثره عمى حقوؽ األجراء ،مجمة القانوف واألعماؿ ،جامعة الحسف
األوؿ ،المغرب ،جانفي  ،2019موقع األنترنت ،https://www.droitetentreprise.com :تاريخ التصفح  24فيفري
 ،2019عمى الساعة .21:00

2

محمد الشريؼ عبد الرحماف أحمد ،أركاف عقد العمؿ ،دار النيضة العربية ،القاىرة  ،2008ص.377

3

المراكشي ىشاـ ،موقع األنترنت السابؽ.
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الفرع الثاني
أساس قاعدة استمرارية عقود العمل
كما سبؽ التطرؽ إليو ،قاعدة استم اررية عقود العمؿ ما ىي إال انعكاسا لمطابع الحمائي لقانوف
العمؿ ،ألف استم اررية عالقات العمؿ عند تغيير الوضعية القانونية لمييئة المستخدمة يعتبر خروجا عف
القواعد العامة التي يقررىا القانوف المدني المتمثمة في نسبية أثار العقد ،أيف العقد ال يضر وال ينفع إال
طرفيو وآثاره ال تنصرؼ إلى الغير ،فالغير أي الشخص األجنبي عف العقد ال يتأثر بالعقد الذي لـ
يساىـ في إنشائو ،فال يحممو التزاما وال يكسبو حقا ،وعمى ىذا األساس فال يحؽ ألحد أف يمزـ غيره.
لكف السؤاؿ الذي يطرح عمى أي أساس يصبح الغير في القواعد العمالية ممزما بعقود لـ
يبرميا؟.
لذا سنتناوؿ األساس الموضوعي لقاعدة استم اررية عقود العمؿ في (الفقرة األولى) ،ثـ األساس
القانوني ليذه القاعدة في (الفقرة الثانية).
الفقرة األولى
األساس الموضوعي لقاعدة استمرارية عقود العمل
تعددت اآلراء حوؿ األساس الموضوعي لقاعدة استم اررية عالقات العمؿ ،بيف تمؾ التي ترجعو
إلى تحقيؽ مصمحة العامؿ ،وبيف مف يرى بأنيا جاءت تحقيقا لمصمحة المؤسسة المستخدمة.
 ف يناؾ مف يرى أف غاية نص المشرع عمى ىذه القاعدة ىي تحقيؽ مصمحة العامؿ بالحفاظعمى عممو وتحقيؽ استق ارره الميني ،وىو األمر الذي قد يضر بمصمحة المستخدـ الذي يجد نفسو
ممزما باالحتفاظ بعماؿ لـ يختارىـ شخصيا ،ويمكف أنيـ كانوا سببا في فشؿ وتدىور المؤسسة ،1وأنو
يريد استبداليـ بعماؿ أكثر كفاءة مف أجؿ تطوير مؤسستو ،خاصة وأننا نرى بأف أوؿ ما يمجأ إليو
المستخدـ الجديد عند انتقاؿ المؤسسة إليو ىو القياـ بتشغيؿ عماؿ جدد يرى فييـ القدرة والكفاءة
لتحقيؽ الربح ،بما أنيـ كانوا مف اختياره ،عمى عكس العماؿ القدامى الذيف قد ال يكوف عمى دراية
بإمكانياتيـ ،أو عدـ الثقة في ىذه اإلمكانيات.
1

مسعوداف إلياس ،مبدأ المحافظة عمى عالقات العمؿ في حالة تغيير المركز القانوني لممستخدـ ،مرجع سابؽ ،ص
.155
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وبذلؾ تشكؿ قاعدة استمرارية عقود العمؿ في ىذه الحالة شكؿ مف أشكاؿ تأميف مناصب العمؿ
في مواجية ما قد يط أر عمى الييئة المستخدمة مف عوارض تؤدي إلى تغيير شخص المستخدـ ،طالما
نشاطيا أو جزء مف نشاطيا مازاؿ مستمرا.
 بينما ذىب اتجاه آخر إلى أف اليدؼ مف تكريس قاعدة استم اررية عالقات العمؿ عند تغييرالوضعية القانونية لمييئة المستخدمة ىو تقرير مصمحة المؤسسة ،باستم اررية النشاط واإلنتاج فييا ،أيف
يتحصؿ المستخدـ الجديد عمى يد عاممة مؤىمة ،1تغنيو عف التعاقد مع عماؿ جدد ال تتوافر فييـ
الخبرة الالزمة ليبدأ معيـ مف جديد ،وما قد يكمفو ذلؾ مف أعباء إضافية ،كما ىو الحاؿ في تكويف
العماؿ الجدد لموصوؿ إلى يد عاممة ذات مستوى معيف مف الكفاءة المينية.
ومع تغير النظرة التقميدية لعقد العمؿ ،2أصبح العامؿ مرتبط بالمؤسسة وليس بشخص معيف
ذلؾ عمى اعتبار المؤسسة تتكوف مف مجموعة مف العناصر المادية والمعنوية المنظمة ىدفيا تحقيؽ
إنتاج أو خدمة ،وىي بذلؾ وحدة مستقمة تتكوف مف مستخدـ وعماؿ لتحقيؽ مصالح مشتركة تصب في
مصمحة المؤسسة ،وبتكريس قاعدة استم اررية عالقة العمؿ عند انتقاؿ المؤسسة يكوف المشرع قد أقر
عالقة موضوعية تربط بيف العامؿ والمؤسسة ماداـ نشاطيا مستمرا ،بغض النظر عف شخص
المستخدـ ،فإذا كانت مصمحة العامؿ في استمرار عالقة عممو واستق ارره في منصب عممو ،فيذا األمر
يدعـ مصمحة المؤسسة في المقاـ األوؿ ،3ألف ىذه االستم اررية تحقؽ إحساسو بأف المؤسسة ىي مكاف
عممو ومورد رزقو ،ىذا الشعور الذي يساىـ في رفع اإلنتاجية ،وبالتالي المساىمة في نمو المؤسسة
وتطورىا.

THEPOT-OlAGNE Cécile, Transfert des contrats de travail en cas de transmission d’entreprise:
une analyse économique du droit d’opposition du salarié, revue management et avenir, n°79,
2015, p 144.
2

1

تتمثؿ النظرة التقميدية لعقد العمؿ في قيامو عمى اإلعتبار الشخصي بيف العامؿ والمستخدـ ،أيف يكوف العامؿ مرتبط
بمالؾ المؤسسة وليس المؤسسة ذاتيا ،ووفقا ليذا اإلعتبار تنتيي عقود العامؿ في حالة انتقاؿ المؤسسة إلى مالؾ
جديد.

3

رمضاني محمد ،موقع األنترنت السابؽ.
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وما يؤكد قوة االرتباط بيف العامؿ والمؤسسة ىو تجاوز العامؿ لاللتزامات العقدية إلى المشاركة
في المؤسسة ،كما ىو الحاؿ عند المشاركة في اإلدارة مف خالؿ المجاف الممثمة لمعماؿ ،وأيضا عف
طريؽ المشاركة في أرباحيا باالستفادة مف مختمؼ المنح التي تمنح لمعامؿ بصفة مستقمة عف األجر.1
وبيذا تكوف قاعدة استمرار عقود العمؿ الحؿ التشريعي الذي أوجده قانوف العمؿ قصد حماية
مصالح العماؿ بضماف استقرارىـ اإلقتصادي واالجتماعي ،وذلؾ عمى أساس أف اليد العاممة ليست
مجرد كياف في المؤسسة ،2وانما جماعة بشرية تعتمد عمييا المؤسسة مف أجؿ استم ارريتيا.
ففي رأينا ،أنو نظ ار لخصوصية عالقات سعى المشرع دائما إلى إيجاد نوع مف الموازنة بيف
المصالح المتناقضة ،المتمثمة في مصمحة العامؿ ومصمحة المستخدـ ،وصوال إلى إيجاد نوع مف
التكامؿ جسدتو المادة  74مف قانوف ،11/90التي حاوؿ مف خالليا المشرع ضماف استقرار مناصب
العمؿ كعنصر مف عناصر السمـ اإلجتماعي ،ما يساىـ في استقرار عالقات العمؿ ،ىذا االستقرار
الذي أصبحت تبنى عميو قوانيف وتشريعات العمؿ الحديثة ،3ىذا مف جية ،ومف جية أخرى ضماف
حسف انتقاؿ المؤسسة ،بضماف مصمحتيا لما ليا مف دور في النسيج اإلقتصادي.
وعميو ،نص المشرع عمى قاعدة استم اررية عالقة العمؿ عند تغيير الوضعية القانونية لمييئة
المستخدمة تحقيقا لممصمحتيف معا ،ضماف استقرار المؤسسة بتحقيؽ مصمحة العامؿ بالحفاظ عمى
منصب عممو وتحقيؽ استق ارره الميني ،بضماف استم اررية عالقة عممو في مواجية التقمبات القانونية
واالقتصادية التي تتعرض ليا الييئة المستخدمة ،في وقت انتشرت فيو البطالة وأصبح الحصوؿ عمى

1

يرجع تنظيـ ىذه المنح لالتفاقيات الجماعية ،ىذه المنح التي تعد محف از عمى تقديـ أحسف خدمة مف قبؿ العامؿ ،وىو
ما يعود بالنفع عميو وعمى الييئة المستخدمة ،ليذا لجأت إلييا المؤسسات لضماف ازدىارىا واستم ارريتيا ،فنجد مثال
االتفاقية الجماعية لشركة طب العمؿ لمصناعات الكيربائية والغازية قد نظمت ىذه المنح والعالوات تحت عنواف
"التعويضات المرتبطة بالنتائج العامة" ،فنصت المادة  296منيا عمى أنو" :عالوة التشجيع :وىي تجسد النتائج
االقتصادية لممؤسسة في كل ما تحممو من معنى في تحقيق فائض أو ربح في ارنتاجية أو تحسين األداء.

يتم تقييم النتائج سنويا من خالل المعايير المادية واالقتصادية" ،كما نظمت المادة  297مف نفس االتفاقية عالوة فعالية
األداء.
2

حسني المصري ،اندماج الشركات وانقساميا-دراسة مقارنة ،-دار الكتب القانونية ،مصر ،2007ص.322

3

حبش محمد حبش ،الخصخصة وأثرىا عمى حقوؽ العامميف بالقطاع العاـ ،منشورات الحمبي الحقوقية ،ط ،1لبناف
 ،2011ص .149
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منصب عمؿ أكثر صعوبة ،ومف جية أخرى تحقيؽ مصمحة المؤسسة ألف العامؿ يعتبر عنص ار ميما
في وسائؿ اإلنتاج لكونو أكثر دراية بطبيعة العمؿ داخؿ المؤسسة ،وضماف حسف سير العمؿ والنشاط
فييا ،باإلضافة إلى ضماف قوى العمؿ البشرية الكفيمة بتحقيؽ ازدىارىا ،ما يؤدي إلى الحفاظ إلى
السمـ االجتماعي ،وبالتالي تحقيؽ اإلستقرار اإلجتماعي واالقتصادي ،والتوازف بيف المصمحتيف.
وبذلؾ ،اليدؼ مف عدـ تطبيؽ القواعد العامة المنصوص عمييا في القانوف المدني المتمثمة في
نسبية آثار العقد عمى عالقات العمؿ في حالة تغيير الوضعية القانونية لمييئة المستخدمة ،ىو توفير
حماية لمعامؿ مف جية ،في مواجية التقمبات التي تمر بيا المؤسسة ،وضماف استم اررية المؤسسة مف
جية أخرى ،في وقت أصبحت فيو صمة العامؿ بمؤسستو أقوى مف صمتو بالمستخدـ المتعاقد معو.
الفقرة الثانية
األساس القانوني لقاعدة استمرارية عقود العمل
المادة  74مف قانوف  11/90ما ىي إال تعبي ار مف المشرع الجزائري عف المكانة التي يحتميا
العامؿ في عالقات العمؿ ،1ومع ذلؾ كانت ىذه القاعدة محؿ جدال فقييا حوؿ أساسيا القانوني ،حيث
اختمؼ الفقياء حوؿ األساس القانوني لقاعدة استم اررية عالقات العمؿ عند تغيير الوضعية القانونية
لمييئة المستخدمة ،فمف الفقياء مف يراه بأنو استخالفا قانونيا ،ومنيـ مف يرده إلى االشتراط لمصمحة
الغير ،وىناؾ مف يرده إلى فكرة تجديد االلتزاـ ،كما أنو يوجد مف يرده إلى فكرة الحوالة.
أوال :قاعدة استمرارية عقود العمل وفكرة االستخالف القانوني
يرى أنصار ىذا االتجاه أف أساس استم اررية عالقة العمؿ عند تغيير الوضعية القانونية لمييئة
المستخدمة ىو االستخالؼ القانوني العتبارات معينة ،2ىذا األخير الذي يؤدي إلى انتقاؿ الحقوؽ
وااللتزامات كميا أو بعضيا ،مف السمؼ إلى الخمؼ ،فإذا كاف العقد وفقا لمقواعد العامة ال تنصرؼ
1

ألف عالقة العمؿ تقوـ عمى عدـ التكافؤ الواقعي باعتبار العامؿ في مركز ضعؼ اقتصادي ،لذلؾ جعؿ المشرع
قانوف العمؿ المجاؿ الذي يضمف توفير الحماية الالزمة لمعامؿ وتأكيد حقو في العمؿ مف خالؿ قواعد آمرة أىميا
القاعدة التي تضمنتيا المادة  ،74وذلؾ مع عدـ االخالؿ بالجانب االقتصادي ،تحقيقا لمسمـ االجتماعي.

2

خالد حسف أحمد ،نظاـ العمؿ والتأمينات االجتماعية في المممكة العربية السعودية ،مكتبة القانوف واالقتصاد ،الرياض
 ،2015ص ص .105 ،104

لمتعرؼ عمى االستخالؼ القانوني نشير إلى أف القانوف المدني الجزائري نظـ االستخالؼ في المادتيف .109 ،108
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آثاره إال إلى المتعاقديف ،وبالتوسع في كممة المتعاقديف نجد الكممة ال تشمؿ المتعاقديف فقط بؿ تشمؿ
أيضا مف يمثالنيما ،فالمتعاقداف إذا تعاقدا انصرؼ أثر العقد إلييما والى الخمؼ.1
وقد تبنى ىذا الرأي اتجاه كاف يسود الفقو والقضاء الفرنسييف ،الذي كاف يشترط شرطيف مف
أجؿ استمرار عقود العمؿ مع المستخدـ الجديد ،ىما وجود عالقة قانونية أو اتفاقية بيف المستخدميف
المتعاقبيف لممؤسسة ،وأف تتعمؽ ىذه الرابطة بانتقاؿ ممكية المؤسسة إلى الخمؼ ،وال نكوف أماـ خالفة
عند غياب عالقة بيف الخمؼ والسمؼ ،وعندئذ ال تنتقؿ عقود العمؿ إلى الخمؼ ،إال أف ىذا االتجاه تـ
العدوؿ عنو سنة  1934بمقتضى حكـ محكمة النقض الفرنسية الذي جاء فيو  ":يشترط لتطبيؽ قاعدة
استمرار عقود العمؿ أف تستمر المؤسسة في نشاطيا ولكف تحت إدارة جديدة ".2
ىذا الحكـ الذي كاف لو تأثي ار في شروط تطبيؽ قاعدة استم اررية عقود العمؿ ،التي عرفت
منعرجا حاسما ،فمـ يعد يشترط الستمرارية عقود العمؿ وجود رابطة قانونية أو اتفاقية بيف المستخدميف
المتعاقبيف ،وبمقتضى ىذا الحكـ العامؿ مرتبط بالمؤسسة التي يعمؿ بيا وليس بالمستخدـ المتعاقد
معو ،فمتى انتقمت المؤسسة إلى مستخدـ جديد انتقؿ معيا عماليا ،الذيف تربطيـ بيا عقود عمؿ.
انطالقا مف ذلؾ ،أصبح مف الصعب تأسيس قاعدة استمرارية عقود العمؿ عمى فكرة
االستخالؼ القانوني ،فأكد الفقو الفرنسي بأف قاعدة استمرار عقود العمؿ ال تستند إلى فكرة خالفة
المستخدـ الجديد لمقديـ ،وانما ترجع إلى ارتباط العامؿ بالمؤسسة التي استمر نشاطيا االقتصادي بعد
االنتقاؿ ،3ولـ يقتصر األمر عمى الفقو الفرنسي فقط في تدعيـ ىذا االتجاه.4
وما يؤكد عدـ قياـ قاعدة استم اررية عقود العمؿ عمى فكرة االستخالؼ القانوني ،ىو ما جاءت
بو محكمة النقض الفرنسية مف خالؿ حكميا الصادر في  16مارس  ،1990والذي يفيد بأف قاعدة
استمرار عقود العمؿ تطبؽ رغـ عدـ وجود عالقة قانونية بيف المستخدميف المتعاقبيف عمى جميع
الحاالت التي تنتقؿ فييا وحدة اقتصادية محتفظة بذاتيتيا ،متى استمرت في نشاطيا أو استأنفت ىذا
النشاط تحت إدارة جديدة.5
1

السنيوري عبد الرزاؽ ،مرجع سابؽ ،ص .438

2

بقة عبد الحفيظ ،الحماية القانونية لمعامؿ في ظؿ الخوصصة والتسريح اإلقتصادي ،مرجع سابؽ ،ص .61

3

المرجع نفسو ،ص .62

4

خالد حسف أحمد ،مرجع سابؽ ،ص .105
Cass.Ass.Plén, 16 mars 1990, n° 89-45.730, Bull. Civ. Ass. Plén, n°4, sur le site:
https://www.edition-tissot.fr
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ثانيا :قاعدة استمرارية عقود العمل وفكرة االشتراط لمصمحة الغير
يرى ىذا اإلتجاه أف أساس قاعدة استمرار عقود العمؿ ىو فكرة االشتراط لمصمحة الغير ،ىذا
األخير الذي نظمو المشرع الجزائري في المواد مف 116إلى  118مف القانوف المدني ،حيث نصت
المادة  116مف القانوف المدني عمى أنو ":يجوز لمشخص أن يتعاقد باسمو عمى التزامات يشترطيا
لمصمحة الغير ،إذا كان لو في تنفيذ ىذه االلتزامات مصمحة شخصية مادية كانت أو أدبية ،ويترتب
عمى ىذا االشتراط أن يكتسب الغير حقا مباش ار قبل المتعيد بتنفيذ االشتراط يستطيع أن يطالبو
بوفائو ،ما لم يتفق عمى خالف ذلك ويكون ليذا المدين أن يحتج ضد المنتفع بما يعارض مضمون
العقد ،ويجوز كذلك لممشترط أن يطالب بتنفيذ ما اشترط لمصمحة المنتفع إال إذا تبين من العقد أن
المنتفع وحده ىو الذي يجوز لو ذلك".
وفقا ألحكاـ ىذه المادة ،االشتراط لمصمحة الغير ىو عقد بيف شخصيف ،يرمي إلى إنشاء حقوؽ
لفائدة شخص ثالث أجنبي عف العقد ،يشترط في ىذا التصرؼ القانوني أحد المتعاقديف يسمى المشترط
عمى المتعاقد معو الذي يسمى المتعيد أف يقوـ بأداء معيف ،لفائدة شخص ثالث أجنبي عف العقد
يسمى المستفيد أو المنتفع ،وخالفا لما يقتضيو مبدأ نسبية العقد ،يكتسب الغير حقوقا مف عقد لـ يكف
طرفا فيو.1
كما عرفو المشرع المصري بأنو نظاـ بمقتضاه يتعاقد شخص باسمو عمى التزامات يشترطيا
لمصمحة الغير ،إذا كاف لو في تنفيذ ىذه االلتزامات مصمحة شخصية ،مادية كانت أو أدبية.2
ىذه التعريفات تؤدي إلى معنى واحد أال وىو أف االشتراط لمصمحة الغير 3يعني الحالة التي
يجري فييا التعاقد بيف شخصيف األوؿ يدعى المشترط والثاني المتعيد ،لتنصرؼ أثار التعاقد إلى
شخص ثالث يدعى المستفيد أو المنتفع مف االشتراط.
وبالرجوع إلى مضموف 116مف القانوف المدني الجزائري ،المذكورة أعاله ،يتبيف لنا أف القانوف
يشترط لتحقؽ االشتراط لمصمحة الغير ثالثة شروط ،ىي كالتالي:
1

عمي فياللي ،مرجع سابؽ ،ص.416

2

المادة /154ؼ 1مف قانوف المدني المصري السابؽ الذكر.

3

تجدر اإلشارة ىنا إلى أف االشتراط لمصمحة الغير يشكؿ استثناء عمى قاعدة نسبية أثر القوة الممزمة لمعقد مف حيث
األشخاص ،إذ ال يقتصر أثر العقد عمى طرفيو ،بؿ ينصرؼ إلى شخص أجنبي ليس طرفا فيو ويرتب حقا في ذمتو.
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 أف يتعاقد المشترط باسمو ال باسـ المنتفع. أف تتجو إرادة الطرفيف المتعاقديف إلى إنشاء حؽ مباشر لممنتفع. أف يكوف لممشترط مصمحة شخصية في االشتراط لمغير.بذلؾ يجد تأسيس قاعدة استم اررية عقود العمؿ عمى فكرة االشتراط لمصمحة الغير تبريره في أنو
في كال الحالتيف يستفيد شخص مف عالقة تعاقدية لـ يكف طرفا فييا ،فالمستخدـ الجديد يستفيد مف
عقد العمؿ الذي أبرـ بيف العامؿ والمستخدـ السابؽ ،بمجرد أف تنتقؿ إليو المؤسسة ودوف الحاجة
لموافقة العامؿ أو المستخدـ السابؽ ،عمى الرغـ مف أنو لـ يكف طرفا في ىذا العقد ،فيو يستفيد مف
عقد العمؿ بمجرد حدوث االنتقاؿ ،في حيف يستفيد العامؿ مف التصرؼ الذي أبرـ بيف المستخدميف
المتعاقبيف ،بحيث يستمر عقد عممو مع المستخدـ الجديد كأثر ليذا االنتقاؿ ،عمى الرغـ مف أنو لـ
يكف طرفا فيو ،1فيحؿ المستخدـ الجديد محؿ سابقو في عالقتو بالعامؿ ،وىذا ما يحدث في االشتراط
لمصمحة الغير ،فالمستفيد عمى الرغـ مف كونو أجنبيا عف العالقة التي نشأت أصال بيف المشترط
والمتعيد ،إال أنو يستمد حقو منيا مباشرة.
إال أف ما يحدث فعال في االشتراط لمصمحة الغير ىو أف المستفيد يظؿ أجنبيا عف العالقة التي
نشأت بيف المشترط والمتعيد ،ورغـ ذلؾ يستمد حقو مف ىذه العالقة ،وكؿ ما في األمر أف االشتراط
لمصمحة الغير يكوف بمقتضى اتفاؽ بيف المشترط والمتعيد عمى ترتيب حؽ لمصمحة الغير وىو
المستفيد ،2أما استمرار عقود العمؿ تحت إدارة المستخدـ الجديد في حالة انتقاؿ المؤسسة فيتـ بقوة
القانوف.
ويبرز االختالؼ بيف قاعدة استم اررية عالقة العمؿ وفكرة االشتراط لمصمحة الغير في النقاط
التالية:
 في االشتراط لمصمحة الغير يتـ االشتراط باالتفاؽ بيف المشترط والمتعيد عمى ترتيب حؽلمصمحة الغير المستفيد ،أما في حالة انتقاؿ المؤسسة فإف استم اررية عقود العمؿ مع المستخدـ الجديد
يتـ بقوة القانوف.
1

الرافعي زىير ،موقؼ الفقو والقضاء مف قاعدة استم اررية عالقة الشغؿ أثناء انتقاؿ المقاولة ،مجمة القانوف واألعماؿ
مجمة إلكترونية ،جامعة الحسف األوؿ ،المغرب ،بدوف عدد 02 ،جانفي  ،2019موقع األنترنت:
https://www.droitetentreprise.com

2

الرافعي زىير ،الموقع نفسو.
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 إذا كاف االشتراط لمصمحة الغير يبرر اكتساب الغير المتمثؿ في المستفيد لمحؽ ،إال أنو اليبرر تحميمو بااللتزاـ ،خالفا لما يحدث في قاعدة انتقاؿ عقود العمؿ ،إذ يحؿ المستخدـ الجديد محؿ
المستخدـ القديـ بما لو مف حقوؽ وما عميو مف التزامات.
 ينشئ االشتراط لمصمحة الغير حقا جديدا لمصمحة المستفيد ،أما في حالة استم ارر عقودالعمؿ فتبقى حقوؽ العامؿ اتجاه المستخدـ القديـ كما ىي ،ولكف تنتقؿ إلى ذمة المستخدـ الجديد.
 االشتراط لمصمحة الغير يقوـ عمى وجود مصمحة شخصية ولو أدبية لدى المشترط ،ولكففي حالة انتقاؿ المؤسسة إلى مالؾ جديد فإف عقود العمؿ تستمر دوف الحاجة إلى رضا المستخدـ
القديـ ،ولو لـ تكف لديو مصمحة مف ىذا االنتقاؿ.1
 االشتراط لمصمحة الغير يفترض وجود مصمحة شخصية وىذا ال يتحقؽ في حاؿ انتقاؿعقود العمؿ ،فعقود العمؿ تستمر بقوة القانوف ،أي دوف حاجة لرضا المستخدـ القديـ.
كؿ ىذه االعتبارات تؤدي إلى استبعاد فكرة االشتراط لمصمحة الغير كأساس لقاعدة استم اررية
عقود العمؿ.
ثالثا :قاعدة استمرارية عقود العمل وفكرة تجديد االلت ازم
اتجو بعض الفقو المصري وبعض أحكاـ القضاء الفرنسي إلى تأسيس قاعدة استمرار عقود
العمؿ عمى فكرة تجديد االلتزاـ ،حيث يقوـ تجديد االلتزاـ عمى فكرة استبداؿ التزاـ قديـ بالتزاـ جديد
مغاير لو في عنصر مف عناصره ،عف طريؽ االتفاؽ عمى انقضاء ديف وانشاء ديف آخر ،2وىو ما
جعؿ مف التجديد طريقة مف طرؽ انقضاء االلتزاـ ومصدر إلنشائو ،ليكوف بذلؾ التجديد إما بطريقة
تغيير االلتزاـ ،أو بتغيير المديف ،واما بتغيير الدائف.3
وعميو فالتجديد يقوـ عمى اتفاؽ األطراؼ بتغيير الدائف أو المديف ،أو بتغيير الديف إذا اتفؽ
الدائف والمديف عمى استبداؿ االلتزاـ األصمي بالتزاـ قديـ يختمؼ عنو في محمو أو في مصدره ،4واذا
1

بقة عبد الحفيظ ،الحماية القانونية العامؿ في ظؿ الخوصصة والتسريح اإلقتصادي ،مرجع سابؽ ،ص ص .64 ،63

2

عبدلي نعيمة ،حماية مصمحة األجراء في عمميات الخوصصة-دراسة مقارنة ،-أطروحة دكتوراه في القانوف العاـ
تخصص القانوف العاـ لألعماؿ ،كمية الحقوؽ والعموـ السياسية ،جامعة عبد الرحماف ميرة ،بجاية ،سنة
 ،2017/2016ص.59

3

حيث تنص المادة /289ؼ 1مف القانوف المدني الجزائري عمى أنو ":ال يفترض التجديد ،بل يجب االتفاق عميو صراحة".

4

المادة  287مف القانوف المدني الجزائري.
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كاف التجديد يقوـ عمى االتفاؽ فإنو ال يمكف أف يكوف أساسا لقاعدة استمرار عقود العمؿ ألف ىذه
العقود ال يخضع استمرارىا ألي اتفاؽ بؿ تستمر بقوة القانوف وال دخؿ إلرادة األطراؼ في بقائيا.
كما يترتب عمى تفعيؿ قاعدة استم اررية عقود العمؿ عدـ انقضاء العقود بانتقاؿ المؤسسة إلى
مالؾ جديد وبقائيا كما ىي ،فال نكوف أماـ انقضاء عقود عمؿ قديمة وانشاء عقود عمؿ جديدة ،1كما
ىو الحاؿ في تجديد االلتزاـ الذي يقوـ عمى انقضاء التزاـ قديـ وانشاء التزاـ جديد.
يتضح مما سبؽ ،أف تجديد االلتزاـ بجميع صوره يقوـ عمى االتفاؽ ،وبصفة خاصة عمى رضاء
المديف ،2وليذا فإنو ال يمكف أف يكوف أساسا لقاعدة استم اررية عقود العمؿ ،ألف ىذه العقود تظؿ
سارية رغـ انتقاؿ المؤسسة إلى مستخدـ جديد بقوة القانوف ،أي ال يكوف إلرادة أي مف ذوي الشأف دخؿ
في استم ارريتيا ،فضال عف ذلؾ ،فإنو يترتب عمى قاعدة استم اررية عقود العمؿ بقاء عقود العمؿ
األصمية المبرمة بيف المستخدـ القديـ والعماؿ سارية ،أي ال نكوف بصدد انقضاء لمعقود القديمة ونشأة
عقود جديدة كما يحدث في حالة التجديد.
وبناء عمى ذلؾ ،يمكف القوؿ بأنو إذا كاف نظاـ تجديد االلتزاـ يتشابو مع قاعدة استم اررية عقود
العمؿ مف حيث أف كؿ منيما يترتب عمى حموؿ شخص محؿ شخص أخر في عالقة قانونية ،إال
أنيما يختمفاف مف حيث أف الحموؿ في حالة انتقاؿ المؤسسة يكمف في العالقة التعاقدية نفسيا دوف
تغيير فييا لشخص المستخدـ القديـ الذي يحؿ محمو المستخدـ الجديد ،مما يستبعد تجديد االلتزاـ
كأساس لقاعدة استم اررية عقود العمؿ.
رابعا :قاعدة استمرارية عقود العمل وفكرة الحوالة
إضافة إلى االتجاىات السابقة ،والتي اختمفت في تأسيسيا لقاعدة استم اررية عقود العمؿ ذىب
جانب مف الفقو إلى أف أساس ىذه القاعدة ىو حوالة ديف إجبارية ،3وىذا يشبو إلى حد كبير مع ما

SAMAR Nasr Eddine, Changement de l’identité de l’employeur et continuation du contrat de
travail : le cas de l’art 74 de la loi 90-11, revue critique de droit et science politique, n° 01,
université Mouloud Mammeri, Tizi–Ouzou, 2002, p15.

1

2

الرافعي زىير ،موقع األنترنت السابؽ.

3

ال بد ىنا مف التمييز بيف حوالة الديف وحوالة الحؽ ،حوالة الديف ىي نقؿ الديف مف ذمة المحيؿ إلي ذمة المحاؿ
عميو ،وحوالة الحؽ حموؿ دائف محؿ دائف آخر ،وتختمؼ حوالة الديف عف حوالة الحؽ بأف حوالة الديف يتغير فييا
المديف إلى مديف آخر ،في حيف أف حوالة الحؽ يتغير فييا الدائف إلى دائف آخر.
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نص عميو القانوف المدني المصري في مادتو  604المتعمؽ بسرياف عقود اإليجار عمى مشتري
العقار.1
وتجدر اإلشارة إلى أف حوالة الديف ىي اتفاؽ ينتقؿ بو عبء الديف مف المديف األصمي إلى
شخص آخر ،يتحمؿ عنو تبعة الوفاء بيذا الديف لمدائف ،ويشترط لصحة الحوالة رضا األطراؼ الثالثة
المحيؿ والمحاؿ إليو والمحاؿ عميو.2
ومف خالؿ ما سبؽ ،يتبيف جميا بأنو ال يمكف أف تكوف حوالة الديف أساسا لقاعدة استمرار عقود
العمؿ لألسباب اآلتية:
 في حوالة الديف يكوف انتقاؿ الديف مف المديف األصمي إلى المديف الثاني بمقتضى اتفاقابينيما أوال ،وموافقة الدائف ثانيا ،3فيصبح المديف الثاني ىو المديف المباشر لمدائف ،وعمى ىذا األساس
ال يمكف اعتبار استمرار عقود العمؿ مع المستخدـ الجديد حوالة ديف ،ألف انتقاؿ االلتزامات التي
تتضمنيا عقود العمؿ تتـ بقوة القانوف ،مباشرة وبصفة آلية دوف تدخؿ إلرادة األطراؼ.
وتفاديا لالنتقادات الموجية ليذا االتجاه ذىب أصحابو إلى تأسيس قاعدة استمرار عقود العمؿ
عمى حوالة الديف اإلجبارية ،ولكف ىذا الطرح أيضا منتقد ،ألف حوالة الديف سواء كانت إجبارية أو
اتفاقية فإنيا ال تحيؿ إلى األجنبي سوى الجانب السمبي أي االلتزامات فقط دوف الحقوؽ ،4أما في حالة
انتقاؿ ممكية المؤسسة فإف عقود العمؿ تنتقؿ إلى المستخدـ الجديد بما تحممو مف حقوؽ والتزامات.
باإلضافة إلى االتجاىات السابقة ،ونظ ار لالعتبارات المذكورة سابقا ،ىناؾ مف اتجو إلى تأسيس
قاعدة استمرار عقود العمؿ عمى أساس حوالة الحؽ وحوالة الديف معا ،وىذا ال أري منتقد أيضا وفقا
لمتبريرات اآلتية:

1

تنص المادة  604مف القانوف المدني المصري عمى أنو ":إذا انتقمت ممكية العين المؤجرة اختيا ار أو جب ار إلى شخص
أخر ،فال يكون اريجار نافذا في حق ىذا الشخص إذا لم يكن لو تاريخ ثابت سابق عمى التصرف الذي الممكية.
ومع ذلك يجوز لمن انتقمت إليو الممكية أن يتمسك بعقد اريجار ولو كان ىذا العقد غير نافذ في حقو".

2

تنص المادة  257مف القانوف المدني الجزائري بأنو ":تتم حوالة الدين باتفاق بين الدائن والمحال عميو ،عمى أن يتقرر
فيو أن ىذا األخير يحل محل المدين األصمي في التزاماتو ،وفي ىذه الحالة تسري أحكام المادتين  352و."352

3

المادتيف  251و 252مف القانوف المدني الجزائري.

4

عبدلي نعيمة ،مرجع سابؽ ،ص .61
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 حوالة الحؽ ال تحتاج إلى رضا المديف ،إال أنيا ال تنفذ إال إذا أعمـ بيا ىذا األخير ،1وىو ماال نجده في قاعدة استمرار عقود العمؿ ،التي تستمر بقوة القانوف دوف اتخاذ أي إجراء مف اإلجراءات
الالزمة في حوالة الحؽ.2
 إف استمرار عقود العمؿ يتضمف حوالة حقوؽ المستخدـ القديـ والتزاماتو إلى المستخدـالجديد ،غير أف ىذه الحوالة ال تتـ بعمميتيف مزدوجتيف لكؿ منيما أحكاميا واجراءاتيا ،وانما تتـ
بعممية قانونية واحدة في شكؿ صورة واحدة لحوالة الحؽ والديف ،تسمى حوالة المركز التعاقدي.
 لو أخذنا بحوالة الحؽ والديف معا كأساس لقاعدة استمرارية عقود العمؿ ،فيذا يعني إمكانيةتجزئة العقد محؿ الحوالة ،في حيف استمرار عقود العمؿ يؤدي إلى انتقاؿ العقد بكؿ ما يحممو مف
حقوؽ والتزامات ،حيث ينتقؿ المركز التعاقدي بقوة القانوف مف المستخدـ القديـ إلى الجديد ،أي أف
يحيؿ المستخدـ القديـ إلى المستخدـ الجديد مركزه القانوني ،وىو ما يطمؽ عميو الفقو القانوني
الحديث حوالة العقد ،3مما جعؿ جانب مف الفقو يؤسس قاعدة استمرار عقود العمؿ عمى أساس فكرة
حوالة العقد.
حوالة العقد مفيوـ حديث يقصد بو عمؿ قانوني بمقتضاه يحيؿ أحد المتعاقديف مركزه في ىذا
العقد إلى شخص مف الغير في مواجية المتعاقد اآلخر ،الغاية منو ميما كاف العقد المحاؿ بو ىي
تحقيؽ خالفة خاصة في المركز العقدي المحيؿ ،عمى النحو الذي يخرج معو ىذا األخير بريء الذمة
مف الرابطة العقدية التي يدخميا بدال مف المحاؿ إليو ،ليكوف بذلؾ تغيير أحد أطراؼ العقد ليس سببا
في إلغاء العقد وانما يكوف ىدفا الستم اررية العقد.4
وتكوف حوالة العقد إما اتفاقية ترجع إلى رضا ذوي الشأف ،ىذا األخير الذي يعتبر شرطا ضروريا
لقياميا ،كما يمكف أف تكوف قانونية تجد مصدرىا المباشر في القانوف الذي يفرضيا عمى األطراؼ
1

المادة  241مف القانوف المدني الجزائري.

2

وفي ىذا الشأف قضت محكمة استئناؼ القاىرة بتاريخ  09أفريؿ  ،1961بأنو ":إذا انتفى انتقاؿ الشيء بعمؿ إرادي
انتفت بالتالي حوالة الحؽ أو الديف" ،ألف حوالة الحؽ أو الديف تقوـ أساسا عمى االتفاؽ ،أما استمرار عقود العمؿ
فيفرض قانونا عمى األطراؼ ،نقال عف عبدلي نعيمة ،مرجع سابؽ ،ص .61

3

عبدلي نعيمة ،المرجع نفسو ،ص .63

4

العيساني عمي ،حوالة العقد ،ديسمبر ،2012موقع األنترنت ،www.marocdroit.com :تاريخ التصفح25 :جانفي
 ،2019عمى الساعة .10:00
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كما ىو الحاؿ في انتقاؿ الحقوؽ وااللتزامات إلى الخمؼ الخاص دوف أي إجراء مف المحيؿ أو المحاؿ
إليو ،لتكوف بذلؾ عممية قانونية ثالثية األشخاص ،1ومف أمثمة ذلؾ ما جاءت بو المادة  1743مف
القانوف المدني الفرنسي حيث نجد أف مالؾ العقار الجديد يمتزـ بعقود اإليجار المبرمة بواسطة المالؾ
القديـ.2
والجدير بالذكر أف حوالة العقد القانونية ترتب عدة نتائج ،كما يمي:
 تتب أر ذمة المحيؿ مف كؿ االلتزامات. انتقاؿ الحقوؽ وااللتزامات لممحاؿ إليو بقوة القانوف. عدـ قياميا عمى اإلعتبار الشخصي.بناء عمى ذلؾ ،تجد قاعدة استم اررية عالقة العمؿ أساسيا في حوالة العقد القانونية لعدة
اعتبارات أىميا:
 في الحوالة القانونية تنتقؿ الحقوؽ وااللتزامات إلى المحاؿ إليو بقوة القانوف ودوف الحاجةلرضا األطراؼ أو أي إجراء آخر ،واألمر نفسو بالنسبة لقاعدة استم اررية عقود العمؿ التي تنتقؿ بقوة
القانوف دوف الحاجة إلى رضا العامؿ أو المستخدـ الجديد.
 كما يتـ في حالة الحوالة القانونية التنازؿ عف المركز التعاقدي في رابطة عقدية موجودة مفقبؿ ،فيترتب عمى ذلؾ أف تنشأ عالقة مباشرة ومتبادلة بيف المحاؿ إليو والمحاؿ عميو ،وىو الحاؿ عميو
في قاعدة استم اررية عقود العمؿ أيف تنقؿ العقود إلى المستخدـ الجديد الذي يحؿ محؿ المستخدـ
القديـ.
 كالىما ال يقوـ عمى اإلعتبار الشخصي لمعقد ،سواء تعمؽ األمر بالحوالة القانونية أو قاعدةاستمرار عقود العمؿ.
ومف ىذا المنطمؽ ذىب البعض إلى تأسيس قاعدة استمرار عقود العمؿ عمى فكرة الحوالة
القانونية ،أو كما يسمييا البعض الحموؿ القانوني ،حيث اعتبر بعض الفقو المصري أف مضموف المادة
1

العيساني عمي ،موقع األنترنت السابؽ.

2

حوالة العقد ،مجمة القانوف واألعماؿ ،مختبر البحث قانوف األعماؿ ،جامعة الحسف األوؿ ،المغرب 19 ،جواف
 ،2013موقع األنترنت ،https://www.droitetentreprise.com :تاريخ التصفح  08جانفي  ،2019عمى الساعة
.21:00
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 09مف قانوف العمؿ المصري ،التي تتضمف قاعدة استم اررية عقود العمؿ يتوافؽ مع أحكاـ الحموؿ
القانوني ،أيف يكوف الخمؼ مسؤوال بالتضامف مع المستخدميف السابقيف عف تنفيذ االلتزامات الناشئة
عف عقود العمؿ.1
وفي رأينا قاعدة استم اررية عقود العمؿ تجد أساسيا القانوني في الحوالة القانونية لمعقود ،نظ ار
لمتوافؽ الكبير بيف قاعدة استمرار عقود العمؿ والحوالة القانونية ،فجاء نص المادة  74تطبيقا لفكرة
الحوالة القانونية لمعقود ،بما يضمف استمرار عالقات العمؿ عند تغيير الوضعية القانونية لمييئة
المستخدمة ،ألف ىذه الحوالة القانونية تضمف انتقاؿ عقود العمؿ مف المستخدـ القديـ إلى المستخدـ
الجديد بقوة القانوف ،وىو ما يؤدي إلى ضماف الحفاظ عمى مناصب العمؿ.
لنصؿ بالقوؿ أف قاعدة استم اررية عالقة العمؿ ميما كاف أساسيا القانوني فإف المشرع خرج عف
القواعد العامة التي تقر بحرية التعاقد ،أيف يكوف لطرفي العقد كامؿ الحرية في اختيار الشخص الذي
سيعمؿ معو ،كما تجاوز األثر النسبي لمعقود المعموؿ بو في القانوف المدني ،ضمانا الستم اررية
عالقات العمؿ وتحقيقا الستقرارىا ،ولكف تفعيؿ ىذه القاعدة ليس مطمقا وانما مرتبط بتوافر شروط
معينة.

1

أحمد عبد الوىاب سعيد ،اإلطار القانوني الندماج الشركات التجارية -دراسة مقارنة ،-أطروحة دكتوراه عموـ في
الحقوؽ ،كمية الحقوؽ ،جامعة القاىرة ،سنة  ،2012ص .322
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المطمب الثاني
شــروط تطبيق قاعدة استمراريــة عقود العمل
بالرجوع إلى المادة /74ؼ 1مف قانوف  ،11/90نجدىا تنص عمى أنو":إذا حدث تغيير في
الوضعية القانونية لمييئة المستخدمة تبقى جميع عالقات العمل المعمول بيا يوم التغيير قائمة بين
المستخدم الجديد والعمال" ،مف خالؿ ىذه المادة يتبيف أف القانوف يشترط لتطبيؽ قاعدة استم اررية
عقود العمؿ شرطيف تضمنتيما المادة  ،74يتمثؿ الشرط األوؿ في حدوث تغيير في الوضعية القانونية
لمييئة المستخدمة ،أما الشرط الثاني فيو أف تكوف عقود العمؿ سارية وقت حدوث التغيير ،كما اجتيد
الفقو والقضاء عمى حد سواء في تحديد شروط تطبيؽ ىذه القاعدة ،وذلؾ بإضافة شرط ثالث يتمثؿ في
ضرورة استمرار نشاط المؤسسة ،1ىذا الشرط الذي عرؼ الكثير مف التطورات وطرح العديد مف
اإلشكاالت نتيجة عدـ تنظيمو التشريعي.
وعميو تتحدد شروط تطبيؽ قاعدة استم اررية عقود العمؿ في ثالثة شروط ،تتمثؿ فيما يمي:
 حدوث تغيير في الوضعية القانونية لمييئة المستخدمة (الفرع األوؿ). أف تكوف عقود العمؿ المعنية باالستمرار سارية المفعوؿ وقت حدوث التغيير (الفرع الثاني). ضرورة استمرار نشاط المؤسسة (الفرع الثالث).الفرع األول
حدوث تغيير في الوضعية القانونية لمييئة المستخدمة
ضرورة حدوث تغيير في الوضعية القانونية لمييئة المستخدمة ىو شرط منصوص عميو صراحة
في الفقرة األولى مف المادة  74السابقة ،وىو أوؿ شرط ال بد مف توافره حتى يمكف الحديث عف تفعيؿ
قاعدة استمرار عقود العمؿ ،ذلؾ الستعماؿ المشرع أداة الشرط "إذا" في بداية المادة السابقة ،2بما يفيد

1

شرط ضرورة استمرار النشاط ىو شرط لـ ينص عميو المشرع وانما وضعو القضاء الجزائري ،متبعا في ذلؾ النيج
الذي سار عميو القضاء الفرنسي ،وحتى القضاء المغربي والمصري سار في نفس اتجاه القضاء الفرنسي ،ليجعؿ منو
القضاء شرطا أساسيا لتفعيؿ قاعدة استمرار عقود العمؿ ،عمى الرغـ مف عدـ النص عميو صراحة مف قبؿ المشرع
الجزائري ،وكذا التشريع المقارف ،ليسد بذلؾ الثغرات التي تركيا المشرع.

2

ألف نص المادة /74ؼ  1مف قانوف  11/90جاء كما يمي ":إذا حدث تغيير في الوضعية القانونية لمييئة المستخدمة
تبقى جميع عالقات العمل المعمول بيا قائمة بين المستخدم الجديد والعمال".
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ضرورة وجود تغيير في الوضعية القانونية لمييئة المستخدمة حتى يتـ إعماؿ قاعدة استمرار عقود
العمؿ.
يقصد بحدوث تغيير في الوضعية القانونية لمييئة المستخدمة أي تغيير في المركز القانوني
لممستخدـ ،ويشمؿ جميع الحاالت التي يتغير فييا المستخدـ سواء عف طريؽ التصرفات الناقمة لمممكية
أو غير الناقمة ،1فتحؿ شخصية أخرى محؿ الشخصية المتعاقد معيا عف طريؽ حموؿ شخص جديد
محؿ المستخدـ السابؽ ،سواء كاف شخصا طبيعيا أو معنويا.2
كما يقصد بتغيير الوضعية القانونية لمييئة المستخدمة مختمؼ التصرفات القانونية التي تؤدي
إلى تغيير الصفة القانونية لممستخدـ ،مع بقاء ذات المؤسسة واستمرارىا في مزاولة نشاطيا تحت إدارة
جديدة.3
ولكف ،عمى الرغـ مف إقرار المشرع الجزائري لقاعدة استم اررية عقود العمؿ عند تغيير الوضعية
القانونية لمييئة المستخدمة لتحقيؽ ىدؼ أساسي أال وىو حماية مناصب العمؿ بضماف استم اررية
عقود العمؿ ،إال أنو لـ يوضح الطريقة التي تحدث تغيي ار في الوضعية القانونية لمييئة المستخدمة ،ما
ترؾ المجاؿ واسعا أماـ االجتياد القضائي لتكممة النقص القانوني الذي يشوب ىذه المادة ،كما تولى
القضاء أيضا ميمة تقدير الحاالت واألسباب التي مف شأنيا أف تؤدي إلى تغيير الوضعية القانونية
لمييئة المستخدمة ،4ليمارس بذلؾ دو ار كبي ار في تجاوز الغموض والنقص الذي يكتنؼ نص المادة74
السابقة ،باإلضافة إلى استعماؿ سمطتو التقديرية في إرساء مجموعة مف القواعد والمبادئ رغـ عدـ
النص القانوني عمييا صراحة.
وقبؿ دراسة الشرط األوؿ إلعماؿ قاعدة استم اررية عقود العمؿ ،والمتمثؿ في ضرورة حدوث
تغيير في الوضعية القانونية وكيفية حدوث ىذا التغيير ،ال بد مف اإلجابة عف تساؤال ىاما يطرح نفسو
ىنا ،ما ىي الييئة المستخدمة التي تقصدىا ىذه المادة؟.

1

مسعوداف إلياس ،مبدأ المحافظة عمى عالقات العمؿ ،مرجع سابؽ ،ص .145

2

أحمية سميماف ،التنظيـ القانوني لعالقات العمؿ في التشريع الجزائري ،مرجع سابؽ ،ص .52

3

بوعبيد الترابي ،مرجع سابؽ ،ص .66

4

المرجع نفسو ،ص .32
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بناء عمى ما سبؽ ،حتى تتضح الرؤية أكثر يجب أوال تحديد مفيوـ الييئة المستخدمة (الفقرة
األولى) ،وبعدىا دراسة الحاالت التي تتغير فييا الوضعية القانونية لمييئة المستخدمة (الفقرة الثانية).
الفقرة األولى
مــفيوم الييئــة المستخدمـــة
يقابؿ مصطمح العامؿ في عقد العمؿ الطرؼ المتعاقد اآلخر المتمثؿ في المستخدـ أو صاحب
العمؿ ،إذ استعمؿ المشرع الجزائري في قوانينو الصادرة بعد االستقالؿ عمى رأسيا القانوف المتعمؽ
بالشروط العامة لعالقات العمؿ في القطاع الخاص ،استعمؿ مصطمح صاحب العمؿ أو رب العمؿ
لمتعبير عف الطرؼ الدائف بمنفعة العمؿ ،ومع صدور القانوف األساسي العاـ لمعامؿ تـ تغيير
المصطمح إلى المؤسسة المستخدمة أو الدولة ،1ومع صدور قانوف  11/90المتعمؽ بعالقات العمؿ
استعمؿ المشرع مصطمح المستخدـ والييئة المستخدمة.
أوال :تعريف المستخدم
وفقا لقانوف العمؿ الجزائري ،يمكف أف يكوف المستخدـ شخصا طبيعيا كما يمكف أف يكوف
شخصا معنويا ،عاما أو خاصا ،وىو ما جاءت بو المادة الثانية منو.
يعرؼ أيضا بأنو كؿ شخص طبيعي أو معنوي يستخدـ عامال أو أكثر لقاء أجر ،فالمستخدـ
يمكف أف يكوف شخصا طبيعيا أي فردا ،وقد يكوف شخصا معنويا كشركة أو مؤسسة ،ماداـ يمارس
نشاطا ويستعيف في سبيؿ تحقيؽ ذلؾ النشاط بجيود أشخاص طبيعييف يعمموف تحت إشرافو لقاء أجر.
وقد عرؼ قانوف التمييف 2في المادة  06منو المستخدـ بأنو ":المستخدم:
 كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس نشاطا حرفيا. كل وحدة أو مؤسسة إنتاج أو تسويق أو تقديم خدمات وطنية أو أجنبية ميما كان حجمياأو قانونيا األساسي ،طبقا لمتشريع والتنظيم المعمول بيما.
 -الييئات واردارات العمومية".

1

القريشي جالؿ مصطفى ،مرجع سابؽ ،ص ص .85 ،84

2

قانوف رقـ  10/18المؤرخ في  10جواف  2018الذي يحدد القواعد المطبقة في مجاؿ التمييف ،ج ر .07
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المالحظ عمى ىذه المادة أنيا أدرجت اإلدارة العمومية والمؤسسات ذات الطابع اإلداري ضمف
مفيوـ الييئة المستخدمة عمى عكس قانوف التمييف السابؽ ،ألف عالقات العمؿ فييا تخضع لقانوف
الوظيفة العامة ومستخدمييا يعتبروف موظفيف وليسوا عماال ،وىذا ما أكدتو المادة الثالثة مف قانوف
 11/90المتعمؽ بعالقات العمؿ.
وبالرجوع إلى مدونة الشغؿ المغربية نجدىا عرفت في المادة /06ؼ 2المستخدـ تحت اسـ
المشغؿ بأنو ":يعد مشغال كل شخص طبيعي أو اعتباري ،خاصا كان أو عاما ،يستأجر خدمات
شخص ذاتي واحد أو أكثر" ،1وحسب ىذا التعريؼ الذي يبدو أنو تعريؼ عاـ ،فإف مفيوـ المستخدـ ال
يقتصر فقط عمى الشركات الخاصة بؿ حتى الدولة والجماعات المحمية والمؤسسات العمومية عندما
تستأجر خدمات أجير واحد أو أكثر.
مف كؿ التعريفات التي سبؽ تقديميا ،يالحظ عمييا أنيا ال تشترط أف يكوف المستخدـ محترفا
لممينة التي يعمؿ بيا العامؿ ،حيث يقوـ عقد العمؿ ولو كاف المستخدـ يحترؼ حرفة غير تمؾ التي
يستخدـ فييا العامؿ ،فمـ يشترط المشرع أي شروط في المستخدـ ،2فمف يستخدـ عددا معينا مف
الفنييف لمقياـ بعمؿ معيف ولو لـ تتوافر لديو الدراية الفنية بيذا العمؿ ،فإنو يعد مستخدما طالما أنو
يتولى اإلشراؼ عميو وادارتو وتوجييو.3
وليذا ىناؾ مف يعرؼ المستخػدـ بأنو كؿ صاحب مشػروع أو منشأة ،سواء كاف فردا أو
جماع ػ ػة ،شخصا طبيعيا أو معنويا ،يبرـ عقود عمؿ مع آخريف يشتغموف بموجبيا لحسابو وتحت
إشرافو وتوجييو شخصيا ،أو توجيو مف يمثمو قانونا ،وال ييـ في ذلؾ حجـ المنشأة أو طبيعتيا أو

1

كما عرفت المادة  01مف قانوف العمؿ المصري رقـ  12لسنة  ،2003المشار إليو سابقا ،المستخدـ بنصيا عمى
أنو ":كل شخص طبيعي أو اعتباري ،يستخدم عامال أو أكثر لقاء أجر".

2

محمد حسيف منصور ،قانوف العمؿ في مصر ولبناف ،دار النيضة العربية لمطباعة والنشر ،بيروت  ،1990ص
.286

3

ذلؾ انطالقا مف تعريؼ عقد العمؿ بأنو » :اتفاؽ يمتزـ بموجبو أحد األشخاص بالعمؿ لحساب شخص أخر وىو
صاحب العمؿ ،وتحت إشرافو وادارتو وتوجييو ،لمدة محددة أو غير محددة ،مقابؿ أجر معيف و محدد سمفا «.
أحمية سميماف ،التنظيـ القانوني لعالقات العمؿ في التشريع الجزائري ،مرجع سابؽ ،ص.15
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نوعية نشاطيا ،طالما يمارس سمطة التوجيو واإلشراؼ والتأديب لعمالو بنفسو ،أو مف خالؿ ممثؿ لو
كمدير المنشأة ،أو المشروع.1
وفي ىذا الصدد ينبغي التمييز بيف المستخدـ والمدير المسؤوؿ ،فالمستخدـ يمكف أف يكوف
شخصا طبيعيا أو معنويا ،أما المدير المسؤوؿ فال بد أف يكوف شخصا طبيعيا ،حيث يتولى السمطة
واإلشراؼ عمى العامميف بالمشروع أو المؤسسة ،ويحدد خطة العمؿ وكيفية تنفيذىا ،ألف الخمط بيف
المدير المسؤوؿ والمستخدـ يكوف في حالة المنشأة الفردية ،حيث يكوف المستخدـ ىو المدير المسؤوؿ
عنيا ،أما في حالة الشخص المعنوي كالشركات فاف المستخدـ أي الشخص المعنوي يختمؼ عف
الشخص الطبيعي الذي يتولى ميمة اإلدارة ،والمستخدـ ىو المتعاقد مع العامؿ ويتحمؿ االلتزامات
اتجاه العامؿ سواء تمؾ الناشئة عف العقد أو القانوف ،أما المدير المسؤوؿ فيتولى اإلدارة والسمطة عمى
العماؿ بوصفو ممثال عف الشخص المعنوي.2
بذلؾ ،المستخدـ ىو الذي يجمع بيف يديو الوظائؼ المعتادة مف الناحية القانونية أو االقتصادية
كالتعاقد مع العامؿ ،ممارسة السمطة عميو ،وممارسة السمطة االقتصادية عمى المشروع ،ناىيؾ عف
االلتزاـ بدفع األجر.3
وبالتالي ،يتحدد تعريؼ المستخدـ انطالقا مف عنصر التبعية ،باعتبارىا تمؾ العالقات القائمة
بيف العامؿ والمستخدـ والتي تحددىا أحكاـ وشروط العقد المبرـ بينيما ،4والذي يمنح لممستخدـ الحؽ
في توجيو ومراقبة العامؿ أثناء أداءه لعممو ،واصدار األوامر والتعميمات الالزمة لو قصد أداء العمؿ
وفؽ ما يراه ويقرره المستخدـ ،كما يمزـ ىذا العقد كذلؾ العامؿ بتنفيذ وطاعة ىذه األوامر والتعميمات
1

حبش محمد حبش ،مرجع سابؽ ،ص .158

2

خالفي عبد المطيؼ ،الوسيط في مدونة الشغؿ ،الجزء األوؿ ،عالقات الشغؿ الفردية ،المطبعة والوراقة الوطنية ،ط،1
مراكش  ،2004ص ص.274 ،273

3

محمد حسيف منصور ،مرجع سابؽ ،ص .287

4

حيث تضمنت المادة  08مف قانوف  11/90تعريؼ عالقة العمؿ بنصيا عمى أنو ":تنشأ عالقة العمل بعقد كتابي
أو غير كتابي ،وتقوم ىذه العالقة عمى أية حال بمجرد العمل لحساب مستخدم ما.
وتنشأ عنيا حقوق المعنيين وواجباتيم ."...

فيبدو واضحا مف خالؿ ىذه المادة أف المشرع الجزائري اعتمد عمى عنصر التبعية في تعريفو لعالقة العمؿ ،وىو ما
يستدؿ بعبارة " بمجرد العمل لحساب مستخدم ما".
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والتوجييات الصادرة لو مف المستخدـ في الحدود المسموحة ،وفي حدود ممارسة وتنفيذ العمؿ المتفؽ
عميو في عقد العمؿ وفي الحدود التي تقضييا طبيعة العمؿ ومستمزماتو.
ثانيا :صعوبات تحديد المستــخدم
إذا كاف مف السيؿ تحديد المستخدـ في أغمب الحاالت اعتمادا عمى عالقة التبعية التي تجعؿ
العامؿ األجير تابعا لو ،حيث تعتبر عالقة التبعية أىـ ما يميز عقد العمؿ عف العقود األخرى ،فيكوف
العامؿ خاضعا لممستخدـ ،ويتحقؽ ذلؾ إذا كاف لممستخدـ سمطة فعمية في الرقابة والتوجيو عمى
العامؿ ،1إال أف صعوبة ىذا التحديد قد تبرز كما في حالة العامؿ الذي يكوف مرتبطا بعقد عمؿ مع
عدد مف المستخدميف ،أو بعقد عمؿ مع شركتيف الشركة األـ والشركة الفرع التابعة ليا ،وقد يشتغؿ
العامؿ بالمؤسسة األـ ثـ يمحؽ بالمؤسسة التابعة ليا ،أو قد يشتغؿ بمقتضى عقد لدى المؤسسة
الفرعية فقط ،فالمستخدـ ىو كؿ شخصية قانونية سواء كانت طبيعة أو معنوية تبرـ عقود عمؿ مع
مجموعة مف العماؿ األجراء مف أجؿ العمؿ داخؿ المؤسسة لمدة محددة أو غير محددة ،وبالتالي
مفيوـ المستخدـ ىو مفيوـ واسع بما إذا شمؿ تغيير الطبيعة القانونية لممؤسسة كؿ المؤسسة ،أو جزء
منيا فقط ،أو جزء مف نشاطيا ،أو كؿ نشاطيا.2
فالمستخدـ قد يكوف مالكا لمؤسسة تضـ مجموعة مف الفروع ،يشتغؿ العامؿ في واحد منيا أو
يشتغؿ في إحدى الوحدات ،إذ يخضع قانونا لعدة مؤسسات ينتقؿ مف مؤسسة إلى أخرى ،حيث يصبح
يعمؿ تحت سمطة رئاسية مختمفة.3
في حالة تجمع الشركات ،فإف الفقو والقضاء يرجعاف إلى عنصر التبعية لممؤسسة التي ليا
الشخصية المعنوية فيي التي ليا صفة المستخدـ ،حيث يتـ البحث عف معرفة المؤسسة المعترؼ ليا
بالشخصية المعنوية التي يكوف العامؿ تابع ليا ،ومعرفة كذلؾ ىؿ العامؿ في خدمة المستخدـ صاحب
المقاولة التي تتعدد مؤسساتيا ،أو يعمؿ لدى مؤسسة أخرى بصفة مؤقتة كما في حالة ندب العامؿ إلى
جية أخرى ،تظؿ صفة المستخدـ في األصؿ لمجية التي ندبت العامؿ حتى لو كانت الجية المنتدب
1

محمد شريؼ عبد الرحماف أحمد ،مرجع سابؽ ،ص .206

2

بنػاني محمػد سػعيد ،قػانوف الشػغؿ بػالمغرب فػي ضػوء مدونػة الشػغؿ المغربيػة-عالقػات الشػغؿ الفرديػة ،-الجػزء الثػاني
المجمد األوؿ ،مطبعة النجاح الجديدة ،المغرب  ،2007ص .69

3

بوعبيد الترابي ،مرجع سابؽ  ،ص .65
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إلييا تدفع لو األجر وتمارس عميو سمطاتيا ،أما الجية المنتدب إلييا العامؿ تصبح ىي المستخدـ إذا
أبرمت عقد عمؿ جديد معو ،ويوقؼ عقد عممو مع الجية األصمية لحيف انتياء االنتداب.1
أما في حالة المقاولة مف الباطف ،فإف المستخدـ ىو المقاوؿ مف الباطف الذي يستخدـ العماؿ
إلنجاز عممية المقاولة مف الباطف ،بالرغـ مف أف العممية تنفذ في نفس مكاف عمؿ المقاوؿ األصمي
ألف المقاوؿ مف الباطف ىو مف يتولى عممية إبراـ عقود العمؿ مع العماؿ الذيف يختارىـ بمحض إرادتو
ويدفع ليـ أجورىـ تحت إشرافو وتوجييو ،مع ذلؾ فإف المشرع المصري ومف أجؿ حماية حقوؽ ىؤالء
العماؿ ،قرر أحقيتيـ في مطالبة كؿ مف المقاوؿ األصمي والمقاوؿ مف الباطف مباشرة بحقوقيـ بالقدر
الذي يكونوف مدينيف بو تجاه المقاوؿ مف الباطف ،ويكوف ىذا األخير مسؤوال بالتضامف مع المقاوؿ
األصمي عف الوفاء بااللتزامات التي يفرضيا قانوف العمؿ.2
وفي المقابؿ ،أشارت المادة  19مف مدونة الشغؿ المغربية في فقرتيا الثانية إلى الحالة التي
يكوف فييا العامؿ مرتبطا بعقد عمؿ غير محدد المدة ،و يتـ نقمو في إطار الحركة الداخمية داخؿ
المؤسسة أو المقاولة أو مجموعة المقاوالت كالشركات القابضة ،حيث يستفيد العامؿ المنقوؿ بنفس
الحقوؽ والمكتسبات الناشئة عف عقد عممو وذلؾ بغض النظر عف المصمحة أو الفرع أو المؤسسة
التي يعمؿ بيا ،وبغض النظر أيضا عف المياـ المسندة إليو ما لـ يتفؽ الطرفاف عمى مزايا أكثر فائدة
لمعامؿ.3
بذلؾ ،يكوف المشرع المغربي قد أخذ بوحدة جميع الشركات داخؿ المجموعة ،واعتبرىا جميعيا
متوفرة عمى صفة المستخدـ في مواجية العماؿ المشتغميف بيا ،وذلؾ عند وجود التحاـ اقتصادي بينيا
إلى حد اعتبارىا مقاولة واحدة ،والدافع وراء وضع الفقرة الثانية مف المادة  19السالفة الذكر ىو انتشار
ظاىرة مجموعة الشركات في اآلونة األخيرة.4

1

محمد حسيف منصور ،مرجع سابؽ ،ص .288

2

غػالي كحمػة ،اسػتم اررية عالقػة العمػػؿ وتغييػر الوضػعية القانونيػة لمييئػة المسػػتخدمة ،أطروحػة دكتػوراه عمػوـ ،تخصػػص
قانوف اجتماعي ،كمية الحقوؽ والعموـ السياسية ،جامعة وىراف  ،2السنة الجامعية  ،2017/2016ص .23

3

بوعبيد الترابي ،مرجع سابؽ ،ص .65

4

بناني محمد سعيد ،مرجع سابؽ ،ص ص .613 ،612
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مف خالؿ ما سبؽ ،تطرح مسألة تحديد المستخدـ عدة إشكاالت ،ليكتفي المشرع الجزائري بربط
استم اررية عقود العمؿ بضرورة حدوث تغيير في الوضعية القانونية لمييئة المستخدمة دوف تقديـ أدنى
فكرة عف ىذه الييئة المستخدمة التي تقصدىا المادة ،وال حتى المعيار الذي يعتمد عميو في تحديد
المستخدـ ،عمى الرغـ مف الصعوبات التي تثيرىا مسألة تحديد المستخدـ في ظؿ التطورات االقتصادية
وما صاحبيا مف تطور عالقات العمؿ ،فمـ ييتـ بالجية التي تقوـ باستخداـ العامؿ بقدر حرصو عمى
ضماف استم اررية عالقة عممو عندما يحدث تغيير في الوضعية القانونية لمييئة المستخدمة.
الفقرة الثانية
حاالت تغيير الوضعية القانونية لمييئة المستخدمة
نص المشرع الجزائري عمى ضرورة حدوث تغيير في الوضعية القانونية لمييئة المستخدمة دوف
النص ولو عمى سبيؿ المثاؿ عمى الحاالت التي يمكف أف تتغير فييا الييئة المستخدمة ،أو حتى
التصرفات القانونية التي تؤدي إلى تغيير الوضعية القانونية لمييئة المستخدمة ،وىو ما لـ يغفمو
المشرع الفرنسي ،1وكذا المغربي الذي نص في المادة  19مف مدونة الشغؿ المغربية عمى وجوب
استم اررية عالقة العمؿ عند تغيير الوضعية القانونية لممستخدـ ،أو عمى الطبيعة القانونية لممؤسسة
عمى األخص بسبب اإلرث أو البيع أو اإلدماج.
وبذلؾ ،يشمؿ تغيير الوضعية القانونية لمييئة المستخدمة جميع الحاالت التي يتغير فييا المركز
القانوني لممستخدـ بإحدى التصرفات الناقمة لمممكية أو غير الناقمة لمممكية ،وسواء مس ىذا التغيير
شخص المستخدـ أو الطبيعة القانونية لممؤسسة المستخدمة.2
أوال :تغيير الوضعية القانونية لممستخدم
تغيير الوضعية القانونية لممستخدـ ىو ذلؾ التغيير الذي يقع عمى شخص مالؾ المؤسسة أو
المنتفع بيا أو مستغميا ،وليس المؤسسة ذاتيا التي تحتفظ بذاتيتيا ،وتستمر في ممارسة نفس نشاطيا

Article L1224-1du C. trav. fr.
2

1

مسرور جماؿ ،تغيير المركز القانوني لممشغؿ ،مجمة القانوف واألعماؿ ،العدد ،2جامعة الحسف األوؿ ،المغرب
 ،2017ص .40
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السابؽ دوف أي تغيير ،أي انتقاؿ المؤسسة مف شخص آلخر ،سواء كاف طبيعيا أو معنويا ،بإحدى
التصرفات الناقمة لمممكية أو غير الناقمة لمممكية.1
بناء عمى ذلؾ ،تغيير الوضعية القانونية لممستخدـ ىو تغيير شخص المستخدـ ،مع بقاء نفس
المؤسسة ونفس النشاط ولكف تحت إدارة جديدة.
وفي ىذا الشأف ،نجد القضاء الفرنسي يقضي بتطبيؽ نص المادة L1224-1مف قانوف العمؿ
الفرنسي الحالي التي تتضمف قاعدة استم اررية عقود العمؿ عند تغيير الوضعية القانونية لمييئة
المستخدمة ،ميما كاف الشكؿ الذي اتخذه ىذا التغيير ،2تحقيقا لالستقرار الميني لمعامؿ دوف األخذ
بعيف اإلعتبار الشكؿ الذي تـ بو التغيير ،إذ اىتـ القضاء بالنتائج المترتبة عف ىذا التغيير وما إذا
ترتب عميو استمرار النشاط اإلقتصادي لممؤسسة أـ ال ،باعتبار ىذا الشرط ىو أىـ شروط استم اررية
عالقة العمؿ.3
غير أف القضاء المصري فرؽ في تطبيقو لمبدأ انتقاؿ عقود العمؿ بانتقاؿ المؤسسة إلى
المستخدـ الجديد ،سواء بتصرفات إرادية ناقمة لمممكية أو تمؾ غير الناقمة لمممكية كما يمي:
 اشترط القضاء المصري لبقاء عقود العمؿ المبرمة مع المستخدـ القديـ واستمرارىا معالمستخدـ الجديد ،أف يكوف ىذا األخير قد انتقمت إليو المؤسسة بتصرؼ ناقؿ لمممكية كاإلرث أو
الوصية أو اليبة أو البيع ولو كاف بالمزاد العمني ،4حيث أف التصرؼ الناقؿ لمممكية كالبيع أيا كاف
1

غالي كحمة ،مرجع سابؽ ،ص .60
Article L1224-1 du Code du travail français, dispose que: ''Lorsque survient une modification
dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion,
transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au
jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ''.

2

ذكرت ىذه المادة عدة حاالت تؤدي إلى تغيير الوضعية القانونية لممستخدـ ،ولكنيا وردت عمى سبيؿ المثاؿ ،مف
خالؿ استعماؿ عبارة " ،" notammentليفتح المشرع الفرنسي بذلؾ المجاؿ أماـ القضاء إلضافة حاالت أخرى.
3

بقة عبد الحفيظ ،الحماية القانونية لمعامؿ في ظؿ الخوصصة والتسريح اإلقتصادي ،مرجع سابؽ ،ص .74

4

ذلؾ حسب ما جاءت بو المادة  09مف قانوف العمؿ المصري ،السابؽ الذكر ،وىو ما أكده أيضا العديد مف مشرعي
الدوؿ األخرى ،كما ىو الحاؿ مثال بالنسبة لممشرع السوري الذي نص في المادة  12مف قانوف  2010رقـ ،17
المشار إليو سابقا ،عمى أنو  ":ال يترتب عمى إدماج المنشأة في غيرىا أو انتقاليا باررث أو الوصية أو اليبة أو اريجار أو
البيع ولو كان بالمزاد العمني أو غير ذلك من التصرفات إنياء عقود استخدام عمال المنشأة ،ويكون أصحاب العمل السابقون
مسؤولون بالتضامن مع الخمف عن تنفيذ جميع االلتزامات الناشئة عن ىذه العقود حتى تاريخ التنازل".
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نوعو ،حتى ولو كاف بالمزاد العمني ال يؤثر عمى حقوؽ العماؿ وتبقى عقودىـ سارية ،وقد أضاؼ
المشرع المصري البيع بالمزاد العمني في القانوف الممغى رقـ  137لسنة  ،1981وىو الذي تـ دوف
إرادة المستخدـ السابؽ بأمر القضاء ،فانتقاؿ ممكية المؤسسة بالبيع الجبري ال ينشئ ممكية جديدة
لمراسي عميو المزاد ،وانما مف شأنو أف ينقؿ ممكية المبيع مف المديف أو الحائز ويبقى العقد قائما بقوة
القانوف بيف العامؿ والمستخدـ.1
 أما في حالة تغيير المستخدـ بناء عمى تصرؼ إرادي غير ناقؿ لمممكية كاإليجار ،أوالتأميـ ،2أو إلغاء امتياز المرفؽ العمومي ،فإف عقود العمؿ ال تستمر في ىذه الحالة ،وقد استند
القضاء المصري فيما توصؿ إليو إلى القوؿ بأف التصرفات المنصوص عمييا في المادة 85مف قانوف
العمؿ المصري القديـ رقـ 91لسنة  1959واف كانت لـ تنص عمى اإليجار ،ذىب القضاء إلى عدـ
استمرار عقود العمؿ في حالة اإليجار ألنو ال يعتبر مف قبيؿ التصرفات الناقمة لمممكية بؿ عمال مف
أعماؿ اإلدارة بحسب األصؿ ،وليذا فإف الحقوؽ وااللتزامات الناشئة عف عقود العمؿ المبرمة مع مالؾ
المؤسسة تظؿ قائمة في ذمة ىذا المالؾ باعتباره مستخدما ،وال تنتقؿ إلى المستخدـ الجديد بمقتضى
اإليجار ،فيذا األخير ال يمتزـ باستخداـ العماؿ ،وكذلؾ فإف انتياء اإليجار ال يؤدي إلى استمرار عقود
العمؿ ،ألف انتياء اإليجار ال يجعؿ المالؾ الذي تعود إليو المؤسسة أو غيره خمفا ثـ ينقضي العقد.3
ولكف ىذا التوجو القضائي انتقد مف طرؼ الفقو المصري ،معتب ار أف القضاء قد التزـ بمجرد
التفسير المفظي لعبارة أو "غير ذلؾ مف التصرفات" المنصوص عمييا في المادة  85أعاله ،متجاو از
األساس الذي جاءت مف أجمو وىو تحقيؽ استقرار العامؿ وتغميب صمتو بالمؤسسة في ذاتيا عمى
مجرد الصمة بالمستخدـ ،وىو ما جعؿ المشرع المصري يأخذ بيذا التفسير مف خالؿ النص صراحة
1

غالي كحمة ،مرجع سابؽ ،ص ص .61 ،60

2

تجر اإلشارة إلى أف التأميـ ىو تحويؿ الممكية الخاصة إلى ممكية عامة لمدولة ،وذلؾ لضرورات تراىا الدولة سياسية
كانت أو اجتماعية أو اقتصادية ،ويتخذ التأميـ إحدى الصورتيف:

 التأميـ الكمي :أي نقؿ المشروع بأكممو إلى الممكية العامة ،حيث تنتيي شخصيتو المعنوية ويذوب في شخص قانونيجديد ،سواء كاف مؤسسة أو ىيئة أو شركة عامة.
 التأميـ الجزئي :وىو نقؿ ممكية أسيـ المشروع المؤمـ كميا أو بعضيا إلى الدولة ،مع بقاء المشروع عمى حالو بشكموالقانوني السابؽ.
أحمد عبد الوىاب سعيد ،مرجع سابؽ ،ص .95
3

غالي كحمة ،مرجع سابؽ ،ص.61
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في المادة  09مف قانوف العمؿ الجديد عمى كوف عقود العمؿ ال تنتيي في حالة انتقاؿ ممكية المؤسسة
باإلرث أو الوصية أو اليبة أو البيع أو النزوؿ أو اإليجار ،أو غير ذلؾ مف التصرفات ،ومف بيف ىذه
التصرفات أيضا التأميـ ،ففي حالة انتقاؿ ممكية المؤسسة إلى الدولة فإف عقود العمؿ تبقى سارية
المفعوؿ بقوة القانوف مع المستخدـ الجديد ،ونفس الشيء في حالة نزع الممكية ألجؿ المنفعة العامة.1
يتضح مف كؿ ما سبؽ ،أف قاعدة استم اررية عقود العمؿ تطبؽ عند حدوث تغيير في المركز
القانوني لممستخدـ ،ميما كاف نوع التغيير أو شكمو ،حيث أف ىذا التغيير يشمؿ جميع التصرفات
الناقمة لمممكية أو غير الناقمة لمممكية ،الميـ أف يستمر نشاط المؤسسة وال يتوقؼ ألي سبب مف
األسباب.
ثانيا :تغيير الطبيعة القانونية لممؤسسة
يعتبر تغيي ار في الطبيعة القانونية لممؤسسة كؿ تغيير يمس شكميا القانوني عامة ،أو إذا مس
ىذا التغيير جزءا منيا ،2ومف أىـ الحاالت التي تتغير فييا الطبيعة القانونية لممؤسسة:
 االندماج أو االنفصاؿ كأف تتخمى المؤسسة عف أحد فروعيا ،لينفصؿ ويستقؿ مكونا بذلؾشركة أو مؤسسة منفردة بذاتيا وىو ما يعرؼ باالنفصاؿ ،أو العكس عف طريؽ االندماج المتمثؿ في
اتحاد مؤسستيف أو أكثر لتشكيؿ مؤسسة واحدة جديدة ،3وفي ىذا الشأف نجد القانوف المصري نص
صراحة عمى أنو ":ال يترتب عمى اندماج المنشأة مع غيرىا  ...إنياء عقود استخدام عمال
المنشأة" ،4م ا يفيد بأف انقضاء الشركة المندمجة وزواؿ شخصيتيا المعنوية ليس لو أثر عمى عقود
1

أحمد شوقي محمد عبد الرحماف ،شرح قانوف العمؿ الجديد والتأمينات االجتماعية في الفقو والقضاء المصري
والفرنسي ،منشأة المعارؼ ،اإلسكندرية  ،2008ص.224
BOUANAKA Essaïd, Stabilité ou précarité des rapports de travail en cas de la modification
dans la situation juridique de l’employeur, communication au colloque national, L’impact de la
conjoncture économique sur la relation de travail dans le droit algérien, op.cit, p 13.

3

2

مما تجدر اإلشارة إليو ،أف االندماج يتـ بطريقتيف:
 إما عف طريؽ الضـ :وذلؾ متى اندمجت مؤسسة في مؤسسة أخرى ،فتنقضي شخصية المؤسسة المندمجةوتمتصيا الدامجة.
 -واما عف طريؽ االتحاد :الذي يؤدي إلى انقضاء المؤسسات المندمجة وميالد مؤسسة جديدة.

4

المادة  09مف قانوف العمؿ المصري رقـ  12لسنة  2003السابؽ الذكر ،وفي ىذا الشأف قضت محكمة النقض
المصرية بأف  ...":انتقال ممكية المنشأة من صاحب العمل إلى غيره بأي تصرف ميما كان نوعو بما في ذلك إدماجيا في=
182

الباب الثاني/الفصل األول

قاعدة استمرارية عقود العمل عند تغيير الوضعية القانونية لمييئة المستخدمة

العمؿ التي أبرمتيا ،فتبقى ىذه العقود سارية مع الشركة الجديدة باعتبارىا المستخدـ الجديد ،تطبيقا
لمبدأ االنتقاؿ الشامؿ لمذمة المالية الذي يميز االندماج عف غيره مف العمميات المشابية.1
 كما تطبؽ قاعدة استم اررية عالقة العمؿ عمى جميع حاالت الخوصصة التي يتـ بموجبياانتقاؿ مؤسسات القطاع العاـ إلى القطاع الخاص ،حيث تحؿ مؤسسة أو شركة مف القطاع الخاص
محؿ مؤسسة القطاع العاـ المخوصصة في الوفاء بآثار عقود العمؿ السابقة ،وتصبح مؤسسة القطاع
الخاص مسؤولة عف آثار عقود العمؿ الخاصة بالمؤسسة السابقة ،فتعددت التعريفات المقدمة
لمخوصصة ،2ولكنيا اشتركت في أنيا تحويؿ ممكية أو تسيير المؤسسات العمومية االقتصادية مف
القطاع العاـ إلى القطاع الخاص ،وفي ىذا الشأف عرفت المادة  13مف األمر  04/01المتعمؽ
بخوصصة المؤسسات االقتصادية ،الخوصصة بأنيا":كل صفقة تتجسد في نقل الممكية إلى أشخاص
طبيعيين أو معنويين خاضعين لمقانون الخاص من غير المؤسسات العمومية ،وتشمل ىذه الممكية
كل رأسمال المؤسسة أو جزء منو تحوزه الدولة بصفة مباشرة أو غير مباشرة و/أو األشخاص
المعنويين الخاضعين لمقانون العام وذلك عن طريق التنازل عن أسيم أو حصص اجتماعية أو
اكتتابا لمزيادة في رأسمال األصول التي تشكل وحدة استغالل مستقمة في المؤسسات التابعة
لمدولة".3
وبما أف الخوصصة تؤدي إلى تغيير المالؾ سواء عف طريؽ التنازؿ أو تمميؾ أسيـ لمعماؿ أو
البيع بسعر ثابت لممؤسسات والمشاريع المتنازؿ عنيا أو المباعة ،ىذا التنازؿ الذي يكوف لفائدة
= أخرى ،ال يؤثر في عقد العمل ،ويبقى العقد قائما بقوة القانون بين العامل وصاحب العمل الجديد ،وينصرف إليو أثره

ويكون مسؤوال عن تنفيذ كافة االلتزامات المترتبة عميو" ،نقال عف أحمد عبد الوىاب سعيد ،مرجع سابؽ ،ص .309
1
2

أحمد عبد الوىاب سعيد ،المرجع نفسو ،ص .308
ونشير ىنا إلى أف الخوصصة مصطمح ظير في قاموس" "webstarسنة  ،1983ترجمة لمكممة االنجميزية
" ،"privatizeحيث كانت أوؿ مبادرة في طرح برنامج ىذه السياسة مف قبؿ رئيسة الوزراء البريطانية "مارجريت
تاتشر" ،ويرتبط ظيور ىذا المصطمح بإعالنيا عاـ  1979التزاميا بتحويؿ المشروعات الممموكة لمدولة إلى القطاع
الخاص وبالتحديد إلى أسيـ وأنصبة خاصة ،محمد عبد اهلل الظاىر ،مرجع سابؽ ،ص.156

3

كانت المادة /01ؼ 2مف األمر  22/95المتعمؽ بخوصصة المؤسسات العمومية االقتصادية ،الممغى ،تعرؼ
الخوصصة بأنيا  ":تتجسد عممية الخوصصة إما في تحويل ممكية كل األصول المادية أو المعنوية من مؤسسة عمومية أو
جزء منيا ،أو كل رأسماليا أو جزء منو لصالح أشخاص طبيعيين أو معنويين تابعين لمقانون الخاص ،إما في تحويل تسيير
مؤسسات عمومية إلى أشخاص طبيعيين أو معنويين تابعين لمقانون الخاص ،وذلك بواسطة صيغ تعاقدية يجب أن تحدد
كيفيات تحويل التسيير وممارستو وشروطو".
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أشخاص طبيعييف ،1كاف ال بد مف البحث عف آليات قانونية لتحقيؽ استقرار اليد العاممة بما يحقؽ
التوازف اإلقتصادي واالجتماعي ،وىو ما يتحقؽ بإعماؿ قاعدة استم اررية عالقات العمؿ ،ولكف يرتبط
تطبيؽ قاعدة استمرار عقود العمؿ مع المؤسسة العمومية المنتقمة إلى القطاع الخاص باستمرار
نشاطيا اإلقتصادي ،وبيذا فإف تطبيؽ قاعدة استم اررية عالقات العمؿ قد يصطدـ بالخوصصة الكمية
خاصة في حالة عدـ تقبؿ المستخدـ أعباء اجتماعية جديدة ،2مما يجعؿ تطبيؽ قاعدة استم اررية عقود
العمؿ تحت رحمة المستخدـ.
مف ذلؾ ،تستمر عقود العمؿ متى استمرت المؤسسة تحت أي شكؿ ،فال يؤثر في االستمرار أف
تصبح المؤسسة فردية بعد أف كانت شركة واستقالؿ أحد الشركاء بإدارتيا ،أو إذا حؿ شخص طبيعي
محؿ شخص معنوي ،وأيضا إذا تحولت شركة مجيولة االسـ إلى شركة ذات المسؤولية المحدودة ،وىو
ما كرسو االجتياد القضائي الفرنسي.3
وذكر االجتياد القضائي الجزائري لممحكمة العميا حاالت تتغير فييا الوضعية القانونية لمييئة
المستخدمة ،فجاء في أحد ق ارراتيا ":إذا حدث تغيير في الوضعية القانونية لمييئة المستخدمة ...وحيث
أف ىذا التغيير قد يط أر مف خالؿ االستخالؼ ،البيع ،الضـ ،تغيير الطبيعة".4
انطالقا مما سبؽ ،فقد تـ استعماؿ عبارة تغيير الوضعية القانونية لمييئة المستخدمة في المادة
74مف قانوف  ،11/90لمداللة عمى مجموعة مف الحاالت التي تستمر فييا عقود العمؿ مع المستخدـ
الجديد ،نتيجة حدوث تغيير في المركز القانوني لممستخدـ أو في الطبيعة القانونية لممؤسسة ،ىذه
األخيرة التي ال يوجد أي نص قانوني يذكرىا حتى ولو كاف ذلؾ عمى سبيؿ المثاؿ ،ولكف تنتقؿ العقود
بقوة القانوف وتعتبر متصمة مف وقت استخداـ العامؿ لدى المستخدـ القديـ ،كما لو كانت قد أبرمت
معو منذ البداية.
1

قريف الطاىر ،سمطة صاحب العمؿ في التسريح لسبب اقتصادي ،أطروحة دكتوراه عموـ ،فرع القانوف الخاص ،كمية
الحقوؽ ،جامعة اإلخوة منتوري قسنطينة ،سنة  ،2017/2016ص .167

2

بوالق اررة زايد ،حماية المركز القانوني لمعامؿ إثر خوصصة المؤسسة العمومية في القانوف الجزائري ،مجمة العموـ
اإلنسانية ،جامعة أـ البواقي ،العدد  ،07الجزء  ،02جواف  ،2017ص .685

3

غالي كحمة ،مرجع سابؽ ،ص .63

4

قرار المحكمة العميا ،الغرفة االجتماعية ،رقـ  ،196348الصادر بتاريخ  11أفريؿ  ،2000المجمة القضائية ،العدد
 ،02سنة  ،2001ص.155
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الفرع الثاني
وجوب سريان عقود العمل وقت تغيير الييئة المستخدمة
يفترض ىذا الشرط وجود عقود عمؿ سارية في تاريخ حدوث التغيير في الوضعية القانونية
لمييئة المستخدمة ،تنتقؿ مقتضياتيا بقوة القانوف إلى المستخدـ الجديد ليتحمميا كما ىي ،حفاظا عمى
حقوؽ العماؿ بعد حدوث التغيير.
وبيذا الشرط يكوف المشرع قد استبعد العقود التي أنييت قبؿ ىذا التغيير ،فال يمكف أف تنتقؿ
بقوة القانوف إلى المستخدـ الجديد ،وىذا ميما كاف سبب اإلنياء ،سواء كاف مف جانب العامؿ
كاالستقالة مثال أو مف جانب المستخدـ كالتسريح ،كما ال يمكف لمعامؿ أف يطالب المستخدـ الجديد
بالتعويض عف التسريح الذي قاـ بو المستخدـ القديـ ،ولكف إذا ثبت أف المستخدـ القديـ اتفؽ مع
المستخدـ الجديد عمى حرماف العامؿ مف انتقاؿ عقد عممو واستم اررية عالقة عممو مع المستخدـ
الجديد ،ففي ىذه الحالة يعتبر التسريح تعسفيا.1
غير أف اشتراط سرياف عقود العمؿ وقت التغيير يطرح عدة تساؤالت ،ألف القوؿ بانتقاؿ عقود
العمؿ بما فييا إلى المستخدـ الجديد ىؿ يشمؿ جميع العقود ميما كاف نوعيا؟ ،إذ لـ يميز المشرع ىنا
بيف ما إذا كاف العقد محدد المدة أو غير محدد المدة ،ويحدث أيضا أف يكوف العامؿ تحت التجربة
لمتأكد مف قدراتو (الفقرة األولى) ،كما يحدث أف يكوف العامؿ في حالة تعميؽ لعالقة عممو ،فما مصير
عالقة العمؿ في مثؿ ىذه الحاالت؟ (الفقرة الثانية).
الفقرة األولى
مصير عقد العمل المحدد المدة وعقد العمل تحت التجربة
يعتبر عقد العمؿ وسيمة قانونية لقياـ عالقة العمؿ بيف العامؿ والمستخدـ ،لذلؾ فمف المسائؿ
األولية الواجب تحديدىا ىو معرفة ما إذا كنا بصدد عقد عمؿ أو ال ،حيث اتجو المشرع إلى تعريؼ

1

مسعوداف إلياس ،مبدأ المحافظة عمى عالقات العمؿ في حالة تغيير المركز القانوني لممستخدـ ،مرجع سابؽ ،ص
ص .160 ،159
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عقد العمؿ انطالقا مف العناصر المميزة لو وخاصة عنصر التبعية ،1كما سبؽ توضيح ذلؾ ،فنجد مف
عرؼ عقد العمؿ بأنو » :عقد يمتزـ العامؿ بموجبو العمؿ لحساب صاحب العمؿ تحت سمطتو واشرافو
مقابؿ أجر لمدة محددة أو غير محددة « ،2في حيف يرى جانب آخر مف الفقو بأنو »:اتفاؽ يتعيد
بمقتضاه أحد طرفيو بأداء عمال ماديا تحت إدارة طرؼ آخر في مقابؿ أجر يحصؿ عميو« ،أما
التعريؼ الذي نراه أكثر شمولية ىو الذي يرى بأف عقد العمؿ ىو »اتفاؽ يمتزـ بموجبو أحد األشخاص
بالعمؿ لحساب شخص أخر وىو صاحب العمؿ ،وتحت إشرافو وادارتو وتوجييو ،لمدة محددة أو غير
محددة ،مقابؿ أجر معيف ومحدد سمفا«.3
مػػف ذلػػؾ ،فإننػػا نميػػز بػػيف مػػا إذا كػػاف العقػػد السػػاري عنػػد حػػدوث التغييػػر فػػي الوضػػعية القانونيػػة
لمييئػػة المسػػتخدمة عقػػد عمػػؿ محػػدد المػػدة أو غيػػر محػػدد المػػدة ،وبػػيف مػػا إذا كػػاف عقػػد العمػػؿ تحػػت
التجربة ولـ يتـ بعد ترسيـ العامؿ قبؿ تغيير الييئة المستخدمة ،ألف المستخدـ يمكف لو إخضاع العامؿ
إلػػى فت ػرة مػػف التجربػػة قبػػؿ تثبيتػػو لمتحقػػؽ مػػف قد ارتػػو وميا ارتػػو ،وليػػذا التسػػاؤؿ الػػذي يبقػػى مطروحػػا مػػا
مصير كؿ ىذه العقود عند تغيير الوضعية القانونية لمييئة المستخدمة؟.
أوال :مصير عقد العمل المحدد المدة
األصؿ في عقد العمؿ أنو غير محدد المدة ،كما سبقت دراسة ذلؾ ،4استثناؤه عقد العمؿ
المحدد المدة ،حيث أف القانوف لـ يميز بيف القواعد التي تحكـ عقود العمؿ غير محددة المدة وتمؾ
القواعد التي تحكـ عقود العمؿ محددة المدة ،إال في بعض الحاالت والجوانب التي أقر ليا أحكاما
خاصة ،ىذا األخير الذي يتميز بأحكاـ خاصة تميزه عف الغير محدد المدة ،فيؿ تشممو القاعدة
المنصوص عمييا في المادة  74قانوف 11/90؟.

1

أورد المشرع الجزائري في المادة  08مف قانوف  11/90المتعمؽ بعالقات العمؿ ،تعريفا عاما لعقد العمؿ معتمدا في
ذلؾ عمى الشكمية ،باإلضافة إلى عنصر التبعية ،وتجدر اإلشارة ىنا إلى العناصر األساسية لعقد العمؿ المتمثمة في
العمؿ ،األجر التبعية وعنصر الزمف ،ىذه العناصر ىي التي تميزه عف بقية العقود.

2

القريشي جالؿ مصطفى ،مرجع سابؽ ،ص . 80

3

أحمية سميماف ،التنظيـ القانوني لعالقات العمؿ في التشريع الجزائري -عالقة العمؿ الفردية ،-الجزء الثاني ،ديواف
المطبوعات الجامعية ،الجزائر ،2002ص .15

4

راجع في ذلؾ المبحث الثاني مف الفصؿ األوؿ مف الباب األوؿ ،ص  36وما يمييا.
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لـ يميز المشرع الجزائري بيف عقد العمؿ المحدد المدة وغير المحدد المدة مف حيث اإلستفادة
مف قاعدة استم اررية عالقة العمؿ عند تغيير الييئة المستخدمة ،حيث ورد نص المادة  74عاما دوف
تخصيصو لنوع معيف مف العقود ،ما يفيـ منو أف عقود العمؿ المحددة المدة ىي األخرى تستفيد مف
ىذه القاعدة ،ما داـ أف اليدؼ مف وضع ىذه القاعدة كما سبؽ توضيحو ىو توفير أكثر حماية لمعماؿ
بتأميف مناصب عمميـ.
وانطالقا مف ذلؾ ،تستمر عالقة العمؿ حتى ولو كانت محددة المدة بعد تغيير الوضعية
القانونية لمييئة المستخدمة ،لما ليذه القاعدة مف آثار عمى حقوؽ العماؿ ،أىميا استقرار العامؿ في
عممو ،1ليكمؿ العامؿ تنفيذ المدة المتبقية مف العقد مع المستخدـ الجديد ،ىذا األخير الذي يقرر بعد
انتياء مدة العقد تجديد العقد أو إنيائو ،إذا لـ يتضمف العقد المبرـ مع المستخدـ السابؽ أي بند يتعمؽ
بتجديد العقد ،وليذا جاءت صياغة المادة  74عامة بما يفيد عدـ التخصيص لنوع معيف مف العقود
ألف تخصيص ىذه القاعدة لعقود العمؿ الغير محددة لمدة فقط ينقص مف الدور الحمائي الذي تمعبو
ىذه القاعدة ويحد مف فعاليتيا ،خاصة وأف أغمب المؤسسات االقتصادية تعتمد في نشاطيا عمى عقود
العمؿ المحددة المدة ،نظ ار لممرونة التي تتميز بيا ىذه العقود.
وفي ىذا الشأف ،نجد محكمة النقض الفرنسية قد ذىبت إلى تطبيؽ قاعدة استم اررية عقود العمؿ
عمى عقود العمؿ المحددة المدة ،فيستمر العامؿ المؤقت في منصبو ليكمؿ مدة العقد المتبقية مع
المستخدـ الجديد ،وفقا لما ىو متفؽ عميو في العقد المبرـ مع المستخدـ السابؽ ،حيث ال يستطيع
المستخدـ الجديد إنيائو قبؿ انقضاء مدتو.2
ثانيا :مصير عقد العمل تحت التجربة
فترة التجربة ىػي فتػرة تمييديػة سػابقة لمتعاقػد النيػائي ،اليػدؼ منيػا التعػرؼ عػف كثػب عػف مػدى
كفايػة العامػؿ الفنيػة ولياقتػو ومػدى اسػتعداده الجسػمي والنفسػي لمقيػاـ بالعمػؿ المطمػوب منػو ،كمػا تسػمح
ىػذه الفتػرة لمعامػؿ بػالوقوؼ بنفسػو والتحقػؽ مػف مالءمػة ظػروؼ العمػؿ ،كمػا تمكنػو مػف إظيػار كفاءتػو

Transfert d’entreprise: Les conséquences en matière de personnel, CNEA, Fsjt divers, septembre
2017, p 03.
2
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واسػتعداداتو لمقيػاـ بالعمػؿ الموكػؿ إليػو ،حتػى يقػرر بعػد ذلػؾ العامػؿ أو المسػتخدـ إبػراـ عقػد العمػؿ أو
عدـ إبرامو.1
فالمرحمة التجريبية إذف ىػي المرحمػة التػي يوضػع فييػا العامػؿ الجديػد تحػت المالحظػة ،وىػي فػي
نفس الوقت فرصػة لػو إلثبػات ميارتػو وخبرتػو فػي إتقػاف العمػؿ الػذي كمػؼ بػو ،ونتائجػو ىػي التػي ترسػـ
مصير عالقة العمؿ ،وما تجدر اإلشارة إليو أنو في ظؿ قانوف العمؿ السػاري المفعػوؿ لػـ يعػد إخضػاع
العامؿ الجديد لفترة التجربة أم ار إلزاميػا ،2ومػف ثػـ يجػوز لممسػتخدـ االسػتغناء عنيػا ،وذلػؾ عمػى خػالؼ
القوانيف السابقة.3
وبما أننا بصدد تحديد العقود التي تشمميا المادة  ،74ففي رأينا ،إف حدث وكاف العامؿ تحت
التجربة وحدث تغيير في الوضعية القانونية لمييئة المستخدمة ،فإنو يستمر في العمؿ تحت التجربة
وحسب المدة المتفؽ عمييا مع المستخدـ السابؽ ،كما أنو يستفيد مف استم اررية عالقة عممو ما داـ أف
القانوف استعمؿ في نص المادة  74عبارة " تبقى جميع عالقات العمؿ المعموؿ بيا قائمة بيف
المستخدـ الجديد والعماؿ" التي تفيد التعميـ عمى جميع أنواع عالقات العمؿ حتى ولو كانت تحت
التجربة ،فمو أراد المشرع استثناء عقود التجريب لما جاء نصو شامال باستعماؿ عبارة جميع عالقات
العمؿ ،فمـ يشترط المشرع أف يكوف العقد نيائي ،ولكف ما يتميز بو عقد العمؿ تحت التجربة أف
مصير العامؿ تحت التجربة بتثبيتو في منصبو أو عدـ تثبيتو بعد انتياء فترة التجربة يبقى متوقؼ
عمى موافقة المستخدـ الجديد ،4باعتباره أصبح يعمؿ تحت إشرافو وادارتو ،ألف تثبيت العامؿ في
منصبو متوقؼ عمى المستخدـ الجديد الذي آلت إليو ىذه العالقة ،وبذلؾ فيو المسؤوؿ عف تقرير
مصير عالقة العمؿ بعد انتياء فترة التجربة ،وذلؾ بتقديره مدى كفاءة العامؿ خالؿ فترة التجربة ،وىؿ

KORICHE Mohammed Nasr Eddine, Droit du travail, op.cit, p131.

1

2

المادة /18ؼ 1مف قانوف  11/90المتعمؽ بعالقات العمؿ" :يمكن أن يخضع العامل الجديد توظيفو لمدة تجريبية."...

3

المادة  57مف قانوف  12/78المتضمف القانوف األساسي لمعامؿ والممغى ،نصػت عمػى أنػو " :يخضـع المترشـح المعـين
حديثا لممالحظة لمدة تجريبية."...
Le transfert des contrats de travail en cour, article publié le 15/03/2019, sur le site:
www.entrprises.cc-paris-idf.fr
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كانت مرضية أو ال ،وانطالقا مف ذلؾ تقرير تثبيت العامؿ في منصب عممو ،أو تمديد ىذه الفترة أو
إنيائيا.1
الفقرة الثانية
مصير عقود العمل الموقوفــة مؤقتا
عقد العمؿ الموقوؼ مؤقتا ىو ذلؾ العقد الذي استفاد صاحبو مف تعميؽ عالقة عممو إلحدى
األسباب القانونية أو االتفاقية التي سبقت دراستيا في الباب األوؿ مف ىذا البحث ،ألف تعميؽ عالقة
العمؿ كما سبقت دراستو يعتبر مف خاصيات تشريع العمؿ ،أيف يسمح لمعامؿ بالتوقؼ مؤقتا عف
العمؿ ،لتستعيد عالقة العمؿ سريانيا بعد انقضاء سبب التعميؽ ،وىو ما نظمو المشرع في المادتيف64
و 65مف قانوف  11/90المتعمؽ بعالقات العمؿ ،ىذا النظاـ الذي تـ إق ارره تدعيما لمبدأ الحفاظ عمى
مناصب العمؿ ،بضماف استم اررية عالقة العمؿ وتوقفيا مؤقتا إذا تعرضت إلى سبب مف أسباب
التعميؽ.2
ولكف اإلشكاؿ يطرح في حالة ما إذا صادؼ تغيير الوضعية القانونية لمييئة المستخدمة وجود
عامؿ في حالة تعميؽ لعالقة عممو ،فيؿ يستفيد مف استم اررية عالقة عممو؟.
في رأينا ،بما أنو يشترط مف أجؿ تطبيؽ قاعدة استم اررية عالقة العمؿ أف تكوف عقود العمؿ
سارية وقت تغيير الييئة المستخدمة ،وبما أف تعميؽ عالقة العمؿ ىو وقؼ لتنفيذ االلتزامات الناشئة
عف العقد لفترة محددة بمدة التعميؽ ،كما في حالة العاممة الموجودة في عطمة أمومة أو في حالة
العامؿ الذي كاف في عطمة مرضية أو فترة أداء الخدمة الوطنية ،فإف عالقة العمؿ تستعيد سريانيا بعد
انقضاء سبب التعميؽ مع المستخدـ الجديد ،ألف عقد العمؿ المعمؽ ىو عقد موقؼ مؤقتا فقط ،ساري

1

تجدر اإلشارة إلى أف قانوف عالقات العمؿ الحالي رقـ  11/90المعدؿ والمتمـ لـ يتطرؽ إلى موضوع تمديد فترة
التجربة في حالة ما إذا كانت غير مرضية ،ما يدؿ عمى إحالتيا عمى اإلتفاقيات الجماعية ،وىذا عمى عكس المرسوـ
رقـ  302/82الممغى بقانوف  ،11/90الذي نظميا في المادة  08منو.

2

ىذه الحاالت التي وكما سبقت دراستيا نظميا المشرع في نص المادة  64مف قانوف  11/90المتعمؽ بعالقات
العمؿ ،كما نظمت آثارىا المادة  65التي تسمح لمعامؿ بالعودة إلى منصب عممو بعد زواؿ سبب التعميؽ ،أو إعادة
إدماجو في منصب عمؿ مماثؿ في األجر ،لممزيد مف التفصيؿ راجع في ذلؾ المبحث الثاني مف الفصؿ الثاني مف
الباب األوؿ ،ص  112وما بعدىا.
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المفعوؿ وليس منتيي ،وبذلؾ ليس ىناؾ ما يحوؿ مف استفادة العامؿ ىنا مف استم اررية عقد عممو
سواء بعد تغيير المستخدـ أو تغيير الطبيعة القانونية لممؤسسة ،ويصبح المستخدـ الجديد مسؤوال عف
الوفاء بالتزاماتو ألف عقود العمؿ تنتقؿ إليو بما فييا خاصة إذا نظرنا إلى الغاية التي دفعت المشرع
إلى إقرار نظاـ التعميؽ ،باعتباره خاصية تميز عقود العمؿ ،ىدفيا ضماف األمف الوظيفي لمعامؿ
بضماف استم اررية عالقة عممو ،وضماف الحفاظ عمى مناصب العمؿ في حالة استحالة التنفيذ المؤقتة
مف جانب العامؿ أو المستخدـ.
وىو ما كرسو االجتياد القضائي الفرنسي ،حيث قضت محكمة النقض الفرنسية بيذا المبدأ
عندما قضت بأف توقؼ العقد بسبب المرض أو حادث عمؿ وذلؾ في الوقت الذي تنتقؿ فيو المؤسسة
ال يحوؿ دوف بقاء العقد ساريا بقوة القانوف ،ومف ثـ تطبؽ قاعدة استم اررية عقود العمؿ الواردة في
المادة  L 1224-1مف قانوف العمؿ الفرنسي ،كما أف وجود العاممة في عطمة أمومة يندرج ضمف
حاالت استمرار عقد العمؿ إذا حدث تغيير في الييئة المستخدمة خالؿ عطمة األمومة.1
غير أنو قد يحدث أف يكوف العامؿ في فترة إخطاره بالتسريح ،2ىذا األخير الذي يقصد بو أجؿ
يحدده القانوف أو عقد العمؿ أو االتفاقية الجماعية أو النظاـ الداخمي ،يخبر مف خاللو أحد المتعاقديف
اآلخر بأنو سيضع حدا لعقد العمؿ بعد انتياء ىذا األجؿ مباشرة ،3وعمى اعتبار أف ميمة اإلخطار لـ
تنتو بعد ،فالعقد مازاؿ ساريا ،فإذا حدث تغيير في الوضعية القانونية لمييئة المستخدمة انتقؿ العقد إلى
المستخدـ الجديد الستكماؿ ميمة اإلخطار ،وبعده يتـ تسريحو مف قبؿ المستخدـ الجديد بعد استكماؿ
ميمة اإلخطار ،ونفس الحكـ يطبؽ عمى حالة استقالة العامؿ وتـ حدوث التغيير قبؿ تقرير استقالتو.4

1

بقة عبد الحفيظ ،الحماية القانونية لمعامؿ في ظؿ الخوصصة والتسريح اإلقتصادي ،مرجع سابؽ ،ص .72

2

لـ يستعمؿ المشرع الجزائري مصطمح ميمة اإلخطار ،وانما استعمؿ مصطمحيف بنفس المعنى ،يتمثؿ األوؿ في
مصطمح "ميمة العطمة" في حالة إنياء عقد العمؿ مف قبؿ المستخدـ عف طريؽ التسريح وىو ما تضمنتو المادتيف
 5/73و  6/73مف قانوف  ،11/90والمصطمح الثاني ىو اإلشعار والذي يكوف في حالة إنياء عقد العمؿ مف قبؿ
العامؿ عف طريؽ االستقالة حسب ما جاءت بو المادة  /68ؼ 3مف نفس القانوف ،والجدير بالذكر أف المشرع
الجزائري ترؾ تحديد ىذه المدة لالتفاقيات الجماعية لمعمؿ.

3

بف سطاعمي جميمة ،اإلخطار كآلية لتفادي اإلنياء المباشر لعالقة العمؿ ،مجمة القانوف والتشغيؿ ،جامعة وىراف،02
العدد  ،05جانفي  ،2018ص .306
KORICHE Mohammed Nasr Eddine, Droit du travail, op.cit, p 214.
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واذا تعمؽ األمر بالتسريح ،فإننا نميز بيف التسريح الذي تـ قبؿ التغيير وذلؾ الذي تـ بسبب
التغيير:
 بالنسبة لمتسريحات التي تـ تبميغيا قبؿ التغيير ،سواء لسبب شخصي أو لسبب اقتصاديفيي مشروعة تؤدي إلى إنياء عقود العمؿ ،وتنتج أثارىا العادية طالما توافرت فييا الشروط الالزمة
لمتسريح ،وكاف السبب حقيقي وجدي.
 أما التسريحات التي قاـ بيا المستخدـ السابؽ قبؿ عممية التحويؿ التي عادة ما تتـ مفأجؿ تسييؿ عممية انتقاؿ المؤسسة إلى المستخدـ الجديد وبطمب منو ،تعتبر تسريحات تعسفية ،1إال
إذا كانت ىذه التسريحات تدخؿ في إطار التسوية القضائية ،2ألف تسريح العامؿ دوف ارتكابو خطأ
جسيما ،3أو دوف مرور الييئة المستخدمة بظروؼ اقتصادية تبرره ،أو غيرىا مف األسباب القانونية
الموجبة لمتسريح ،ىو تسريح تعسفي يعطي الحؽ لمعامؿ المعني القياـ باإلجراءات الالزمة لممطالبة
بحقوقو ،كما سوؼ نتطرؽ إليو الحقا.
مف كؿ ما سبؽ ،يتضح جميا أف نص المادة  74جاء عاما بما ال يفيد التخصػيص ألي نػوع مػف
عقػػود العمػػؿ التػػي تنتقػػؿ إلػػى المسػػتخدـ الجديػػد ،بػػذلؾ يمكػػف القػػوؿ أف جميػػع عقػػود العمػػؿ التػػي كانػػت
سػػارية عنػػد حػػدوت تغييػػر فػػي الوضػػعية القانونيػػة لمييئػػة المسػػتخدمة ،سػواء بتغييػػر المسػػتخدـ أو بتغييػػر
الطبيعػػة القانونيػػة لممؤسسػػة ،ميمػػا كػػاف نوعيػػا أو طبيعتيػػا ،عقػػود عمػػؿ محػػددة المػػدة أو غيػػر محػػددة
المػػدة ،عقػػود عمػػؿ تحػػت التجربػػة أو عقػػود عمػػؿ موقوفػػة مؤقتػػا ،فإنيػػا تسػػتمر مػػع المسػػتخدـ الجديػػد بمػػا
فييا مف حقوؽ ومكتسبات استفاد منيػا العمػاؿ قبػؿ التغييػر ،واليػدؼ مػف وراء كػؿ ذلػؾ ىػو التوسػع فػي
تطبيؽ قاعدة استم اررية عالقة العمؿ لتوفير أكبر حماية لمعامؿ بتأميف مناصب عمميـ.

BERNADETTE Lardy-Pélissier, Le transfert d’entreprise, le Droit ouvrier, n° 767, juin 2012, p
404.

1

2

اخمؼ المختارية ،مرجع سابؽ ،ص .34

3

وىو ما تـ التطرؽ إليو بالدراسة في المطمب الثاني مف المبحث الثاني مف الفصؿ األوؿ لمباب األوؿ ،ص  61وما
بعدىا.
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الفرع الثالث
استمرار النشاط االقتصادي لممؤسسة
إذا كانت الغاية مف إقرار قاعدة استم اررية عقود العمؿ ىي تأميف مناصب العمؿ في مواجية
التغيرات التي تعترض الييئة المستخدمة ،والتي تسمح بانتقاؿ عقود العمؿ إلى المستخدـ الجديد ،فإف
ىذه الغاية ال يمكف تحقيقيا إال إذا استمرت المؤسسة في ممارستيا لنشاطيا.
يعتبر استمرار النشاط اإلقتصادي أىـ شرط لتطبيؽ قاعدة استمرار عقود العمؿ عند حدوث
تغيير في الوضعية القانونية لمييئة المستخدمة ،عمى الرغـ مف عدـ اشتراطو مف طرؼ المشرع ،ولكف
تـ تكريسو مف طرؼ القضاء الذي ربط استمرار عقود العمؿ باستمرار النشاط االقتصادي لممؤسسة.
غير أف ىذا الشرط عرؼ عدة تطورات بفعؿ توسع القضاء في تطبيقو في مرحمة أولى عف طريؽ
اشتراطو استم اررية الكياف اإلقتصادي نفسو ،ثـ التضييؽ في تفسير ىذه القاعدة باشتراط استمرار نفس
النشاط ،وبعدىا عرؼ استق ار ار مكتفيا باستمرار نشاط مشابو لو.1
إذ شيد ىذا الشرط تطو ار كبي ار ،عبر مراحؿ متالحقة ،بفعؿ توسع االجتياد القضائي الفرنسي
في تطبيؽ ىذا الشرط وموقؼ الفقو النقدي ليذا التوسع ،فاشترط القضاء في مرحمة أولى استمرار
الكياف نفسو ،أي استمرار المؤسسة نفسيا حتى يتـ تطبيؽ قاعدة استمرار عقود العمؿ ،وفي مرحمة
أخرى أصبح يشترط استمرار النشاط نفسو ،ثـ توسع بعد ذلؾ في تطبيؽ ىذه القاعدة وأصبح يكتفي
باستمرار نشاط مشابو وال يشترط استمرار المؤسسة نفسيا ،وبناء عمى ىذا التفسير الواسع ليذه القاعدة
أصبحت محكمة النقض الفرنسية تقضي باستمرار عقود العمؿ في حالة تعاقب المستخدميف حتى في
حالة عدـ وجود أي عالقة قانونية بينيـ ما داموا يقوموف بنفس النشاط.2
لذا فإننا سنتعرض بالدراسة إلى مرحمة التوسع في تطبيؽ قاعدة استم اررية عقود العمؿ في
(الفقرة األولى) ،ثـ مرحمة التضييؽ في تطبيقيا في (الفقرة الثانية).

1

مسرور جماؿ ،مرجع سابؽ ،ص .46

2

مسعوداف إلياس ،شرط وجود عالقة قانونية بيف المستخدميف المتعاقبيف ،مداخمة في الممتقى الوطني حوؿ الظروؼ
االقتصادية لممؤسسة وأثرىا عمى عالقات العمؿ في التشريع الجزائري ،مرجع سابؽ ،ص.145
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الفقرة األولى
مرحمة التوسع في تطبيق قاعدة استمرارية عقود العمل
عرفت ىذه المرحمة عدة تطورات لالجتياد القضائي ،صاحب ىذا التطور لالجتياد تطور آخر
في الشروط الواجب توافرىا في النشاط اإلقتصادي لتطبيؽ ىذه القاعدة في كؿ مرة ،كما ىي موضحة
فيما يمي:
أوال :اشتراط استمرار الكيان االقتصادي
بدأت ىذه المرحمة باشتراط القضاء استمرار الكياف اإلقتصادي نفسو لتطبيؽ قاعدة استمرار
عقود العمؿ ،وىو ما أقرتو محكمة النقض الفرنسية سنة  1934بالقرار التالي":يشترط لتطبيؽ قاعدة
استمرار عقود العمؿ أف يكوف الكياف المستمر ىو الكياف السابؽ نفسو ،ولكف تحت إدارة جديدة" ،1أي
دوف أف تشترط وجود عالقة قانونية بيف المستخدميف المتعاقبيف ،وىي بذلؾ تقرر مبدأ اقتصاديا أصيال
وىو ارتباط العامؿ بالمؤسسة التي يعمؿ فييا وليس بالمستخدـ ،2وعميو كمما انتقمت المؤسسة انتقؿ
معيا العماؿ الذيف يشتغموف فييا.
يقصد باستمرار الكياف االقتصادي استمرار المؤسسة نفسيا ،أي استمرار المستخدـ الجديد في
مزاولة نشاطو في نفس أمكنة العمؿ وبنفس المعدات التي كانت مستعممة مف طرؼ المستخدـ السابؽ
وليذا يكوف المستخدـ الجديد ممزـ باستخداـ نفس العماؿ السابقيف ،باعتبارىـ عنص ار ىاما مف عناصر
المؤسسة.
وفي ىذا الشأف ،أقرت محكمة النقض الفرنسية بأف المادة L122-12مف قانوف 19جويمية
 ،1928التي تقابميا المادة  L1224-1مف القانوف الحالي ،قد خصصت لتأميف مناصب عمؿ أكثر
استق ار ار لمعماؿ ،ومف أجؿ ذلؾ البد مف تطبيقيا في كؿ الحاالت التي تستمر فييا نفس المؤسسة في
ممارسة نشاطيا تحت إدارة جديدة ،سواء حولت المؤسسة بأكمميا أو جزء منيا ،بحيث يصبح
المستخدـ الجديد ممزما بالحفاظ عمى العماؿ حتى ولو لـ تكف ىناؾ رابطة قانونية بيف المستخدميف
المتعاقبيف.3
Cass. Civ, 27 février1934, DH, p 252.

2

عبدلي نعيمة ،مرجع سابؽ ،ص .68

3

غالي كحمة ،مرجع سابؽ ،ص .78
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ثانيا :اشتراط ممارسة نفس النشاط أو نشاط مشابو لو
اشترط القضاء الفرنسي الستمرار عقود العمؿ عند تغير الوضعية القانونية لمييئة المستخدمة
وجوب استمرار المؤسسة بنشاطيا الممارس قبؿ التغيير ،إذ ال بد مف استمرار النشاط حتى ولو كاف
تحت إدارة جديدة ،وعميو يستبعد تطبيؽ ىذه القاعدة متى توقؼ النشاط نيائيا ،1ونشير ىنا إلى أف
حالة انتياء النشاط القانوني لمييئة المستخدمة ىو حالة مف حاالت انتياء عالقة العمؿ وفقا لما نص
عميو المشرع الجزائري في المادة  66مف قانوف  ،11/90ومف أسباب انتياء النشاط اإلقتصادي الغمؽ
النيائي ،والمقصود باالنتياء القانوني لنشاط الييئة المستخدمة حسب االجتياد القضائي الجزائري ىو
إثبات توقؼ المؤسسة نيائيا عف النشاط ،بسبب قوة قاىرة أو حالة عرضية أو عمؿ الحاكـ ،أي بمعنى
أف يكوف السبب مفاجئا وغير متوقع ،ال يمكف تفاديو أو مقاومتو أو التحكـ فيو ،أي خارج عف نطاؽ
إرادة المستخدـ.2
ثـ تطور االجتياد القضائي الفرنسي في االتجاه الموسع لتطبيؽ قاعدة استمرار عقود العمؿ
رغبة منو في الحفاظ عمى عالقات العمؿ واستقرار األوضاع االجتماعية لمعماؿ ،ففيما كاف في السابؽ
يشترط استمرار النشاط السابؽ نفسو وفي نفس المؤسسة ،أي في نفس األمكنة وبنفس المعدات ،أصبح
في ىذه المرحمة يكتفي بتطبيؽ القاعدة بمجرد وجود تشابو أو ارتباط بيف النشاط السابؽ والنشاط
الجديد بعد تغيير المستخدـ ،3وتطبيقا لذلؾ نقضت محكمة النقض الفرنسية حكما لمحكمة االستئناؼ
لعدـ تطبيقو القاعدة المذكورة رغـ وجود تماثؿ في األنشطة ،فجاء في قرارىا أنو كاف يجب عمى قضاة
الموضوع بعد أف تبيف ليـ أف الشركة الجديدة التي حمت محؿ الشركة المفمسة قد استخدمت جميع
األماكف التي كانت تستخدميا الشركة المفمسة ،وأنيا ضمت إلى خدمتيا جميع العماؿ ،األمر الذي
يفيد استمرارىا في مزاولة النشاط السابؽ وبنفس العماؿ ،أف يقضوا باستمرار عقود العمؿ.4
بناء عمى ذلؾ ،متى ثبت أف النشاط الذي أصبح يمارسو المستخدـ الجديد يختمؼ اختالفا
جوىريا عف النشاط السابؽ ،أو أف الظروؼ الجديدة لمعمؿ أصبحت تختمؼ عف الظروؼ السابقة
KORICHE Mohammed Nasr Eddine, Droit du travail, op.cit, p214.
2

1

قرار المحكمة العميا ،الغرفة االجتماعية ،رقـ  ،534176الصادر بتاريخ  03ديسمبر  ،2009مجمة المحكمة العميا
العدد  ،01سنة  ،2011ص .168

DUQUESNE François, Droit du travail (le contrat de travail, la participation, les droits des
salariés dans l’entreprise), 4e édition, Gualino éditeur, Paris 2007, p 117.
4

مسعوداف إلياس ،شرط وجود عالقة قانونية بيف المستخدميف المتعاقبيف ،مرجع سابؽ ،ص .146
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بحيث ال يمكف استخالص منيا ىذا التماثؿ ،فإنو في ىذه الحالة ال يمكف تطبيؽ قاعدة استمرار عقود
العمؿ ،كما في حالة قياـ مصنع الح ارريات بتحويؿ القمامة إلى رماد ثـ انتقؿ المصنع إلى مستخدـ
جديد ليحوؿ نشاطو إلى إنتاج البخار الذي يستخدـ في تشغيؿ السخانات الحديثة ،وبذلؾ فإف تعديؿ
شروط العمؿ أو ظروفو ال يحوؿ دوف تطبيؽ قاعدة استمرار عقود العمؿ متى كاف التعديؿ غير
جوىري ،1أما إذا كاف التعديؿ يؤدي إلى تغيير طبيعة النشاط أو إعادة تنظيـ المشروع أو إدخاؿ
تعديالت في وسائؿ اإلنتاج أو االستغالؿ فال يمكف تطبيؽ قاعدة استم اررية عالقة العمؿ.
وتحقيقا لممبدأ القضائي الفرنسي المتمثؿ في استم ارر عقود العمؿ مادامت المؤسسة قد استمرت
في أداء نشاطيا ولكف تحت إدارة جديدة ،نجد أف القضاء الفرنسي قد طبؽ قاعدة استمرار عقود العمؿ
في حالة التوقؼ المؤقت لنشاط المؤسسة ،بسبب وجود مانع مؤقت يحوؿ دوف استمرار النشاط ،كقياـ
المستخدـ بإجراء بعض اإلصالحات أو الترميمات أو في حالة التسوية القضائية وتصفية األمواؿ
فتستمر عقود العمؿ إذا تغير المستخدـ خالؿ فترة توقؼ النشاط ،2وال يشترط في فترة التوقؼ مدة
معينة ،حتى واف كانت طويمة فإف ذلؾ ال يمنع مف تطبيؽ قاعدة استم اررية عقود العمؿ ،ماداـ التوقؼ
خارج عف إرادة المستخدـ.3
مف خالؿ ما سبؽ ،بقاء المؤسسة بعد تغييرىا في ظؿ ىذه المرحمة غير كاؼ لتطبيؽ قاعدة
استم اررية عقود العمؿ ،وانما ال بد مف المحافظة عمى نفس النشاط الذي كانت تمارسو مف قبؿ
التغيير ،وال يشترط لذلؾ أف يكوف ىو نفسو بتفاصيمو ،وانما يكفي لتطبيؽ ىذه القاعدة أف يكوف مشابيا
لو ،بما أف اليدؼ المرجو مف ىذا النشاط بقى ثابتا ،وبعد ذلؾ يمكف أف تتغير وسائؿ النشاط بعد
انتقاؿ المؤسسة كاستعماؿ تقنيات حديثة ،لكف ال بد مف استمرار المؤسسة في ممارسة ىذا النشاط ،وال
يكفي المحافظة عميو بعد انتقاؿ المؤسسة أو حتى استعادتو إذا كانت سابقا قد تخمت عنو بمقتضى
اتفاؽ خاص مثال.4

SAMAR Nasr Eddine, Changement de l’identité de l’employeur et continuation du contrat de
travail: le cas de l’art 74 de la loi 90-11, op.cit, p 09.
2

بقة عبد الحفيظ ،الحماية القانونية لمعامؿ في ظؿ الخوصصة والتسريح اإلقتصادي ،مرجع سابؽ ،ص .76
SAMAR Nasr Eddine, Changement de l’identité de l’employeur et continuation du contrat de
travail: le cas de l’article 74 de la loi 90-11, op.cit, p 14.

4

1

مسعوداف إلياس ،مبدأ المحافظة عمى عالقات العمؿ ،مرجع سابؽ ،ص .163
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ونظ ار لالنتقادات الكثيرة التي وجيت لمحكمة النقض الفرنسية بإعطائيا قاعدة استمرار عقود
العمؿ تفسي ار واسعا ،سواء كاف ذلؾ مف الفقو أو حتى القضاء المتمثؿ في محاكـ االستئناؼ التي
رفضت مسايرة محكمة النقض الفرنسية بسبب التوسع المفرط في تطبيؽ ىذه القاعدة في بعض
أحكاميا ،اتجيت محكمة النقض نحو التضييؽ مف نطاؽ تطبيؽ ىذه القاعدة.
الفقرة الثانية
مرحمة التضييق في تطبيق قاعدة استمرارية عقود العمل
بعد توسع محكمة النقض الفرنسية في تطبيؽ قاعدة استمرار عقود العمؿ واالنتقادات التي
وجيت إلييا ،اتجيت نحو التضييؽ مف ىذا التطبيؽ باشتراطيا في البداية وجود عالقة قانونية بيف
المستخدميف المتعاقبيف.1
بدأت ىذه المرحمة بتضارب ما بيف الغرفة االجتماعية ومحكمة العدؿ لممجموعة األوروبية
المشتركة ،ففي حيف رأت الغرفة االجتماعية أف اإلبقاء عمى عقود العمؿ يتـ بتنازؿ المؤسسة عف
مجرد تحويؿ النشاط كتنظيؼ المحالت أو أية خدمة أخرى لمؤسسة ثانية بغض النظر عف وجود أي
عالقة قانونية بيف المستخدميف المتعاقبيف ،فإف محكمة العدؿ لممجموعة األوروبية المشتركة تبنت حال
نقيضا تماما حيف اعتبرت أف اإلبقاء عمى عقود العمؿ ال يتـ بمجرد تنازؿ مؤسسة ألخرى عف تأدية
خدمات ،2وىو نفس المبدأ الذي تبنتو محكمة النقض الفرنسية في  15نوفمبر ،31985ليؤكد مف جديد
بتاريخ  12جواف  ،41986ولكف تميزت االجتيادات القضائية التي أصدرت خالؿ تمؾ الفترة
بالتضارب ،ألنيا تارة تشترط وجود عالقة قانونية بيف المستخدميف المتعاقبيف وتارة أخرى ال تشترط
ذلؾ ،وىذا كمو راجع إلى غياب وجود مفيوـ دقيؽ لتغيير الوضعية القانونية لممستخدـ.
وبعدىا أصدرت الجمعية العمومية لمحكمة النقض الفرنسية في  16مارس  1990ثالثة أحكاـ
قضائية مفادىا ما يمي:

SAMAR Nasr Eddine, Changement de l’identité de l’employeur et continuation de contrat de
travail: le cas de l’article 74 de la loi 90-11, op.cit, p 14.
2
CHAGNY Yves, La continuité des contrats des travail du personnel d’un marché de prestation de
services, revue de droit du travail, 2007, Dalloz 2010, pp 78, 79.
3
Cass. Ass. Plén,15 novembre 1985, n° 82-40.301 et n° 82-41.510, Bull. Civ. Ass. Plén, n° 7 et 8,
sur le site: https://www.edition-tissot.fr
4
Cass.Soc, 12 juin 1986, n°85-43.746, Bull. Civ, n° 299.
196
1

الباب الثاني/الفصل األول

قاعدة استمرارية عقود العمل عند تغيير الوضعية القانونية لمييئة المستخدمة

 مضموف الحكميف األوؿ والثاني ىو أف قاعدة استمرار عقود العمؿ تطبؽ رغـ عدـ وجودعالقة بيف المستخدميف المتعاقبيف عمى جميع الحاالت التي تنتقؿ فييا وحدة اقتصادية محتفظة بذاتيتيا
متى استمرت في نشاطيا ،أو استأنفت ىذا النشاط.1
 أما الحكـ الثالث فيتمخص مضمونو في أف المادة  L122-12مف قانوف العمؿ الفرنسي التطبؽ في حالة خسارة صفقة أو عممية.2
حيث عمؿ القضاء الفرنسي مف خالؿ ق ارراتو الصادرة سنة  1990عمى الحد مما كاف مستق ار
عميو ،في أف عقود العمؿ تستمر في الحاالت التي تبقى فييا المؤسسة تمارس نشاطيا تحت إدارة
جديدة ،ذلؾ أف نقؿ وحدة اقتصادية مع حفاظيا عمى ىويتيا وممارستيا لنفس النشاط ال يعني أف نفس
المؤسسة تستمر تحت إدارة جديدة.3
ومف ثـ تطبيؽ قاعدة استمرارية عقود العمؿ في حالة تعاقب المستخدميف يتحقؽ بتوافر شرطيف
ىما:
 انتقاؿ وحدة اقتصادية محتفظة بشخصيتيا. استم اررية نفس النشاط أو استئنافو تحت إدارة جديدة.أوال :انتقال وحدة اقتصادية محتفظة بشخصيتيا
الوحدة االقتصادية ىي مجموعة مف وسائؿ اإلنتاج تستعمؿ في استغالؿ نشاط المؤسسة
وتتمثؿ وسائؿ اإلنتاج ىذه في مجموعة الموارد البشرية وغير البشرية تسمح بممارسة نشاط اقتصادي
ذو ىدؼ محدد ،مف أجؿ استعماليا في نفس النشاط ،4فعندما يتـ نقؿ وسائؿ اإلنتاج الستعماليا في
نفس النشاط فيذا يعني أف الوحدة االقتصادية قد حافظت عمى ىويتيا ،5أي أف المؤسسة تحافظ عمى
ىويتيا إذا استمرت في مزاولة نشاطيا.

1

Cass. Ass. Plén, 16 mars 1990, n° 89-45.730, et n° 86-40.86, Bull. Civ. Ass. Plén, n°4, sur le site:
https://www.edition-tissot.fr
2
Cass. Ass. Plén, 16 Mars1990, n° 85-44.518, Bull. Civ. Ass. Plén, n° 3.
3

بوعبيد الترابي ،مرجع سابؽ ،ص .68

5

رضواف أمينة ،تغيير المركز القانوني لممشغؿ وأثره عمى استقرار عقود الشغؿ ،مقاؿ منشور بتاريخ  07ماي،2017

BERNADETTE Lardy-Pélissier, op.cit, pp 398,400.

موقع األنترنت ، www.new.mkomarab.com:تاريخ التصفح  26أوت  ،2019عمى الساعة .22:00
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كما تعرؼ الوحدة االقتصادية أيضا بأنيا مجموعة منظمة مف األشخاص والعناصر المادية
التي تسمح بممارسة نشاط اقتصادي يستمر في ىدفو الخاص بو ،وذلؾ مف خالؿ انتقاؿ عناصر
االستغالؿ التي تؤدي إلى الحفاظ عمى عقود العمؿ السارية.1
باإلضافة إلى التعريؼ الفقيي لموحدة االقتصادية ،قدمت محكمة النقض الفرنسية أيضا تعريفا
لموحدة االقتصادية سنة  ،1998مفاده أف الوحدة االقتصادية مجموعة منظمة مف األشخاص
والعناصر المادية وغير المادية التي تسمح بالقياـ بنشاط اقتصادي لتحقيؽ ىدؼ معيف ،2لتذكر
محكمة النقض الفرنسية في ىذا التعريؼ األشخاص أي العماؿ ألوؿ مرة كجزء مف العناصر المكونة
لموحدة االقتصادية.
وعميو ،الوحدة االقتصادية ىي مجموعة مف العناصر اإلنتاجية التي تستعمؿ في نفس
االستغالؿ ،بحيث يكوف ىناؾ ترابط بيف ىذه المكونات أو العناصر وعندما يتـ نقؿ الوسائؿ التي
تمارس الستغالؿ نفس النشاط أو نشاط مشابو ،3وبتحقؽ كؿ ذلؾ تكوف الوحدة االقتصادية قد حافظت
عمى ىويتيا.
فيعد انتقاال لوحدة اقتصادية محتفظة بذاتيتيا عندما قامت الشركة المستأجرة لمعقار الذي كاف
يستخدـ قبؿ انتقالو كمحؿ تجاري إليواء السيارات باستخداـ المكاف نفسو ،وكذلؾ العالمة التجارية
المرتبطة بو في ممارسة النشاط نفسو ،والعكس ال يعد انتقاؿ لوحدة اقتصادية محتفظة بذاتيتيا متى
حمت شركة لنقؿ األشخاص محؿ شركة أخرى مستخدمة في عممية النقؿ التي أسندت إلييا سياراتيا
الخاصة.4
1

بوعبيد الترابي ،مرجع سابؽ ،ص .73
ونشير ىنا إلى أف التعريفات الفقيية المقدمة لممؤسسة كوحدة اقتصادية مستقمة مستمدة مف التعريؼ الذي قدمو
القضاء بمناسبة فصمو في القضايا المتعمقة بيذا الموضوع ،والسبب في ذلؾ ىو أف شرط استمرار النشاط االقتصادي
ىو مف ابتكار القضاء كما سبؽ ووضحنا ذلؾ.
Cass.Soc, 7juillet 1998, n° 96-21.451 : " que les contrats de travail en cours sont maintenus entre

2

le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise en cas de transfert d’une entité économique
conservant son identifié, dont l’activité est poursuivre ou reprise ; que constitue une entité
économique un ensemble organisé de personnes et d’élément corporels ou incorporels permettant
l’exercice d’une activité économique qui poursuit un objectif propre".

Transfère de personnel: Qu’est-ce qu’une «entité économique autonome» ?, article publié le
15/07/2019, sur le site: www.weblex.fr
4

مسعوداف إلياس ،شرط وجود عالقة قانونية بيف المستخدميف المتعاقبيف ،مرجع سابؽ ،ص .151
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ثانيا :استمرار نفس النشاط أو استئنافو تحت إدارة جديدة
باإلضافة إلى شرط انتقاؿ وحدة اقتصادية محتفظة بذاتيتيا ،استمزـ القضاء الفرنسي ضرورة
استمرار نشاط ىذه الوحدة بعد انتقاليا إلى مستخدـ جديد ،وال يشترط أف يستمر النشاط نفسو بؿ يكفي
أف يستمر نشاط مشابو لو ،1والواضح أف محكمة النقض الفرنسية مف خالؿ التطورات التي عرفتيا في
أحكاميا قد اعتمدت عمى مدى وجود إمكانيات عمؿ في النشاط المستأنؼ أو المستمر بعد حدوث
التغيير ،حتى تتمكف مف تكريس قاعدة استم اررية عقود العمؿ.
وىو ما أخذ بو القضاء الجزائري ،عمى الرغـ مف قمة األحكاـ القضائية التي فصمت في
الموضوع ،خاصة فيما يتعمؽ بشرط استمرار النشاط اإلقتصادي ،فجاء في قرار لممحكمة العميا ما
يمي ":حيث أنو في قضية الحاؿ ،وكما يستخمص مف ديباجتو وأسباب القرار المطعوف فيو ومف الوثائؽ
اإلجرائية بأف الطاعف قد استخمؼ أبيو ،وأف ىذه المؤسسة االقتصادية قد انتقمت إليو واحتفظت
بطابعيا واستمرت في نشاطيا ،ومف ثـ فإف العقد مازاؿ قائما".2
ومما ال شؾ فيو أف اليدؼ مف قاعدة استم اررية عقود العمؿ ما كاف ليتحقؽ لوال استبعاد شرط
ممارسة نفس النشاط ،ألف المفاىيـ االقتصادية تتغير باستمرار ومف تنتقؿ إليو المؤسسة ال بد لو مف
تغيير وسائؿ اإلنتاج ،ىذا إذا لـ يمجأ إلى تغيير النشاط ككؿ ،مما سيعرض كؿ العماؿ إلى التسريح
في حالة عدـ توافر ىذا الشرط ،3وليذا عمؿ القضاء عمى الحكـ باستم اررية عقود العمؿ حتى ولو لـ
يستمر المستخدـ الجديد في نفس النشاط ،واالكتفاء مف أجؿ تفعيؿ ىذه القاعدة ممارسة المستخدـ
الجديد لنشاط مشابو ،ليوسع بذلؾ القضاء دائرة الحماية المقررة لمعماؿ ،ويتدارؾ الفراغ الذي تركو
المشرع ،عمى الرغـ مف نقص األحكاـ القضائية المتعمقة بالموضوع ،ما يجعمنا نقر بمحدودية
الضمانات الحمائية التي أقرىا المشرع ،والتي مف شأنيا تأميف مناصب العمؿ في مواجية المستخدـ
الجديد ،خاصة إذا نظرنا إلى الغاية مف خروج المشرع عف القواعد العامة وتكريس قاعدة استم اررية
عقود العمؿ عند تغيير الوضعية القانونية لمييئة المستخدمة.

Cass.Soc, 08 juillet 2009, n° 08-43.092, sur le site: https:// www.edition-tissot.fr
2

قرار المحكمة العميا ،الغرفة االجتماعية ،رقـ  ،196348الصادر بتاريخ  11أفريؿ  ،2000المجمة القضائية ،العدد
 ،02سنة  ،2001ص.155

3

1
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كما أف غياب التنظيـ القانوني لشرط استمرار النشاط االقتصادي إلعماؿ قاعدة استم اررية عقود
العمؿ في القانوف الجزائري والمقارف ،أخضع ىذا األخير لمسمطة التقديرية لمقاضي ،حتى يكوف متناسبا
مع األوضاع االقتصادية السائدة.
وخالصة القوؿ بعد دراسة شروط إعماؿ قاعدة استمرار عقود العمؿ ،أنو متى حدث تغيير في
الوضعية القانونية لمييئة المستخدمة ،وكانت عقود العمؿ سارية وقت التغيير ،مع استم اررية المؤسسة
في ممارسة نفس النشاط أو نشاط مشابو لو ،يستفيد العماؿ مف استم اررية عقود عمميـ وفقا لمقاعدة
المنصوص عمييا في المادة 74مف قانوف  ،11/90التي وضعت مف أجؿ استقرار عالقات العمؿ
واضفاء أكثر فائدة لمعماؿ وحمايتيـ مف التقمبات التي قد تتعرض ليا الييئة المستخدمة ،ما يساىـ
أيضا في ضماف مصمحة ىذه األخيرة في احتفاظيا بعماؿ تتوافر فييـ الخبرة الالزمة التي تتطمبيا
مصمحة العمؿ.
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المبحث الثاني
آثار تطبيق قاعدة استمراريـة عقود العمل
بما أف اليدؼ مف إقرار قاعدة استم اررية عقود العمؿ ىو الحفاظ عمى مناصب العمؿ ،بضماف
استم اررية عقود العمؿ عند تغيير الوضعية القانونية لمييئة المستخدمة ،ىذه القاعدة التي تمزـ المستخدـ
الجديد بعقود عمؿ لـ يكف طرفا فييا ،إذ يجد ىذا األخير نفسو ممزما باحتراـ الحقوؽ وااللتزامات
الناشئة عف عقد العمؿ وفقا لمقتضيات المادة  74مف قانوف  11/90التي تعتبر مف النظاـ العاـ ،ىذه
الحقوؽ التي تنتقؿ بشكؿ تمقائي إلى المستخدـ الجديد وبقوة القانوف ،فال يجوز االتفاؽ عمى مخالفتيا
واإلنقاص مف الحقوؽ والمزايا الممنوحة لمعامؿ (المطمب األوؿ).
ولكف القوؿ بأف عالقة العمؿ تستمر مع المستخدـ الجديد بقوة القانوف ،وبكؿ ما تحممو مف
عناصر ،ال يمنع المستخدـ الجديد مف إدخاؿ بعض التعديالت أو التغييرات التي تفرضيا ضرورة
الشغؿ عمى عقود العمؿ ،1نظ ار لمسمطة التي أصبح يتمتع بيا ىذا األخير وما تتطمبو ىذه السمطة مف
إجراءات حتى يتمكف مف إدارة مؤسستو واإلشراؼ عمييا.2
ألف عقد العمؿ مف العقود التي تتأثر بالمحيط الخارجي بكؿ ما يحممو مف تطورات وتغيرات
تجعؿ مف غير الممكف االستمرار في تنفيذ العقد بنفس الشروط المتفؽ عمييا عند إبرامو مع المستخدـ
السابؽ ،إذ أف ظروؼ العقد قد تتغير أثناء تنفيذه مما يتطمب ضرورة تعديمو مسايرة لمظروؼ
والتطورات الجديدة ،وذلؾ انطالقا مف السمطة التنظيمية التي أصبح المستخدـ الجديد يتمتع بيا ضمانا
لحسف سير المؤسسة ،فما ىي حدود ممارسة المستخدـ الجديد لسمطتو التنظيمية في تعديؿ عقود
العمؿ المنتقمة إليو ،والتي قد تمتد إلى إنيائيا؟ (المطمب الثاني).

1

المادة /74ؼ 2التي تنص عمى أنو ":ال يمكن أن يط أر أي تعديل في عالقات العمل إال ضمن األشكال وحسب الشروط
التي ينص عمييا ىذا القانون وعن طريق المفاوضات الجماعية".

2

ذلؾ النتقاؿ تبعية العامؿ إلى المستخدـ الجديد ،ألف العامؿ أصبح يعمؿ لحساب ىذا األخير ،بذلؾ تنتقؿ سمطة
اإلدارة واإلشراؼ إلى المستخدـ الجديد ،إضافة إلى حؽ توجيو أوامر وتوجييات لمعامؿ لمقياـ بالعمؿ المطموب ،وحؽ
توقيع الجزاء في حالة المخالفة ،ىذه السمطات التي خوليا قانوف العمؿ لممستخدـ.
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المطمب األول
آثار تطبيق قاعدة استمرارية عقود العمل بالنسبة لمعامــل
باعتبار قاعدة استم اررية عقود العمؿ في حالة تغيير الوضعية القانونية لمييئة المستخدمة مف
النظاـ العاـ ،فإ نو يترتب عمى تطبيقيا مجموعة مف الحقوؽ التي يتمتع بيا العماؿ في مواجية ىذا
التغيير.
وكنتيجة لتطبيؽ قاعدة استمرار عقود العمؿ فإف أوؿ أثر تفرزه ىذه القاعدة احتفاظ العامؿ
بمنصب عممو ،وىو ما يساىـ في تحقيؽ استقرار العامؿ في منصب عممو ،ألف انتقاؿ عقود العمؿ
السارية يكوف بقوة القانوف وتمقائيا إلى المستخدـ الجديد ،1ىذا األخير الذي يتحمؿ تبعات ىذه العقود
كما لو أبرمت معو منذ البداية ،وبالتالي ينصرؼ أثرىا إليو ،ويكوف مسؤوال عف تنفيذ االلتزامات
المترتبة عميو ،حيث تنتقؿ عقود العمؿ القائمة عند حدوث التغيير كما ىي بنفس شروطيا ومحتواىا
إلى المستخدـ الجديد الذي يصبح مرتبطا بنفس عقد العمؿ دوف حاجة إلى عقد جديد أو استيفاء
شروط معينة ،2كأنو ىو مف قاـ بإبرامو ،وبالتالي أي إجراء ولو كاف باتفاؽ الطرفيف تكوف الغاية منو
استبعاد تطبيؽ قاعدة استمرار عقود العمؿ يكوف باطال.
فإذا كاف العقد يمثؿ اتفاؽ إرادتيف حوؿ مجموعة مف الحقوؽ وااللتزامات ،لما ينشئو مف
التزامات عمى كؿ مف طرفيو ،فإف كؿ منيا يكوف دائنا ومدينا في نفس الوقت ،3حيث تشكؿ فيو
التزامات المستخدـ أىـ الحقوؽ التي يتمتع بيا العامؿ ،والتي تنشأ عف تطبيؽ األحكاـ القانونية
والتنظيمية والعقود الفردية والجماعية ،بالنظر لمصفة المزدوجة لعقد العمؿ وباعتباره مف العقود الممزمة
لجانبيف.
حيث يتمتع العامؿ في اطار عالقة العمؿ بحقوؽ فردية وأخرى جماعية ،ما يجعمنا نتساءؿ عف
مصير ىذه الحقوؽ؟ (الفرع األوؿ) ،كما يطرح التساؤؿ عف حكـ اإلتفاقيات المخالفة لقاعدة استم اررية
عقود العمؿ (الفرع الثاني).

GUISLAIN Valentine, Les conséquences sociales d'une fusion absorption, vente, succession...,
Légavox,fr, 2019, p 01.
SAMAR Nasr Eddine, Changement de l’identité de l’employeur et continuation du contrat de
travail: le cas de l’Art 74 loi 90-11, op.cit, p 22.
3
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الفرع األول
مصير حقوق العامل بعد التغيير
سنوضح أثر تطبيؽ قاعدة استم اررية عقود العمؿ عمى الحقوؽ الفردية لمعماؿ في (الفقرة
األولى) ،لنعرج بعدىا إلى مصير الحقوؽ الجماعية (الفقرة الثانية).
الفقرة األولى
مصير الحقوق الفرديــــة لمعامل
بداية نشير إلى أف الحقوؽ الفردية ىي تمؾ الحقوؽ التي يتمتع بيا العامؿ بموجب عقد العمؿ
الفردي الذي يجمع بينو وبيف المستخدـ ،1فيترتب عمى تغيير الوضعية القانونية لمييئة المستخدمة
احتفاظ العامؿ بمجموعة مف الحقوؽ المترتبة عمى استم اررية العقد ،وىو ما كرسو أيضا االجتياد
القضائي ،وأىـ ىذه الحقوؽ الحؽ في األقدمية في العمؿ ،والحؽ في التكويف الميني والضماف
اإلجتماعي والتقاعد ،والدفع المنتظـ لألجر ،وغيرىا مف الحقوؽ التي نص عمييا المشرع في المادتيف
 05و 06مف قانوف  11/90المتعمؽ بعالقات العمؿ.2
1

2

ألف عقد العمؿ وباعتباره مف العقود الممزمة لجانبيف يولد حقوؽ والتزامات في ذمة طرفي عالقة العمؿ ،تخص ىذه
الحقوؽ العامؿ وحده وال يشترؾ فييا مع بقية العماؿ.
تنص المادة  05مف قانوف  11/90عمى أنو" :يتمتع العمال بالحقوق األساسية التالية:

ممارسة الحق النقابي ،التفاوض الجماعي.
 المشاركة في الييئة المستخدمة. الضمان ارجتماعي والتقاعد. الوقاية الصحية واألمن وطب العمل. الراحة. المساىمة في الوقاية من نزاعات العمل الجماعية وتسويتيا. المجوء إلى ارضراب"،.كما تنص المادة  06مف نفس القانوف عمى أنو ":يحق لمعمال أيضا في إطار عالقة العمل ما يأتي - :التشغيل الفعمي.
 -احترام السالمة البدنية والمعنوية وكرامتيم.

 الحماية من أي تمييز لشغل منصب عمل غير المنصب القائم عمى أىميتيم واستحقاقيم. التكوين الميني والترقية في العمل. الدفع المنتظم لألجر المستحق. -الخدمات االجتماعية.

 كل المنافع المرتبطة بعقد العمل ارتباطا نوعيا".203
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وعمى الرغـ مف كوف قاعدة استم اررية عقود العمؿ تخدـ مصمحة العامؿ بالحفاظ عمى منصب
العمؿ ،إال أنو تطبيقا لمبدأ حرية العمؿ ليس ىناؾ ما يمزـ العامؿ بمواصمة العمؿ مع المستخدـ
الجديد ،ففي حالة عدـ رغبتو في مواصمة العمؿ مع المستخدـ الجديد يمكف لو االنسحاب مف العمؿ
ويشكؿ تصرفو ىذا استقالة تطبؽ عميو األحكاـ المتعمقة باالستقالة ،1كما يمكف أف يترتب عمى
معارضة العامؿ النتقاؿ عقده إلى المستخدـ الجديد اعتباره مرتكبا لخطأ ميني مبر ار لمتسريح ،2ألف
قاعدة استمرار عقود العمؿ مف النظاـ العاـ ،تنتقؿ عقود العمؿ بموجبيا إلى المستخدـ الجديد بقوة
القانوف ،وال يمكف لمعامؿ االعتراض عمى ذلؾ.
وعميو ،بالرغـ مف حدوث التغيير فإف العامؿ يحتفظ بنفس األقدمية المكتسبة طيمة مدة شغمو مع
المستخدـ السابؽ ،3وبنفس االمتيازات المترتبة عف ىذه األقدمية التي كانت ممنوحة لو مف طرؼ
المستخدـ السابؽ كالعطؿ ،المكافآت والعالوات.4
حيث أف استمرار العقد مع المستخدـ الجديد يجعؿ مدة خدمة العامؿ متصمة بتاريخ بدئو العمؿ
لدى المستخدـ القديـ وليس مف تاريخ حدوث التغيير ،وأماـ ىذه القاعدة يكوف المستخدـ الجديد ممزما
باحتراـ بنود عقد العمؿ الذي كاف يربط العامؿ قبؿ انتقاؿ المؤسسة ،ويسمح لو بتنظيـ جميع حقوقو
المترتبة عف العقد ،والتعويض عف التسريح التعسفي وغيرىا ،ذلؾ أف لتقدير التعويض المترتب عف
اإلنياء التعسفي يؤخذ بعيف االعتبار إلى جانب عدة عوامؿ المدة التي قضاىا العامؿ في عممو منذ
إبراـ عقد العمؿ ،وفي ىذا الشأف نجد القضاء يسمح لمعامؿ أف يتمسؾ بالمدة التي قضاىا في خدمة
المستخدميف المتعاقبيف ،وىو ما جاء في أحد ق اررات المحكمة العميا الذي جاء كما يمي ":حيث أنو في
قضية الحاؿ ،وكما يستخمص مف ديباجتو وأسباب القرار المطعوف فيو ومف الوثائؽ اإلجرائية بأف
الطاعف قد استخمؼ أبيو ،وأف ىذه المؤسسة االقتصادية قد انتقمت إليو واحتفظت بطابعيا واستمرت

TEYSSIE Bernard, Droit du travail- relations individuelles de travail-, édition Litec, Paris 1999, p
612.
2

1

جعفور ليندة ،مرجع سابؽ ،ص .96
MINÉ Michel et MARCHAND Daniel, op.cit, p260.
4

3

كما ىو الحاؿ في تعويض األقدمية ،ومنحة الخبرة ،وفي ىذا الشأف نشير إلى أف المشرع الجزائري ترؾ تقدير
تعويض األقدمية لالتفاقيات الجماعية لمعمؿ.
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في نشاطيا ومف ثـ فإف العقد مازاؿ قائما وأف أقدمية العامؿ التي اكتسبيا تضاؼ إلى تمؾ التي
اكتسبيا عند المستخدـ الجديد".1
كما تساىـ مدة األقدمية في حساب المبالغ المقدمة في إطار اإلحالة عمى التقاعد ،2وغيرىا مف
الكثير مف الحاالت التي تحتسب فييا مدة العمؿ ،3باعتبار األقدمية مصد ار لمعديد مف الحقوؽ.
ويضاؼ إلى األقدمية حؽ األجر ،الذي يعد عنص ار ضروريا في عالقة العمؿ ،عمى أساس أنو
المقابؿ الذي يؤديو المستخدـ مقابؿ التزاـ العامؿ بتنفيذ العمؿ المقرر في عقد العمؿ ،4وما داـ عقد
العمؿ قد استمر فإف األجر يستمر مع المستخدـ الجديد.
كما يعتبر حؽ المساواة أو عدـ التمييز بيف األجراء مف أىـ تمؾ الحقوؽ ،5حيث يتجو اىتماـ
الكثير مف العماؿ نحو مبدأ الحؽ في المساواة أو عدـ التمييز بيف األجراء عمى النحو الذي يضمف
تحقيؽ العدالة االجتماعية ،وبذلؾ يعتبر عدـ التمييز بيف األجراء والمساواة بينيـ أىـ مبدأ يساىـ في
تحقيؽ التوازف اإلجتماعي بالمؤسسة.
ومف الحقوؽ المخولة لمعامؿ أيضا حقو في الحصوؿ عمى شيادة عمؿ في حالة مطالبتو بيا
أثناء سرياف عالقة العمؿ ،متضمنة مدة العمؿ بتاريخ التحاقو بالعمؿ وليس مف تاريخ تغيير الوضعية
القانونية لمييئة المستخدمة ،فمف حؽ العامؿ الحصوؿ عمى شيادة تحدد خبرتو وكفاءتو المينية أثناء
1

قرار المحكمة العميا ،الغرفة االجتماعية ،رقـ  ،196348الصادر بتاريخ  11أفريؿ  ،2000المجمة القضائية ،العدد
 ،02سنة  ،2001ص.155

2

ينظـ التقاعد بالقانوف رقـ  12/83المؤرخ في  12جويمية  1983المتعمؽ بالتقاعد ،ج ر  ،28المعدؿ والمتمـ
بالقانوف رقـ  ،15/16المؤرخ في 02جويمية  ،2016ج ر  ،78فذىبت المادة  06منو إلى اشتراط شرطيف لالستفادة
مف معاش التقاعد ،يتمثؿ األوؿ في بموغ العامؿ سف  60سنة لمرجؿ و 55لممرأة ،والثاني في قضاء مدة  15سنة
عمى األقؿ في العمؿ ،ىذا مع قيامة بمدة عمؿ فعمي تساوي عمى األقؿ سبعة سنوات ونصؼ( )7,5سنة ،مع دفع
اشتراكات الضماف اإلجتماعي.
MILLET Sébastien, Transfert d’entreprise: Quelles conséquences juridiques en matière de
HSE ?, article publié le10/12/2018, sur le site: www.préventica.com

3

4

بطاىر أماؿ ،مرجع سابؽ ،ص.42

5

وىو ما نظمو المشرع في المادة  17مف قانوف  11/90التي تنص عمى أنو ":تعد باطمة وعديمة األثر كل األحكام
المنصوص عمييا في ارتفاقيات واالتفاقات الجماعية أو عقد العمل التي من شأنيا أن تؤدي إلى تمييز بين العمال كيفما
كان نوعو في مجال الشغل واألجرة أو ظروف العمل عمى أساس السن والجنس أو الوضعية االجتماعية أو النسبية أو القرابة
العائمية والقناعات السياسية واالنتماء إلى نقابة أو عدم االنتماء إلييا".
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سرياف عالقة العمؿ ،باإلضافة إلى استحقاقو شيادة عمؿ عند انتياء عالقة عممة ،1ىذه األخيرة التي
نصت عمييا المادة  67مف قانوف  ،11/90متضمنة مدة العمؿ الفعمي المتكوف مدة العمؿ قبؿ التغيير
مضافة إلييا المدة بعد حدوث التغيير في الوضعية القانونية لمييئة المستخدمة.
باإلضافة إلى الحقوؽ السابقة ،يستمر المستخدـ الجديد في أداء معاش التقاعد ،وأداء واجبات
الصندوؽ الوطني لمضماف االجتماعي ،2ناىيؾ عف االستمرار في أداء واجب التأميف.3
وبذلؾ ،تستمر عقود العمؿ في إنتاج كافة آثارىا مع المستخدـ الجديد ،الذي يصبح ممزما بأداء
التعويض عف العطمة السنوية ،فيستحؽ العماؿ الذيف يخضعوف ألحكاـ قانوف العمؿ إلى عطمة سنوية
سواء كانت عقودىـ محددة المدة أو غير محددة المدة ،وميما كانت طريقة حساب أجورىـ ،4والذي
يحتسب مف تاريخ إبراـ عقد العمؿ مع المستخدـ القديـ.
باإلضافة إلى احتفاظ العامؿ بحقوقو التي كاف يتمتع بيا قبؿ حدوث التغيير ،فإف ىذا التغيير ال
يمس أيضا االمتيازات التي كاف يتمتع بيا مع المستخدـ القديـ ،وكرس االجتياد القضائي ذلؾ ،فجاء
في أحد ق ارراتو" :ال يمكف أف يؤدي تغيير الطبيعة القانونية لممستخدـ مف إدارية إلى صناعية وتجارية
إلى تعديؿ عقد العمؿ ،إض ار ار بالعامؿ ومساسا بحقوقو المكتسبة ،فالتعديؿ الذي يجريو المستخدـ
الجديد ال يمكف أف ينقص مف حقوؽ العامؿ ونعتبره في رأينا إجحافا في حؽ المؤسسة ،وليذا كاف البد
عمى المشرع أف يساير الظروؼ والتعديالت التي يقررىا الواقع االقتصادي لممؤسسة ،وباألخص تمؾ
التي تعيشيا ىذه األخيرة بعد تغير وضعيتيا القانونية وامتالكيا مف مستخدـ جديد".5

1

بوعبيد الترابي ،مرجع سابؽ ،ص .85
MOULY Jean, op.cit, p 149.

2

وىو ما ذىب إليو االجتياد القضائي الفرنسي في الكثير مف الق اررات أىميا:
Cass.Soc, 20 mars 2019, n° 18-40.048, sur le site: https://www.edition-tissot.fr
3

يتعمؽ األمر ىنا بالتأميف عمى العجز والتأميف عمى الوفاة ،باإلضافة إلى التأميف عمى المرض الذي تناولو المشرع
الجزائري في المواد مف  07إلى  ،22والتأميف عمى الوالدة نظمو بالمواد مف  23إلى  30مف قانوف  11/83المتعمؽ
بالتأمينات االجتماعية ،المعدؿ والمتمـ ،السابؽ الذكر.

4

بف عزوز بف صابر ،نشأة عالقة العمؿ الفردية في التشريع الجزائري والمقارف ،مرجع سابؽ ،ص.233

5

قرار المحكمة العميا ،الغرفة االجتماعية ،رقـ  ،603823الصادر بتاريخ  06ديسمبر  ،2010المجمة القضائية ،العدد
العدد  ،01سنة  ،2010نقال عف حسايف حميدة ،مرجع سابؽ ،ص .258
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واذا كاف المستخدـ الجديد ممزما بمنح العامؿ الحقوؽ واالمتيازات التي كاف يتمتع بيا والمنبثقة
عف عقد العمؿ الذي أبرمو مع المستخدـ القديـ ،ففي مقابؿ ذلؾ يمزـ العامؿ باحتراـ ما التزـ بو مع
المستخدـ القديـ ،ىذه االلتزامات التي نظميا المشرع الجزائري في المادة  07مف قانوف 11/90
المتعمؽ بعالقات العمؿ ،حيث تنتقؿ ىذه االلتزامات إلى المستخدـ الجديد ،أىـ ىذه االلتزامات االلتزاـ
بعدـ منافسة المستخدـ الجديد ،1وفي ىذا الشأف قضت محكمة النقض الفرنسية بانتقاؿ التزاـ عدـ
المنافسة الذي التزـ بو العامؿ مع المستخدـ القديـ إلى المستخدـ الجديد مع عقود العمؿ التي انتقمت
إليو.2
الفقرة الثانية
مصير الحقوق الجماعيــــة لمعمال
باإلضافة إلى الحقوؽ الفردية التي يتمتع بيا العامؿ والمنبثقة عف عقد العمؿ الفردي ،ىناؾ
حقوقا أخرى يكتسبيا العامؿ بموجب اتفاقيات العمؿ الجماعية أو بموجب النظاـ الداخمي لممؤسسة
ويشترؾ فييا مع بقية العماؿ.
غير أف تمتع العامؿ بيذه الحقوؽ الجماعية بعد حدوث التغيير مرىوف عمى انتقاؿ االتفاقيات
الجماعية والنظاـ الداخمي إلى المستخدـ الجديد ،فيؿ يمتزـ المستخدـ الجديد باالتفاقيات الجماعية
والنظاـ الداخمي لممؤسسة المعموؿ بيما قبؿ تغيير الييئة المستخدمة؟.
وتجدر اإلشارة إلى أف أىـ الحقوؽ الجماعية التي يتمتع بيا العامؿ التمثيؿ النقابي والمشاركة
العمالية في الييئة المستخدمة ،وىو ما يطرح التساؤؿ عف مصير الممثميف النقابييف ومندوبي العماؿ
بعد حدوث التغيير؟.
أوال :مصير ار تفاقيات الجماعية والنظام الداخمي لممؤسسـة
 -1مصير ار تفاقيات الجماعية :تمثؿ اإلتفاقيات الجماعية أساس التعاوف والتضامف الداخمي
بيف العماؿ والييئة المستخدمة لتنظيـ ضوابط وشروط العمؿ ،باعتبارىا تتضمف شروط وحقوؽ تكميمية
1

نظمت المادة  07مف قانوف  11/90واجبات العماؿ ،ىذه الواجبات التي ىي عبارة التزامات يمتزـ بيا العامؿ مع
مستخدمو ،وتغيير الوضعية القانونية لمييئة المستخدمة يؤدي إلى انتقاؿ ىذه االلتزامات لتستمر مع المستخدـ الجديد
وذلؾ النتقاؿ تبعية العامؿ إليو عمى الرغـ مف أنو لـ يكف طرفا فيو.
Cass. Soc, 15 octobre 1997, n°95-42.454, sur le site: https://www.edition-tissot.fr
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أكثر نفعا مف تمؾ الواردة في القانوف ،1حيث تسري ىذه األخيرة عمى المستخدـ وجميع العماؿ التابعيف
لممؤسسة ،وتمزـ أحكاميا كؿ مف يوقع عمييا ،وبيذا المفيوـ يعتبر المستخدـ الجديد أجنبي عف ىذه
اإلتفاقيات ألنو لـ يكف طرفا فييا ،فما الذي يمزمو بيا.
بالرجوع إلى نص المادة  74مف قانوف  ،11/90ال نجد ما يفيد بوجوب بقاء اإلتفاقيات
الجماعية سارية والزاـ المستخدـ الجديد بيا ،ألف النص ضمف بقاء استمرار عقود العمؿ وليس
اإلتفاقيات الجماعية ،وفي ظؿ غياب أي نص يقضي باستم اررية اإلتفاقيات الجماعية في حالة تغيير
الوضعية القانونية لمييئة المستخدمة ،ذىب بعض الفقو إلى وضع شرط ممارسة المستخدـ الجديد نفس
النشاط الذي كاف يمارسو المستخدـ القديـ حتى يستفيد العماؿ مف استم اررية اإلتفاقيات الجماعية.
فإذا كاف المستخدـ الجديد مف بيف الموقعيف عمى االتفاقية القطاعية ،فإف ىذه األخيرة ال تثير
أي إشكاؿ ،ألف التغيير الوارد عمى إدارة المؤسسة ال يمس باستمرار نشاطيا في نفس القطاع باعتبار
أف االتفاقية الجماعية القطاعية تطبؽ عمى جميع المؤسسات التابعة لنفس القطاع ،لكف إذا المستخدـ
الجديد لـ يمارس نفس النشاط مف قبؿ ،وبالتالي لـ يكف عضوا مف األعضاء الموقعيف عمى االتفاقية
الجماعية القطاعية فإف األمر مختمؼ ،ونفس الشيء بالنسبة لالتفاقيات الجماعية لممؤسسة ،2فإف
المستخدـ الجديد لـ يكف طرفا في إبراـ االتفاقية ولـ يوقع عمييا.3
وبما أف المادة /74ؼ 2أقرت بأف عالقات العمؿ ال يمكف تعديميا إال ضمف التفاوض
الجماعي ،فإنو يمكف لألطراؼ المتعاقدة بعد حدوث تغيير في الييئة المستخدمة نقض االتفاقية
الجماعية القائمة ،والتي كاف المستخدـ السابؽ طرفا فييا ،4مع احتراـ اإلجراءات القانونية المقررة

1

ىدفي بشير ،الوجيز في شرح قانوف العمؿ ،مرجع سابؽ ،ص .195

2

تجدر اإلشارة إلى أف االتفاقية الجماعية لممؤسسة ىي االتفاقية التي تبرـ ضمف نفس الييئة المستخدمة وتطبؽ عمى
األشخاص الذيف التزموا بيا(أطرافيا) ،أي المستخدـ والممثميف النقابييف لمعماؿ ،بينما االتفاقية القطاعية فيي التي
تخضع ليا كافة المؤسسات التابعة لنفس القطاع ،وىي أعمى درجة مف االتفاقية الجماعية لممؤسسة ما داـ أنيا
تجاوزت إطار الييئة المستخدمة ،وىو ما تضمنتو المادة  122مف قانوف .11/90

3

غالي كحمة ،مرجع سابؽ ،ص ص .144 ،143
BOUANAKA Essaïd, Stabilité ou précarité des rapports de travail en cas de la modification
dans la situation juridique de l’employeur, op.cit, p 16.
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لذلؾ ،1مف أجؿ التفاوض عمى اتفاقية عمؿ جديدة ألنو حسب المادة  133مف نفس القانوف يتعيف
عمى األطراؼ مباشرة عممية التفاوض خالؿ  30يوـ التي تمي تاريخ النقض ،وفي ىذه الحالة طيمة
مدة التفاوض تبقى أحكاـ عقود العمؿ المبرمة في السابؽ وأحكاـ االتفاقية محؿ النقض سارية المفعوؿ
إلى غاية إبراـ اتفاقية جماعية جديدة.
أما في حالة اندماج مؤسستيف أو أكثر وكانت لكؿ مؤسسة اتفاقية جماعية سارية المفعوؿ
ووجود أحكاـ وامتيازات أكثر نفعا تضمنتيا إحدى ىذه االتفاقيات ،وفي غياب نص صريح بخصوص
ذلؾ ،فإنو عمال بأحكاـ المادة  118مف القانوف  11/90تطبؽ أحكاـ االتفاقية الجماعية األكثر نفعا
عمى جميع العماؿ دوف انتظار عممية نقض بقية االتفاقيات األخرى.2
في حيف ،وبالرجوع إلى المشرع المغربي نجده فصؿ في الموضوع بتنظيمو مصير االتفاقية
الجماعية في حالة تغيير الوضعية لمييئة المستخدمة ،حيث نصت المادة  131مف مدونة الشغؿ
المغربية عمى أنو ":إذا ط أر تغيير عمى الوضعية القانونية لممشغل أو عمى الطبيعة القانونية
لممقاولة ،كما نصت عمى ذلك المادة  ،11فإن اتفاقية الشغل الجماعية تظل قائما بين أجراء
المقاولة والمشغل الجديد" .ليقر المشرع المغربي بتنظيمو ليذه الوضعية أىمية اإلتفاقيات الجماعية في
مجاؿ عالقات العمؿ ومدى ارتباطيا بعقود العمؿ ،وىو بيذا النص يحمي العماؿ مف خطر اإلنقاص
مف حقوقيـ المكتسبة والمزايا التي اكتسبوىا بموجب تمؾ االتفاقيات.
وفي ىذا الشأف ،نجد القضاء الفرنسي كاف يرفض استمرار اإلتفاقيات الجماعية بعد تغيير
الوضعية القانونية لمييئة المستخدمة ،ويعفي المستخدـ الجديد مف احتراميا ألنو لـ يكف طرفا فييا ولـ
يوقع عمييا ،ىذا أماـ عدـ وجود أي نص قانوني يمزـ المستخدـ الجديد باحتراـ بنود االتفاقية الجماعية
المبرمة مع المستخدـ القديـ ،مما دفع المشرع الفرنسي إلى وضع القانوف الصادر في 13
جويمية 1971الذي عدؿ مقتضيات المادة  132-7التي تضمنت بأنو إذا لـ يكف المستخدـ الجديد
1

وىو ما نظمتو المادة  132مف قانوف  11/90المتعمؽ بعالقات العمؿ التي تنص عمى أنو ":يبمغ النقض برسالة
مسجمة إلى الطرف المتعاقد اآلخر ،مع إرسال نسخة إلى مفتشية العمل التي سجمت ىذه االتفاقية (ىذا االتفاق) وتسمميا
إلى كتابة الضبط التابعة لممحكمة المودعة لدييا".

2

حيث نصت المادة  118مف قانوف  11/90عمى أنو ":تفرض عمى المؤسسة المستخدمة األحكام األكثر نفعا الواردة في
مختمف ارتفاقيات الجماعية(االتفاق الجماعي) التي اكتتبت بيا ىذه الييئة أو انضمت إلييا وتطبق عمى عماليا ،إال إذا
كانت ىناك أحكام أنفع مضمنة في عقود العمل المبرمة مع المستخدم".
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مرتبطا باتفاقية جماعية ،فإف العماؿ يستمروف في التمتع بحقوقيـ المقررة في االتفاقية الجماعية التي
كانت تربطيـ بالمستخدـ السابؽ ،عمى أساس التفاوض مف جديد مع المستخدـ الجديد بمجرد انتياء
مدة سنة وذلؾ إلبراـ اتفاقية جديدة ،واذا لـ تبرـ اتفاقية جديدة يحتفظ العماؿ بنفس االمتيازات المكتسبة
التي منحتيا ليـ االتفاقية الجماعية المنقضية ،1بذلؾ يبقى عماؿ المؤسسة المحولة متمتعيف بنفس
الحقوؽ المقررة بموجب اتفاقية العمؿ الجماعية المبرمة مع المستخدـ القديـ في مدة ال تتجاوز سنة
عمى األكثر ،أما إذا تـ إبراـ اتفاؽ جديد قبؿ أف تنتيي مدة السنة فإف ىذا االتفاؽ الجديد يصبح ساري
المفعوؿ ويحؿ محؿ االتفاؽ السابؽ ،وبذلؾ فإف قاعدة استم اررية العالقات الجماعية تكوف لمدة مؤقتة
فقط.
ليأتي المشرع الفرنسي بتعديؿ ثاني في  13نوفمبر  ،1982يفيد بأنو طيمة فترة صالحية
االتفاقية الجماعية يحتفظ العماؿ باالمتيازات الفردية المكتسبة ،كما يمكنيـ اإلستفادة مف النصوص
االتفاقية السابقة السارية التي بقوا يعمموف فييا بعد تعديؿ الوضعية القانونية ليا ،وفي مقابؿ ذلؾ ال
يستفيد العماؿ الذيف تـ تشغيميـ بعد التعديؿ مف ىذه النصوص االتفاقية.2
مف خالؿ ما سبؽ ،وفي ظؿ سكوت المشرع الجزائري وحتى القضاء بخصوص مصير
اإلتفاقيات الجماعية عند حدوث تغيير في الوضعية القانونية لمييئة المستخدمة ،ىؿ ىو نفس مصير
عقود العمؿ ،أـ أف األمر يختمؼ ،يمكف القوؿ أف اتفاقيات العمؿ الجماعية تبقى سارية عند تحويؿ
المؤسسة ،وذلؾ حتى وضع اتفاقية جماعية جديدة ،مف أجؿ ضماف بقاء استفادة العماؿ مف االمتيازات
التي رتبتيا االتفاقية الجماعية التي كاف المستخدـ القديـ طرفا فييا ،وبذلؾ ضماف مصدر حقوؽ
العماؿ.
 -3مصير النظام الداخمي :يعتبر النظاـ الداخمي حقا مف الحقوؽ المعترؼ بيا قانونا
لممستخدـ ،يندرج ضمف صالحيات اإلدارة والتنظيـ التي يتمتع بيا ىذا األخير حماية لمصالح
المؤسسة ،3وعرؼ المشرع الجزائري النظاـ الداخمي في المادة  77مف قانوف  11/90عمى أنو وثيقة
مكتوبة يحدد فييا المستخدـ لزوما القواعد المتعمقة بالتنظيـ التقني لمعمؿ والوقاية الصحية واألمف

1

بوعبيد الترابي ،مرجع سابؽ ،ص .95

2

اخمؼ المختارية ،مرجع سابؽ ،ص .51

3

ذيب عبد السالـ ،مرجع سابؽ ،ص .201
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واالنضباط ،ويحدد النظاـ الداخمي في المجاؿ التأديبي طبيعة األخطاء المينية ودرجات العقوبات
المطابقة ليا واجراءات التنفيذ ،فيو إلزامي عمى المؤسسات التي يتجاوز عدد عماليا عشروف عامال.1
وبذلؾ ،حصر المشرع الجزائري مضموف النظاـ الداخمي في ثالث محاور أساسية تتمثؿ في
التنظيـ التقني لمعمؿ ،القواعد الخاصة بالنظاـ واألمف والمجاؿ التأديبي ،وبما أف المشرع استعمؿ كممة
لزوما عند ذكره ليذه المحاور فإف ذلؾ يدؿ عمى إمكانية إضافة المستخدـ لمحاور أخرى.
حيث تمتزـ كؿ ىيئة مستخدمة تخضع ألحكاـ قانوف العمؿ ،تشغؿ عشريف  20عامال فأكثر أف
تعد نظاما داخميا حسب خصوصيات األنشطة الممارسة داخؿ المؤسسات عمى أف تحدد طبيعة ىذه
األنشطة عف طريؽ التنظيـ ،والعماؿ الذيف يتـ حسابيـ عند وضع النظاـ الداخمي ىـ كافة العماؿ
التابعيف لممؤسسة ميما كانت طبيعة عالقة عمميـ سواء كانوا مؤقتيف أو دائميف ،وميما كاف نوع ىذه
العالقة كالعماؿ في المنازؿ أو الممثميف التجارييف ،وسواء كاف العامؿ مثبت في منصب عممو أو في
فترة تجربة ،ىذا ويمكف لممؤسسة التي تحتوي عمى مجموعة مف الوحدات تشغؿ كؿ مف عشروف عامال
عمى األقؿ أف تضع نظاما داخميا واحدا يطبؽ عمى جميع الوحدات التابعة ليا ،إال إذا كانت وحدة أو
عدة وحدات تتمتع بخصوصيات تقتضي إعداد نظاـ داخمي خاص بيا ،2وىو ما ذىبت إليو العديد مف
الييئات المستخدمة.3
وبالرجوع إلى مصير النظاـ الداخمي عند تغيير الوضعية القانونية لمييئة المستخدمة ،نجد أف
المشرع الجزائري لـ ينظـ مصير النظاـ الداخمي لممؤسسة بعد تغيير الوضعية القانونية لمييئة
المستخدمة ،وبتطبيؽ المادة  74السابقة يبقى النظاـ الداخمي لممؤسسة ساريا وذلؾ حتى استبدالو أو
تعديمو مف طرؼ المستخدـ الجديد.
1

المادة  75مف قانوف  11/90المتعمؽ بعالقات العمؿ.

2

بف عزوز بف صابر ،مبادئ عامة في شرح قانوف العمؿ الجزائري ،دار الجامعة الجديدة لمنشر ،اإلسكندرية ،2010
ص .170

3

جاء في النظاـ الداخمي لمشركة الجزائرية لتسيير شبكة نقؿ الكيرباء في المادة  02منو أنو ":يطبق ىذا النظام عمى
مجموع عمال الشركة الجزائرية لتسيير شبكة نقل الكيرباء المسماة ضمن ىذا النظام "الشركة" ،لمعمم:
 األجراء. المستفيدين من األجر المسبق والممتينين.أينما وجدوا في ممارسة نشاطاتيم المينية ماعدا ارطارات المسيرة".
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فمف بيف أىـ أسباب تغيير الوضعية القانونية لممؤسسة االندماج ،وفي ىذا الصدد نجد بعض
الفقياء يرى بأف عماؿ المؤسسة المندمجة ممزموف بالنظاـ الداخمي لممؤسسة الدامجة كمقابؿ الستمرار
عقودىـ معيا لتحقيؽ المساواة بينيـ وبيف العماؿ األصمييف ،وىناؾ مف ذىب بالقوؿ بأنو ال يمكف
لممؤسسة الدامجة أو الناتجة عف االندماج أف تطبؽ نظاميا الداخمي عمى عماؿ الشركة المندمجة متى
كاف ذلؾ التطبيؽ فيو مساس بالحقوؽ التي كاف يتمتع بيا العماؿ في المؤسسة المندمجة.1
ألف السماح لممستخدـ الجديد بتعديؿ أو تغيير النظاـ الداخمي لممؤسسة بشكؿ يمس بالحقوؽ
المكتسبة لعماؿ الشركة المندمجة ،يخرج المشرع عف اليدؼ مف وراء تكريس قاعدة استم اررية عقود
العمؿ بتوفير أكثر حماية لمعامؿ ،ألف المستخدـ الجديد وبسوء نية قد يتعمد تغيير أو تعديؿ النظاـ
الداخمي بشكؿ يضر بحقوؽ العماؿ ،األمر الذي قد يدفعيـ إلى التخمي عف عمميـ باالستقالة.2
واعتبر المشرع الجزائري الشروط الواردة في النظاـ الداخمي التي قد تمغي حقوؽ العماؿ أو تحد
منيا ،كما تنص عمييا القوانيف واالتفاقيات الجماعية المعموؿ بيا ،الغية وعديمة األثر ،3مما يعني أف
المستخدـ الجديد إذا أراد تعديؿ النظاـ الداخمي لممؤسسة فعميو احتراـ أحكاـ اتفاقية العمؿ الجماعية
السارية المفعوؿ ،سواء السابقة أو الجديدة التي قاـ ىو بإبراميا بعد نقضو لالتفاقية السابقة والتفاوض
بشأنيا مع ممثمي العماؿ.
وفي ىذا الشأف ،ذىب القضاء الفرنسي إلى عدـ استم اررية النظاـ الداخمي في حالة انتقاؿ
المؤسسة طبقا لممادة  ،L 1224-1وأف األمر ال يتعمؽ بعقود عمؿ فردية التي ىي المعنية باالنتقاؿ
إلى المستخدـ الجديد تطبيقا لنص المادة ،وأنو مف حؽ المستخدـ الجديد عدـ تطبيؽ النظاـ الداخمي
الذي كاف ساريا مع المستخدـ السابؽ ،ويكوف لو بذلؾ الحؽ في وضع قواعده الداخمية الخاصة بو
باعتماد اإلجراءات القانونية الخاصة بذلؾ.4

1

حسف المصري ،مرجع سابؽ ،ص .313

2

بوعبيد الترابي ،مرجع سابؽ ،ص .94

3

المادة  78مف قانوف 11/90المتعمؽ بعالقات العمؿ.

DEVERGIES-BOURON Cristel, Le règlement intérieur ne suivi pas au transfert d’entreprise:
Cass.Soc 17octobre 2018, n°17-16.465, la revue, publié le 27 novembre 2018, sur le site:
www.squirepattonboggs.com
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فكاف عمى المشرع الجزائري عمى األقؿ تحديد المدة التي يمكف فييا لممستخدـ الجديد تغيير
النظاـ الداخمي ،ألنو مف حؽ ىذا األخير تغيير النظاـ الداخمي ،ولكف بشرط عدـ المساس بالحقوؽ
المكتسبة لمعماؿ.
ثانيا :مصير التمثيل العمالـــــــي
يشتمؿ التمثيؿ العمالي عمى ممثمي العماؿ والممثميف النقابييف ،فالنقابات العمالية ىي تنظيمات
جماعية يقوـ العماؿ في مينة أو مجاؿ معيف بتشكيميا بيدؼ الدفاع عف حقوقيـ وتمثيؿ مينتيـ
والنيوض بأحواليـ وحماية مصالحيـ ،فأعطى المشرع حؽ إنشاء النقابات لجميع العماؿ سواء في
القطاع العاـ أو الخاص ،وىو مقرر لكافة العماؿ في أي فرع مف فروع النشاط االقتصادي يكفي توافر
صفة العامؿ ،1ولتسييؿ مياميـ يتمتع الممثميف النقابييف بعدة تسييالت ،مف ضمنيا الحؽ في عشر
ساعات مدفوعة األجر كوقت عمؿ لممارسة ميمتيـ النقابية ،2باإلضافة إلى تمتعيـ بالحماية مف
التسريح ،حيث أقر المشرع إجراءات خاصة لحماية العماؿ النقابييف في حالة التسريح التأديبي ،كما
سبؽ توضيحيا.
وعمى الرغـ مف الحماية الخاصة التي أوالىا المشرع لمتمثيؿ النقابي ،3إال أنو لـ يتطرؽ إلى أثر
تغيير الوضعية القانونية لمييئة المستخدمة عمى التمثيؿ العمالي سواء تعمؽ األمر بالتمثيؿ النقابي أو
مندوبي العماؿ ،إال أنو ليس ىناؾ ما يمنع ممثمي العماؿ مف إكماؿ المدة المتبقية لتمثيؿ العماؿ مع
المستخدـ الجديد.
وأماـ سكوت االجتياد القضائي الجزائري أيضا ،نجد االجتياد القضائي الفرنسي قد فصؿ في
األمر باعتباره عيدة المندوب النقابي تستمر رغـ تغيير الوضعية القانونية لمييئة المستخدمة ،وينطبؽ
األمر عمى ممثمي العماؿ أيضا.4

1

محمد حسيف منصور ،مرجع سابؽ ،ص ص .95 ،92

2

بمولة الطيب وبمولة جماؿ ،مرجع سابؽ ،ص .50

3

سبؽ وأف أشرنا إلى أف الممثميف النقابييف يتمتعوف بحماية خاصة أقرىا المشرع الجزائري نظ ار لمميمة التي يقوموف بيا
تجمت بصفة خاصة في حمايتيـ مف التسريح التأديبي ،ألنيـ بحكـ المياـ التي يقوموف يكونوف أكثر احتكاكا
بالمستخدـ وىو ما يجعميـ أكثر عرضة لممضايقات.
Cass. Soc, 13 juin 2019, n° 18-14.981, sur le site: https://www.edition-tissot.fr
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الفرع الثاني
حكم االتفاقات المخالفة لقاعدة استمرارية عقود العمل
القاعدة أنو يترتب عمى ارتباط قاعدة استم اررية عقود العمؿ بالنظاـ العاـ استمرارية عقود العمؿ
بقوة القانوف وعدـ توقفيا عمى رضا الطرفيف ،باعتبارىا مقررة لمصمحة العامؿ ومصمحة الييئة
المستخدمة ذاتيا ،كما سبؽ توضيح ذلؾ.
وبالتالي يقع باطال كؿ االتفاقات التي تخالؼ قاعدة استم اررية عقود العمؿ ،أو اإلنقاص مما
توفره مف حماية لمعامؿ (الفقرة األولى) ،غير أف ىذا ال يعني حرماف المعنييف مف إبراـ أي اتفاؽ فيما
بينيـ ،بحكـ انتقاؿ السمطة التنظيمية لممستخدـ الجديد (الفقرة الثانية).
الفقرة األولى
بطالن االتفاقات المخالفة لقاعدة استمرارية عقود العمل
يقع باطال كؿ اتفاؽ يقضي بعدـ استمرار عقود العمؿ في حالة تغيير الوضعية القانونية لمييئة
المستخدمة ،1وكذلؾ االتفاؽ الذي يقصد بو التضييؽ مف نطاؽ الضمانات التشريعية التي تقررىا قاعدة
استم اررية عقود العمؿ لمعامؿ ،سواء تـ ىذا االتفاؽ في العقد المبرـ بيف العامؿ والمستخدـ القديـ ،أو
في العقد المتعمؽ بانتقاؿ المؤسسة والمبرـ بيف المستخدميف المتعاقبيف ،2وعمى ىذا األساس يتـ استبعاد
كؿ اتفاؽ بيف المستخدـ القديـ والعامؿ يحد مف تطبيؽ قاعدة استمرار عقود العمؿ.
كما تعتبر غير مشروعة االتفاقات التي تتـ بيف المستخدميف المتعاقبيف والتي مف شأنيا
اإلنقاص مف الحماية التشريعية لمعماؿ ،كأف يتفؽ المستخدموف المتعاقبوف عمى المساس بمدة خدمة
العماؿ ،وذلؾ باالتفاؽ عمى أف تبدأ أقدمية العماؿ في حالة انتقاليـ لمعمؿ مع المستخدـ الجديد مف
تاريخ االنتقاؿ ،3أي عدـ احتساب مدة خدمة العماؿ مع المستخدـ القديـ في مدة األقدمية ،ألف المقرر
قانونا أف أقدمية العماؿ تحتسب مف تاريخ إبراـ عقد العمؿ قبؿ حدوث التغيير كما سبؽ توضيحيا ،وال
تأثير النتقاؿ عقود العمؿ إلى مستخدـ آخر عمى ىذه المدة ماداـ أف العماؿ قد استمروا في نفس
النشاط السابؽ ،وىو ما استقر عميو االجتياد القضائي ،الذي أقر بأف حقوؽ العامؿ تبقى ثابتة عند
KORICHE Mohammed Nasr Eddine, Droit du travail, op.cit, p 213.
2

رضواف أمينة ،موقع األنترنت السابؽ.

3

بقة عبد الحفيظ ،الحماية القانونية لمعامؿ في ظؿ الخوصصة والتسريح اإلقتصادي ،مرجع سابؽ ،ص .92
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تغيير مسير المؤسسة ،ماداـ أنيا احتفظت بطابعيا واستمرت في نشاطيا ،وبذلؾ تضاؼ مدة أقدمية
العامؿ المكتسبة إلى تمؾ التي اكتسبيا عند المستخدـ السابؽ.1
بناء عمى ما سبؽ ،ال يمكف لممستخدـ الجديد أف يفرض عمى العامؿ إبراـ عقد عمؿ جديد كما
ال يمكنو إخضاعو إلى فترة تجربة جديدة ،فكما استقر عميو االجتياد القضائي لمغرفة االجتماعية ال
يمكف إخضاع العامؿ الناجح في تجربة أولى إلى فترة تجربة ثانية في نفس منصب العمؿ بموجب
نفس عقد العمؿ ،وتسريح العامؿ بسبب رفض العمؿ يعتبر تعسفيا ،2وأي إجراء ييدؼ إلى استبعاد
قاعدة استم اررية عالقات العمؿ يكوف باطال.
الفقرة الثانية
ما ال يعتبر مخالفا لقاعدة استمرارية عقود العمل
بالرغـ مف ارتباط قاعدة استمرارية عقود العمؿ بالنظاـ العاـ ،إال أنو غير مخالفا ليذه القاعدة
االتفاؽ الذي يقضي بمنح العامؿ حقوقا أو مزايا لـ يكف يحصؿ عمييا مع المستخدـ القديـ ،3وىو ما
أكدتو محكمة النقض الفرنسية عندما ذىبت إلى أنو يعد مشروعا اتفاؽ المستخدـ الجديد مع العماؿ
عمى منحيـ ضمانات أكثر مف التي كاف يقررىا العقد السابؽ.4
يعد مشروعا أيضا االتفاؽ الذي يبرـ بيف المستخدميف المتعاقبيف ،كأف يتعيد المستخدـ القديـ
بأف يرد لممستخدـ الجديد تعويض اإلنياء الذي يدفعو ىذا األخير لمعماؿ كجزاء لعدـ ضميـ إلى
خدمتو ،فيذا االتفاؽ ال يمس بحقوؽ األجراء وانما يزيد منيا ،ومف ثـ ال يعتبر مخالفا لقاعدة استم اررية
عقود العمؿ.
وىو ما كرسو القضاء في الجزائر ،حيث جاء في قرار لممحكمة العميا سنة  2011ما يمي" :إف
االتفاقية الجماعية المبرمة بيف ممثمي العماؿ والمجمع الصناعي والتجاري لممؤسسات المنتجة لممواد
الحمراء بالغرب مكنت جميع العماؿ مف حقوقيـ وتعويضيـ عف التسريح مقابؿ إنياء عالقة
1

قرار المحكمة العميا ،الغرفة االجتماعية ،رقـ  ،196348الصادر بتاريخ  11أفريؿ  ،2000المجمة القضائية ،العدد
 ،02سنة  ،2001ص.155

2

3

قرار المحكمة العميا ،الغرفة االجتماعية ،رقـ  ،1284030الصادر بتاريخ  06سبتمبر  ،2018مجمة المحكمة العميا
العدد  ،02سنة  ،2018ص .126

رضواف أمينة ،موقع األنترنت السابؽ.
Cass.Soc, 28 octobre 1970, Bull. Civ, n° 56.
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العمؿ...عمال بالبند الثاني مف االتفاقية تحصؿ العماؿ عمى مستحقاتيـ مقابؿ إنياء عالقة العمؿ بأثر
رجعي ...وبما أف العقد شريعة المتعاقديف وفقا ألحكاـ المادة  106مف القانوف المدني ،فاف المادة
الواجبة التطبيؽ في ىذا المجاؿ ىي المادة  74الفقرة  2مف القانوف  ...11/90وىو ما تـ بيف العماؿ
والمستخدـ بناء عمى االتفاقية الجماعية السالفة الذكر والتي بموجبيا تـ االتفاؽ عمى إنياء عالقة
العمؿ مقابؿ التعويض.
حيث يبيف فعال أف الحكـ المطعوف فيو أنو قضى بإعادة إدماج العامؿ إلى منصب عممو
مستندا عمى المادة  74مف القانوف  ،11/90ومف دوف أف يتأكد مف أف المطعوف ضده قد استفاد مف
بنود االتفاقية الجماعية المشار إلييا ،ذلؾ أنو في حالة االستفادة مف جميع حقوقو وموافقتو عمى
الذىاب اإلرادي وقبضو التعويض عنو فإف عالقة العمؿ التي كانت تربطو بالطاعنة قد انتيت ويصبح
العامؿ أجنبيا عف الشركة".1
وبذلؾ ،كؿ اتفاؽ ينقص مف الحقوؽ الممنوحة لمعماؿ يكوف باطال ألننا أماـ قاعدة آمرة ،أما إذا
تعمؽ األمر باتفاقات تمنح لمعماؿ حقوقا أفضؿ مف التي كانوا يتمتعوف بيا ،فإف ىذا النوع مف
اإلتفاقيات مشروع طالما فيو زيادة لحقوؽ العماؿ.
المطمب الثاني
آثار تطبيق قاعدة استمرار عقود العمل بالنسبة لممستخدم الجديد
عمى الرغـ مف منح مبدأ حرية التعاقد المستخدـ كامؿ الحرية في اختيار العامؿ الذي يراه
مناسبا لمتعاقد معو مف أجؿ تأدية العمؿ المطموب ،بحيث ال يفرض عمى المستخدـ استخداـ شخص ال
يرغب في استخدامو ،ىذا األمر الذي يجد تبريره في أف المستخدـ ىو المسؤوؿ الوحيد عف سير
مؤسستو ،وطالما األمر كذلؾ يجب منحو قد ار مف الحرية في اختيار مف يساعده في العمؿ ،2ومع ذلؾ
تدخؿ المشرع وفرض قيودا عمى المستخدـ الجديد في حالة تغيير الوضعية القانونية لمييئة المستخدمة
عف طريؽ إجباره بالحفاظ عمى مناصب عمؿ العماؿ الذيف أصبحوا تابعيف لو ،عمى الرغـ مف عدـ
اختياره ليـ ،وىو ما أقرتو المادة  74مف قانوف .11/90
1

قرار المحكمة العميا ،الغرفة االجتماعية ،رقـ  ،622457الصادر بتاريخ  02جواف  ،2011مجمة المحكمة العميا
العدد  ،02سنة  ،2011ص .211

2

دغماف محمد رياض ،مرجع سابؽ ،ص .213
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ىذا النص القانوني الذي يعتبر ضامف الحفاظ عمى مناصب العمؿ عند تغيير الوضعية
القانونية لمييئة المستخدمة وال يمكف االتفاؽ عمى استبعاده ،واذا رفض المستخدـ الجديد انتقاؿ العماؿ
إليو عميو فإنو يتحمؿ تبعات ذلؾ ،ىذه التبعات التي تتمثؿ في اعتبار ذلؾ تسريحا تعسفيا ،وأيضا ال
يمكف لممستخدـ الجديد تعديؿ العقد إال لألسباب وباإلجراءات المقررة قانونا ،ألف األصؿ في العقود
الممزمة لجانبيف ىو عدـ جواز تعديميا إال برضا الطرفيف ،1وأف طرفي العقد ممزماف باحتراـ ما اتفقا
عميو ،ىذا المبدأ الذي يضفي عمى الرابطة العقدية قوتيا القانونية وشرعيتيا الواقعية ،إال أف الواقع
العممي وما تفرضو أحيانا ضرورة حسف سير العمؿ والظروؼ االقتصادية أو كفاءة العامؿ كميا
ظروؼ قد تدفع المستخدـ إلى تعديؿ عقد العمؿ ،وذلؾ انطالقا مف سمطة التنظيـ التي يتمتع بيا
ىذا األخير(الفرع األوؿ).
وعمى الرغـ مف كوف قاعدة استمرارية عقود العمؿ تيدؼ أساسا إلى تحقيؽ استقرار العماؿ
وتأمينيـ في مناصبيـ ،إال أف ىذه القاعدة ال تمنع المستخدميف المتعاقبيف مف تسريح العماؿ إعماال
لسمطتيـ في اإلدارة والتنظيـ إذا وجد مبرر لذلؾ ( الفرع الثاني).
الفرع األول
مدى سمطة المستخدم الجديد في تعديل شروط العقد
يعتبر تعديؿ عالقة العمؿ مف أىـ الوسائؿ التي تعمؿ عمى تكييؼ العقد مع محيطو المتغير
والمتقمب ،وبما أف القاعدة أف عقود العمؿ تستمر عند انتقاؿ المؤسسة إلى مستخدـ جديد ،فإف ذلؾ ال
يحوؿ دوف قياـ المستخدـ الجديد بتعديؿ شروط ىذا العقد وظروفو ،وذلؾ استنادا عمى سمطتو
التنظيمية في إدارة مؤسستو وضماف استمرار نشاطيا ،دوف أف يمس بالحقوؽ المكتسبة لمعماؿ.
فبالرجوع إلى المادة /74ؼ 2نجدىا تنص عمى أنو ":ال يمكن أن يط أر أي تعديل في عالقات
العمل إال ضمن األشكال وحسب الشروط التي ينص عمييا ىذا القانون وعن طريق المفاوضات
الجماعية" ،ىذا النص يعتبر اعترافا صريحا مف المشرع بإمكانية تعديؿ عقود العمؿ عند تغيير
الوضعية القانونية لمييئة المستخدمة ،ولكف يكوف ذلؾ باحتراـ ما جاء في القانوف ،وأف يتـ في إطار
التفاوض ببف ممثمي العماؿ والمستخدـ عمى ذلؾ ،كما يمنح القانوف لممستخدـ الجديد سمطة اإلدارة

1

المادة  106مف القانوف المدني الجزائري.
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والتنظيـ المنصوص عمييا في المادة  07مف القانوف  ،11/90وذلؾ شرط أف ال يمس بتوازف العقد.1
إال أف سمطة المستخدـ في التعديؿ تختمؼ بيف ما إذا كاف التعديؿ جوىريا أو غير جوىري ،لذا ال بد
مف التمييز بيف التعديؿ الجوىري والتعديؿ غير الجوىري ،الختالؼ تأثيرىما عمى عالقة العمؿ (الفقرة
األولى) ،ثـ التطرؽ إلى مدى سمطة المستخدـ الجديد في التعديؿ (الفقرة الثانية).
الفقرة األولى
التمييز بين التعديل الجوىري والتعديل غير الجوىري
تقضي القاعدة العامة في تعديؿ العقود بصفة عامة بعدـ إمكانية تعديؿ العقد إال باتفاؽ الطرفيف
وفقا لمبدأ العقد شريعة المتعاقديف فال يجوز نقضو أو تعديمو إال باتفاؽ الطرفيف أو لألسباب التي
يقررىا القانوف ،وىي القاعدة المطبقة كذلؾ في عقود العمؿ وفقا لممادة  63مف قانوف  11/90التي
تفيد بإمكانية تعديؿ شروط العقد بناء عمى اإلرادة المشتركة لمعامؿ والمستخدـ مع مراعاة أحكاـ
القانوف ،فإف الواقع العممي كثي ار ما يفرض عمى طرفي عقد العمؿ تعديمو إذا كانت مصمحة الطرفيف
تفرض ذلؾ ،أو إذا حتـ القانوف أو االتفاقية الجماعية ىذا التعديؿ ،حيث يصبح اتفاؽ الطرفيف عمى
التعديؿ مجرد قبوؿ أو رفض ألمر مفروض مسبقا ألف التعديؿ ىنا ال يأخذ بعيف اإلعتبار إرادة
الطرفيف.
ومف أىـ مستمزمات ممارسة المستخدـ سمطتو التنظيمية التعديؿ غير الجوىري ،فحتى واف كاف
لممستخدـ سمطة اجراء تعديؿ غير جوىري إال أف سمطتو ىذه مقيدة بعدـ الحاؽ ضرر مادي أو معنوي
أو جسماني بالعامؿ ،كاالنقاص مف األجر الذي يشكؿ ضر ار ماديا ،غير أف اعادة تعييف العامؿ في
منصب عمؿ مماثؿ في األجر ال يعتبر تعديال جوىريا ،2ألنو يندرج ضمف التعديؿ الغير جوىري كؿ
تعديؿ ال يمس الشروط األساسية في العقد ،وانما إجراء تغيير بسيط في أحد شروط عمؿ العامؿ داخؿ
المؤسسة.

BOUANAKA Essaïd, Stabilité ou précarité des rapports de travail en cas de la modification
dans la situation juridique de l’employeur, op.cit, p 15.
2

مجدي عبد اهلل ش اررة ،مرجع سابؽ.128 ،
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وكرس االجتياد القضائي الجزائري ذلؾ ،الذي عمؿ عمى حماية حقوؽ العامؿ عند تعديؿ عالقة
وعدـ تعرضو لمضرر ،حتى ولو كاف لضرورة مصمحة الييئة المستخدمة ،فتضمف أحد ق ارراتو بأنو
يمكف لممؤسسة المستخدمة تغيير مكاف عمؿ العامؿ لضرورة المصمحة ،شريطة احتفاظ العامؿ بكؿ
حقوقو ،حتى ولو تضمف عقد العمؿ تحديد مكاف العمؿ.1
أما القضاء الفرنسي فقرر بأف تغيير مكاف العمؿ يكوف جوىري إذا كانت المسافة تمحؽ متاعب
وعناء لمعامؿ ،وال يكوف التعديؿ جوىري إذا كانت المسافة قصيرة بيف المنصبيف األوؿ والثاني ،واذا
اتخذت المؤسسة التدابير الالزمة لنقؿ العماؿ ،2وذلؾ بمفيوـ التعديؿ غير الجوىري.
فمما ال شؾ فيو أف لقاضي الموضوع سمطة واسعة في تحديد ما إذا كاف شرطا ما جوىريا أـ
ال ،3بحيث يمكف لمتعديؿ الجوىري أف يأخذ صو ار مختمفة كتسميط جزاء عمى العامؿ أو أف يأخذ صورة
تنزيؿ تأديبي نتيجة ارتكابو خطأ مينيا ،ويمكف أف يكوف كأثر لعدـ تأقمـ العامؿ مع المياـ المسندة إليو
بسبب مرض أو حادث ،أو أف يكوف التعديؿ نتيجة إعادة تنظيـ المؤسسة بسبب مرورىا بصعوبات
اقتصادية ،إدخاؿ التكنولوجيا أو لدواعي المنافسة ،4كما أقرت المادة  62مف قانوف  11/90بأنو يجوز
أف يط أر عمى عقد العمؿ تعديؿ إذا كاف القانوف أو التنظيـ أو االتفاقات الجماعية تممي قواعد أكثر
نفعا لمعماؿ مف تمؾ التي نص عمييا العقد.
مف خالؿ ما سبؽ ،عمؿ التشريع والقضاء عمى تحقيؽ نوعا مف التوازف بيف المرونة التي
تفرضيا عالقة العمؿ وبيف الطابع الحمائي لمقانوف اإلجتماعي ،حتى يكوف عقد العمؿ أكثر مواكبة
وتأقمما مع محيطو اإلجتماعي واالقتصادي لضماف نجاح المؤسسة ،ىذا النجاح الذي يعتبر السبيؿ
الوحيد لتحقيؽ مصمحة طرفي عالقة العمؿ معا.
لكف اإلشكاؿ الحقيقي ىنا قائـ حوؿ متطمبات موافقة العامؿ عمى التعديؿ ،ومقتضيات ممارسة
سمطة اإلدارة مف طرؼ المستخدـ الجديد عند تغيير الوضعية القانونية لمييئة المستخدمة؟.

1

قرار المحكمة العميا ،الغرفة االجتماعية ،رقـ  ،365555الصادر بتاريخ  ،07فيفري  ،2007مجمة المحكمة العميا
العدد  ،02سنة  ،2007ص .231
ROY Véronique, Droit du travail 2003, Dunod, Paris 2003, p 16.

3

مالوي إبراىيـ و دحدوح محمد ،مرجع سابؽ ،ص .14
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بف صاري ياسيف ،عقد العمؿ المحدد المدة ،مرجع سابؽ ،ص .113
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الفقرة الثانية
سمطة المستخدم الجديد في تعديل عقود العمل المنتقمة إليو
غالبا ال يثير عقد العمؿ المحدد المدة أي اشكاؿ في مسألة تعديمو بالنسبة ألي مستخدـ ،ألف
مف يرغب في تعديؿ العقد المبرـ لمدة محددة ما عميو إال انتظار انتياء مدة العقد وابراـ عقد جديد
يتناسب ومتطمبات المستخدـ الجديد.1
لكف اإلشكاؿ يطرح عندما نكوف أماـ عقد عمؿ غير محدد المدة ،فمما ال شؾ فيو أف تطبيؽ
قاعدة العقد شريعة المتعاقديف عمى عالقة العمؿ تحوؿ دوف قياـ المستخدـ بأي تعديؿ في العقد ما لـ
يوافؽ عميو العامؿ ،فيي تشكؿ ضمانة قوية الستقرار العامؿ في عممو عف طريؽ حمايتو مف تعسؼ
المستخدـ في تعديؿ بنود العقد ،ألف انفراد المستخدـ بالتعديؿ قد يترتب عميو المساس بحقوؽ العماؿ
ومكاسبيـ ،إال أف ذلؾ ال يعني أف لممستخدـ كامؿ الحرية في فرض أي تعديؿ عمى عقد العمؿ
معتمدا في ذلؾ عمى سمطة التوجيو ،2ولذلؾ يكوف مف مصمحة العامؿ التمسؾ بالقوة الممزمة لمعقد
ورفض أي تعديؿ يرى فيو إنقاصا مف حقوقو.
فيمكف لمعامؿ أف ال يعارض التعديؿ البسيط الذي يقترحو المستخدـ الجديد عمى عقد العمؿ
الذي انتقؿ إليو ،ألف ىذا التعديؿ يندرج ضمف ممارسة المستخدـ الجديد لمسمطة التنظيمية الالزمة
إلدارة المؤسسة ،ورفض العامؿ لو يؤدي بو إلنياء عقد العمؿ ،ألف رفضو ىذا يعتبر استقالة أو خطأ
جسيما يعرضو لمتسريح التأديبي ،3وميما كاف التكييؼ القانوني ليذا الرفض فإف العامؿ ال يستفيد مف
التعويض عف ميمة اإلخطار والتسريح ،مما يعني إعفاء المستخدـ مف احتراـ ميمة اإلخطار والتسريح.
أما إذا انصب التعديؿ عمى عنصر جوىري فينا يصعب الوضع ،وتحقيقا لمصمحة الشغؿ
استقر الفقو والقضاء عمى أف لممستخدـ سمطة إعادة تنظيـ مشروعو بما يحقؽ حسف سير العمؿ ،ىذه
السمطة التي تنتقؿ إلى المستخدـ الجديد ،فمو أف ينقؿ العامؿ مف عمؿ إلى آخر ،أو مف إدارة إلى
أخرى ،أو مف فرع إلى آخر ولو كاف العمؿ الجديد أقؿ ماديا مف العمؿ الذي كاف يؤديو ،وقد صدر
في ىذا الشأف حكـ اجتماعي عف محكمة بشار قضى بإعادة إدماج المدعى بالمؤسسة المدعى عمييا
1

مجدي عبد اهلل ش ارره ،مرجع سابؽ ،ص .118
SAMAR Nasr Eddine, Modification de la situation juridique de l’employeur et sort du contrat de
travail, revue de Chercheur, n° 01, Université de Ouargla, 2002, p06.
3
Transfert d’entreprise : Les conséquences en matière de personnel, op.cit, p 04.
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في منصب مماثؿ وبنفس االمتيازات ،وذلؾ بعد حؿ الشركة القابضة إلى شركة تسيير المساىمات
لمغرب وتـ تحويمو إلى مكتب الدراسات التقنية ،وىو المستخدـ الجديد الذي فرض عمى العامؿ إبراـ
عقد عمؿ محدد المدة بعد أف كاف غير محدد المدة.1
وفي نفس الشأف ،قضت المحكمة العميا أيضا بأف ":تغيير طبيعة المؤسسة مف إدارية إلى ذات
طابع تجاري وصناعي ال يمكف بأي حاؿ مف األحواؿ أف يضر بحقوؽ الطاعف ،التي كانت تربطو
عالقة عمؿ دائمة بالمطعوف ضده ،فكاف عمى ىذه األخيرة بعد تغيير وضعيتيا القانونية أف تبرـ معو
عقدا غير محدد المدة مع احتفاظو بكؿ حقوقو المكتسبة".2
فال يمكف لممستخدـ الجديد أف يفرض تعديؿ بإرادتو المنفردة متحججا في ذلؾ بتغيير الوضعية
القانونية لمييئة المستخدمة ،3ألف كؿ تعديؿ مف جانبو يجب أف يخضع ألحكاـ القانوف وأف يكوف في
إطار مفاوضات جماعية ،وكؿ رفض مف جانب العامؿ ليذا التعديؿ يتحمؿ المستخدـ نتائج اإلنياء
المتمثمة في تعويض ميمة اإلخطار والتسريح.4
بذلؾ يكوف المشرع الجزائري قد ضيؽ مف سمطة المستخدـ الجديد في تعديؿ عقد العمؿ سواء
بصفة جوىرية أو غير جوىرية ،باإلضافة إلى تمسكو بقاعدة العقد شريعة المتعاقديف إلى حد بعيد
وىو ما أكده قضاء المحكمة العميا الذي استقر عمى أنو ال يجوز نقؿ العامؿ دوف إرادتو إلى مؤسسة
أخرى ذلؾ استنادا عمى نص المادة  106مف القانوف المدني ،وفي ىذا الشأف جاء في أحد قرارات
المحكمة العميا ما يمي ...":وبما أف العقد شريعة المتعاقديف وفقا ألحكاـ المادة  106مف القانوف
المدني ،فإف المادة الواجبة التطبيؽ في ىذا المجاؿ ىي المادة  74فقرة  2مف قانوف  11/90والتي
تنص عمى أنو يجوز أف يط أر تعديؿ في عالقة العمؿ عف طريؽ المفاوضات الجماعية.5"...
1

قرار محكمة بشار ،رقـ  ، 371الصادر بتاريخ  12أكتوبر ،2005مرفؽ رقـ  ،3موقع األنترنت:
http://droit7.blogspot.com/2014/12/blog-post_69.html.

2

قرار المحكمة العميا ،الغرفة االجتماعية ،رقـ  ،603823الصادر بتاريخ  06ماي  ،2010مجمة المحكمة العميا
العدد  ،01سنة  ،2010ص .358
BOUANAKA Essaïd, Stabilité ou précarité des rapports de travail en cas de la modification
dans la situation juridique de l’employeur, op.cit, p 15.
SAMAR Nasr Eddine, Changement de l’identité de l’employeur et continuation de contrat de
travail: le cas de l’article 74, loi 90-11, op.cit, p 23.

5

3

4

قرار المحكمة العميا ،الغرفة االجتماعية ،رقـ  ،622457الصادر بتاريخ  02جواف  ،2011مجمة المحكمة العميا
العدد  ،02سنة  ،2011ص .211
221

الباب الثاني/الفصل األول

قاعدة استمرارية عقود العمل عند تغيير الوضعية القانونية لمييئة المستخدمة

غير أنو ىناؾ حاالت يكوف فييا تعديؿ عقد العمؿ أم ار حتميا ومفروضا ،كما ىو الحاؿ في
التعديؿ بسبب عدـ الكفاية المينية لمعامؿ وعدـ قدرتو عمى القياـ بالمياـ المسندة إليو ،ففي ىذه الحالة
يحؽ لممستخدـ تكميؼ العامؿ بمياـ تتناسب ومؤىالتو ،وأيضا خطأ العامؿ يجعؿ مف تعديؿ عقد
العمؿ أم ار حتميا ،ألف ارتكاب العامؿ لخطأ تأديبي يمنح لممستخدـ الحؽ في توقيع الجزاء المناسب
عميو بنقمو مف مكاف إلى آخر أو حرمانو مف الترقية ،وبالتالي تعديؿ عقد العمؿ ،1ىذا ما لـ يكف
الخطأ جسيما الذي قد يؤدي بو إلى التسريح ،كما سبؽ توضيح ذلؾ.
ومف أكثر الحاالت التي تؤدي إلى تعديؿ عقد العمؿ تمؾ المرتبطة بصحة العامؿ ،كما سبؽ
ورأينا ذلؾ ،بسبب عدـ الكفاية الصحية لمعامؿ ،فقد يصاب العامؿ بعجز جزئي ال يسمح لو بإعادة
ادماجو في نفس منصبو ،مما يفتح المجاؿ لممستخدـ الجديد بإعادة تعيينو في منصب عمؿ يتالءـ مع
وضعيتو ومؤىالتو الجديدة.
يتضح مما سبؽ التطرؽ إليو ،أف تطبيؽ قاعدة استمرار عقود العمؿ ال يعني الدخوؿ في عالقة
عمؿ جامدة وغير قابمة لمتغيير ،ألف مواصمة تنفيذ عقود العمؿ مع المستخدـ الجديد ال يقتضي بصفة
آلية اعتماد كؿ االمتيازات المكتسبة مع المستخدـ القديـ ،ىذا األخير الذي يكوف لو الحؽ في إعادة
تنظيـ شروط وظروؼ عممو دوف أف يكوف تعسؼ يمس حقوؽ العماؿ في استقرارىـ ،فمف حؽ
المستخدـ الجديد إدخاؿ تعديالت عمى مراكز واختصاصات العماؿ حتى تكوف أكثر انسجاـ مع
التنظيـ الداخمي لممؤسسة ،ولكف دوف المساس بالعناصر األساسية لعقد العمؿ كاألقدمية ،األجر والسمـ
الميني.
الفرع الثاني
مدى سمطة المستخدم الجديد في إنياء عالقة العمل
الحؽ في إنياء عالقة العمؿ مف أىـ الحقوؽ التي تقررىا القواعد العامة لممستخدـ ،حتى يتمكف
مف ممارسة سمطة اإلدارة والرقابة واالشراؼ عمى العامؿ خالؿ ممارستو لميامو ،ومقابؿ ذلؾ عممت
تشريعات العمؿ عمى تبني مجموعة مف قواعد الحماية لمعامؿ في مواجية المستخدـ ،يتجمى ذلؾ بتقييد

1
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حؽ المستخدـ في إنياء عقد العمؿ بإرادتو المنفردة ،ولكف لـ يجعؿ مف ذلؾ قاعدة مطمقة ،بما يفيد
إمكانية قياـ المستخدـ بإنياء عقد العمؿ باإلرادة المنفردة متى وجدت مبررات ضرورية تقتضي ذلؾ.1
فبمجرد تغيير المستخدـ بانتقاؿ المؤسسة إلى مستخدـ جديد ،يصبح ىذا األخير طرفا في عالقة
عمؿ لـ يبرميا ولكنو ممزـ باإلبقاء عمييا ،عمى اعتبار أنيا كانت سارية وقائمة عند انتقاؿ المؤسسة
إليو ،وبالتالي يحؿ المستخدـ الجديد محؿ المستخدـ القديـ في الحقوؽ والسمطات التي تنتقؿ إليو ،وىو
ما يجعمنا نتساءؿ عف مدى سمطة المستخدـ الجديد في تسريح عامؿ أو مجموعة مف العماؿ؟ (الفقرة
األولى) ،وما مدى مسؤولية ىذا األخير عف التسريح الذي تـ قبؿ تغيير الوضعية القانونية (الفقرة
الثانية).
الفقرة األولى
سمطة المستخدم الجديد في تسريح العمال
إف إنياء عقود العمؿ بصفة عامة حتى ولو كاف حقا مقر ار لممستخدـ ،إال أنو مقيد بعد التعسؼ
في استعمالو ،عمى الرغـ مف تقوية قانوف  11/90المعدؿ والمتمـ سمطات المستخدـ خاصة التأديبية
بسبب غمبة الطابع الالئحي عمى عالقات العمؿ ،كما سبؽ توضيح ذلؾ.
كما أف إلزاـ المستخدـ الجديد بالحفاظ عمى عالقات العمؿ عند تغيير الوضعية القانونية لمييئة
المستخدمة وانتقاؿ المؤسسة إليو ال يجرده مف استعماؿ حقو في إنياء عقد أو عقود العمؿ ،ألف تطبيؽ
قاعدة استم اررية عقود العمؿ ال يعني استم اررية عقود العمؿ مدى الحياة ،إذ يحؽ لممستخدـ الجديد
إنياء عالقة العمؿ متى وجد مبرر قانوني لذلؾ ،بإتباع اإلجراءات الالزمة.2
مف ذلؾ ،تطبيؽ قاعدة استمرار عقود العمؿ ال يعني ضماف منصب العمؿ واستم اررية عالقة
العمؿ في حالة ارتكاب العامؿ لخطأ جسيـ يوجب تسريحو تأديبيا ،أو متى وجدت مبررات لتسريحو
اقتصاديا إذا توافرت شروط ذلؾ ،3فميس ىناؾ ما يحرـ المستخدـ الجديد مف المجوء إلى إنياء بعض
العقود طالما أنو قدر في ذلؾ ضرورة إعادة تنظيـ المؤسسة أو إعادة تعديؿ ظروؼ العمؿ ،4شأنو في
1

حبش محمد حبش ،مرجع سابؽ ،ص .157
SAMMAR Nasr Eddine, Modification de la situation juridique de l’employeur et sort du contrat
de travail, op.cit, pp 06, 07
3
BERNADETTE Lardy-Plissier, op.cit, p 404.
2
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ذلؾ شأف أي مستخدـ آخر ،ألف كؿ مستخدـ لديو أساليبو الخاصة في تنظيـ عممو ،الميـ أف ال يكوف
تغيير المستخدـ في حد ذاتو سببا في إنياء عقود العمؿ.
ألف التطبيؽ الصارـ لقاعدة استمرار عقود العمؿ قد يؤدي إلى اإلضرار بالمستخدـ وبمشروعو
ما يؤدي إلى اإلضرار بالنظاـ اإلقتصادي ،وليذا فمف حؽ المستخدـ المجوء إلى إنياء بعض العالقات
العمالية بإرادتو المنفردة لمواجية األزمات االقتصادية التي تعترضو ،وعمى ىذا األساس يمكف
لممستخدـ الجديد إنياء بعض عقود العمؿ ألسباب مختمفة ،فقد تكوف ىذه األسباب اقتصادية وىي
الحالة األكثر وجودا في الواقع ،وفي ىذا الشأف نجد أف المشرع الجزائري قد أقر نوع مف المرونة
والحرية التي تسمح لممؤسسة بمواجية التقمبات االقتصادية مف خالؿ المجوء إلى إلغاء بعض مناصب
العمؿ لتحقيؽ اإلنعاش اإلقتصادي.1
فتضمف قانوف العمؿ أحكاـ تسمح لممستخدـ المجوء إلى تسريح بعض أو كؿ العماؿ لضرورات
اقتصادية ،ألف التسريح ألسباب اقتصادية كتصرؼ قانوني يترتب عميو إنياء عالقة العمؿ مقيد
بضوابط موضوعية واجرائية كحدود وضمانة قانونية بعدـ التعسؼ في استعمالو ،نظميا المشرع
الجزائري بالمرسوـ التشريعي  09/94المتعمؽ بالحفاظ عمى الشغؿ وحماية األجراء الذيف قد يفقدوف
عمميـ ألسباب ال إرادية ،وىو ما سنتناولو بالدراسة في الفصؿ الثاني.
كما أنو ال يوجد ما يحوؿ دوف قياـ المستخدـ الجديد بعد تغيير الوضعية القانونية لمييئة
المستخدمة بتسريح عامؿ يجده غير كؼء ،باعتباره المسؤوؿ عمى حسف سير العمؿ ،بشرط احتراـ ما
يقرره القانوف مف قواعد موضوعية واجراءات شكمية ،كما سبؽ توضيح ذلؾ.
الفقرة الثانية
مدى مسؤولية المستخدم الجديد عن التسريح السابق لتغيير الوضعية القانونية
كثي ار ما تطرح إشكالية التسريح الذي يتـ مف المستخدـ القديـ بالتواطؤ مع المستخدـ الجديد قبؿ
تغيير الوضعية القانونية لمييئة المستخدمة ،كما ىو الحاؿ عند لجوء المستخدـ السابؽ إلى الغمؽ
المؤقت لممؤسسة بحجة الصعوبات االقتصادية ،وتكوف غايتو في ذلؾ ىي التقميؿ مف العماؿ وتخفيؼ
العبء عمى المستخدـ الجديد ،ىذا األخير الذي قد تكوف حجتو توظيؼ عماؿ جدد وفقا لمعاييره ،وىي
1

ىدفي بشير ،التعويض عف التسريح مف العمؿ بسبب تغيير الوضعية القانونية لممؤسسة المستخدمة ودوره في جبر
الضرر ،مرجع سابؽ ،ص .122
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الحيمة التي يمجأ إلييا الكثير مف المستخدميف ،ففي ىذه الحالة يكوف التسريح تعسفيا تـ بالتواطؤ مع
المستخدـ القديـ ،حيث يكوف المستخدـ الجديد مسؤوال عف اإلنياء التعسفي السابؽ لتغيير الوضعية
القانونية ،1فتقوـ مسؤولية المستخدميف التضامنية عف تعويض العامؿ الذي تـ تسريحو تعسفيا ،إذ
يمكف لمعامؿ الرجوع عمى المستخدـ الجديد سيئ النية لممطالبة بالتعويض ،مع اإلحتفاظ بحؽ الرجوع
عمى المستخدـ السابؽ السيئ النية.2
إال أف المستخدـ الجديد قد يرفض تعويض العامؿ ألف التسريح تـ قبؿ انتقاؿ الييئة المستخدمة
إليو ،وليس ىناؾ ما يمزمو بيذا التعويض ،وىو ما يؤكد ضرورة معالجة المشرع لحالة التسريح السابؽ
لتغيير الوضعية القانونية لمييئة المستخدمة ،ألف اشتراط المشرع قياـ عالقات العمؿ يوـ تغيير
الوضعية القانونية لمييئة المستخدمة ينتقص مف ضمانات العماؿ ،فالمادة  74تعفي المستخدـ الجديد
مف االلتزاـ بالحفاظ عمى عالقات التي انتيت قبؿ تغيير الوضعية القانونية ،ىذا الذي يؤدي إلى عدـ
حماية العامؿ مف اإلنياء التعسفي السابؽ لتغيير الوضعية القانونية لمييئة المستخدمة ،رغـ تواطؤ
المستخدـ الجديد مع المستخدـ السابؽ.
وبيذا الغرض الحقيقي مف تكريس قاعدة استم اررية عالقة العمؿ ىو تفادي اإلنياء اآللي لعقود
العمؿ التي كانت سارية عند حدوث تغيير في الوضعية القانونية لمييئة المستخدمة اعتمادا عمى
القواعد العامة لاللتزامات ،ألف غياب ىذه القاعدة يؤدي إلى إنياء عالقات العمؿ بصفة تمقائية وبقوة
القانوف ،أي أف العقد ينفسخ بصفة طبيعية دوف أي إجراء مف الطرفيف ،األمر الذي قد يشكؿ صدمة
لمعماؿ الذيف يجدوف أنفسيـ فجأة خارج المؤسسة دوف عمؿ ومجرديف مف أي حؽ ،3وىو ما قد يفرز
آثا ار غير محمودة عمى الجانبيف االجتماعي واالقتصادي مف خالؿ التأثير عمى مردودية المؤسسة.
وكنتيجة لما سبقت دراستو بخصوص قاعدة استمرارية عقود العمؿ ،يمكف القوؿ أف المشرع أراد
حماية أىـ مطمب عمالي بتكريسو قاعدة استم اررية عالقات العمؿ عند تغيير الوضعية القانونية لمييئة
المستخدمة ،حيث ضمف المشرع استم اررية عقود العمؿ عند حموؿ المستخدـ الجديد محؿ القديـ ،حتى
ال يصبح العماؿ ضحية ىذا التغيير ومواجية مبدأ نسبية العقود المعموؿ بو في القانوف المدني ،ألف

1

رضواف أمينة ،موقع األنترنت السابؽ.

3

رمضاني محمد ،موقع األنترنت السابؽ.

TEYSSIE Bernard, op.cit, p p 608,609.
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اليدؼ األساسي مف ىذه القاعدة ىو محو آثار التغيير بالنسبة لمعماؿ ،ومف يريد إنياء عالقة العمؿ
بإرادتو المنفردة فما عميو إال احتراـ اإلجراءات القانونية المقررة لذلؾ.
بيذا ال تعتبر المادة  74ضمانة حقيقية لمعماؿ بضماف حفاظيـ عمى عمميـ في مواجية تغيير
الوضعية القانونية لمييئة المستخدمة ،إذ أف تطبيؽ قاعدة استم اررية عقود العمؿ التي تضمنتيا ىذه
المادة ال يحمي العامؿ مف التسريح وفقداف منصب عممو متى وجد سبب حقيقي وجدي لذلؾ ،وىو ما
يخوؿ لممستخدـ الجديد ممارسة حقو في إنياء بعض أو كؿ عالقات العمؿ ،مع احتراـ ما يقرره
القانوف في ذلؾ.
بناء عمى ما سبؽ ،يمكف القوؿ أنو حتى ولو جاءت المادة  74مف قانوف  11/90كضمانة
الستم اررية عالقات العمؿ عند تغيير الوضعية القانونية لمييئة المستخدمة ،تحقيقا لمتوازف اإلجتماعي
واالقتصادي ،ىذا التوازف الذي أصبحت تبنى عميو قوانيف العمؿ الحديثة ،فإف ىذه المقتضيات ال
يمكف ليا أف تجعؿ مف ىذه االستم اررية استم اررية أبدية تضمف بقاء العماؿ بالمؤسسة إلى غاية انتياء
خدمتو ببموغو السف القانوني لمتقاعد ،ألف ىذه االستم اررية ستتأثر ال محالة بالتغيرات التكنولوجية أو
الييكمية التي تعرفيا المؤسسة ،أو عندما تعترض ىذه األخيرة صعوبات اقتصادية.
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الفصل الثاني
الحفاظ عمى مناصب العمل في مواجية التقمبات االقتصادية لمييئة المستخدمة
مع انتشار العولمة وبروز تأثيراتيا عمى كافة نواحي الحياة خاصة االقتصادية ،وما ترتب عمى
ذلؾ مف تغيرات وبالذات في مجاؿ العمؿ ،ازداد الحديث عف الحؽ في العمؿ ،ألف السياسات التي
آثار غير محمودة عمى الوضع اإلجتماعي لمعماؿ
اتبعتيا الدوؿ لمواكبة التطورات العالمية رتبت ا
بصفة عامة ،وعمى استم اررية عالقات العمؿ بصفة خاصة.
إذ يعتبر الحؽ في العمؿ حقا دستوريا يرتب لصاحبو اإلستقرار الوظيفي ،1ولتحقيؽ ذلؾ كاف
قانوف العمؿ الجزائري بمختمؼ تعديالتو الميداف لتكريس ىذا الحؽ ،باعتباره الميداف األفضؿ ألف تقرر
القواعد العامة اليادفة إلى حماية ىذا الحؽ الدستوري وذلؾ في اتجاه تحقيؽ تنمية اقتصادية
واجتماعية ،مع محاولة التنسيؽ بيف منطقيف متناقضيف ،منطؽ تكريس الحؽ في العمؿ واستق ارره
ومنطؽ حماية الحقوؽ االقتصادية لمييئة المستخدمة ،فكاف لمظروؼ االقتصادية تأثير كبير عمى
التشريعات العمالية الوطنية منيا والدولية ،أيف اتجيت ىذه التشريعات نحو توفير أكبر قدر مف الحماية
لمعامؿ في ظؿ التطورات االقتصادية ،ولكف ىذا لـ يمنع مف تكريس التشريعات العمالية الحفاظ عمى
مصالح الييئة المستخدمة وحقيا في استقرار نشاطيا وحسف سيره ،حتى واف كاف ذلؾ عمى حساب
العامؿ وحقوقو ،ولكف ذلؾ ال يكوف إال بضوابط معينة.
ولما أصبح العامؿ يتمتع بحقوؽ وضمانات في عالـ الشغؿ فإف أوؿ ىذه الضمانات أف يكوف
منصب عممو غير ميدد بالقوة االقتصادية التي يمتمكيا المستخدـ ،باعتبار قانوف العمؿ قانوف حمائي
ولذلؾ فإف التسريح اإلقتصادي يجب أف يبقي عمى ىذه الحماية ،ويستمر العامؿ في التمتع بيذه
الحماية حتى بعد إنياء عقد عممو وفقا لنظاـ قانوني معيف ،فميما كانت الضرورات وما قد تفرضو
عمى المستخدـ التخمص مما يفرضو مف استخداـ قوى العمؿ البشرية مف أعباء ،فإف الضرورات
االجتماعية تفرض في المقابؿ كفالة استمرار عالقة العمؿ بتييئة الوسائؿ التي تسمح بتجنب اإلنياء
أو عمى األقؿ تضييؽ نطاقو (المبحث األوؿ) ،وال يمكف لممستخدـ أف يتحايؿ عمى القانوف فيخفي وراء
التسريح ألسباب اقتصادية تسريحا تعسفيا ،ومف أجؿ ذلؾ يخضع قرار التسريح االقتصادي لمرقابة

1

المادة  66مف الدستور الجزائري لسنة  1996المعدؿ والمتمـ ،المشار إليو سابقا.
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لمتحقؽ مف مشروعية ىذا التسريح ،فما مدى فعالية وسائؿ الرقابة عمى التسريح ألسباب اقتصادية في
الحفاظ عمى الشغؿ؟ (المبحث الثاني).
المبحث األول
التدابير القانونية لمحفاظ عمى مناصب العمل في حالة الظروف االقتصادية
شيد االقتصاد العالمي تحوالت جذرية وسريعة ،فبعدما كانت المؤسسة ال تتأثر إال بالتقمبات
الداخمية أصبحت شديدة الحساسية اتجاه السوؽ العالمية ،ىذا الوضع اإلقتصادي الجديد تسبب في
صعوبات اقتصادية أو فنية لممؤسسات التي ال تستطيع التأقمـ معو ،ما دفع ىذه المؤسسات إلى اتخاذ
إجراءات عديدة لمسايرة الوضعية االقتصادية الجديدة ،تجسدت في تقميص عدد العماؿ عف طريؽ
التسريح اإلقتصادي ،في إطار تشريعات منظمة لو ،حاوؿ المشرع مف خالليا خمؽ توازف في عالقة
العمؿ بغية إعطاء المستخدـ إمكانية تنظيـ نشاطو بأكثر مرونة مع مراعاة الجانب اإلجتماعي لمعامؿ.
ىذه التشريعات التي عممت عمى توفير أكبر قدر مف الحماية العمالية في ظؿ التطور
اإلقتصادي ،حيث عممت الدولة عمى إيجاد آليات قانونية اقتصادية لإلحاطة اقتصاديا بالمؤسسة
وآليات قانونية اجتماعية لإلحاطة اجتماعيا بأجرائيا ،محاولة بذلؾ التوفيؽ بيف المساريف االقتصادي
واالجتماعي ،وىو ما تجمى بإصدار المرسوـ التشريعي  09/94المتعمؽ بالحفاظ عمى الشغؿ وحماية
األجراء الذيف قد يفقدوف عمميـ بصفة ال إرادية ،والذي جاء مف أجؿ تحقيؽ ىدؼ أساسي ىو الحفاظ
عمى الشغؿ ،1ىذا ما أكدتو المادة األولى مف ىذا المرسوـ التي تنص عمى أنو ":ييدف ىذا المرسوم
التشريعي إلى تنظيم المحافظة عمى الشغل ،ويحدد الترتيبات القانونية الخاصة بحماية األجراء الذين
قد يفقدون عمميم بصفة ال إرادية ألسباب اقتصادية ،وفي ىذا اإلطار يحدد ما يأتي:
 القواعد واإلجراءات التي تحكم إعادة ضبط مستويات الشغل ألسباب اقتصادية.1

المرسوـ التشريعي رقـ  09/94المؤرخ في  26ماي  ،1994المتعمؽ بالحفاظ عمى الشغؿ وحماية األجراء الذيف قد
يفقدوف عمميـ ألسباب ال إرادية ،ج ر .34
ليتوافؽ المشرع الجزائري بإصدار ىذا المرسوـ مع ما نصت عميو توصيات منظمة العمؿ الدولية ،خاصة التوصية
رقـ  119المتعمقة بإنياء االستخداـ بمبادرة مف صاحب العمؿ ،الصادرة عف المؤتمر العاـ لمنظمة العمؿ الدولية في
دورتو  ،47المنعقد بتاريخ  05جواف  ،1963بجنيؼ ،المعتمدة بتاريخ  26جواف  ،1963ىذه التوصية التي جعمت

مف إجراء التسريح ألسباب اقتصادية إجراء استثنائيا ،يتـ المجوء إليو كحؿ أخير بعد استنفاد جميع الحموؿ حيث ال
يجوز لممستخدـ المجوء إلى التسريح ألسباب اقتصادية إال بعد أف يستنفد جميع اإلجراءات التي مف شأنيا أف تقمؿ
الضغط المالي عمى المؤسسة ،والتقميؿ مف عدد التسريحات.
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 طبيعة المساعدة ومستويات أشكاليا التي يمكن أن تمنحيا السمطات العمومية لممحافظةعمى الشغل وترقيتو".
وليذا كاف لزاما عمينا قبؿ التطرؽ إلى مختمؼ اآلليات التي يتـ المجوء إلييا لمحفاظ عمى
مناصب العمؿ في مواجية الظروؼ االقتصادية ،ال بد أوال مف توضيح مفيوـ األسباب االقتصادية
(المطمب األوؿ) ،ومف ثـ التطرؽ إلى الجانب االجتماعي كتقنية قانونية أوجدىا المشرع لمحفاظ عمى
الشغؿ في حالة مرور المؤسسة بظروؼ اقتصادية لما يحتويو مف إجراءات ،ودوره في تأميف مناصب
العمؿ (المطمب الثاني).
المطمب األول
مــــفيوم السبب االقتصــــــــادي
تعتبر المؤسسة اليوـ وحدة اقتصادية واجتماعية لإلنتاج ،كما سبؽ توضيح ذلؾ ،وانطالقا مف
ىذا األساس يعتبر الجانب اإلقتصادي فييا أىـ عنصر ترتكز عميو في تطورىا عمى حساب الجانب
االجتماعي ،بزيادة إنتاجيا وأيضا زيادة ماليتيا ،وباعتبار المؤسسة االقتصادية النواة والركيزة األساسية
لالقتصاد ،وتماشيا مع التطورات االقتصادية العالمية ،فقد عرفت المؤسسة إصالحات فرضتيا
الظروؼ االقتصادية المتطورة والمتغيرة وكانت ليا آثا ار سمبية عمى العماؿ ،التي وصمت إلى حد فقداف
العماؿ لعمميـ مف خالؿ المجوء إلى التسريح ،ما جعؿ المشرع الجزائري يتدخؿ بإصدار المرسوـ
التشريعي  09/94المتعمؽ بالحفاظ عمى الشغؿ وحماية األجراء الذيف قد يفقدوف عمميـ بصفة ال
إرادية.
وبما أننا بصدد دراسة مختمؼ التدابير القانونية لمحفاظ عمى مناصب العمؿ في مواجية التقمبات
االقتصادية التي قد تعترض الييئة المستخدمة ،كاف مف الضروري تحديد مفيوـ السبب اإلقتصادي
نظ ار لما يحدثو ىذا األخير مف آثار غير محمودة عمى عالقات العمؿ ،إذ أصبحت األسباب
االقتصادية الياجس الذي يؤرؽ العماؿ خوفا مف فقداف عمميـ ،ذلؾ انطالقا مف اإلجابة عمى السؤاؿ
التالي :ما ىو السبب اإلقتصادي المبرر لإلنياء اإلقتصادي ،والذي قد يمس بمناصب العمؿ مف
خالؿ المجوء إلى التسريح اإلقتصادي؟ (الفرع األوؿ) ،وما ىي حاالتو؟ (الفرع الثاني).

229

الباب الثاني/الفصل الثاني الحفاظ عمى مناصب العمل في مواجية التقمبات االقتصادية لمييئة المستخدمة

الفرع األول
تعريف السبب اإلقتصادي وشروطو
إ ف السبب اإلقتصادي مفيوـ يتسـ بالغموض ،وال يتحقؽ إال بتوافر شروط معينة ،وليذا
سنتعرض بالدراسة في ىذا الفرع إلى تعريؼ السبب اإلقتصادي (الفقرة األولى) ،لنعرج بعدىا إلى
الشروط الواجب توافرىا في السبب اإلقتصادي المبرر لمتسريح (الفقرة الثانية).
الفقرة األولى
تعريف السبب االقتصـــــادي
لـ يتطرؽ المشرع الجزائري إلى مفيوـ السبب اإلقتصادي رغـ تنظيمو لمتسريح لسبب اقتصادي
سواء في القانوف  11/90المتعمؽ بعالقات العمؿ ،أو في المرسوـ التشريعي  09/94المتعمؽ بالحفاظ
عمى الشغؿ الذي يعتبر اإلطار القانوني لإلنياء اإلقتصادي ،حيث تناوؿ مف خالليما كيفية حماية
العامؿ مف آثار التسريح ألسباب اقتصادية ،واكتفى في ذلؾ بالنص عمى التدابير االحتياطية لمتقميؿ
مف عدد العماؿ المسرحيف التي في حقيقتيا تعتبر تدابير قانونية لمحفاظ عمى أكبر عدد ممكف مف
مناصب العمؿ ،وبيذا يكوف المشرع الجزائري قد أغفؿ عنص ار جوىريا بتحديد تعريؼ السبب
اإلقتصادي وحاالتو ،مما يشكؿ فراغا قانونيا استغؿ في الكثير مف األحياف مف طرؼ الييئات
المستخدمة ،عمى عكس مشرعي العديد مف الدوؿ األخرى ،عمى رأسيا المشرع الفرنسي الذيف كاف
واضحا إلى حد كبير في ىذا الخصوص.1
ظير مفيوـ السبب اإلقتصادي أوؿ مرة في القضاء اإلداري الفرنسي عند تطبيؽ األمر المؤرخ
في  24ماي  1945المتضمف رقابة الشغؿ ،أيف تطمب القضاء اإلداري ضرورة الحصوؿ عمى رخصة
إدارية مسبقة ألي تسريح ،ىذه الرخصة اإلدارية المسبقة التي اعتبرىا مجمس الدولة الفرنسي رقابة
تجرييا إدارة العمؿ ال يمكف أف تمارس فعميا إال في التسريحات ألسباب اقتصادية ،2دوف التسريحات
1

ألف المشرع الفرنسي أولى اىتماما بالتسريح االقتصادي وحاوؿ تنظيمو في كؿ مرة مواكبة لمتطورات االقتصادية،
فنظـ السبب االقتصادي وتطرؽ إلى شروطو وحاالتو ،ىذه الحاالت التي ذكرىا عمى سبيؿ المثاؿ ،كما سوؼ نوضح
ذلؾ.

2

بوحميدة عطاء اهلل ،التسريح لسبب اقتصادي  -مفيومو ،إجراءاتو وآثاره ، -ديواف المطبوعات الجامعية ،الجزائر
 ،2009ص .52
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ألسباب شخصية ،1مكتفيا بذكر أمثمة اعتبرت حاالت لمسبب اإلقتصادي دوف إعطاء مفيوـ ليا ،ذلؾ
حتى  1989حيف قاـ المشرع الفرنسي بتعريؼ السبب اإلقتصادي بموجب قانوف  549/89الصادر
في  02أوت  ،1989في المادة  L 321-1التي جاءت ترجمتيا لمعربية كما يمي ":يشكل تسريحا
لسبب اقتصادي ذلك التسريح الذي قام بو صاحب العمل لسبب أو لعدة أسباب غير لصيقة بشخص
العامل ،والناجم عن إلغاء الوظيفة أو تحويميا أو نتيجة لتعديالت جوىرية لعقد العمل المترتبة
خاصة عن المشاكل االقتصادية أو التحوالت التكنولوجية" ،2إال أف ىذا التعريؼ التشريعي تعرض
لمنقد مف الفقو مف حيث الخمط بيف تعريؼ السبب اإلقتصادي وبيف الشروط الواجب توافرىا في السبب
االقتصادي حتى يكوف اإلنياء مشروعا ،كذلؾ لـ يأت بتعريؼ حقيقي لمسبب اإلقتصادي.3
وفي سنة  2002عدلت المادة  L 321-1بالمادة  107مف القانوف اإلجتماعي الصادر في17
جانفي  ،2002الذي أدخؿ عمييا عدة تعديالت ،نمخصيا فيما يمي:
 يتمثؿ أوليا في حذؼ عبارة "جوىري " "substantielleالتي كانت تحدد نوع تعديؿ عقدالعمؿ الذي يعتبر تسريحا اقتصاديا.
 أما التعديؿ الثاني فاشتمؿ ىو اآلخر في حذؼ عبارة "بصفة خاصة" " "notammentالتيكانت توضح أف السبب االقتصادي لمتسريح غير محصور في الصعوبات االقتصادية والتحوالت
التكنولوجية.
 كما اشتمؿ ىذا التعديؿ عمى إضافات ،تتمثؿ في إضافة شروط أخرى لمسبب اإلقتصاديوسببا آخر لمتسريح.4
1

التسريحات ألسباب شخصية ىي تمؾ التسريحات التي يكوف سبب التسريح فييا مرتبط بشخص العامؿ كما ىو الحاؿ
في حالة ارتكاب العامؿ لخطأ ميني جسيـ ،أو في حالة عدـ الكفاية المينية لمعامؿ بسبب مرض العامؿ أو بسبب
عدـ توافر الخبرات والمؤىالت الالزمة لمقياـ بعمؿ معيف.
Art L321-1 de La loi 89/549 du 2/08/1989 :" constitue un licenciement pour motif économique le

3

2

licenciement effectué par un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant
d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification substantielle du contrat de
travail consécutive notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques".

بقة عبد الحفيظ ،الحماية القانونية لمعامؿ المسرح ألسباب اقتصادية -دراسة مقارنة بيف التشريع الجزائري ،الفرنسي

والمصري ،-مداخمة في ممتقى وطني حوؿ الظروؼ االقتصادية لممؤسسة وأثرىا عمى عالقات العمؿ في التشريع
4

الجزائري ،مرجع سابؽ ،ص .222

حيث جاءت المادة  L 321-1بعد تعديميا سنة  2002كما يمي:

"constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour
=un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou
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ليعتني المشرع الفرنسي أكثر بتنظيـ السبب اإلقتصادي في قانوف العمؿ الفرنسي 596-2008
الصادر في  25جواف  ،2008الذي نظـ السبب اإلقتصادي بموجب المادة  L 1233-3منو ،ىذه
المادة التي أدخمت عمييا فيما بعد عدة تعديالت ،1حتى تكوـ أكثر تناسبا مع األوضاع االقتصادية
المتغيرة والمتطورة.
وفي الجزائر ،عمى الرغـ مف تأثير السبب اإلقتصادي عمى مسألة جوىرية وىي الحفاظ عمى
مناصب العمؿ ،باعتباره ضابطا موضوعيا لمتسريح اإلقتصادي ،إال أنو لـ يتـ وضع تعريؼ لمسبب
اإلقتصادي المبرر لمتسريح ،ومع ذلؾ كانت بداية الحديث عف اإلنياء لسبب اقتصادي في األمر
 31/75المتعمؽ بعالقات العمؿ في القطاع الخاص ولكنو كاف محتشما ،حيث اكتفى المشرع بذكر
حاالت السبب اإلقتصادي في المادة  39منو ،التي نصت عمى أنو":عندما تتعرض المؤسسة لخفض
في النشاط يتطمب تقميل عدد المستخدمين أو إجراء تعديالت تقنولوجية ىامة أو إعادة تحويل
اإلنتاج يجوز ليا القيام بالتسريح الجماعي لكل مستخدمييا أو جزء منيم ،"..وبعدىا جاءت المادة
 92مف القانوف األساسي العاـ لمعامؿ الرامي إلى ضماف أكبر قدر مف الحماية لمعمؿ واالستقرار
الوظيفي لمعامؿ ،2لتورد التسريح لتخفيض عدد المستخدميف دوف ذكر حاالتو.
إضافة إلى ما سبؽ ،لـ ينص المشرع الجزائري عمى حاالت السبب االقتصادي أو حتى أمثمة لو
في القانوف  11/90المتعمؽ بعالقات العمؿ المعدؿ والمتمـ ،رغـ نصو في المواد  69إلى  71منو
عمى تقميص عدد المستخدميف ألسباب اقتصادية ،ونفس األمر بالنسبة لممرسوـ التشريعي 09/94
الذي لـ ينظـ ىو اآلخر حاالت السبب االقتصادي ،واكتفى بتعبير عاـ " فقداف العمؿ بصفة ال إرادية
ألسباب اقتصادية" وىو ما ترؾ المجاؿ واسعا لسمطة المستخدـ ،3ومع ىذا أكد قانوف 12/78
المتضمف القانوف األساسي العاـ لمعامؿ عمى نقطة جوىرية تتعمؽ بالسبب اإلقتصادي وىي فكرة
السبب الحقيقي والجدي ،وىو ما يفيـ مف إلحاؽ وصؼ الصحيحة باألسباب االقتصادية ،ىذا الوصؼ
=transformation d’emploi ou d’une modification du contrat de travail consécutives soit à des
difficultés économiques sérieuses n’ayant pu être surmontées par tout autre moyen, soit à des
mutations technologiques mettant en cause la pérennité de l’entreprise, soit à des nécessités de
"réorganisation indispensable à la sauvegarde de l’activité de l’entreprise.

Article L 1233-3 du Code du travail français, modifié par la loi n° 2018-217du 17 mars 2018.
2

المادة  10مف قانوف  12/78المؤرخ في  08أوت  ،1978المتضمف القانوف األساسي العاـ لمعامؿ ،الممغى ،ج ر
 ،32التي نصت عمى أنو " :تضمن الدولة اإلستقرار واألمن الوظيفي لكل العمال".

3

1

بوحميدة عطاء اهلل ،مرجع سابؽ ،ص .52
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الذي يعبر عف نظرية السبب الحقيقي والجدي التي أوجدىا المشرع الفرنسي ،فال بد أف تكوف األسباب
االقتصادية المبررة لإلنياء أسباب صحيحة ،كما نص عمى ذلؾ المشرع الجزائري ،1إضافة إلى ذلؾ
أشار ىذا القانوف إلى عنصر أساسي مف عناصر السبب اإلقتصادي وىو عنصر إلغاء المنصب الذي
يمكف استنتاجو مف الحقوؽ المقررة ليؤالء العماؿ ،بصفة خاصة حؽ األولوية في إعادة التوظيؼ.2
وفي ظؿ غياب تعريؼ قانوني لمسبب اإلقتصادي حاوؿ العديد مف الفقياء منح تعريفا لو ،غير
أف ذلؾ كاف بمناسبة تعريفيـ لمتسريح اإلقتصادي ،فذكر األستاذ أحمية سميماف السبب اإلقتصادي عند
تعريفو لمتسريح الجماعي الذي عرفو بأنو «:إجراء يتخذه صاحب العمؿ عندما يتعرض لصعوبات
مالية أو تجارية أو تقنية تفرض عميو التخفيؼ أو التقميؿ مف عدد العماؿ الذيف يشتغموف لديو ،كحؿ
وحيد إلعادة توازنو اإلقتصادي والمالي» ،3ليكوف السبب اإلقتصادي طبقا ليذا التعريؼ تمؾ
الصعوبات المالية والتجارية والتقنية التي تعترض مسار الييئة المستخدمة ،والتي تؤدي إلى اختالؿ
توازنيا المالي واالقتصادي.
كما وردت األسباب االقتصادية عند تعريؼ األستاذ عطاء اهلل بوحميدة لمتسريح ألسباب
اقتصادية بأنو «:إجراء قانوني يتخذه صاحب العمؿ بإرادتو المنفردة نتيجة لمشاكؿ اقتصادية أو مالية
لمتقميؿ مف عمالو ،محافظة عمى استم اررية نشاطو وبالتالي مشروعو» ،ليتجمى السبب اإلقتصادي وفقا
ليذا التعريؼ في المشاكؿ االقتصادية أو المالية ،وال تقتصر حاالتو الواسعة عمى إلغاء الوظيفة أو
تحويميا أو حتى تعديميا ،وانما تمتد إلى غيرىا مف المشاكؿ االقتصادية والمالية التي تؤثر عمى
المشروع ،4وتيدد استم ارريتو.

1

المادة  94مف القانوف األساسي العاـ لمعامؿ التي نصت عمى أنو":يمكن لممؤسسة المستخدمة أن تخفض عدد
المستخدمين إذا بررت ذلك دوافع اقتصادية صحيحة".

2

فتحي وردية ،ضوابط إنياء عقد العمؿ ألسباب اقتصادية في القانوف الجزائري ،أطروحة دكتوراه عموـ ،كمية الحقوؽ
والعموـ السياسية ،جامعة مولود معمري ،تيزي وزو ،سنة  ،2013ص .39

3

أحمية سميماف ،التنظيـ القانوني لعالقات العمؿ في التشريع الجزائري ،عالقات العمؿ الفردية ،مرجع سابؽ ،ص
.366

4
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 مف القانوف الفرنسي المرجع األساسي في تعريؼ السببL 1233-3  تعتبر المادة،وعميو
 إذ نجد المشرع الفرنسي قد ضبط مف خالليا تعريؼ السبب اإلقتصادي معتمدا عمى،اإلقتصادي
: كما يمي،1 معيار متعمؽ بشخص العامؿ ومعيار متعمؽ بالوظيفة:معياريف ىما
 وفقا ليذا المعيار ولكي يكوف السبب اقتصاديا ال بد أف يكوف، معيار متعمؽ بشخص العامؿ أي يكوف السبب مستقال تماما عف شخص،السبب غير لصيؽ بشخص العامؿ فيكوف أجنبيا عنو
 ويتعيف أف يكوف ىذا السبب قائما عمى اعتبارات موضوعية مرتبطة بنشاط المؤسسة،العامؿ وسموكو
 سواء تعمؽ األمر بالقدرة اإلنتاجية لممؤسسة أو ىيكمتيا أو قدرتيا عمى،أو الظروؼ المحيطة بو
 ومف ثـ كؿ سبب مرتبطا بشخص العامؿ كالسبب التأديبي أو،2تسويؽ منتجاتيا أو وضعيتيا المالية
 ال يدخؿ ضمف مفيوـ السبب اإلقتصادي،المرض أو عدـ القدرة المينية
 باإلضافة إلى ذلؾ يجب أف يؤدي السبب اإلقتصادي إلى المساس بمنصب العمؿ عف أو تحويمو بتغيير العمؿ إذ يمكف أف ال يحذؼ منصب العمؿ لكف،طريؽ إلغائو بحذؼ منصب العمؿ
 كما يجب أف يؤدي، ويحدث ذلؾ عادة نتيجة تطور األجيزة ووسائؿ اإلنتاج،تتغير مياـ العامؿ
 حيث يمكف لممستخدـ تعديؿ عقود العمؿ،السبب اإلقتصادي إلى تعديؿ جوىري في عقد العمؿ
 ورفض العامؿ ليذا التعديؿ يعرضو إلى التسريح لسبب،3لتتجاوز األزمات التي تمر بيا مؤسستو

1

Article L 1233-3 du Code du travail français, modifié par la loi n° 2018-217du 17 mars 2018
dispose que:" Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un
employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une
suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément
essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1- A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un
indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes
d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout
autre élément de nature à justifier de ces difficultés…..
2- A des mutations technologiques.
3- A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité.
4- A la cessation d'activité de l'entrepris
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément
essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la
compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un
groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux
entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude".

: موقع األنترنت، الصعوبات االقتصادية بيف مجمة الشغؿ والقوانيف الخاصة،األحمر عصاـ

2

.20:00  عمى الساعة،2019  مارس13  تاريخ التصفح،www.echaab.info.tn
 المعيد الوطني لمشغؿ، مجمة الشغؿ، األسباب الخاصة النتياء عقد الشغؿ مف خالؿ مجمة الشغؿ،الباللي نسريف
.98  ص،2016  سنة، عدد خاص، جامعة قرطاج،والدراسات االجتماعية
234
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اقتصادي ،1كما ىو الحاؿ عند رفض العامؿ التعديؿ الجوىري عمى عقد عممو كتغيير أوقات العمؿ أو
تخفيض األجر ،2أو غيرىا مف اإلجراءات التي تسمح لمييئة المستخدمة بمواجية الصعوبات
االقتصادية التي تعترضيا.
وبذلؾ يجب أف يكوف السبب االقتصادي مف شأنو أف يؤدي إلى حذؼ مناصب دائمة ،أو
إدخاؿ تعديالت جوىرية عمى شروط العمؿ داخؿ المؤسسة ،فكمما تبيف مثال أف المستخدـ قد استند
إلى أسباب اقتصادية قصد تسريح عماؿ دائميف وتعويضيـ مباشرة بعماؿ مؤقتيف في مناصب العمؿ
ذاتيا ،3نظ ار لممرونة التي تتطمبيا العقود المؤقتة ،وباعتبارىا أقؿ تكمفة مقارنة بالغير محددة المدة ،فإف
ذلؾ يشكؿ قرينة عمى أف األسباب التي استند عمييا التسريح لـ تكف أسباب اقتصادية ،أو لـ تكف ذات
طابع حقيقي وجدي.
وباستقراء نصوص المرسوـ التشريعي  09/94المتعمؽ بالحفاظ عمى الشغؿ وحماية األجراء
الذيف قد يفقدوف عمميـ بصفة ال إرادية ،نجده يرجع السبب االقتصادي المؤدي إلى التسريح
اإلقتصادي إلى عامميف أساسييف ىما:
 يتمثؿ العامؿ األوؿ في الصعوبات المالية والصعوبات االقتصادية التي تفرض عمى الييئةالمستخدمة خفض عدد العماؿ لضماف استم اررية المؤسسة في عالـ المنافسة ،أىميا ما جاءت بو
المادة  01مف المرسوـ التشريعي  09/94السابقة الذكر ،فيمكف تعريؼ الصعوبات االقتصادية بأنيا
االنخفاض الحاد في أنشطة المؤسسة والذي يؤدي بشكؿ مباشر إلى زيادة كبيرة في الخسارة المالية
التي ستتحمميا ،بحيث ال يكوف أماـ الييئة المستخدمة سوى إلغاء بعض األعماؿ ،أو تعديؿ العناصر
األساسية في عقود عمؿ بعض العماؿ لمتخفيؼ مف ىذه الخسارة ،4حيث يمكف أف تكوف الصعوبات
االقتصادية ذات طابع تجاري أو مالي ،أو حوادث خارجة عف المؤسسة ليا طابع استثنائي ،غير
متوقعة تحتـ عمى المستخدـ تعديؿ الطريقة العادية لالستثمار.5

Article L 1233-3 du C. trav. fr, modifié par la loi n° 2018-217du 17 mars 2018.

1

2
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األحمر عصاـ ،موقع األنترنت السابؽ.

4

سامي عبد اهلل الدريعي ،ضوابط فصؿ العامؿ ألسباب اقتصادية في القانوف الفرنسي -دراسة تأصيمية وتحميمية مع
بياف موقؼ المشرع الكويتي مف الفصؿ ألسباب اقتصادية ،مجمس النشر العممي ،الكويت  ،2002ص ص.62 ،61
KORICHE Mohammed Nasr Eddine, Droit du travail, op.cit, p p 251, 252.
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بذلؾ المؤسسة التي تعاني مف صعوبات اقتصادية ىي تمؾ المؤسسة التي تواجو ظروفا يمكف
أف تؤدي إلى إفالسيا أو وقؼ نشاطيا ،في حالة لـ تقـ بمواجيتيا ،1وىو ما ييدد استم ارريتيا.
 والعامؿ الثاني ىو االعتبارات االقتصادية التي تفرض عمى المستخدـ إدخاؿ تغييراتتكنولوجية مف أجؿ تحسيف اإلنتاج وتحقيؽ الربح ،2ىذه األخيرة التي فرضت نفسيا كأمر واقع عمى
المستخدـ ،إذ أصبحت في وقتنا الحاضر حقيقة واقعية في مختمؼ مياديف النشاط ،ومف األمثمة عمى
التغيرات التكنولوجية استعماؿ وسائؿ المعموماتية في المؤسسة ،حيث أصبحت وسائؿ اإلعالـ تقوـ بما
يقوـ بو العامؿ ،وحمت محمو في العديد مف المؤسسات ،خاصة في ظؿ ثورة األنترنت الذي اختصر
كثير ما يترتب عمى
ا
عمى المستخدـ الكثير مف الوقت والجيد المتطمبيف لمقياـ بعمؿ معيف ،وليذا
التطور التكنولوجي إلغاء وظائؼ واستبداليا بوظائؼ جديدة أكثر عصرنة ،ولكف كما سبؽ التطرؽ
إليو ،ال يمكف أف يكوف إدخاؿ التكنولوجيا كسبب لمتسريح اإلقتصادي إال بعد القياـ بكؿ الجيود
الالزمة لتأىيؿ العامؿ لمقياـ بالمياـ الجديدة المسندة إليو التي فرضتيا التطورات التكنولوجية ،3أو
المجوء إلى أي وسيمة أخرى تجنب المجوء إلى التسريح كما تضمنيا القانوف.
لنصؿ في األخير بالقوؿ أنو ىناؾ صعوبة كبيرة في تحديد نطاؽ األسباب االقتصادية في ظؿ
سكوت المشرع الجزائري عمى ذلؾ ،ىذا األخير الذي أتى بنظاـ قانوني كامؿ مف أجؿ الحفاظ عمى
الشغؿ وحماية األجراء الذيف قد يفقدوف عمميـ ألسباب ال إرادية اقتصادية ،دوف أف يتضمف أي تعريؼ
أو تفسير ليذه األسباب.

1

دغماف محمد رياض ،مرجع سابؽ ،ص .280

2
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لممزيد مف التفصيؿ راجع في ذلؾ المبحث األوؿ لمفصؿ األوؿ مف الباب األوؿ ،ص  12وما يمييا.
236

الباب الثاني/الفصل الثاني الحفاظ عمى مناصب العمل في مواجية التقمبات االقتصادية لمييئة المستخدمة

الفقرة الثانية
شروط السبب االقتصـــــادي
عدـ تنظيـ المشرع الجزائري لمسبب اإلقتصادي لـ يقتصر عمى عدـ وضع تعريؼ لو فقط بؿ
امتد حتى إلى عدـ تحديد شروطو ،فمف أجؿ إضفاء صفة الشرعية عمى اإلنياء ألسباب اقتصادية
وخالفا لممشرع الجزائري قيد المشرع الفرنسي سمطة المستخدـ في اإلنياء بقيديف وىما ضرورة كوف
السبب حقيقيا وجديا ،وىو ما جاء بو قانوف  13جويمية  ،1973لينص عميو القانوف الفرنسي الحالي
ولكف دوف تحديد معناه ،حسب ما أوردتو المادة  L1233-2منو.1
أوال :تعريف السبب الحقيقي
عرؼ وزير العمؿ الفرنسي السبب الحقيقي خالؿ المناقشة البرلمانية لممصادقة عمى قانوف 13
جويمية  ،1973بقولو «:السبب الحقيقي ىو سبب موضوعي ،يرجع سواء إلى سبب شخصي لمعامؿ
أو إلى كفاءتو في العمؿ ،سواء إلى ىيكمة المؤسسة ،وباختصار يتعمؽ األمر بسبب مستقؿ عف حسف
أو سوء مزاج صاحب العمؿ» ،2مف ىذا التعريؼ يشترط في السبب الحقيقي أف يكوف موضوعي
وموجود وصحيح وال يتصؿ بنفسية المستخدـ ،ويقصد بالموضوعية ىنا أف ال يكوف سبب اإلنياء
أسباب شخصية أو أىواء متعمقة بالمستخدـ ،فيذا السبب يجب أف يكوف قائما عمى أسباب خارجية
ممموسة أو مادية ،مستقمة عف مزاج المستخدـ.3
وبالتالي ،يشترط في السبب الحقيقي توافر ثالثة شروط وىي الموضوعية ،وأف يكوف موجودا
أي قابؿ لمتحقؽ منو ،وأف يكوف صحيحا.

Article L1233-2, dispose que : "Tout licenciement pour motif économique est motivé dans les
conditions définies par le présent chapitre Il est justifié par une cause réelle et sérieuse".

1

J.O débat 30 mai 1973, "une cause réelle est une cause objective qui tient soit à la personne de
l’employé ou à son aptitude au travail, soit à l’organisation de l’entreprise. En bref il s’agit
d’une cause indépendante de la bonne ou mauvaise humeur de l’employeur".

2

نقال عف الرزاز فاطمة ،تعديؿ عقد العمؿ في القانونيف المصري والفرنسي ،مجمة القانوف واالقتصاد ،كمية الحقوؽ
جامعة القاىرة ،العدد  ،77سنة  ،2007ص .495
MOULY Jean, op.cit, p p 166, 167.
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كما عرفو الفقو الفرنسي بأنو ذلؾ السبب الذي ال يكوف وجوده مشكوكا فيو ،وسبب حقيقي غير
مبتدع ،وبالتالي ال يد لممستخدـ فيو ،أو كما عرفو جانب آخر بأنو يتمثؿ في ضرورة وجود مظاىر
خارجية تدؿ عمى الباعث بحيث تسمح لمقاضي التحقؽ منو.1
وبالرجوع إلى القضاء الفرنسي نجده عرؼ السبب الحقيقي مف خالؿ توافر شرطيف ىما:
 يتمثؿ الشرط األوؿ في أف تكوف الصعوبات االقتصادية أو التحوالت التكنولوجية أو إعادةىيكمة المؤسسة موجودة حقيقة وليست مجرد إدعاءات مف المستخدـ ،وأف تكوف صحيحة أي أنيا
السبب الحقيقي إللغاء الوظيفة أو تغييرىا أو تعديؿ عنصر أساسي في عقد العمؿ ،2وبالتالي قد يكوف
السبب الحقيقي ىو الظروؼ االقتصادية ،كما ىو الحاؿ في اعادة تنظيـ المؤسسة لحماية قدرتيا
التنافسية.
 أما الشرط الثاني فيو أف يكوف إلغاء الوظيفة أو تغييرىا أو تعديؿ عنصر أساسي في عقدالعمؿ موجود وتـ بالفعؿ وأف يكوف صحيحا ،أي أف يكوف السبب المباشر إلنياء العقد بعد أف رفضو
العامؿ.3
ثانيا :تعريف السبب الجدي
عرؼ وزير العمؿ والشغؿ والسكاف الفرنسي في تصريح أماـ الجمعية الوطنية في ماي 1973
بأنو« :السبب الجدي ىو ذلؾ السبب الذي يكتسي درجة مف الخطورة تجعؿ استم اررية العمؿ مستحيمة
والتسريح ضروريا».4
انطالقا مف ىذا التعريؼ ،لكي يكوف السبب جديا ال بد أف يبمغ درجة مف الجسامة والخطورة
واألىمية ،مما يجعؿ مف استم اررية عالقة العمؿ أم ار مستحيال ،وىو ذلؾ السبب الذي بمغ فيو عنصر
الجسامة ما يحوؿ دوف مواصمة العالقة لتجنب تضرر الييئة المستخدمة.

1

بوشكيوة عبد الحميـ ،الرقابة القضائية عمى تسريح العماؿ ألسباب اقتصادية في القانوف الجزائري ،مداخمة في ممتقى
الظروؼ االقتصادية لممؤسسة وأثرىا عمى عالقات العمؿ في التشريع الجزائري ،مرجع سابؽ ،ص.191
Cass.Soc, 28 mai 2019, n° 17-17.929.

3

بقة عبد الحفيظ ،الحماية القانونية لمعامؿ المسرح ألسباب اقتصادية -دراسة مقارنة بيف التشريع الجزائري ،الفرنسي
والمصري ،-مرجع سابؽ ،ص .228

4

2

سميماني حميدة ،تعسؼ المستخدـ في إطار ممارسة سمطاتو ،مرجع سابؽ ،ص .108
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وىو كما عرفو القضاء الفرنسي مف خالؿ الحكـ الصادر عف محكمة استئناؼ ليموج في 21
مارس  1975الذي أقر بأف السبب الجاد إلنياء عقد العمؿ يتصؼ بأنو حقيقي إذا ارتكز عمى وقائع
حقيقية ووقائع قائمة مف الممكف أف تكيؼ قانونا كسبب اقتصادي ،ولكي يتصؼ سبب التعديؿ بأنو
جاد يجب أف تشكؿ النتائج عمى الوظيفة أو العقد تناسبا مع الوضع اإلقتصادي المثار.1
ليظير بذلؾ السبب الجدي في ضرورة تطابؽ الوضعية والصعوبات االقتصادية التي يدعييا
المستخدـ ،وتأثيرىا عمى العمؿ ،أيف يصبح إنياء عالقة العمؿ إجراء ضروريا لضماف حسف استم اررية
نشاط الييئة المستخدمة.2
الفرع الثاني
حاالت السبب االقتصـــادي
كما تمت مالحظتو عند محاولة تحديد تعريؼ السبب اإلقتصادي ،أف المشرع الجزائري لـ يعط
تعريفا لمسبب اإلقتصادي وال حتى حاالتو ،بقدر اىتمامو بتكريس اإلنياء لسبب اقتصادي خاصة مف
حيث إجراءاتو ،مع مجرد إشارتو في المادة  69مف قانوف  11/90المتعمؽ بعالقات العمؿ إلى معايير
السبب اإلقتصادي ،األمر نفسو بالنسبة لممرسوـ التشريعي  09/94المنظـ ليذا النوع مف التسريح.
وىو ما أغفمو أيضا المنشور الوزاري رقـ  01المؤرخ في  09جويمية  1994المتعمؽ بتطبيؽ األحكاـ
التشريعية الخاصة بالحفاظ عمى الشغؿ وحماية العماؿ ،3الذي اكتفى باإلجراءات والتدابير الوقائية مف
التسريح لسبب اقتصادي والتعويضات التي يستفيد منيا العماؿ المسرحيف في إطار عممية التقميص مف

1

الرزار فاطمة ،مرجع سابؽ ،ص .495

2

بوشكيوة عبد الحميـ ،مرجع سابؽ ،ص .191

3

المنشور الوزاري رقـ 01المؤرخ في  09جويمية  ،1994المتعمؽ بتطبيؽ األحكاـ التشريعية الخاصة بالحفاظ عمى
الشغؿ وحماية العماؿ ،الصادر عف و ازرة العمؿ والضماف االجتماعي ،والذي جاء فيو ما يمي:
"…A- Persévération de l’emploi:
Dans ce domaine, le dispositif, à la lumière des dispositions de la loi n° 90/11 relative du travail
et notamment ses articles 69à 71:
Fait du recours aux compressions d’effectifs qui se traduisent par des licenciements de salariés,
un acte ultime puis en dernier ressort lorsque la sauvegarde de l’entreprise elle-même le justifie,
et le commande…".
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عدد العماؿ مع إشارتو إلى أف السبب اإلقتصادي مرتبط بالمحافظة عمى استم اررية المؤسسة وتأكيده
عمى أف فقداف العمؿ قد يكوف لعدـ التوازف الحاد بالمؤسسة أو توقؼ نشاط المستخدـ.1
بيذا يكوف المشرع الجزائري قد أغفؿ مسألة جوىرية تقاس أىميتيا بمدى تأثيرىا عمى الحفاظ
عمى مناصب العمؿ ،وىو ما فتح المجاؿ واسعا أما المستخدـ وبمناسبة ممارستو لسمطتو التنظيمية
المساس بالعديد مف مناصب العمؿ تحت طائمة التسريح ألسباب اقتصادية ،وىو ما لـ يمقى عناية
أيضا مف قبؿ اإلتفاقيات الجماعية لمعمؿ عمى الرغـ مف دورىا التكميمي لمقانوف ،التي اكتفت ىي
األخرى بذكر األسباب االقتصادية كمبرر لمتسريح.2
وبالرجوع إلى الدراسات الفقيية والتشريعات التي تناولت الموضوع ،نجدىا تميز بيف نوعيف مف
حاالت السبب اإلقتصادي ،النوع األوؿ يتمثؿ في األسباب االقتصادية الظرفية (الفقرة األولى) ،والنوع
الثاني في األسباب االقتصادية الناتجة عف إعادة ىيكمة العمؿ في المؤسسة (الفقرة الثانية) ،باإلضافة
إلى إدراج بعض الفقياء الخوصصة كحالة مف حاالت السبب اإلقتصادي (الفقرة الثالثة).
الفقرة األولى
األسباب االقتصاديـة الظرفيـة
األسباب االقتصادية الظرفية ىي تمؾ الظروؼ والصعوبات والضغوط الخارجة عف إرادة
المستخدـ والعامؿ ،المرتبطة بحدث خارجي ،وال يشترط أف تجتمع في ىذه الظروؼ عناصر القوة
القاىرة ،ألف الظروؼ االقتصادية ليست ظروفا استثنائية تتصؼ في تحققيا بعدـ التوقع وانما ىي كما
تمت اإلشارة إلييا مجرد صعوبات تعترض سير النشاط داخؿ المؤسسة ،وترتبط في مصدرىا بمحيطيا
اإلقتصادي.3

1

فتحي وردية ،ضوابط إنياء عقد العمؿ ألسباب اقتصادية في القانوف الجزائري ،مرجع سابؽ ،ص ص.68 ،67

2

المادة  151مف االتفاقية الجماعية لشركة طب العمؿ لمصناعات الكيربائية والغازية ،التي نصت عمى أنو ":يجوز

لممستخدم تقميص عدد العمال طبقا لمتشريع والتنظيم المعمول بيم ،إذا بررت ذلك أسباب اقتصادية".
أيضا ما جاءت بو المادة  86مف االتفاقية الجماعية لمجزائرية لممياه.
3

حسف عبد الرحماف قدوس ،إنياء عالقات العمؿ ألسباب اقتصادية ،مكتبة الجالء الجديدة ،المنصورة  ،1990ص
.90
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وفي ىذه الحالة يرى القضاء الفرنسي أنو إذا اجتمعت في الظرؼ الخارجي عناصر القوة
القاىرة فإف عقد العمؿ ال يخضع لألحكاـ الخاصة باإلنياء لسبب اقتصادي ،إذ أف تحقؽ القوة القاىرة
يستدعي انقضاء العقد ،ألف القوة القاىرة عبارة حدث خارجي غير متوقع يجعؿ مف تنفيذ العقد
مستحيال وتكوف اإلستحالة مطمقة ،1مما يؤدي إلى فسخ العقد مف طرؼ المستخدـ ،ولكف األسباب
االقتصادية الظرفية صحيح أنيا حادث خارجي ،ولكنيا غير متوقعة باعتبارىا ضمف المخاطر
الطبيعية لممشروع التي يتحمميا المستخدـ ،كما أنيا ال تؤدي إلى استحالة مطمقة في التنفيذ وانما تجعؿ
مف التنفيذ مرىقا أو مكمفا.2
كما تتميز األسباب االقتصادية بكونيا ظرفية طالما ليس ليا بعد زمني ،وتتمثؿ بصفة عامة في
انخفاض الطمب عمى السمع والخدمات كأثر لممنافسة ،أو في الصعوبات المالية ،أو في ارتفاع أثماف
المواد األولية أو األجور.
وبذلؾ فالسبب اإلقتصادي الظرفي يعود إلى المحيط اإلقتصادي لممؤسسة ،سواء كاف ىذا
المحيط وطنيا أو دوليا ،وسواء تعمؽ بمؤسسة أو بفرع مف فروعيا.3
غير أف ىذا التعريؼ انتقد مف طرؼ البعض ،وتطمب في السبب الظرفي أف يكوف حدثا
استثنائيا وغير متوقع يجبر المستخدـ عمى استثماره بصفة عادية ،فانتقد مجمس الدولة الفرنسي ىذا
التعريؼ مف خالؿ تقريره بأف ":السبب اإلقتصادي إف كاف مرتبطا بحادث خارجي مستقؿ عف إرادة
المعنييف(العامؿ وصاحب العمؿ) فإنو ال يشترط أف تجتمع فيو ذات الطبيعة العرضية لعناصر القوة
القاىرة ،فالسبب اإلقتصادي الظرفي ليس كما ذىب إلى ذلؾ البعض ظرفا استثنائيا يتصؼ في الحقيقة
بعدـ التوقع ،وانما يتمثؿ في مجرد صعوبات اقتصادية تعترض سير النشاط داخؿ المنشأة وترتبط في
مصدرىا بمحيطيا اإلقتصادي."...

4

FROSSARD Joseph, Contrat du travail à durée indéterminée (rupture licenciement
économique), janvier 1983, Dalloz, travail, Tome 2, édition 1992, p 05.
2

دغماف محمد رياض ،مرجع سابؽ ،ص .282

3

بوحميدة عطاء اهلل ،مرجع سابؽ ،ص .58

4

المرجع نفسو ،ص ص .59 ،58
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الفقرة الثانية
األسباب االقتصادية الييكمية
لـ ينص المشرع الجزائري عمى إعادة الييكمة كسبب لمتسريح اإلقتصادي ،لكف يمكف القوؿ أف
األسباب االقتصادية الييكمية مفيوـ يتسـ بالغموض ،ناىيؾ عف صعوبة تمييز األسباب االقتصادية
الييكمية عف األسباب االقتصادية الظرفية.
مفاد مصطمح إعادة الييكمة ىو إعادة البناء أو إعادة اليندسة التنظيمية لإلدارة ،والتي تجتمع
في كونيا مصطمحات تدؿ عمى إعادة البناء وتنظيـ المؤسسات عمى قاعدة اليدـ والبداية مف جديد
حيف يصبح التعديؿ أو اإلضافة أو تحسيف ما ىو قائـ غير مجد ،وانما ال بد مف تصميـ نظـ
واجراءات جديدة ومبتكرة ،وذلؾ نتيجة التحوالت العالمية السريعة والمتالحقة في جميع المجاالت
السياسية واالقتصادية واالجتماعية والتكنولوجية ،حيث أف المؤسسات والتنظيمات القائمة لـ تعد قادرة
عمى االعتماد عمى سوؽ محمية أو إقميمية ،وانما فرض عمييا التعامؿ مع نظاـ عالمي جديد.1
حيث يعد إنياء عالقة العمؿ ألسباب اقتصادية ذات طبيعة ىيكمية إجراء مجسدا إلرادة
المستخدـ في تغيير أو تعديؿ ىيكؿ المؤسسة ،إما لمواجية الصعوبات االقتصادية أو التقنية التي
تعترض سير نشاط المؤسسة ،واما لتييئة الوسائؿ التي تمكف مف التكيؼ مع ظروؼ المنافسة
االقتصادية ،واما لزيادة العائد االقتصادي مف خالؿ خفض األعباء التي تتحمميا المؤسسة ،2لتصبح
بذلؾ إعادة الييكمة ضرورة مف شأنيا المحافظة عمى قدرة المؤسسة التنافسية لتجنب الوقوع في
الصعوبات االقتصادية.
ولتوضيح أكثر المقصود باألسباب االقتصادية الييكمية ،تجدر اإلشارة إلى أف مجمس الدولة
الفرنسي أعطى مفيوما واسعا لعبارة ىيكمي ،إذ لـ يقتصر عمى التعديالت الحاصمة في الييكؿ
القانوني لممؤسسة ،ولكنو اعتبر عدة حاالت ذات الطبيعة الييكمية تجتمع في كونيا كؿ تغيير أو
تعديؿ في األىداؼ االقتصادية لممنشأة بما يمس أسواقيا ومنتجاتيا أو أنظمتيا الفنية ومف ىذه

1

منجؿ جماؿ الطاىر ،الوقاية المينية ،مركز الكتاب األكاديمي ،عماف  ،2016ص .103

2

حسف عبد الرحماف قدوس ،مرجع سابؽ ،ص ص .104 ،103
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الحاالت إعادة تنظيـ شركة ،إعادة ىيكمة مصمحة ،إلغاء منصب نتيجة إعادة ىيكمة ،إعادة التنظيـ
الناجـ عف انخفاض النشاط ،تحويؿ النشاط ....إلخ.1
تختمؼ إعادة الييكمة مف دولة إلى أخرى ومف وقت إلى آخر ،وذلؾ حسب النظاـ السياسي
واالجتماعي في الدولة ،وفي الجزائر وفي ظؿ النظاـ االشتراكي نظر إلعادة الييكمة عمى أنيا إعادة
تنظيـ ،وليذا اعتبر تغيير الوضعية القانونية لمييئة المستخدمة غير مؤثر عمى الحقوؽ المكتسبة
لمعماؿ حسب ما جاء في المادة  26مف المرسوـ  302/82المتعمؽ بكيفيات تطبيؽ األحكاـ التشريعية
الخاصة بعالقات العمؿ ،الممغى بقانوف  ،211/90وىو ما كرسو االجتياد اإلقتصادي حيث جاء في
إحدى ق اررات المحكمة العميا -1... ":فيرس مناصب العمؿ يرجع وضعو إلى سمطة المستخدـ.
 -2إعادة ىيكمة المؤسسة ال تحدث تغيي ار في عالقة العمؿ.
 -3تعييف العامؿ في منصب عمؿ ناتج عف تمؾ العممية يدخؿ في التنظيـ الموضوعي لمعمؿ
وال يدخؿ ضمف إطار التقميص مف عدد العماؿ".3
وىكذا ظؿ ينظر ولفترة طويمة إلى أف اليدؼ مف إعادة الييكمة ىو إعادة تنظيـ الصناعات مف
خالؿ إدخاؿ تقنيات جديدة ،ولكف بانتقاؿ الجزائر إلى اقتصاد السوؽ تغيرت النظرة إلى إعادة الييكمة
ولـ تبؽ مجرد تنظيـ بؿ أصبحت شكال جديدا ليياكؿ جديدة ،ألف األسباب الناتجة عف ىيكمة المؤسسة
تتنوع بيف ما إذا كانت ىذه الييكمة داخؿ المؤسسة المستخدمة مثؿ حالة تجديد العتاد أو إعادة توزيع
العماؿ بيف الفروع واألقساـ مف أجؿ تقميؿ التكاليؼ وربح الوقت ،ما يترتب عنو إلغاء بعض مناصب
العمؿ التي تصبح غير ضرورية في الييكمة الجديدة ،ما يجعؿ مف تسريح العماؿ الذيف يشغمونيا أم ار
ضروريا ،كما قد يكوف السبب خارجي عف المؤسسة أو عمى األقؿ المؤسسة وحدىا ،مثؿ حالة
االندماج ،أي تجميع مجموعة وحدات أو مؤسسات لخمؽ وحدة أو مؤسسة واحدة ،4ما يفرض في
الكثير مف األحياف إلغاء الكثير مف المناصب التي لـ تعد المؤسسة الناتجة بحاجة إلييا.
1

بوحميدة عطاء اهلل ،مرجع سابؽ ،ص ص .60 ،50

2

حيث نصت المادة  26مف المرسوـ  302/82عمى أنو ":إذا ط أر تغيير في الوضعية القانونية لمييئة المستخدمة ،تبقى
كل عالقات العمل الموجودة والحقوق المكتسبة حتى يوم التغيير سارية بين الييئة المستخدمة الجديدة والعمال".

3

قرار المحكمة العميا ،الغرفة االجتماعية ،رقـ  ،115729الصادر بتاريخ  20ديسمبر ،1997مجمة المحكمة العميا
الجزء  ،02قسـ المستندات والنشر لممحكمة العميا ،سنة  ،1997ص ص .168 -164

4

أحمية سميماف ،التنظيـ القانوني لعالقات العمؿ في التشريع الجزائري ،مرجع سابؽ ،ص .370
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ومف المبررات التي تدفع المستخدـ إلى إعادة ىيكمة المؤسسة ىو الصعوبات االقتصادية أو
التحوالت التقنية التي تجعؿ منو إجراء الزما ،أيف يكوف عدـ المجوء إلى ىذا اإلجراء تيديدا الستم اررية
المؤسسة ،واما مف أجؿ تحسيف وضع المؤسسة في السوؽ لزيادة اإلنتاج وتخفيض التكاليؼ ،وبالتالي
زيادة قدرتيا التنافسية ،وفي ىذه الحالة يكوف المجوء إلى إعادة ىيكمة المؤسسة بمحض إرادة
المستخدـ ،ومف األمثمة إلعادة الييكمة تجديد العتاد وتوزيع العماؿ عمى الفروع واألقساـ ،أو نقؿ بعض
األقساـ أو إلغائيا مما ينتج عنو بالضرورة تسريح العماؿ الذيف يشغمونيا.
ولكف حتى تعتبر إعادة الييكمة سببا اقتصاديا مبر ار لمتسريح يجب أف يترؾ أثره عمى الوظيفة
وعمى عقد العمؿ ،فإف لـ تكف إعادة الييكمة مرتبطة بصعوبات اقتصادية أو تحوالت تقنية فإنيا ال
تشكؿ سببا اقتصاديا إال إذا تقررت لحماية القدرة التنافسية لقطاع النشاط أو لحماية القدرة التنافسية
لممؤسسة ،1إذ يشكؿ الدخوؿ في جو المنافسة الذي تشيدىا المؤسسات االقتصادية بسبب العولمة وما
استتبعيا مف استعماؿ التقنيات الحديثة ،باإلضافة إلى تطور وسائؿ اإلنتاج ،وأيضا بسبب تجمع
الشركات وتكتميا في مجموعات حتى تكوف قادرة عمى احتكار السوؽ ،الدافع إلى لجوء المستخدميف
إلى إعادة تنظيـ المؤسسة حفاظا عمى قدرتيا التنافسية.2
تعتبر حماية القدرة التنافسية مف بيف األسباب االقتصادية التي أضافيا االجتياد القضائي
الفرنسي إلى قائمة األسباب االقتصادية التي يمكف أف تبرر التسريح االقتصادي ،والتي ذكرىا القانوف
عمى سبيؿ المثاؿ ،3ىذا قبؿ تعديؿ  ،2016ذلؾ أف الحماية الالزمة لمقدرة التنافسية لممؤسسة مفيوـ
يسمح لممستخدـ بتوقع الصعوبات االقتصادية القادمة ،مف ىذا المنطمؽ يمكف لممستخدـ إذا بدت ىذه
1

بقة عبد الحفيظ ،الحماية القانونية لمعامؿ المسرح ألسباب اقتصادية -دراسة مقارنة بيف التشريع الجزائري الفرنسي
والمصري ،-مرجع سابؽ ،ص .224

2

دغماف محمد رياض ،مرجع سابؽ ،ص .289
GRUNY Pascale, Le licenciement économique- Législation comparée-, Sénat, 2016, p08.

3

حيث جاء في قرار لمحكمة النقض الفرنسية ما يمي:
« Attendu, cependant, que les licenciements ont une cause économique réelle et sérieuse lorsqu’il
est établi que la réorganisation de l’entreprise, qui entraîne des suppressions d’emplois, est
nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise ou du secteur d’activité du groupe
auquel elle appartient ; Qu’en statuant comme elle a fait, alors, d’une part, qu’elle reconnaissait
que cette condition était remplie dans les trois hypothèses de réorganisation envisagées
initialement par l’employeur, alors, d’autre part, qu’il ne lui appartenait pas de contrôler le choix
effectué par l’employeur entre les solutions possibles, la cour d’appel a violé les textes susvisés».
Cass.Ass. Plén., 8 décembre 2000, n° 97-44.219, Bull.civ. 2000, Ass. Plén, n° 11.
244

الباب الثاني/الفصل الثاني الحفاظ عمى مناصب العمل في مواجية التقمبات االقتصادية لمييئة المستخدمة

الصعوبات حتمية أف يردىا قبؿ أف تيدد وجوده ،ليدخؿ بعدىا المشرع الفرنسي تعديؿ عمى
المادة L1233-3بموجب المادة  67مف القانوف رقـ 1088/2016المؤرخ في  08أوت  2016الذي
أدرج إعادة تنظيـ المؤسسة لحماية قدرتيا التنافسية مف بيف األسباب االقتصادية ،ما يؤكد عمى أف
التسريح ألسباب االقتصادية ناتج عف الظروؼ المتعمقة بوضع المؤسسة وليس بشخص المستخدـ.1
الفقرة الثالثة
الخوصصة كسبب اقتصــــادي
شيدت المؤسسات العمومية االقتصادية العديد مف اإلصالحات التي فرضتيا العولمة ،والتي
انعكست عمى عالقات العمؿ ،أىـ ىذه اإلصالحات الخوصصة.
تسمى الخوصصة في الجزائر والخصخصة في دوؿ المشرؽ والتخصيص في تونس ،ىذه
العممية التي أثرت سمبا عمى عالقات العمؿ ،نتيجة تقميص دور الدولة في النشاط اإلقتصادي واعطاء
دور لمقطاع الخاص حتى يقوـ بيذا النشاط اإلقتصادي والعمؿ وفؽ آليات السوؽ ،2فعمؿ ىذا القطاع
عمى التخمص مف العمالة الزائدة التي تميز بيا القطاع العاـ ،ألف القطاع العمومي يتميز بالعمالة
الزائدة التي تـ استبعادىا أثناء خوصصة المؤسسات ،ىذه األخيرة التي عممت عمى الحفاظ عمى
العماؿ الذيف يتميزوف بخصائص تأىميـ لمبقاء في مناصب شغميـ ،باعتبار ذلؾ شرطا ضروريا لزيادة
إنتاجية العمؿ ،مف خالؿ الكتمة العمالية الالزمة الستمرار العمؿ.
فكاف لتطبيؽ سياسية الخوصصة آثا ار عمى الجانب اإلجتماعي ،ألف عممية االنتقاؿ مف القطاع
العاـ إلى القطاع الخاص تسمح لممستخدـ بالعمؿ وفؽ آليات السوؽ ،مما يؤثر عمى حقوؽ العماؿ
ويؤثر عمى استقرار الروابط العمالية ،ما دعت الضرورة إلى المحافظة عمى حقوؽ الطبقة العمالية في
ظؿ التحوالت الجديدة وتحقيؽ التوازف بيف الجانب اإلقتصادي واالجتماعي ،ألف استقرار عالقات
ضرورة ال يمكف تحقيقيا إال مف خالؿ المحافظة عمى الحؽ في العمؿ وفي األجر وممحقاتو وما يتبع
ذلؾ مف حقوؽ ،والتغمب عمى اآلثار السمبية لمخوصصة والمحافظة عمى استقرار عالقات العمؿ

GRUNY Pascale, op.cit, p31.
2

حبش محمد حبش ،مرجع سابؽ ،ص .194
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واضفاء الحماية االجتماعية ،ما ترتب عميو تفعيؿ قاعدة استم اررية عقود العمؿ في المشروعات
المخصصة وحماية العماؿ مف التسريح ،1وىو ما كرستو تشريعات العديد مف الدوؿ.
حيث يرتبط استمرار عالقة العمؿ مع المؤسسة العمومية المنتقمة لمقطاع الخاص باستمرار
نشاطيا اإلقتصادي ،رغـ عدـ إشارة المشرع عمى ذلؾ في المادة  74مف قانوف 11/90التي تضمنت
قاعدة استم اررية عالقات العمؿ في حالة تغيير الوضعية القانونية لمييئة المستخدمة ،لكف ذلؾ قد
يصطدـ مع الخوصصة الكمية خاصة في حالة عدـ تقبؿ المستخدـ الجديد أعباء اجتماعية جديدة
يراىا عائقا أماـ تطور مشروعو ،2وىو ما يتعارض مع الحؽ في العمؿ المكرس دستوريا ،والذي حاوؿ
المشرع العمالي ضمانو بموجب المادة 74مف قانوف  ،11/90فسمطة المستخدـ الجديد ال تقيدىا
االعتبارات اإلنسانية لإلبقاء عمى مناصب العمؿ كما كانت مف قبؿ الخوصصة ،وانما كثي ار ما يمجأ
إلى التقميص مف عدد المناصب واالستغناء عف الكثير مف العماؿ ،خاصة أولئؾ المتعاقديف بموجب
عقود عمؿ محددة المدة.
ىذا الموضوع الذي أثار جدال فقييا وقضائيا حوؿ فعالية قاعدة استم اررية عقود العمؿ في ظؿ
تطبيؽ الخوصصة والسمطات الواسعة لممستخدـ في التمسؾ باألسباب االقتصادية لالستغناء عف عدد
مف العماؿ ،3ومف ذلؾ اعتبار قاعدة استم اررية عقود العمؿ ال تقدـ عمميا ضمانات كافية وفعالة
تضمف الحماية القانونية لمناصب العمؿ في حالة تغيير المركز القانوني لممستخدـ ،ألف ىذا األخير
يمجأ إلى االستغناء عف بعض أو كؿ العماؿ متحججا باألسباب االقتصادية ،وال يخضع في ىذه الحالة
إال لقواعد التسريح لسبب اقتصادي ،ومف أىـ األسباب التي تبرر تسريحو إدخاؿ تغييرات جوىرية عمى
المؤسسة ،وىنا يكوف المستخدـ قد تحايؿ إلنياء عقود العمؿ التي كانت موجودة مف قبؿ ،4خاصة مع
سكوت المشرع الجزائري عف تحديد مفيوـ السبب اإلقتصادي ،مع عدـ ذكر حاالتو ،باإلضافة إلى
1

حبش محمد حبش ،مرجع سابؽ ،ص .149

2

بوالق اررة زايد ،مرجع سابؽ ،ص .685

3

ىذه القاعدة التي تضمنتيا المادة  74مف قانوف  ،11/90حيث نص فييا المشرع عمى استم اررية عقود العمؿ في
حالة تغيير الوضعية القانونية لمييئة المستخدمة دوف ذكر أسباب أو حاالت ىذا التغيير ولو عمى سبيؿ المثاؿ ،وىو
ما تـ التطرؽ إليو في الفصؿ األوؿ مف الباب الثاني ،ص  154وما بعدىا.

4

قريف الطاىر ،الخوصصة بيف الضرورات االقتصادية وحؽ العمؿ ،مجمة العموـ اإلنسانية ،جامعة اإلخوة منتوري
قسنطينة ،المجمد ب ،عدد  ،46ديسمبر  ،2016ص .137
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عدـ تحديد الحاالت أو األسباب التي تؤدي إلى تغيير المركز القانوني لممستخدـ ،إال أف القضاء فمع
تطبيؽ قاعدة استمرار عقود العمؿ مع المستخدـ الجديد في حالة تغيير المركز القانوني لممستخدـ إذا
استمر النشاط االقتصادي.
لنصؿ بالقوؿ إلى أف حماية مناصب العمؿ في ظؿ الخوصصة تحكميا قاعدة استم اررية عقود
العمؿ التي تضمنتيا المادة  74مف قانوف  ،11/90إذا توافرت شروط تطبيقيا كما سبقت دراستيا
خاصة استمرار النشاط اإلقتصادي ،ىذا الشرط الذي كاف مف ابتكار القضاء ،ضمانا لتحقيؽ
اإلستقرار الوظيفي ،ولكف يمكف أف يحتج باألسباب االقتصادية كسبب إلنياء عالقات العمؿ مف طرؼ
المستخدـ الجديد ،نظ ار لمنتائج التي تفرزىا الخوصصة عمى المؤسسة ،لتتحوؿ بذلؾ إلى سبب لمتسريح
اإلقتصادي ،الذي ينظمو المرسوـ التشريعي رقـ  09/94المتعمؽ بالحفاظ عمى الشغؿ وحماية األجراء
الذيف قد يفقدوف عمميـ ألسباب ال إرادية ،ىذا األخير الذي ييدؼ إلى الحفاظ عمى الشغؿ بإق ارره
مختمؼ اآلليات التي تدعـ مبدأ الحفاظ عمى مناصب العمؿ ،وىو ما ترجـ في تقنية الجانب
اإلجتماعي ،1الذي حاوؿ مف خاللو المشرع الحفاظ عمى أكبر عدد ممكف مف العماؿ بتجنب التسريح
أو التقميؿ منو ،بتضمينو مجموعة مف اإلجراءات.
المطمب الثاني
الجانب اإلجتماعي ودوره في ضمان مناصب العـــمل
بعد أف جعؿ اقتصاد السوؽ مف تقميص العماؿ عف طريؽ التسريح ألسباب اقتصادية وسيمة في
يد المؤسسات لمواجية ما يعترضيا مف صعوبات ،ىنالؾ دعت الضرورة إلى وضع آليات لتحقيؽ
التوازف بيف مصمحتيف متناقضتيف ،دوف التضحية بالحماية االجتماعية لمعامؿ في مواجية التسريح
التعسفي الذي قد يعترضو ،ىذا ما حاوؿ المشرع تحقيقو بإصدار المرسوـ التشريعي  09/94المتعمؽ
بالحفاظ عمى الشغؿ وحماية األجراء الذيف قد يفقدوف عمميـ ألسباب ال إرادية الذي ييدؼ أساسا إلى
الحفاظ عمى مناصب العمؿ بجعمو المبدأ العاـ ،وجعؿ مف تقميص عدد العماؿ ىو اإلستثناء ،وىو ما
يتحقؽ بتقييد سمطة المستخدـ في تسريح العماؿ ألسباب اقتصادية بإلزامو القياـ بإجراءات سابقة عمى
1

وىو ما أفادت بو المادة  05مف المرسوـ التشريعي  ،09/94التي تنص عمى أنو ":يجب عمى كل ىيئة مستخدمة ألكثر
من تسعة( ) 9أجراء المجوء إلى إعادة ضبط مستويات الشغل واألجور أن تدرج ذلك في إطار ترتيبات الحماية المنصوص
عمييا في ىذا المرسوم التشريعي التي تترجم بجانب اجتماعي".
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المجوء إلى التسريح ،تيدؼ إلى الحفاظ عمى الشغؿ مف خالؿ ما يسمى بالجانب اإلجتماعي أو كما
يسميو البعض بالمخطط اإلجتماعي ،كما سماىا المشرع الفرنسي بخطة الحفاظ عمى مناصب العمؿ

1

نظ ار لما تحتويو مف إجراءات والدور المنوط بيا.
فصحيح أف المشرع الجزائري منح لممستخدـ حؽ إنياء عالقة العمؿ بإرادتو المنفردة في حالة
مواجيتو صعوبات اقتصادية ،2ىذه الصعوبات التي سواء كانت مالية ،تجارية ،أو تقنية ،يكوف فييا
المستخدـ الوحيد الذي يمكنو معرفة وتقدير درجة خطورتيا وجديتيا ،3ولكف جعؿ ىذا الحؽ مقيدا
بجعمو آخر إجراء ،بعد القياـ بكافة السبؿ التي تيدؼ إلى تجنب التسريح أو عمى األقؿ الحفاظ عمى
أكبر عدد ممكف مف العماؿ.
ليذا فرض عمى المستخدـ وضع جانب اجتماعي وجعمو التزاـ يقع عمى عاتقو ،الغاية منو
تضييؽ سمطتو في اإلنياء ،ما يجعؿ مف ىذا الجانب اإلجتماعي ضمانا أساسيا لمعامؿ في حالة
التسريح ألسباب اقتصادية ،بيذا يكوف المشرع قد راعى الجانب اإلجتماعي المتمثؿ في العامؿ عمى
الجانب اإلقتصادي المتمثؿ في المستخدـ ،4حيث يعرض الجانب اإلجتماعي عمى ممثمي العماؿ
لإلطالع عميو ثـ التفاوض الجماعي بشأنو باعتبار التفاوض الجماعي أكبر ضماف لتحقيؽ السمـ
اإلجتماعي داخؿ المؤسسة.
واف كاف الجانب االجتماعي ىو ضامف حماية العماؿ في حالة التسريح االقتصادي فإف ذلؾ
يكمف في مضمونو ،حيث يتمثؿ مضموف الجانب اإلجتماعي في إجراءات ىدفيا تحقيؽ مصمحة
العامؿ ومصمحة الييئة المستخدمة معا (الفرع األوؿ) ،ىذه األخيرة التي حاوؿ المشرع أف يقدـ ليا كؿ
Article L 1233-6 du Code du travail français, dispose que: "Dans les entreprises d'au moins
cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même
période de trente jours, l'employeur établit et met en œuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour
éviter les licenciements ou en limiter le nombre …".
2

ونشير ىنا بأف الصعوبات االقتصادية ال يشترط فييا أف تصؿ بالمؤسسة إلى وضع خطير ييددىا بالزواؿ ،بؿ
يكفي أف تشكؿ حالة صعبة ال يتمكف المستخدـ مف تجاوزىا بالوسائؿ األخرى ،ويشترط فييا الوقوع وال يكفي مجرد
التخوؼ مف الوقوع ،أنظر في ذلؾ:
Cass.Soc, 02 juin 1993, Bull. Civ, n° 154 : "Ne peut constituer une cause de licenciement le
refus par un salarié, alors que la baisse du chiffre d’affaires alléguée l’employeur n’était pas
établie".

3

أحمية سميماف ،التنظيػـ القانوني لعالقات العمؿ في التشريع الجزائػري ،مرجع سابؽ ،ص .368

4
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الدعائـ التي تساعدىا في مواجية تمؾ التقمبات االقتصادية حتى تتمكف مف تجنب اإلنياء اإلقتصادي
أو عمى األقؿ تضييؽ نطاقو بالحفاظ عمى أكبر عدد ممكف مف العماؿ (الفرع الثاني).
الفرع األول
مضمون الجانب االجتماعي
يعد الجانب اإلجتماعي اإلجراء الذي أوجده المشرع الجزائري لمحفاظ عمى مناصب العمؿ في
مواجية األسباب االقتصادية ،عف طريؽ تضمينو إجراءات يتخذىا المستخدـ الذي تعترضو صعوبات
اقتصادية بغرض الحفاظ عمى أكبر عدد ممكف مف العماؿ ،أو كما وصفو المشرع الفرنسي بالوسيمة
القانونية المفضمة لالستقرار في حالة مواجية صعوبات اقتصادية أو في حالة إعادة الييكمة
االقتصادية لممؤسسات.1
وعمى الرغـ مف أىمية ىذا اإلجراء إال أف المشرع الجزائري لـ يعط تعريفا محددا لمجانب
اإلجتماعي أو خطة الحفاظ عمى منصب العمؿ ،لكنو أشار في القانوف 11/90عمى التدابير الحمائية
التي يمتزـ بيا المستخدـ لتفادي التسريح أو عمى األقؿ التقميؿ مف عدد التسريحات حسب ما جاءت بو
المادتيف70و 71مف نفس القانوف عمى التوالي ،حيث أوجبت المادة  70عمى المستخدـ قبؿ تقميص
عدد العماؿ المجوء إلى جميع الوسائؿ التي مف شأنيا التقميؿ مف عدد التسريحات ،في حيف قيدت
المادة 71عممية التسريح باستنفاذ جميع الوسائؿ التي تمنع المجوء إليو ،ومع ذلؾ لـ يتضمف ىذا
القانوف مختمؼ الوسائؿ والتدابير الكافية لتفادي تسريح عدد كبير مف العماؿ ،وىو ما أدى إلى إصدار
المرسوـ التشريعي  09/94المشار إليو سابقا ،الذي اكتفى ىو اآلخر بذكر مضموف الجانب
اإلجتماعي وأىدافو ،دوف تقديـ أي تعريؼ لو.
فالبداية كانت بنص المشرع الجزائري في المادة  70مف قانوف  11/90عمى اإلجراءات التي
يجب عمى المستخدـ القياـ بيا قبؿ المجوء إلى عممية التقميص مف عدد العماؿ ،حيث نصت المادة
70عمى ما يمي":يجب عمى المستخدم قبل القيام بتقميص عدد المستخدمين ،أن يمجأ إلى جميع
الوسائل التي من شأنيا التقميل من عدد التسريحات السيما:
 تخفيض ساعات العمل. العمل الجزئي كما ىو محدد في ىذا القانون.1

فتحي وردية ،ضوابط إنياء عقد العمؿ ألسباب اقتصادية في القانوف الجزائري ،مرجع سابؽ ،ص.116
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 اإلحالة عمى التقاعد وفقا لمتشريع المعمول بو. دراسة إمكانيات تحويل المستخدمين إلى أنشطة أخرى يمكن لمييئة المستخدمة تطويرىا أوتحويميم إلى مؤسسات أخرى ،إذا لم يرغبوا في ذلك يستفيدون من التعويض عن التسريح من أجل
تقميص عدد المستخدمين".
كما نصت المادة  69عمى ما يمي":يمنع عمى أي مستخدم ،قام بتقميص عدد المستخدمين
المجوء في أماكن العمل نفسيا إلى توظيفات جديدة في األصناف المينية المعنية بالتقميص".
فكانت ىذه ضمانات منحيا المشرع لمعماؿ لمواجية خطر فقداف منصب عمميـ ،ولكف ما يمكف
القوؿ عنيا أنيا غير كافية لتوفير الحماية الالزمة لمعامؿ في ظؿ التقمبات التي تمر بيا المؤسسات
االقتصادية ،وتسارع الييئات المستخدمة نحو تحقيؽ أكبر ربح ممكف بأقؿ تكمفة الذي ال يتحقؽ إال
عف طريؽ التضحية بأكبر عدد ممكف مف العماؿ ،ألف قانوف  11/90لـ يتضمف التدابير الالزمة
لمحفاظ عمى أكبر عدد مف العماؿ والتقميؿ مف عدد التسريحات ،ما جعؿ المشرع الجزائري يتدارؾ نوعا
ما ىذا النقص بإصداره المرسوـ التشريعي  09/94المتعمؽ بالحفاظ عمى الشغؿ ،كما سبؽ التطرؽ
إليو ،الذي نعتبره نظاما متكامال لموضوع التقميص مف عدد العماؿ ألسباب اقتصادية والحفاظ عمى
مناصب العمؿ.
والجدير بالذكر أف الجانب اإلجتماعي ما ىو إال ترجمة لممصطمح الفرنسي  plan socialالذي
أخذ بو المشرع الفرنسي بموجب قانوف  549/89المؤرخ في 02أوت  1989الذي عرؼ بأنو قانوف
الحماية مف التسريحات االقتصادية ،مف خالؿ تقديـ حماية أفضؿ لمعماؿ الذي يكوف مف خالؿ إما
االحتفاظ بعماؿ المؤسسة رغـ المشاكؿ االقتصادية ،واما تقديـ مساعدات لمعماؿ تسيؿ ذىابيـ ،واما
تقديـ تكويف لمعماؿ حتى يواكبوا تطورات العمؿ.1
وفي ىذا الشأف ،يعرؼ الجانب اإلجتماعي بأنو وثيقة أساسية يتخذىا المستخدـ ،تتضمف
مجموعة مف الترتيبات القانونية الواجب مراعاتيا مف طرؼ المستخدـ الذي ينوي تسريح عمالو ألسباب
اقتصادية ،تظـ نوعيف مف اإلجراءات ،إجراءات حمائية مف شأنيا المحافظة عمى منصب العمؿ أو
تجنب التسريح ،واجراءات عالجية تستيدؼ العماؿ الذيف فقدوا مناصب عمميـ.

1

بوحميدة عطاء اهلل ،مرجع سابؽ ،ص .146
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وباستقراء مختمؼ النصوص القانونية السابقة المنظمة لإلنياء اإلقتصادي يتبيف أنو يشترط عند
وضع الجانب اإلجتماعي عدة شروط تتمثؿ في:
 ال بد مف أف نكوف أماـ تسريح لسبب اقتصادي ،1مما يدؿ عمى ضرورة توافر السبباإلقتصادي الذي يؤدي إلى وضع مخطط اجتماعي لتوفير الحماية الالزمة لمعماؿ.
 مناصب العمؿ المعنية ىي تمؾ المناصب الدائمة المتعاقد العامؿ فييا بموجب عقد عمؿغير محدد المدة ،2أي أف عقود العمؿ المؤقتة غير معنية.
ومف أجؿ تحقيؽ اليدؼ المرجو مف المرسوـ التشريعي  09/94السابؽ ،أوجبت المادة  05منو
عمى كؿ ىيئة مستخدمة تضـ أكثر مف تسعة ( )09عماؿ قررت المجوء إلى التسريح اإلقتصادي أف
تترجـ ذلؾ بجانب اجتماعي ،3وبذلؾ ال يستفيد مف ىذه الحماية العماؿ في المؤسسات التي تشغؿ أقؿ
مف عشرة ( )10عماؿ ،ىذا ما نعتبره تضييؽ في مجاؿ الحماية المقررة لمعماؿ ،ألنو ىناؾ العديد مف
المؤسسات التي تشغؿ تسعة( )09عماؿ أو أقؿ ،والتي بوضع ىذا الشرط يخرج عماليا مف دائرة
الحماية المقررة في حالة التسريح ألسباب اقتصادية.
مف كؿ ما تقدـ ،الجانب االجتماعي ىو وسيمة قانونية لتحقيؽ االستقرار ،وضعيا المشرع
الجزائري لمحفاظ عمى الشغؿ قدر اإلمكاف في مواجية التقمبات االقتصادية التي تعترض الييئة
المستخدمة ،والذي يتحقؽ بالتدابير المدرجة في ىذه الخطة ،التي حاوؿ مف خالليا المشرع مراعاة
االعتبارات االقتصادية التي تممييا الوضعية االقتصادية لممؤسسة واالعتبارات االجتماعية التي تممييا
ضرورة توفير الحماية الالزمة لمعامؿ ،محاولة منو تحقيؽ التوازف بيف الجانبيف اإلقتصادي
واالجتماعي ،ألف قانوف العمؿ يعرؼ بأنو قانوف الضديف لمحاولتو الدائمة مف خالؿ مختمؼ نصوصو
تحقيؽ الموازنة بيف مصمحة متناقضتيف ،مصمحة الييئة المستخدمة وحماية العامؿ.
وبالرجوع إلى المرسوـ التشريعي  09/94السابؽ الذكر ،نجد أف الجانب اإلجتماعي يتضمف
نوعيف مف التدابير ،يمكف تصنيفيا مف حيث مضمونيا ودورىا في الحفاظ عمى مناصب العمؿ إلى:
1

بوحميدة عطاء اهلل ،مرجع سابؽ ،ص .146

2

المادة  04مف المرسوـ التشريعي  10/94المتعمؽ بالتقاعد المسبؽ السابؽ الذكر.

3

المادة  05مف المرسوـ التشريعي  09/94التي تنص عمى أنو ":يجب عمى كل ىيئة مستخدمة ألكثر من تسعة ()9
أجراء تقرر المجوء إلى إعادة ضبط مستويات الشغل واألجور أن تدرج ذلك في إطار ترتيبات الحماية المنصوص عمييا في
ىذا المرسوم التشريعي التي تترجم بجانب اجتماعي".
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 إجراءات حمائية (الفقرة األولى). إجراءات عالجية (الفقرة الثانية) .الفقرة األولى
التدابير الحمائيـــــة
التدابير الحمائية ىي تمؾ اإلجراءات القانونية التي أوجدىا المشرع بيدؼ تجنب التسريح الذي
أممتو الظروؼ االقتصادية ،أو عمى األقؿ التضييؽ مف نطاؽ التسريح في حالة عدـ تمكف الييئة
المستخدمة مف مواجية الصعوبات االقتصادية التي تواجييا.
أساس اإلجراءات الحمائية التي يتضمنيا الجانب اإلجتماعي ىو فكرة التضامف اإلجتماعي
لمعماؿ ،التي تتجسد في تضحية العماؿ بجزء مف حقوقيـ ومكتسباتيـ مقابؿ الحفاظ عمى أكبر عدد
ممكف مف العماؿ ،1عف طريؽ المجوء إلى إعادة ضبط مستويات األجر والشغؿ ،سواء تجمى ذلؾ في
المحافظة عمى كافة عقود عمؿ العماؿ الميدديف بالتسريح اإلقتصادي ،أو عمى األقؿ التقميؿ مف عدد
التسريحات.
وتتمثؿ ىذه اإلجراءات فيما يمي:
أوال :تكييف النظام التعويضي
يشتمؿ النظاـ التعويضي عمى مكمالت األجر التي تأتي تكممة لألجر األساسي الناتج عف
التصنيؼ الميني في الييئة المستخدمة ،2إذ يتكوف األجر مف عنصريف أحدىما ثابت ويتمثؿ في أجر
المنصب المتمثؿ في األجر المطابؽ لمعمؿ أو لمياـ المنصب وال يقؿ عف الحد األدنى المضموف
لألجر ،أما العنصر المتغير فيتمثؿ في الممحقات المتممة ألجر المنصب ويشمؿ مختمؼ المكافآت
والتعويضات والحوافز المادية المرتبطة بمنصب العمؿ ،3والتي تيدؼ إما إلى تعويض العامؿ عف
بعض األتعاب اإلضافية أو األعماؿ الشاقة ،واما إلى تحفيزه وتشجيعو عمى تحسيف العمؿ وتطويره

1

دغماف محمد رياض ،مرجع سابؽ ،ص .317

2

حسايف حميدة ،مرجع سابؽ ،ص .215

3

ىدفي بشير ،الوجيز في شرح قانوف العمؿ ،مرجع سابؽ ،ص ص .138 -135
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إلى جانب بعض المنافع العينية التي قد تمحؽ بالعناصر السابقة ،كالنقؿ أو اإلطعاـ أو السكف ،أو ما
شابو ذلؾ.1
ومرور المؤسسة بوضعية اقتصادية صعبة ىو أمر يستوجب اتخاذ التدابير التي مف شأنيا
ضماف استم اررية المؤسسة وتجنب المجوء إلى التسريح ،في ىذا الشأف يحؽ لممستخدـ تضييؽ دائرة
نشاطو وضبط مصروفاتو عف طريؽ تجميد الترقيات وتأخير صرؼ العالوات واعادة النظر في نظاـ
التعويضات ،2فيكوف لممستخدـ المجوء إلى تكييؼ نظاـ التعويضات عف طريؽ تقميص أو إلغاء بعض
العالوات المتعمقة بالمردودية أو بمنصب العمؿ أو النقؿ أو مناطؽ العمؿ ،بشرط أف تتمكف المؤسسة
مف الحفاظ عمى مناصب العمؿ ،ويجب أف يتـ ىذا اإلجراء قبؿ عممية التسريح في إطار تفاوض
جماعي بيف المستخدـ وممثمي العماؿ.
ثانيا :إعادة دراسة أشكال مرتب العمل ومستوياتو بما فيو مرتبات اإلطارات المسيرة و/أو
تجميد الترقية
حتى تتمكف المؤسسة المستخدمة مف مواجية الصعوبات االقتصادية التي تعترضيا يكوف
المستخدـ أماـ خياريف ،إما المساس بمنصب العمؿ بالمجوء إلى تسريح العماؿ ألسباب اقتصادية أو
المساس بأجر العامؿ ،أيف يصبح ىذا اإلجراء المتمثؿ في إعادة دراسة مرتب العمؿ ومستوياتو
الوسيمة التي تضمف لمعامؿ اإلحتفاظ بمنصب عممو ،حتى واف كاف مقابؿ ذلؾ اإلنقاص مف بعض
حقوقو.
مرتب العمؿ ىو المقابؿ المالي الذي يدفع لمعامؿ مقابؿ العمؿ الذي قدمو لممستخدـ ،وىو بذلؾ
يشمؿ كافة العناصر المالية النقدية والعينية التي يقدميا المستخدـ لمعامؿ لقاء ما يقدمو لو ىذا األخير
مف جيد ووقت ،3وما يحققو لو مف نتائج وأىداؼ ،ويتـ تحديد مرتب العمؿ بمقتضى عدة أدوات
كاآلتي:

1

أحمية سميماف ،التنظيـ القانوني لعالقات العمؿ في التشريع الجزائري ،مرجع سابؽ ،ص .230

2

بقة عبد الحفيظ ،الحماية القانونية لمعامؿ في ظؿ الخوصصة والتسريح االقتصادي ،مرجع سابؽ ،ص .226

3

نظمت المادة  81مف قانوف  11/90مضموف األجر ،وذلؾ بنصيا عمى ما يمي ":يفيم من عبارة مرتب حسب ىذا
القانون ما يمي:

 األجر األساسي الناجم عن التصنيف الميني في الييئة المستخدمة=.253
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 بمقتضى عقد العمؿ. بمقتضى االتفاقات أو اإلتفاقيات الجماعية. بمقتضى النصوص التنظيمية.1حيث نص المشرع الجزائري عمى إجراء إعادة دراسة أشكاؿ مرتب العمؿ ومستوياتو كنوع مف
التدابير التي يمكنيا حماية العامؿ مف فقداف منصب عممو ،وليذا يمتد ىذا اإلجراء ليشمؿ جميع
المرتبات في المؤسسة المستخدمة بما فييا مرتبات اإلطارات المسيرة وتجميد الترقية ،محاولة منو
لتحسيف الوضعية االقتصادية والمالية لممؤسسة المستخدمة بتخفيض دخؿ العامؿ لكف دوف تسريحو
ضمانا لتوفير العمالة الالزمة لتنظيـ العمؿ داخؿ المؤسسة ،كما يجنب المستخدـ األعباء التي يفرضيا
المجوء إلى توظيؼ عماؿ جدد أو إعدادىـ مينيا عند زواؿ تمؾ الصعوبات االقتصادية ،2أي عدـ
المساس بمنصب العمؿ مع المساس بعنصر جوىري في عقد العمؿ وىو األجر ،لذلؾ ليس مف
مصمحة العامؿ رفض ىذا التعديؿ الذي يط أر عمى عنصر األجر ألنو يكوف أماـ خطر فقداف منصب
عممو.3
وبيذا ،فإف اليدؼ األساسي مف ىذا اإلجراء ىو تخفيؼ األعباء المالية لممؤسسة حتى تتمكف
مف مواجية الظروؼ التي تعترضيا ،ليذا فإف التعديؿ ال يمس مرتبات العماؿ فقط ،بؿ يشمؿ جميع
المرتبات بما في ذلؾ مرتبات اإلطارات المسيرة ،ونص المشرع الجزائري في ىذه المادة عمى مرتبات
اإلطارات عمى وجو التخصيص ،ذلؾ لما تتميز بو أجورىـ مف ارتفاع وامتيازات يقدميا المستخدـ ليذه
اإلطارات ،باإلضافة إلى الحنكة التي يتميز بيا المسير أثناء المفاوضات والتي تمكنو مف تقاضي
أعمى األجور ،باإلضافة إلى االمتيازات والعالوات والمكافآت التي يتحصؿ عمييا ،ىذا مف جية ،ومف
جية أخرى فإف السبب اإلقتصادي الذي يعترض المؤسسة المستخدمة ال يؤثر عمى العماؿ فقط وانما
لو انعكاس كذلؾ عمى الحياة العمالية لممسير والمؤسسة ،لذا كاف مف الضروري القياـ بيذه التضحيات
=  -التعويضات المدفوعة بحكم أقدمية العامل أو مقابل الساعات اإلضافية بحكم ظروف عمل خاصة ،السيما العمل التناوبي
والعمل المضر واإللزامي ،بما فيو العمل الميمي وعالوة المنطقة.

1

 -العال وات المرتبطة بإنتاجية العمل ونتائجو".

حاج سعودي محمد ،النظاـ القانوني التقميص العماؿ في الجزائر ،مذكرة ماجستير في الحقوؽ ،كمية الحقوؽ ،جامعة
تممساف  ،2008/2007ص .90

2

دغماف محمد رياض ،مرجع سابؽ ،ص .319
KORRICHE Mohammed Nasr Eddine, Droit du travail, op. cit, p 210.
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لمحفاظ عمى مناصب العمؿ ،1حتى واف كاف مقابؿ ذلؾ تخفيض أجر العامؿ ،وبذلؾ يتحقؽ اليدؼ
الذي جاء مف أجمو المرسوـ التشريعي .09/94
ثالثا :اإل لغاء التدريجي لمجوء إلى الساعات اإلضافية
الساعات اإلضافية ىي ساعات عمؿ فعمي محققة زيادة عف المدة األسبوعية القانونية أو المدة
القانونية إف وجدت ،2كما يمكف تعريفيا أيضا بأنيا ساعات العمؿ زيادة عف المدة القانونية لمعمؿ،وىي
بذلؾ تمديد العمؿ فوؽ المدة القانونية التي عينيا القانوف.
تكتسي الساعات اإلضافية طبيعة خاصة مف حيث المجوء إلييا ،وىو ما تؤكده المادة  31مف
قانوف ،11/90المتممة بموجب األمر ،21/96والتي تشير إلى وجوب إضفاء الطابع االستثنائي لعممية
التشغيؿ اإلضافي ،حيث تنص ىذه المادة عمى أنو ":يجب أن يكون المجوء إلى الساعات اإلضافية
استجابة لضرورة مطمقة في الخدمة ،كما يجب أن يكتسي ىذا المجوء طابعا استثنائيا ،وفي ىذه
الحالة يجوز لممستخدم أن يطمب من أي عامل أداء ساعات إضافية زيادة عن المدة القانونية
لمعمل ،دون أن تتعدى  %20من المدة القانونية المذكورة ،مع مراعاة أحكام المادة  26أعاله.
غير أنو يجوز مخالفة الحدود المنصوص عمييا في الفقرة الثانية من ىذه المادة في الحاالت
المذكورة صراحة أدناه وضمن الشروط المحددة في اإلتفاقيات واالتفاقات الجماعية وىي:
 الوقاية من الحوادث الوشيكة الوقوع أو إصالح األضرار الناجمة عن الحوادث. إنياء األشغال التي يمكن أن يتسبب توقفيا بحكم طبيعتيا في أضرار.يستشار وجوبا في ىذه الحاالت ممثموا العمال ويعمم إلزاما مفتش العمل المختص إقميميا".
ويجد لجوء المشرع إلى إدراج اإللغاء التدريجي لمعمؿ بالساعات اإلضافية كإجراء قانوني لحماية
العماؿ مف التسريح في أف المجوء إلى الساعات اإلضافية يشكؿ زيادة في األجر ال تقؿ بأي حاؿ مف
األحواؿ عف %50مف األجر العادي لمساعة ،3مما يشكؿ أعباء مالية عمى المؤسسة ،لذلؾ نص
المرسوـ التشريعي  09/94عمى أنو إذا واجيت المؤسسة سببا مف األسباب االقتصادية التي قد تؤدي

1

حاج سعودي محمد ،مرجع سابؽ ،ص .91

3

المادة  32مف قانوف  11/90المتعمؽ بعالقات العمؿ التي تنص عمى أنو ":يخول أداء ساعات إضافية الحق في زيادة

ANTONA Jean Paul, Droit du travail, Dalloz, 1999, p72.
ال تقل بأي حال من األحوال عن  %50من األجر العادي لمساعة".
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إلى تقميص العماؿ فإنو يكوف لممستخدـ الحؽ في إلغاء الساعات اإلضافية تدريجيا لمتخفيؼ مف
األعباء المالية لممؤسسة بغية التقميؿ مف نسبة العماؿ المسرحيف أو تفادي التسريح.
رابعا :إدخال تقسيم العمل والعمل بالتوقيت الجزئي
أدرج المشرع تقسيـ العمؿ والعمؿ بالتوقيت الجزئي في إجراء واحد باعتبارىما إجراءيف مكمميف
لبعضيما البعض ،1يتـ مف خالليما إعادة تنظيـ أوقات العمؿ عمى الشكؿ الذي يسمح بالمحافظة
عمى أكثر عدد ممكف مف العماؿ.
وفي ىذا الشأف ،نجد االتفاقية الدولية المتعمقة بالعمؿ بعض الوقت والتي لـ تصادؽ عمييا
الجزائر ،تعرؼ في مادتيا األولى العمؿ بالتوقيت الجزئي بأنو ":يعني تعبير "عامل بعض الوقت"
شخصا مستخدما تقل ساعات عممو العادية عن ساعات العمل العادية لمعاممين طيمة الوقت
المماثمين".2
كما عرفو المشرع الجزائري في المادة  02مف المرسوـ التنفيذي  473/97المتعمؽ بالعمؿ
بالتوقيت الجزئي والمؤرخ في  08ديسمبر  ،1997بقولو ":يعتبر عمال بالتوقيت الجزئي كل عمل تقل
مدتو عن المدة القانونية لمعمل ،دون أن تكون المدة المتفق عمييا بين صاحب العمل والعامل أقل
من نصف المدة القانونية لمعمل" ،وفقا ليذا التعريؼ فإف المدة األسبوعية لمعمؿ بالتوقيت الجزئي
يجب أف تقؿ عف  40ساعة وىي المدة القانونية لمعمؿ ،3وأف ال تقؿ عف  20ساعة وىي نصؼ المدة
القانونية.
يفيـ مف كؿ ما سبؽ ،أف المشرع قد ترؾ لألطراؼ حرية اختيار مدة العمؿ بالتوقيت الجزئي
ولكف قيده بحدود بيدؼ المحافظة عمى عنصر العمؿ باألخذ بعيف اإلعتبار المدة التي ينجز فييا ،ىذه
المدة التي يمكف تحديدىا في المتراجحة التالية:
1

أدرج المشرع اإلجراءيف معا في إجراء واحد ألف العمؿ بالتوقيت الجزئي ىو نتيجة مترتبة عف تقسيـ العمؿ ،إذ أف
تقسيـ العمؿ يؤدي بالضرورة إلى تخفيض وقت العمؿ ،أي النزوؿ عف المدة القانونية لمعمؿ ،مما يترتب عميو تسييؿ
العمؿ بالتوقيت الجزئي.

2

المادة األولى مف االتفاقية الدولية رقـ  175المتعمقة بالعمؿ بعض الوقت ،الصادرة عف المؤتمر العاـ لمنظمة العمؿ
الدولية في دورتو  ،81المنعقد بتاريخ  07جواف  ،1994بجنيؼ ،المعتمدة بتاريخ  24جواف .1994

3

المادة  02مف أمر  03/97المؤرخ في  11جانفي  1997المتعمؽ بالمدة القانونية لمعمؿ ،ج ر  ،03التي تنص عمى
أنو ":تحدد المدة القانونية األسبوعية لمعمل بأربعين ( )40ساعة في ظروف العمل العادية".
256

الباب الثاني/الفصل الثاني الحفاظ عمى مناصب العمل في مواجية التقمبات االقتصادية لمييئة المستخدمة

20ساعة ≤ مدة العمؿ بالتوقيت الجزئي <  40ساعة.1
حيث يتـ المجوء إلى العمؿ بالتوقيت الجزئي وفقا لطريقتيف ىما:
 عند إبراـ عقد العمؿ ،محدد المدة كاف أو غير محدد المدة ،ولكنو عقد عمؿ بالتوقيتالجزئي.2
 عند تنفيذ عقد العمؿ ،المحدد المدة أو غير المحدد المدة ،فيتـ تعديؿ عقد العمؿ مف التوقيتالكامؿ إلى التوقيت الجزئي.
إذ أف تقسيـ العمؿ بيف العماؿ نتيجة مرور المؤسسة بصعوبات اقتصادية ىو أمر يسمح
بالحفاظ عمى أكبر قدر ممكف مف العماؿ ،ولكف يترتب عميو نقص حجـ العمؿ األمر الذي يبرر
المجوء إلى العمؿ بالتوقيت الجزئي ،فيمجأ المستخدـ إلى إدخاؿ نظاـ العمؿ بالتوقيت الجزئي كإجراء
احتياطي لتفادي عممية التسريح ،وىذا ما يحقؽ مصمحة الطرفيف ،حيث يوفر لممستخدـ مبالغ مالية
ميمة ،أما بالنسبة لمعامؿ فيو يحتفظ بمنصب عممو عوض تسريحو كما أنو يتقاضى راتبا يتناسب مع
المدة التي يعمميا ،وتكوف التعويضات القانونية أو المتفؽ عمييا نسبية وفقا لممدة الفعمية لمعمؿ ،ىذا
مف جية ،ومف جية أخرى فإف العامؿ بالتوقيت الجزئي يتمتع بنفس الحقوؽ التي يتمتع بيا العماؿ
المشتغموف بالتوقيت الكامؿ ،3حيث تحسب ليـ الحقوؽ المرتبطة باألقدمية كأنيـ اشتغموا بالتوقيت
الكامؿ ،إضافة إلى احتفاظ العامؿ بالتوقيت الجزئي باألولوية في حالة ما أراد أف يشغؿ منصب
بالتوقيت الكامؿ.4
المجوء إلى تنظيـ العمؿ بالتوقيت الجزئي إلى جانب العمؿ بالتوقيت الكامؿ ىو أسموب لمتعاقد
أقره المشرع لتحقيؽ مصمحتيف ،مصمحة العامؿ ومصمحة الييئة المستخدمة معا ،5وقد تطور في اآلونة
1

بخدة ميدي ،مرجع سابؽ ،ص .200

 2المادة  07مف المرسوـ التنفيذي رقـ  473/97المؤرخ في  08ديسمبر  ،1997المتعمؽ بالعمؿ بالتوقيت الجزئي ،ج
ر .82
3
4

المادة  09مف المرسوـ التنفيذي رقـ  473/97المتعمؽ بالعمؿ بالتوقيت الجزئي.
المادة  05مف المرسوـ التنفيذي رقـ  473/97المتعمؽ بالعمؿ بالتوقيت الجزئي.

 5مصمحة المؤسسة ىو مصطمح لـ ينص عميو قانوف العمؿ وخاصة المرسوـ التشريعي رقـ  09/94المتعمؽ بالحفاظ
عمى الشغؿ وحماية األجراء الذي تقرر أساسا لمحفاظ عمى الشغؿ ولكف دوف اإلضرار بمصمحة المؤسسة ،وىو ما

عبر عنو المشرع في الكثير مف األحياف عند قولو "يجوز لممستخدـ تقميص ،"..حيث يمكف القوؿ أف ىذا المصطمح
ىو أساس إضفاء صفة الشرعية عمى سمطة المستخدـ في اإلنياء اإلقتصادي عمى الرغـ مف إغفاؿ المشرع لو.
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األخيرة إلى جانب عقود العمؿ المحددة المدة لمسماح خاصة لممؤسسات المستخدمة لمواجية بعض
الظروؼ االقتصادية ،بؿ تفضمو حتى السمطات العامة التي ترى فيو آلية لمكافحة البطالة ،إذ يعتبر
مف أىـ الوسائؿ التي تسمح لممؤسسة بالتحكـ في عدد عماليا حسب احتياجاتيا ،مما يسمح ليا في
الكثير مف األحياف بمواجية الصعوبات التي تعترضيا.1
بذلؾ يعتبر العمؿ بالتوقيت الجزئي المخرج الذي تمجأ إليو المؤسسة حتى تتمكف مف مواجية
بعض الظروؼ ،ألف اليدؼ األساسي لمعمؿ بالتوقيت الجزئي إدخاؿ مرونة أكثر عمى قواعد التشغيؿ
تسمح لممؤسسة بتجاوز الظروؼ التي تعترضيا ،حيث تستطيع المؤسسة اإلستفادة مف خدمات العماؿ
لمدة محددة ،أو اإلستفادة مف اآلالت باستخداـ عدة عماؿ لمدة أطوؿ مف المدة القانونية لمعمؿ بمعنى
بتمديد وقت العمؿ ،وكذا تحسيف اإلنتاجية بؿ حتى محاربة ظاىرة الغياب.2
وبيذا ،يكوف تقسيـ العمؿ وما يستتبعو مف تسييؿ العمؿ بالتوقيت الجزئي مف بيف أىـ الحموؿ
األكثر نجاعة وسيولة ،التي يمجأ فييا المستخدـ إلى ضبط مستويات الشغؿ حتى يتمكف مف مواجية
الصعوبات االقتصادية التي تعترضو مع الحفاظ عمى عمالو ،في الوقت الذي قد يشكؿ فيو اإلنقاص
مف عدد العماؿ خط ار عمى الييئة المستخدمة في حد ذاتيا.
خامسا :اإلحـــالة عمى التقــــاعد والتقاعد المسبق
يعتبر إجراء اإلحالة عمى التقاعد والتقاعد المسبؽ مف التدابير الوقائية التي أقرىا المشرع لحماية
العماؿ مف تعرضيـ لمتسريح ،عمى الرغـ مف انتياء عالقة عمميـ.
ألف اإلحالة عمى التقاعد ما ىي إال نياية طبيعية لمحياة المينية عند بموغ العامؿ السف القانونية
لذلؾ ،وال يتحمؿ المستخدـ أي التزاـ اتجاه العامؿ المتقاعد ،ألنو مف حؽ العامؿ التقاعد بعد دفعو
اشتراكات منتظمة طيمة حياتو المينية.

BUÉ Jennifer et autres, Le temps partiel moins attractif ? Nouvelles régulations temporelles dans
deux secteurs de services, travail et emploi, n° 134, avril-juin 2013, p59.
2

1

حساف نادية ،أحكاـ العمؿ بالتوقيت الجزئي ،مداخمة في ممتقى الظروؼ االقتصادية لممؤسسة وأثرىا عالقات العمؿ
في التشريع الجزائري ،مرجع سابؽ ،ص ص .74 -70
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يعرؼ التقاعد بأنو حؽ مالي وشخصي يستفيد منو العامؿ طيمة حياتو ،1عمى أف تتوفر فيو
شروط معينة ،تتمثؿ شروط التعاقد حسب ما أفاد بو قانوف  12/83المتعمؽ بالتقاعد المعدؿ والمتمـ
في:
 ضرورة توافر شرط السف وىو  60بالنسبة لمرجؿ و 55سنة بالنسبة لممرأة. تحقيؽ العامؿ ميما كاف جنسو مدة  15سنة عمؿ. القياـ بمدة عمؿ فعمي لمدة سبع سنوات ونصؼ عمى األقؿ مع دفع اشتراكات الضمافاإلجتماعي.2
ونتيجة مواكبة المؤسسة الجزائرية قاطرة العولمة االقتصادية وما صاحبيا مف صعوبات
اقتصادية أو مالية مست ىذه المؤسسات ،تـ استحداث نظاـ التقاعد المسبؽ بموجب المرسوـ التشريعي
 ،10/94الذي جاء تطبيقا لممادتيف  03و 07مف المرسوـ التشريعي  09/94المتعمؽ بالحفاظ عمى
الشغؿ وحماية األجراء الذيف يفقدوف عمميـ بصفة ال إرادية ،فتـ تكريس نظاـ التقاعد المسبؽ كإجراء
وقائي لحماية العماؿ مف التسريح ألسباب اقتصادية ،3ويقصد بو توقؼ العامؿ عف العمؿ قبؿ بموغو
السف القانوني المقرر لمتقاعد العادي ،4في انتظار بموغو السف القانوني لمتقاعد العادي ،ألف نظاـ
التقاعد المسبؽ ىو نظاـ قانوني مؤقت ينتيي ببموغ العامؿ السف القانوني لمتقاعد العادي ،وحسب
المادة  02مف المرسوـ التشريعي  10/94المتعمؽ بالتقاعد المسبؽ فإنو ":تطبق أحكام ىذا المرسوم
التشريعي عمى جميع أجراء القطاع االقتصادي الذين قد يفقدون عمميم بصفة ال إرادية لسبب
اقتصادي وفي إطار إما تقميص العمل أو التوقف القانوني لنشاط المستخدم.
ويمكن أن تمدد أحكام ىذا المرسوم التشريعي إلى أجراء المؤسسات واإلدارات العمومية بنص
خاص".

1

المادة  03مف قانوف  12/83المتعمؽ بالتقاعد ،المؤرخ في  12جويمية  ،1983ج ر  ،28المعدؿ والمتمـ باألمر
 13/97المؤرخ في  31ماي  ،1997ج ر  ،38والقانوف  15/16المؤرخ في  31ديسمبر  ،2016ج ر .78

2

المادة  02مف القانوف رقـ  15/16المعدلة والمتممة لممادة  06مف القانوف رقـ  12/83المتعمؽ بالتقاعد.

3

المرسوـ التشريعي رقـ  10/94المتعمؽ بالتقاعد المسبؽ ،المؤرخ في  26ماي  ،1994ج ر  ،34في المادة  05منو
ينص عمى أنو ":يمنع تسريح أجير يستوفي شروط اإلستفادة من خدمات التقاعد المسبق لسبب اقتصادي".

4

كما عرفتو المادة األولى مف المرسوـ التشريعي رقـ  10/94المتعمؽ بالتقاعد المسبؽ ،بنصيا عمى أنو ":إحالة عمى
التقاعد بصفة مسبقة خالل فترة قد تصل إلى  10سنوات قبل السن القانونية".
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وعميو التقاعد المسبؽ حؽ خاص باألجراء الذيف يفقدوف عمميـ ألسباب اقتصادية ،أدرجو
المشرع ضمف التدابير الوقائية لتجنب التسريح ،حيث يمنع تسريح أي عامؿ توافرت فيو شروط
اإلستفادة مف ىذا الحؽ ،والتي يمكف تمخيصيا في:
 بموغ سف  50سنة بالنسبة لمرجاؿ و 45سنة عمى األقؿ بالنسبة لمنساء. مدة عمؿ تساوي  20سنة عمى األقؿ. دفع اشتراكات الضماف اإلجتماعي لمدة  10سنوات عمى األقؿ بصفة كاممة ومنيا السنواتالثالثة السابقة لنياية عالقة العمؿ.
 أف يرد اسمو في قائمة العماؿ الذيف يكونوف موضوع تقميص عددىـ ،أو في قائمة األجراءلدى مستخدـ في وضعية توقؼ عف العمؿ.
 أف ال يكوف قد استفاد مف دخؿ ناتج عف نشاط ميني آخر.1 دفع المستخدـ مساىمة جزافية إلى صندوؽ التقاعد المسبؽ لتخويؿ الحقوؽ ليذا الصندوؽتحسب ىذه المساىمة الجزافية عمى أساس عدد سنوات التسبيؽ ،تتراوح ما بيف  13شي ار إلى 19
شي ار مف أجر المعني الذي كاف يتقاضاه خالؿ  12شي ار قبؿ إحالتو عمى التقاعد المسبؽ.2
وىو ما كرسو االجتياد القضائي ،حيث جاء في إحدى ق اررات المحكمة العميا بإقرارىا أنو...":
بإلغاء مقرر التسريح المتخذ مف طرؼ الطاعنة في إطار تقميص العماؿ ضد المطعوف ضده بدعوى
أنو ولد في  1943أي أف عمره  51سنة وأنو عمؿ مف  1972/05/17إلى  1995/07/01أي لمدة
 23سنة".3

1

المادة  07مف المرسوـ التشريعي  10/94المتعمؽ بالتقاعد المسبؽ.

2

المادة  08مف المرسوـ التشريعي  10/94المتعمؽ بالتقاعد المسبؽ ،التي تنص عمى أنو ":تخضع إحالة األجراء
المذكورين في المادة  02أعاله الذين يستوفون الشروط المحددة في ىذا المرسوم التشريعي عمى التقاعد المسبق لدفع
المستخدم مساىمة جزافية قبمية لتخويل الحق ،وتحسب عمى أساس عدد سنوات التسبيق في الحدود اآلتية:
 ثالثة عشر( )13شي ار من أجر المعني إذا كان عدد السنوات التسبيق يقل عن  05سنوات. ستة عشر( )16شي ار من أجر المعني إذا كان عدد سنوات التسبيق يساوي  05سنوات أو يفوقيا. -تسعة عشر( )19شي ار من أجر المعني إذا كان عدد سنوات التسبيق يساوي  08سنوات أو يفوقيا".

3

قرار المحكمة العميا ،الغرفة االجتماعية  ،رقـ  ،994165المؤرخ في  08ديسمبر  ،1998نقال عف ذيب عبد
السالـ ،مرجع سابؽ ،ص .458
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يتضح مما سبؽ ،أف تحديد سف التقاعد بيف التقاعد القانوني والتقاعد المسبؽ يجد تبريره في
الوضعية االقتصادية والمالية لممؤسسة ،1ليكونا بذلؾ مف أنجح الوسائؿ التي تساعد في إعادة التوازف
داخؿ المؤسسة المستخدمة ،ألف الصعوبات االقتصادية والمالية ىي التي فرضت عمى المشرع المجوء
إلى اإلجراءيف حتى تتمكف المؤسسة مف الخروج مف أزمتيا ،عف طريؽ تخفيؼ أعبائيا بتخفيض عدد
العماؿ ،وبالتالي التخمص مف أعباء األجور عف طريؽ حصوؿ العماؿ المحاليف عمى التقاعد والتقاعد
المسبؽ مف دخال بديال عف األجر ،كما تتخمص مف تكمفة العمؿ الزائد ،بذلؾ يكوف العماؿ في مركز
قانوني أفضؿ مف مركز البطاليف ،وأقرب إلى مركز المتعاقديف ،2ألف العامؿ المحاؿ عمى التقاعد
المسبؽ أو العادي صحيح أنو أصبح ال يعمؿ ولكنو يتمقى دخال ،وىو ما يساىـ في حفظ مناصب
العمؿ لبقية العماؿ.
بذلؾ ،يجد لجوء المستخدـ إلى إحالة العماؿ الذيف توفرت فييـ الشروط الالزمة عمى التقاعد
والتقاعد المسبؽ في حالة مرور المؤسسة بصعوبات اقتصادية أو مالية تبريره في السماح لممؤسسة
بالتقميؿ مف أعبائيا المالية بتقميؿ نفقاتيا ،وىو ما يساعدىا مف مواجية الصعوبات االقتصادية التي
تعترضيا ،كما أنو يعتبر أكثر ضمانة لمعماؿ في حالة التسريح اإلقتصادي عمى الرغـ مف تمثمو في
إلغاء الوظيفة.
سادسا :عدم تجديد عقود العمل المحددة المدة
أدرج المشرع عدـ تجديد عقود العمؿ المحدد المدة ضمف اإلجراءات التي يمكف لممستخدـ المجوء
إلييا في إطار الجانب اإلجتماعي ،والتي يمكف االعتماد عمييا كوسيمة لحفظ مناصب العمؿ أو التقميؿ
مف عدد التسريحات.
إذ أنو وفقا لمحالة العادية ينتيي عقد العمؿ محددة المدة بصفة قانونية بانتياء المدة المقررة أو
العمؿ المتفؽ عميو ،3دوف أف يترتب عمى ذلؾ أي التزاـ عمى عاتؽ أحد الطرفيف إال فيما يخص
ضرورة إعالـ أحدىما اآلخر بنيتو في عدـ تجديد العقد ،ألف انتياء المدة أو العمؿ ال يترتب عميو
1

قويدر ميمونة ،نظاـ التقاعد في ظؿ اإلصالحات االقتصادية الجزائرية ،مداخمة في ممتقى الظروؼ االقتصادية
لممؤسسة وأثرىا عالقات العمؿ في التشريع الجزائري ،مرجع سابؽ ،ص .180

2
3

حبش محمد حبش ،مرجع سابؽ ،ص ص .177 ،176
تنص المادة /66ؼ 2مف قانوف  11/90عمى أنو ":تنتيي عالقة العمل في الحاالت التالية... :انقضاء أجل عقد العمل
ذي المدة المحددة".
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بالضرورة وجوب انتياء ىذه العالقة ،إذ يمكف أف تجدد عالقة العمؿ المحدد المدة بمبادرة أحد الطرفيف
أو بعدـ مبادرة كؿ منيما بإنيائيا ،أي التجديد الضمني الذي يكوف نتيجة استمرار كؿ طرؼ في القياـ
بالتزاماتو العادية وفي ىذه الحالة تتحوؿ ىذه العالقة إلى عالقة غير محددة المدة.1
فكاف القانوف السابؽ رقـ  06/82المتعمؽ بعالقات العمؿ يجيز تجديد عقد العمؿ محدد المدة
مرة واحدة فقط وفي حالة قياـ أي تجديد ثاف فإنو يعتبر باطال ،يترتب عميو إعادة تكييؼ العقد ابتداء
مف تاريخ انتياء أجؿ التجديد إلى عالقة غير محددة المدة ،2في حيف قانوف العمؿ الحالي لـ يتطرؽ
إلى موضوع التجديد سواء لمسماح بو أو لمنعو ،تاركا ذلؾ لالجتياد القضائي وعدـ النص عمى مسألة
التجديد ال يعني منعيا وانما تفادي ذكر الطبيعة القانونية لعممية التجديد الذي قد يكوف صراحة باتفاؽ
الطرفيف لرغبتيما في ذلؾ ،وقد يكوف ضمنيا ،ويتحقؽ ذلؾ عندما يواصؿ العامؿ المؤقت عممو بعد
انقضاء األجؿ المحدد لو في العقد دوف أف يطمب ال ىو وال المستخدـ إنياء عالقة العمؿ.
غير أنو نظ ار لمرور المؤسسة بظروؼ اقتصادية ،أقر المشرع صراحة أنو يمكف لممستخدـ أف
يجعؿ مف عدـ تجديد عقد العمؿ المحدد المدة كتقنية تمكنو مف مواجية تمؾ الظروؼ ،بواسطة
التخمص مف العماؿ المؤقتيف وبالتالي تخفيض عدد العماؿ ،خاصة مع عدـ تحديد المشرع عدد المرات
التي يمكف فييا تجديد عقد العمؿ المحدد المدة ،ذلؾ أف عقد العمؿ المحدد المدة عقد مؤقت بانتياء
مدتو ،وبيذا يتمكف المستخدـ مف تخفيؼ نفقاتو بالتوقؼ عف دفع أجور العماؿ المؤقتيف ،وىو ما يزيد
مف فرصة بقاء العماؿ الدائميف في مناصبيـ ،ويسيؿ في نفس الوقت لممستخدـ تنفيذ خطة الخروج
مف األزمة التي يمر بيا.

1

وىو ما تضمنتو المادة  14مف قانوف  11/90التي تنص عمى أنو ":يعتبر عقد العمل المبرم لمدة محددة خالفا لما تنص
عميو أحكام ىذا القانون عقد عمل لمدة غير محدودة دون اإلخالل باألحكام األخرى الواردة في القانون".

2

المادة  28قانوف  06/82المتعمؽ بعالقات العمؿ الممغى ،التي نصت عمى أنو ":ال يمكن تجديد أي عالقة عمل محددة
المدة أكثر من مرة واحدة عندما تقتضيو ضرورات العمل أو طبيعتو ،واذا تم تجديده أكثر من مرة تصبح عالقة عمل غير
محددة المدة".
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الفقرة الثانية
التدابير العالجـــــــيـــــة
التدابير العالجية التي يتضمنيا الجانب االجتماعي ىي تمؾ اإلجراءات التي تيدؼ إلى إعادة
توزيع العماؿ ،ىذا اإلجراء الذي تضمنتو المرحمة الثانية ،أو الحد مف النتائج السمبية لتسريح العماؿ
اقتصاديا ،ىذه األخيرة التي تضمنت البحث عف عمميات إعادة توزيع العماؿ وتنظيميا باالتصاؿ مع
المستخدميف في الفرع أو قطاع النشاط المعني ،باإلضافة إلى قياـ الدولة بإنشاء أنشطة تدعميا
لصالح العماؿ المعنييف بإعادة التوزيع ،1كما ىو الحاؿ في مساعدة العماؿ عمى إنشاء مؤسسات
صغيرة ومتوسطة ،إذ اىتمت الدولة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة نظ ار لمدور الذي تمعبو في توليد
اإلنتاج ،الدخؿ وفرص العمؿ ،فيي تشجع المقاوليف الصغار لمزاولة نشاطات ليا ارتباط بالتنمية
االقتصادية واالجتماعية ،وليذا فقد كرست كؿ الجيود لتقديـ إعانات مادية تغطي متطمبات ىذه
المؤسسات المعتمدة مف قبؿ الشباب العاطميف أو العماؿ المسرحيف ألسباب اقتصادية.
ويقع عمى عاتؽ المستخدـ تحديد العماؿ الذيف يستفيدوف مف تدابير الحماية ،وذلؾ عف طريؽ
تحديد القوائـ اإلسمية لألجراء المعنييف ،وأولئؾ الذيف يمكنيـ اإلستفادة مف التقاعد القانوني المسبؽ أو
مف أداءات التأميف عمى البطالة ،والتوظيؼ التعويضي عف طريؽ إعادة توزيع العماؿ ،2ويظير
التكويف التحويمي في ىذه الحالة كأحد أىـ الوسائؿ المعتمد عمييا في إعادة التوزيع.
بناء عمى ما سبؽ ،يمكف القوؿ أف التدابير العالجية التي يحتوييا الجانب اإلجتماعي تتمثؿ في
اإلجراءات اآلتية:
أوال :تنظيم عمميات التكوين التحويمي لألجراء
يقصد بالتكويف التحويمي تدريب يؤدي إلى تمكيف العماؿ عمى التكيؼ مع سوؽ العمؿ مف خالؿ
تزويدىـ بقدرات وميارات جديدة لـ تكف في إعداد قدراتيـ ومياراتيـ السابقة ،واكسابيـ معمومات
حديثة ،3تؤىميـ لمقياـ بأعماؿ جديدة.
1

المادة  08مف المرسوـ التشريعي  09/94المتعمؽ بالحفاظ عمى الشغؿ وحماية األجراء الذيف قد يفقدوف عمميـ بصفة
ال إرادية.

2

المادة  09مف المرسوـ التشريعي  09/94السابؽ الذكر.

3

حبش محمد حبش ،مرجع سابؽ ،ص .183
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كما يمكف تعريفو بأنو عممية تتـ بيدؼ إعادة تأىيؿ العماؿ لشغؿ منصب جديد ،خاصة الذيف
ينعدـ فييـ التأىيؿ ،بتمقينيـ ميارات ومعمومات جديدة ،أو تحسيف مياراتيـ السابقة حتى تتناسب
والنشاط الجديد الذي تريد المؤسسة المستخدمة توجيييـ إليو.
يتميز ىذا اإلجراء 1بكونو أىـ األساليب المعتمد عمييا لمواجية خطر فقداف العماؿ لمناصب
عمميـ ،والذي لجأت إليو العديد مف الدوؿ عمى الرغـ مف تكمفتو ،باعتباره يوفر في العامؿ المعارؼ
والمؤىالت الالزمة لشغؿ منصب عمؿ جديد يختمؼ عف الذي كاف يشغمو مف قبؿ ،ما يجنبو الدخوؿ
إلى عالـ البطالة.
يعتبر ىذا اإلجراء تمييدي إلجراء آخر يتمثؿ في إعادة توزيع العماؿ داخؿ المؤسسة أو
خارجيا ،فالعامؿ الذي يستفيد مف ىذا النظاـ يتعرض بالضرورة إلى إجراء التقميص ذلؾ أنو فقد
منصب عممو األصمي الذي تعاقد لمعمؿ فيو ،لكنو ال يتعرض لمتسريح ،ويستفيد مف خالؿ التكويف
عمى منصب آخر بعد أف تتـ عممية إعادة التوزيع داخؿ المؤسسة نفسيا في إطار نشاط جديد ،أو
خارجيا بفعؿ تحويمو إلى مؤسسة أخرى ،وفي حالة رفض العامؿ فإنو يستفيد مف التعويض عف
التسريح مف أجؿ تقميص العماؿ عمال بأحكاـ المادة  70مف قانوف .11/90
ثانيا :اإلستفادة من أداءات التأمين عمى البطالة
يعتبر نظاـ التأميف عمى البطالة مف اآلليات القانونية الوطنية لحماية األجراء مف خطر فقداف
بصفة ال إرادية ألسباب اقتصادية ،2أدرجو المشرع ضمف الجانب االجتماعي الذي يمجأ إليو
المستخدموف عند لجوئيـ إلى تقميص عدد العماؿ ،وبذلؾ يجوز لممستخدـ إحالة بعض مف العماؿ إلى
نظاـ التأميف عف البطالة ،حيث أوكمت ميمة تسيير ىذا النظاـ في الجزائر إلى صندوؽ وطني مستقؿ

1

تجدر اإلشارة ىنا إلى أف الفرؽ بيف التكويف التحويمي والتكويف الميني يكمف في أف التكويف يكوف بتزويد العامؿ
بالميارات التي تخص عمؿ معيف أي قبؿ الحصوؿ عمى عمؿ ،أو أنو مرتبط بعقد عمؿ ،وعادة ما يكوف بغرض
تطوير ميارات العامؿ حتى يتمكف مف مواجية التطورات التي يعرفيا عممو ،ما يساعده في اإلستقرار في منصب
عممو ،أما التكويف التحويمي فيو موجو لمعماؿ الفائضيف عف سوؽ العمؿ ،وبالتالي فيو يتعمؽ بعماؿ فقدوا عمميـ فيتـ
تقريره حتى يتمكنوا مف إعادة توزيعيـ وتسييؿ حصوليـ عمى منصب عمؿ جديد.

2

المادة  03مف المرسوـ التشريعي  09/94المتعمؽ بالحفاظ عمى الشغؿ.
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يتمثؿ في الصندوؽ الوطني لمتأميف عمى البطالة ،1لينحصر دوره في بداية نشأتو عمى حماية العماؿ
ضد خطر فقداف مناصب عمميـ ألسباب اقتصادية ،ثـ توسع دوره ليشمؿ تشجيع وتمويؿ مشاريع
البطاليف الشباب.
تـ استحداث الصندوؽ الوطني لمتأميف عمى البطالة بموجب المرسوـ  11/94المحدث لمتأميف
عف البطالة لفائدة األجراء الذيف يفقدوف عمميـ بصفة ال إرادية ألسباب اقتصادية ،يعمؿ عمى التخفيؼ
مف اآلثار االجتماعية المنبثقة عف التسريح في القطاع االقتصادي ،2ىذا األخير الذي يقوـ بميمتيف
ميمة منح تعويضات لمعماؿ المعنييف بالتسريح االقتصادي ،وميمة أخرى تتمثؿ في إعادة إدماجيـ في
عالـ الشغؿ بتنمية فرص رجوعيـ إلى العمؿ ،باإلضافة إلى ذلؾ يطبؽ نظاـ التأميف عمى البطالة
عمى عماؿ المؤسسات االقتصادية الذيف قد يفقدوف بصفة ال إرادية وألسباب اقتصادية كمبدأ عاـ ،كما
يمكف توسيع مجاؿ تطبيقو ليشمؿ موظفي اإلدارات والمؤسسات العمومية بموجب نص خاص.3
إضافة إلى ذلؾ ،اعتبر الصندوؽ الوطني لمتأميف عمى البطالة مصد ار لتمويؿ المشاريع الموجية
لدعـ نشاطات البطاليف وأصحاب المشاريع ،وذلؾ طبقا لما تضمنو المرسوـ التنفيذي  01/04الذي
عدؿ المادة  05مف المرسوـ التنفيذي ،4188/94ووسع مف دور ىذا الصندوؽ ،بإضافتو الفقرة
التالية ":إمكانية المساىمة في تمويل إحداث نشاطات السمع والخدمات من طرف البطالين ذوي
المشاريع البالغين ما بين  35و 50سنة ،والسيما عبر منح قروض غير مكافأة".

1

2

المادة  30مف المرسوـ التشريعي  11/94المؤرخ في  26ماي  ،1994الذي يحدث التأميف عمى البطالة لفائدة
األجراء الذيف قد يفقدوف عمميـ بصفة ال إرادية ألسباب اقتصادية ،ج ر .34

ينظـ المرسوـ التشريعي  11/94المحدث لنظاـ التأميف عف البطالة لفائدة األجراء الذيف يفقدوف عمميـ بصفة ال

إرادية ألسباب اقتصادية ،شروط اإلستفادة مف التأميف عف البطالة ،وأداءاتو وكيفية تنظيـ وتمويؿ الصندوؽ ،أما عف
إدارتو وتسييره فإف المادة  30مف نفس المرسوـ التشريعي قد نصت عمى أف تسند الميمة إلى صندوؽ وطني مستقؿ
تحدد ميامو بمقتضى مرسوـ تنفيذي.

ومف أجؿ ذلؾ صدر المرسوـ التنفيذي  188/94المؤرخ في  06جويمية  ،1994المتضمف القانوف األساسي

لمصندوؽ الوطني لمتأميف عف البطالة ،ج ر  ،44المعدؿ والمتمـ بالمرسوـ التنفيذي رقـ  01/04المؤرخ في 03
3
4

جانفي  ،2004ج ر .03
المادة  02مف المرسوـ التشريعي  11/94السابؽ الذكر.
المادة  02مف المرسوـ التنفيذي  01/04المؤرخ في  03جانفي  ،2004المتمـ لممرسوـ التنفيذي 188/94
المتضمف القانوف األساسي لمصندوؽ الوطني لمتأميف عف البطالة ،ج ر .03
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ويشترط لالستفادة مف نظاـ التأميف عمى البطالة شروطا أساسية وأخرى تكميمية:1
تتمثؿ الشروط األساسية حسب المادة  06مف المرسوـ  ،11/94في أف يكوف العامؿ أجي ار
مثبتا في منصب عممو وتـ تسريحو بصفة ال إرادية وألسباب اقتصادية ،كما يشترط أف يكوف التسريح
لسبب اقتصادي ،وأف ال تقؿ مدة اشتراؾ العامؿ في الضماف اإلجتماعي عف ثالث( )03سنوات ،وأف
يكوف منخرطا في نظاـ التأميف عف البطالة لمدة ال تقؿ عف ستة( )06أشير قبؿ انتياء عالقة العمؿ.
أما الشروط التكميمية لالستفادة مف نظاـ التأميف عمى البطالة فحددتيا المادة  07مف نفس
المرسوـ ،وتتمثؿ في عدـ رفض العامؿ اإلستفادة مف عمال أو تكوينا تحويميا لشغؿ منصب عمؿ جديد
وأف ال يكوف مستفيدا مف دخؿ ناتج عف أي نشاط ميني ،وأف يرد في قائمة العماؿ محؿ تسريح في
إطار التقميص مف عدد العماؿ أو توقؼ نشاط المستخدـ ،وأيضا أف يكوف مسجال كطالب لمعمؿ لدى
المصالح المختصة في اإلدارة العمومية المكمفة بالتشغيؿ منذ ثالثة( )3أشير عمى األقؿ ،باإلضافة
إلى شرط اإلقامة بالجزائر.
ومتى توافرت الشروط السابقة يستفيد العامؿ مف أداءات التأميف عمى البطالة بمجرد دفع
مستخدمو مساىمة تسمى مساىمة تخويؿ الحقوؽ ،2التي تحسب حسب أقدمية األجير المعني في
الييئة المستخدمة ،ىذا وال يمكف أف تقؿ نسبة حساب تعويض التأميف عف البطالة عف  %50مف
األجر المرجعي ،وميما يكف فال يمكف أف تقؿ عف  %75مف األجر الوطني األدنى المضموف وال
أكثر منو بثالث مرات حسب ما جاءت بو المادة  17مف المرسوـ التشريعي  11/94المتعمؽ بالتأميف
عمى البطالة.
والجدير بالذكر ،أف أكبر نسبة تسجيؿ في نظاـ التأميف عف البطالة كانت بيف سنتي 1996
و 1999التي سايرت تنفيذ إجراءات مخطط التعديؿ الييكمي ،ومنذ إحداث الصندوؽ الوطني لمتأميف
عف البطالة استفاد ما يناىز مائتي ألؼ ( )200.000أجي ار مف تعويض التأميف عف البطالة خالؿ
فترة محدد بثالثة وعشروف( )23شي ار.3
1

بف عزوز بف صابر ،انعكاسات األزمة االقتصادية عمى عالقات العمؿ ،مجمة قانوف العمؿ والتشغيؿ ،مخبر قانوف
العمؿ والتشغيؿ ،كمية الحقوؽ والعموـ السياسية ،جامعة عبد الحميد ابف باديس ،مستغانـ ،العدد ،03سنة  ،2017ص
.19

2

المادة  20مف المرسوـ التشريعي  11/94المتعمؽ بنظاـ التأميف عمى البطالة.

3

الموقع االلكتروني لمصندوؽ الوطني لمتأميف عف البطالةwww.cnac.dz :
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خالصة القوؿ بعد دراسة مضموف الجانب االجتماعي ،أف العامؿ يستفيد مف تدابير حمائية أو
عالجية ،ىذه األخيرة التي ال تنتج آثارىا القانونية إال بعد المصادقة عمييا مف قبؿ لجنة المشاركة
والمنظمات النقابية األكثر تمثيال ،وفي إطار اجتماعات منفصمة تعقد خصيصا ليذا الغرض ،1والتي
تيدؼ إلى تييئة الظروؼ المالئمة لمتشاور حوؿ مضموف الجانب االجتماعي وشروط تنفيذه.2
والمثير لمجدؿ أف التدابير التي جاءت في المرحمتيف السابقتيف ليست واجبة اإلدراج جميعيا في
الجانب االجتماعي ،بالنسبة لكؿ مرحمة ،بؿ يكفي أف يختار المستخدـ إحداىا إف رأى فييا نجاعة
خاصة ،3وبالرجوع إلى الميداف العممي نجد كثي ار ما يمجأ المستخدـ والممثموف النقابيوف لمعماؿ خالؿ
التفاوض الجماعي إلى المرحمة الثانية دوف المرور بالمرحمة األولى بحجة أف إمكانيات المؤسسة
المالية واالقتصادية ال تسمح بذلؾ ،غير أف األصؿ ال يتـ االنتقاؿ إلى المرحمة الثانية إال إذا تـ احتراـ
اإلجراءات الواردة في المرحمة األولى مف الجانب االجتماعي ،ألنو وكما سبؽ القوؿ اليدؼ األساسي
واف لـ نقؿ الوحيد لممرسوـ التشريعي  09/94ىو المحافظة عمى الشغؿ.
واذا كاف المستخدـ ممزما باستشارة ممثمي العماؿ عند وضع الجانب اإلجتماعي العمؿ فإنو ممزـ
باستشارتيـ واعالميـ عند تنفيذه ،وينبغي أف تكفؿ السمطة اإلدارية التنفيذ الفعمي ليذا المخطط ،وعندما
يتـ االتفاؽ عميو فإنو يكتسب قيمة التعيد Valeur d’engagementبالنسبة لممستخدـ ،إذ يمكف الحكـ
عميو بالتعويض إذا خالؼ التدابير المنصوص عمييا في المخطط ،ويمكف أف يكوف الجانب
اإلجتماعي محؿ تعديؿ الحؽ ولكف في إطار مناقشة بيف المستخدـ وممثمي العماؿ.4
1

المادة  10مف المرسوـ التشريعي رقـ  09/94المتعمؽ بالحفاظ عمى الشغؿ وحماية األجراء الذيف قد يفقدوف عمميـ
بصفة ال إرادية.

2

وىو ما جاءت بو المادة  11مف المرسوـ التشريعي رقـ  ،09/94التي نصت عمى أنو ":تيدف االجتماعات المنصوص
عمييا في المادة  10أعاله ،عمى الخصوص ،إلى تييئة الظروف المالئمة لمتشاور حول مضمون الجانب االجتماعي
وشروط تنفيذه بحيث تسمح:
 لألطراف أن تؤكد عمى إرادتيا في ال مجوء إلى المصالحة والوساطة ،وعند االقتضاء إلى التحكيم لحل كل نزاع قد يط أر فيىذا المجال.
 لممثمي الييئة المستخدمة أن يوضحوا و يعرضوا الوضع االقتصادي والمالي وكذا مضمون الجانب االجتماعي. -لممثمي العمال أن يعبروا عن آرائيم واقتراحاتيم ومالحظاتيم وتوصياتيم حول مضمون الجانب االجتماعي".

3

ذيب عبد السالـ ،مرجع سابؽ ،ص .461

4

بقة عبد الحفيظ ،الحماية القانونية لمعامؿ في ظؿ الخوصصة والتسريح االقتصادي ،مرجع سابؽ ،ص .234
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الفرع الثاني
تعزيزات مبدأ الحفاظ عمى مناصب العمل
حرصا مف المشرع عمى توفير جميع الوسائؿ التي مف شأنيا تحقيؽ اإلستقرار الوظيفي بتجنب
التسريح أو التقميؿ منو ،لـ يكتؼ بالتدابير السابقة والتي اشتممت عمى تدابير حمائية وأخرى عالجية
تخفؼ مف حدة التسريح ،بؿ دعميا أيضا بمساعدات تقدـ لمييئة المستخدمة تشجيعا منو لمحفاظ عمى
أكبر قدر ممكف مف العماؿ (الفقرة األولى) ،ىذا المبدأ الذي تتدخؿ مف أجؿ تحقيقو عدة أطراؼ (الفقرة
الثانية).
الفقرة األولى
المساعدات المقدمة لمييئة المستخدمة
عمؿ المشرع عمى منح تشجيعات وحوافز لمييئات المستخدمة التي تحرص لمحفاظ عمى عماليا
لما في ىذا اإلجراء مف منفعة ذو حديف ،تعود عمى العامؿ بالحفاظ عمى عممو ولممستخدـ باستم اررية
مؤسستو في مواجية الصعوبات االقتصادية التي تيددىا ،وىو ما نص عميو صراحة في المادة 25
مف المرسوـ التشريعي  ،09/94والتي أفادت بإمكانية استفادة المستخدـ مف بعض المساعدات إذا
اتخذ إجراءات مف شأنيا تخفيض أو تجنب عممية التقميص ،تشتمؿ ىذه المساعدات عمى تدبير أو
عدة تدابير ،وىي كاآلتي:1
 تخفيض أو إعفاء جبائي أو شبو جبائي في إطار قوانيف المالية. تقديـ إعانة في باب التمويؿ الجزئي لدورات التكويف والتحويؿ. إنشاء نشاطات لصالح أجراء المؤسسات في إطار اتفاقية تربط المستخدـ بمصالح اإلدارةالمتعمقة بتسيير الصندوؽ الوطني لترقية الشغؿ وادارتو.
 كما يمكف أف تكوف المساعدات المادية التي تمنحيا الدولة في شكؿ قروض تمنح مقابؿضمانات يمنحيا الصندوؽ الوطني لترقية الشغؿ لتمويؿ استثمارات لدفع طاقات اإلنتاج القائمة أو
إنشاء أنشطة جديدة.

1

المادة  26مف المرسوـ التشريعي  09/94المتعمؽ بالحفاظ عمى الشغؿ وحماية األجراء الذيف قد يفقدوف عمميـ
ألسباب ال ارادية.
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ويمكف أف تتمثؿ ىذه المساعدات في تكفؿ اإلدارة المحمية بدعـ مجيودات المستخدـ في أعمالو
ونشاطاتو لممحافظة عمى الشغؿ ،وذلؾ عف طريؽ:1
 دعـ المستخدـ لتوظيؼ األجراء المسرحيف. تنظيـ ورشات عمؿ ذات منفعة عامة لصالح األجراء المسرحيف. مساعدة األجراء المسرحيف لمحصوؿ عمى عوامؿ اإلنتاج ووسائمو الضرورية إلنشاء نشاطاتأخرى لحسابيـ الخاص.
الفقرة الثانية
األجيزة المتدخمة لحماية العمال
مف خالؿ ما سبقت دراستو لمختمؼ اآلليات المتخذة لحماية العماؿ مف التسريح االقتصادي
العشوائي والمكثؼ الذي قد يؤثر عمى السمـ االجتماعي ،يتضح جميا أف مسألة الحفاظ عمى الشغؿ
شأنا عموميا يتدخؿ فيو ثالثة أطراؼ.
أوال :التنظيمات النقابية األكثر تمثيال لمعمال
خوؿ المشرع الجزائري حؽ تمثيؿ العماؿ لمييئات النقابية المتواجدة عمى مستوى المؤسسات
والتي تعمؿ عمى الدفاع عف حقوؽ العماؿ ومصالحيـ المادية والمعنوية ،حيث تعمؿ النقابات العمالية
لموصوؿ إلى األمف االقتصادي لمعماؿ ،والمتمثؿ في ضماف استم اررية عالقات العمؿ واستقرارىا بما
يتقرر مف أحكاـ وشروط تتضمنيا عقود العمؿ الجماعية ،كما تسعى ىذه النقابات جاىدة لتحقيؽ
الحماية االجتماعية لمعماؿ عف طريؽ المشاركة تقديـ الخدمات االجتماعية.2
كما تقوـ التنظيمات النقابية بالدفاع عف حقوؽ العماؿ وتمثيميـ وذلؾ مف خالؿ التفاوض
الجماعي حوؿ مضموف الجانب اإلجتماعي ،باعتبار خطة الحفاظ عمى مناصب العمؿ تتطمب
التعاوف بيف الييئات المستخدمة والييئات الممثمة لمعماؿ ،لمتوصؿ إلى تحقيؽ أىدافيا عف طريؽ
المشاورة والمفاوضة.

1

المادة  27مف المرسوـ  09/94المتعمؽ بالحفاظ عمى الشغؿ وحماية األجراء الذيف قد يفقدوف عمميـ ألسباب ال
ارادية.

2

بشير ىدفي ،الوجيز في شرح قانوف العمؿ ،مرجع سابؽ ،ص .204
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ثانيا :الييئات المستخدمـــة
تمارس ىي األخرى دو ار كبي ار في مجاؿ الحفاظ عمى مناصب العمؿ ،وذلؾ عف طريؽ االلتزاـ
بتطبيؽ وتنفيذ الجانب االجتماعي بما يتضمنو مف تقنيات لمحفاظ عمى الشغؿ ،بالحد مف التسريح أو
عمى األقؿ التقميؿ منو ،عف طريؽ ضبط مستويات الشغؿ خاصة مف خالؿ الحد مف المجوء إلى
الساعات اإلضافية ،وادخاؿ أشكاؿ جديدة لتقسيـ العمؿ وغيرىا مف اإلجراءات القانونية التي تقمؿ مف
التسريح أو تحد منو.
حيث تعتبر الييئة المستخدمة أوؿ مساىـ فعاؿ في تحقيؽ الحماية القانونية لمعامؿ بحماية
منصب عممو ،فكمما التزـ المستخدـ بتطبيؽ التزاماتو وتمسكو بالحفاظ عمى أكبر عدد ممكف مف
العماؿ كمما عززت ىذه الحماية المقررة لمعامؿ.
ثالثا:المصالح اإلدارية العمومية
تتدخؿ في عممية ضماف استقرار الشغؿ عدة مصالح إدارية أىميا :مفتشية العمؿ وصندوؽ
ترقية الشغؿ والجماعات المحمية.1
يمكف القوؿ فيما يخص مفتشية العمؿ أف ظيورىا قد ارتبط تاريخيا بالعمميات االجتماعية
والسياسية التي تطمبتيا تجاوزات العمؿ الصناعي ،إذ أدى تدخؿ الدولة المتزايد بصفة خاصة في
مجاؿ العمؿ إلى ضرورة إنشاء إدارة متخصصة في مجاؿ العمؿ ىي مفتشية العمؿ ،مف أجؿ السير
عمى حسف تطبيؽ القواعد اآلمرة بصورة تتوافؽ مع األىداؼ المسطرة مف طرؼ المشرع في الدولة.2
مفتشية العمؿ ىيئة إدارية عمومية خوليا المشرع مياـ وصالحيات عديدة في مجاؿ التفتيش
والتحقيؽ والرقابة عمى مدى تطبيؽ األحكاـ التشريعية والتنظيمية واالتفاقية الخاصة بالعمؿ ومساعدة
العماؿ والمستخدميف وتقديـ اإلرشادات ليـ كما خوليا مياـ التسوية والمصالحة في مجاؿ منازعات
العمؿ الجماعية ،ويمارس صالحية مفتش العمؿ وفقا لممادة  04مف قانوف  03/90المتعمؽ بمفتشية
العمؿ أعواف متخصصوف يسموف مفتش العمؿ.

1

عجة الجياللي ،مرجع سابؽ ،ص .260

2

تفتيش العمؿ اتجاىات وممارسات حديثة لتعزيز عالقات العمؿ وانقاذ القانوف ،مؤتمر العمؿ العربي في دورتو 41
المنعقد بالقاىرة ،جميورية مصر العربية 21-14 ،سبتمبر  ،2014ص .03
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تبرز مساىمة ىذه الييئة في الحفاظ عمى الشغؿ عف طريؽ إلزاـ الييئات المستخدمة بضرورة
احتراـ تدابير الحفاظ عمى الشغؿ ،كما تتدخؿ عف طريؽ تقديـ يد المساعدة لمشركاء اإلجتماعييف
أثناء عممية التفاوض حوؿ الجانب اإلجتماعي.
والييئة اإلدارية األخرى ىي صندوؽ ترقية الشغؿ والذي يعتبر كييئة حماية وضماف الستقرار
العمؿ ،باإلضافة إلى الجماعات المحمية التي تعمؿ عمى التكفؿ بالعماؿ المسرحيف في إطار الشبكة
االجتماعية وبالتنسيؽ مع مصالح التكويف الميني قصد تشجيع األجراء عمى إنشاء المؤسسات
الصغيرة والمتوسطة.1
يتضح مف كؿ ما سبؽ التطرؽ إليو ،فيما يخص التدابير القانونية المقررة لمحفاظ عمى مناصب
العمؿ في مواجية التقمبات االقتصادية التي تعترض الييئة المستخدمة ،أف استقرار عالقات العمؿ في
ظؿ اقتصاد السوؽ الذي يكرس مبدأ الحرية الفردية يكمف في الجانب االجتماعي أو كما سماىا
المشرع الفرنسي بخطة الحفاظ عمى منصب العمؿ ،ىذا المصطمح الذي يعتبر المصطمح األقرب
واألكثر تناسبا مع مضموف المرسوـ واليدؼ المرجو منو ،وىو ما يالحظ عمى مضموف ىذا الجانب
االجتماعي ،ألنو يتضمف التدابير اليادفة لتجنب التسريح لسبب اقتصادي أو التقميؿ مف عدد
التسريحات ،إذ يجعؿ الجانب االجتماعي مف الحفاظ عمى الشغؿ ىو األصؿ استثناؤه المجوء إلى
التسريح.
ما يجعمنا في األخير وبعد دراستنا لمػتدابير التي تضمنيا الجانب اإلجتماعي ،والتي تعتبر
ضمانا أساسيا لمعامؿ يمكنو مف المحافظة عمى منصب عممو ،وفي نفس الوقت يعتبر التزاما يقع عمى
عاتؽ المستخدـ ،2نصؿ إلى الطرح التالي :ما مدى فعالية الجانب اإلجتماعي في الحفاظ عمى
الشغؿ؟.
مف خالؿ دراستنا لمجانب اإلجتماعي ومضمونو ،نستطيع القوؿ أف ما يؤخذ عمى ىذا األخير
أنو عمى الرغـ مف أىمية ما يتضمنو مف تدابير تجسدت في شكؿ آليات لضماف أكبر عدد ممكف مف
مناصب العمؿ ،إال أف المشرع جعؿ نطاقو ضيقا نوعا ما ،بإلزامو إال عمى المؤسسات التي يزيد عدد
1

عجة الجياللي ،مرجع سابؽ ،ص .261

2

قرار المحكمة العميا ،الغرفة االجتماعية ،رقـ ،295759الصادر بتاريخ  13أفريؿ  ،2005مجمة المحكمة العميا،العدد
 ،01الجزائر  ،2005ص .147
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عماليا عف  09عماؿ ،وىو ما ال يجد تبريره ،خاصة أف اإلجراءات التي يتضمنيا سيمة التطبيؽ أكثر
في المؤسسات التي يكوف عدد عماليا أقؿ مف العدد المحدد ،1خاصة إجراء تقسيـ العمؿ أو إحالة
العماؿ عمى التقاعد ،ىذه اإلجراءات التي أقؿ ما يمكف القوؿ عنيا أنيا تتميز بالمرونة ،وذلؾ ألف
المشرع ترؾ الحرية الكاممة لممستخدـ في االختيار بيف إجراء واحد أو عدة إجراءات ،سواء كاف ذلؾ
في المرحمة األولى أو الثانية ،األمر الذي ينقص مف فعالية الجانب اإلجتماعي ،خاصة إذا نظرنا إلى
اليدؼ الذي وضع مف أجمو ،مما يغمب مصمحة المستخدـ عمى مصمحة العامؿ ،ما يعبر عف ضعؼ
الحماية التي يقدميا الجانب اإلجتماعي لمعماؿ الميدديف بفقداف عمميا ألسباب اقتصادية ،وىو ما
صعب مف ميمة القضاء.
وفي ىذا الشأف نجد المحكمة العميا اتجيت نحو تقييد تقميص العماؿ لسبب اقتصادي بالشروط
التالية:
 أف تكوف ىناؾ حتمية مف تقميص العماؿ ،2بأف يكوف تقميص عدد العماؿ اجراء البديؿ لو. أف يكوف رضا العامؿ سميـ في نتائج ما توصؿ إليو الجانب اإلجتماعي. أف يكوف االتفاؽ الحاصؿ ناتج عف اتفاؽ الطرفيف. أف يكوف العامؿ مارس حقو بكؿ حرية في اختياره بيف اإلنياء والتعديؿ.3لنصؿ بالقوؿ أف الجانب اإلجتماعي بالرغـ مف أنو وضع أساسا لمحفاظ عمى أكبر عدد ممكف
مف العماؿ في حالة مرور الييئة المستخدمة بصعوبات اقتصادية إال أف مضمونو يسعى إلى تحقيؽ
التوازف بيف مصمحتيف متناقضتيف يصعب التوفيؽ بينيما ،المصمحة االقتصادية لمييئة المستخدمة
والمصمحة االجتماعية لمعماؿ ،ذلؾ في ظؿ التداعيات واالنتقادات التي أصبحت توجو لمقوانيف العمالية
YACOUP Zina, Droit algérien du travail de l insuffisance de la protection de travailleur en
matière de licenciement, op.cit, p101.
2

1

وفي ىذا الشأف ،نشير عمى سبيؿ المثاؿ إلى أف شركة رونو RENAUTلصناعة السيارات قد عانت مف صعوبات
اقتصادية دفعتيا إلى تسريح عدد كبير مف العماؿ ،بعد تنفيذ الخطة االجتماعية التي أعمنتيا الشركة ،حيث قررت
إدارة الشركة باالتفاؽ مع ممثمي العماؿ تطبيؽ خطة اجتماعية تتضمف التسريح االقتصادي لػ  476عامال و200
عامؿ متعاقد لعقود قد دامت لمدة طويمة ،كعماؿ فائضيف ،مف أصؿ  1200عامؿ ،بتاريخ  23نوفمبر .2020

MHENNI Ouramdane, RENAUT Algérie : licenciement de476 salariés, publié le 23/11/2020, sur
le site : www.algerie-eco
3

شرفي محمد ،إشكالية قانونية لتقميص مستوى الشغؿ واعادة العماؿ إلى مناصب عمميـ ،المجمة الجزائرية لمعمؿ
والتشغيؿ ،المعيد الوطني لمعمؿ ،الجزائر ،العدد  ،23عدد خاص ،سنة  ،1998ص .14
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في ظؿ التوجو اإلقتصادي الجديد ،التي لـ تعد تتميز بالحمائية خاصة بعد انسحاب المشرع مف تنظيـ
عالقات العمؿ تاركا المجاؿ لمشركاء اإلجتماعييف ،1فيقع عمى المستخدـ قبؿ أف يجعؿ مف التسريح
ىو الحؿ لممحافظة عمى استم اررية مؤسستو وتمكنيا مف مواجية الصعوبات االقتصادية االلتزاـ بالقياـ
باإلجراءات القانونية التي تقمؿ مف عدد التسريحات أو تجنبيا أصال ،لذا فيؿ ىناؾ ما يمزـ المستخدـ
بوضع وتنفيذ الجانب اإلجتماعي بما يوفر لو الحماية الالزمة وحتى ال يكوف متعسفا في ذلؾ؟.
المبحث الثاني
إقرار الرقابة عمى شرعية التسريح ألسباب اقتصادية
اتجيت العديد مف الدوؿ نحو توفير بعض الوسائؿ الفنية التي تؤدي إلى اإلستقرار الوظيفي
لمعماؿ ،والحد مف حاالت إنياء العقد ،تتمثؿ ىذه الوسائؿ في الرقابة اإلدارية والقضائية لمحد مف
حاالت اإلنياء التعسفي لمعقد ،وتوقيع جزاءات عمى أصحاب العمؿ في حالة التسريح التعسفي ،2إذ أف
التسريح التعسفي في حد ذاتو كمفيوـ ىو إسياـ آخر مف المشرع لمحفاظ عمى مناصب العمؿ.3
ألف محاولة تحقيؽ التوازف بيف طرفي عالقة العمؿ وتحقيؽ األمف االقتصادي لمعامؿ أصبحت
ضرورة تفرضيا التطورات االقتصادية ،وىو ما ترجـ بإعماؿ الرقابة عمى إنياء المستخدـ لعالقة العمؿ
خاصة في مجاؿ اإلنياء ألسباب اقتصادية ،ىذه الرقابة التي أقرىا المشرع لتأميف استقرار العامؿ في
عممو ،حيث تعتبر الرقابة عمى شرعية التسريح االقتصادي مف أىـ الضمانات المقررة لمعماؿ ،بدأ
بالرقابة عمى السبب اإلقتصادي مرو ار بالرقابة عمى وضع الجانب اإلجتماعي وصوال إلى الرقابة عمى
تنفيذه ،ذلؾ أف تقرير ووضع آليات لمرقابة عمى الجانب اإلجتماعي ىو ضامف الوصوؿ بو إلى تحقيؽ
اليدؼ المرجو منو ،نظ ار لألىمية التي يكتسييا في مجاؿ ضماف استم اررية عالقات العمؿ في حالة
مرور المؤسسة بصعوبات اقتصادية (المطمب األوؿ).
ولكف السؤاؿ الذي يطرح أنو في حالة ما إذا وقع التسريح مخالفا لمقواعد العامة فيؿ يستعيد
العامؿ منصب عممو ،خاصة وأننا أماـ ىيئة مستخدمة واجيتيا صعوبات اقتصادية؟ وما ىو الجزاء
المناسب في ىذه الحالة؟ (المطمب الثاني).
1

بف عزوز بف صابر ،انعكاسات األزمة االقتصادية عمى عالقات العمؿ ،مرجع سابؽ ،ص .06

2

عماد توفيؽ سالمة ،مرجع سابؽ ،ص.37
KORICHE Mohammed Nasr Eddine, Interrogations sur la place du droit dans la question de
l’emploi, op.cit, p 04.
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المطمب األول
آليات الرقابة عمى تطبيق قواعد التسريح ألسباب اقتصادية
يتمتع قانوف العمؿ بحماية خاصة ،ومف أجؿ تحقيؽ ىذه الحماية ىناؾ أجيزة مخصصة تسير
عمى تطبيؽ قواعده ،خاصة إذا تعمؽ األمر بالتسريح االقتصادي ،الذي كاف يخضع إلى نظاـ رقابي
إداري سابؽ ،دوف اإلخالؿ بسمطة القضاء في ممارستو لمرقابة عمى مشروعية ىذا التسريح ،فمعبت
الرقابة اإلدارية السابقة دو ار ىاما في مجاؿ الرقابة عمى تطبيؽ قواعد اإلنياء ألسباب اقتصادية في
الجزائر ،غير أف ذلؾ كاف قبؿ إصدار قوانيف التسعينات التي قامت بإلغاء ىذا النوع مف الرقابة ،عمى
الرغـ مف الدور الذي مارستو كرقابة سابقة عمى قرار التسريح تجنب العامؿ فقداف منصب عممو وما
قد يترتب عف ذلؾ مف أعباء إضافية نتيجة لجوئو إلى القضاء (الفرع األوؿ).
حيث كاف والزاؿ القضاء يمارس دو ار ىاما في بمورة أحكاـ القانوف االجتماعي ،كرقابة الحقة
بمحاولتو تحقيؽ الموازنة بيف مصمحة الييئة المستخدمة وحماية العامؿ ،ناىيؾ عف الدور المنوط بو
في مجاؿ تطبيؽ قواعد اإلنياء اإلقتصادي(الفرع الثاني).
الفرع األول
واقع الرقابة عمى التسريح ألسباب اقتصادية
تعتبر الرقابة اإلدارية السابقة أىـ ضمانة ضد تعسؼ المستخدـ في تسريح العماؿ اقتصاديا
كنوع مف الرقابة الوقائية ،والذي ينصب عمى تقدير ما إذا كاف اإلنياء إجراء ال يمكف تجنبو وأف
الضرورات االقتصادية تفرضو ،وبالتالي التحقؽ مف ضرورة اإلنياء ومالءمتو ،1ىذه الرقابة التي كانت
تقوـ بيا مفتشية العمؿ ،والتي أخذ وما زاؿ يأخذ بيا التشريع الفرنسي والعديد مف الدوؿ األخرى ،ولكف
غابت حاليا في الجزائر ،ما ترؾ المجاؿ مفتوحا أماـ أصحاب العمؿ (الفقرة األولى).
ليتدخؿ القضاء العمالي في وقت الحؽ بعد تسريح العماؿ ،الذي يبسط رقابتو عمى مشروعية
اإلنياء االقتصادي ،وىو ما يحقؽ مزايا عديدة لمعماؿ ،تضمف عدـ ضياع حقوقيـ ،خاصة مع مرونة
إجراءات التسريح االقتصادي ،2باعتبار القضاء الجية المختصة بإرساء العدالة والسير عمى تطبيؽ
القواعد القانونية (الفقرة الثانية).
1

محمد عبد اهلل الظاىر ،مرجع سابؽ ،ص .275
DALMASSO Raphael, Flexibiliser par procédure, travail et emploi, n°142, 2015, p59.
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الفقرة األولى
غــياب الرقابة اإلدارية السابقة
تتجسد الرقابة اإلدارية السابقة عمى اإلنياء االقتصادي بإلزاـ المستخدـ بضرورة الحصوؿ عمى
إذف مسبؽ مف الجية اإلدارية المختصة ،بإشعارىا بنيتو في تسريح العماؿ وأسباب ذلؾ ،باإلضافة إلى
إعطائيا كافة المعمومات التي تؤكد قياـ السبب االقتصادي ،حتى تتمكف مف بسط رقابتيا عمى
مشروعية قرار التسريح ،وفي ىذه الحالة تقوـ بدراسة طمب اإلذف لتقرر منح اإلذف بالتسريح مف
عدمو ،1وفي ىذا الشأف نجد المشرع الجزائري قد قيد في القوانيف السابقة عممية التسريح ألسباب
اقتصادية بحصوؿ المستخدـ عمى رخصة إدارية مسبقة ،أيف كانت الدولة تمارس دو ار اجتماعيا
باعتبارىا طرفا في عالقات العمؿ ،فمـ يسمح لممؤسسات االقتصادية العمومية المجوء إلى التسريح
ألسباب اقتصادية ،نظ ار لتمقييا الدعـ المالي مف الخزينة العمومية عند مواجيتيا لصعوبات مالية.2
ولكف يختمؼ األمر بالنسبة لمقطاع اإلقتصادي الخاص الذي سمح فيو المجوء إلى التسريح
ألسباب اقتصادية بشرط الحصوؿ عمى ترخيص إداري مسبؽ مف مفتشية العمؿ المختصة ،حسب ما
جاءت بو المادة  39مف أمر  31/75المتعمؽ بالشروط العامة لعالقات العمؿ في القطاع الخاص
التي نصت عمى أنو":عندما تتعرض المؤسسة لخفض في النشاط يتطمب تقميل عدد المستخدمين أو
إجراء تعديالت تقنولوجية ىامة أو إعادة تحويل اإل نتاج يجوز ليا القيام بالتسريح الجماعي لكل
مستخدمييا أو جزء منيم ،ضمن الشروط المدرجة فيما يمي:
 يتعين عمى المؤسسة رفع األمر لمفتش العمل والشؤون االجتماعية برسالة موصى عميياقصد الشروع بالتحقيق في عين المكان بناء عمى الوثائق ،وينبغي عمى مفتشية العمل التأكد من
صحة الدواعي التي تتمسك بيا المؤسسة ويمكنيا أن تستعين في إطار تحقيقاتيا بكل عون
متخصص تابع لمدولة ،كما ينبغي عمييا أن تشاور حتما ممثمي العمال وتبت في المسألة خالل
خمسة عشر يوما من رفع األمر إلييا.

1

محمد عبد اهلل الظاىر ،مرجع سابؽ ،ص ص .376 ،375

2

بممييوب عبد الناصر ،مبدأ تطبيؽ األحكاـ األكثر نفعا لمعامؿ في القانوف الجزائري ،أطروحة دكتوراه عموـ في
القانوف ،كمية الحقوؽ والعموـ السياسية ،جامعة مولود معمري ،تيزي وزو ،2016/2015 ،ص .292
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 ينبغي عمى صاحب العمل ،بعد صدور اإلذن من مفتشية العمل والشؤون االجتماعيةوباالتفاق مع ممثمي العمال ،أن يشرع في التسريح ،مراعيا الترتيب التالي."....
كما قيدت المادة  52مف المرسوـ  302/82المتعمؽ بكيفيات تطبيؽ األحكاـ التشريعية الخاصة
بعالقات العمؿ الفردية سمطة المستخدـ في التسريح اإلقتصادي بضرورة الحصوؿ عمى رخصة إدارية
مف مفتش العمؿ ،فجاء فييا ":يجب عمى الييئة المستخدمة أن تقدم إلى مفتش العمل المختص
إقميميا طمب الترخيص باتخاذ اإلجراءات اآلتية."...
وبالرجوع إلى المادة  55مف نفس المرسوـ نجدىا تنظـ دور السمطة اإلدارية بنصيا عمى أنو:
"يجب عمى مفتش العمل المختص أن يقوم بتحقيق ليتأكد من صحة األسباب المذكورة ويمكن
لمفتش العمل في إطار تحقيقو أن يستعين بأي عون مختص أو مصمحة مختصة تابعين لمدولة."..
كؿ المواد السابقة ما ىي إال تأكيدا عمى الدور اإليجابي الذي كانت تمارسو السمطة اإلدارية في
مجاؿ التسريح ألسباب اقتصادية وتدخميا المباشر الذي يحد ويقيد مف سمطة المستخدـ في المجوء ليذا
اإلجراء ،1وليذا كانت سمطة المستخدـ في تنظيـ مؤسستو ليست مطمقة ،كما أنو ليس الوحيد الذي لو
تقدير الظروؼ االقتصادية التي تدفعو إلى االستغناء عف كؿ أو بعض العماؿ ،وانما لمسمطة اإلدارية
أيضا دورىا الفعاؿ في ذلؾ استنادا لسمطة اإلذف التي تتمتع بيا.
ىذا الموقؼ الذي يتماشى في الحقيقة مع النظاـ اإلقتصادي التوجييي الذي اتبعتو الدولة آنذاؾ
والذي ظيرت فيو الدولة كطرؼ منظـ لعالقات العمؿ ،وقد اتجيت الرقابة في تمؾ الفترة عمى كفالة
الحماية االجتماعية في مواجية فقد العامؿ لمصدر دخمو ،كما امتد نطاقيا إلى تقدير مشروعية
اإلنياء ،2ليس فقط بالنظر إلى االعتبارات االقتصادية ولكف بصورة خاصة بالنظر إلى االعتبارات
االجتماعية ،المتمثمة في حماية العامؿ.

1

وىو ما جاءت بو أيضا المادة  54مف المرسوـ  302/82المتعمؽ بكيفيات تطبيؽ األحكاـ التشريعية الخاصة
بعالقات العمؿ الفردية الممغى ،التي نصت عمى أنو ":تشعر الييئة المستخدمة ،قصد الحصول عمى ترخيص مفتش
العمل المختص إقميميا ،برسالة مضمونة الوصول تبين فييا عمى الخصوص نوع اإلجراء والتي تنوي اتخاذه ومداه واألسباب
التي تبرره ،وعدد العمال الذين يعنييم و يجب أن يكون طمب الترخيص مصحوبا بالممف يحتوي عمى كل العناصر أو األوراق
التي تبرر اتخاذ ىذا اإلجراء".

2

سميماني حميدة ،تعسؼ المستخدـ في إطار ممارستو لسمطتو ،مرجع سابؽ ،ص .129
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دعـ القضاء الجزائري ىذا االتجاه آنذاؾ ،مؤكدا عمى ضرورة الحصوؿ عمى الرخصة اإلدارية
المسبقة قبؿ المجوء إلى التسريح اإلقتصادي مع إق ارره لجزاء التسريح الذي ال يستند لرخصة إدارية
مسبقة ،عندما قضى المجمس األعمى بأنو ...:يعاب مف جية أخرى عمى القرار المطعوف فيو مخالفتو
القانوف لكونو جاء مخالفا لممادة  39مف قانوف العمؿ ،ألف التسريح الجماعي ال يمكف اعتباره صحيحا
دوف ترخيص مسبؽ مف مفتش العمؿ".1
بناء عمى ما سبؽ ،اعتبر طمب الرخصة اإلدارية إجراء إلزاميا عند لجوء الييئة المستخدمة إلى
تقميص عدد العماؿ ،وىو المظير المعبر عف مدى تدخؿ السمطة اإلدارية وبصفة عامة الدولة في
تنظيميا لعالقات العمؿ ،وحمايتيا ،وفي ىذا الخصوص اعتبر المشرع الفرنسي لفترة طويمة تمتد مف
سنة  1975إلى غاية  ،1986إجراء الرخصة اإلدارية جزءا ميما مف النظاـ القانوني لإلنياء
اإلقتصادي فرديا كاف أو جماعيا ،وغيابو يجعؿ مف اإلنياء غير مشروعا ،ويكوف المستخدـ في
وضعية التعسؼ في استعماؿ سمطة االنياء ،وعمى ىذا األساس فإف تدخؿ السمطة اإلدارية كاف يجسد
قانونا الرقابة اإلدارية السابقة عمى التسريح االقتصادي.2
فيبدو لموىمة األولى أف اشتراط الرخصة االدارية المسبقة قبؿ تسريح العماؿ اقتصاديا ىو اجراء
يوفر الحماية الكاممة لمعماؿ مف التسريح ويضمف ليـ البقاء في عمميـ ،ولكف في حقيقتو اجراء يضمف
عدـ تعسؼ المستخدـ في المجوء إلى ىذا النوع مف اإلنياء.
دور ىاما في مجاؿ الحفاظ عمى الشغؿ انطالقا
يتضح مما سبؽ ،أف الرخصة اإلدارية كاف ليا ا
مف تجنب اإلنياء كميا أو عمى األقؿ التقميؿ مف عدد العماؿ الميدديف بفقداف مناصب عمميـ ،بما
يحقؽ الحماية االجتماعية الالزمة وفؽ السياسة المنتيجة لمدولة ،ليكوف بذلؾ تفتيش العمؿ جزء مف
منظومة الرقابة التي تبنتيا الدولة كآلية لتنفيذ القواعد اآلمرة التي تضمنيا قانوف العمؿ الستقرار
عالقات العمؿ ،وبالتالي تحقيؽ االستقرار اإلجتماعي واالقتصادي وحتى السياسي ،3ىذا األمر الذي
تغير مع انتياج اقتصاد السوؽ وانسحاب الدولة مف مجاؿ عالقات العمؿ مف أجؿ تمكيف المؤسسة

1

قرار المجمس األعمى ،رقـ  ،296.91الصادر بتاريخ  4أفريؿ  ،1984المجمة القضائية ،العدد ،01سنة  ،1989ص
.178
DALMASSO Raphael, op.cit, p60.

3

تفتيش العمؿ اتجاىات وممارسات حديثة لتعزيز عالقات العمؿ وانقاذ القانوف ،مرجع سابؽ ،ص.04
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مف تحقيؽ المردودية االقتصادية وادخاؿ المرونة عمى عالقات العمؿ ،1وىو ما جاء بو قانوف العمؿ
لسنة  1990الذي عمؿ عمى إحالؿ أسموب التفاوض محؿ األسموب اإلداري ،فحاولت الدولة الجزائرية
إدخاؿ فكرة المرونة عمى عالقات العمؿ قصد الوصوؿ إلى أسموب أكثر فعالية في ىذا المجاؿ ،وذلؾ
مف خالؿ المكانة اليامة التي أولتيا لمتفاوض الجماعي ولالتفاقيات االجتماعية في تنظيـ ىذه
العالقات ،2وبصورة خاصة في مسألة إنيائيا ،فقيد المشرع الجزائري التقميص مف عدد العماؿ لسبب
اقتصادي بإجراء ىاـ يتمثؿ في التفاوض الجماعي ،وىو ما عبرت عنو المادة  69مف قانوف 11/90
بنصيا ":واذا كان تقميص العدد ينبني عمى إجراء التسريح الجماعي فإن ترجمتو تتم في شكل
تسريحات فردية متزامنة ويتخذ قراره بعد تفاوض جماعي" ،وىو ما أكده أيضا المرسوـ التشريعي
 09/94المتعمؽ بالحفاظ عمى الشغؿ ،إذ وبمجرد انتياء االجتماعات اإلعالمية التي يدعو إلييا
المستخدـ كؿ مف لجنة المساىمة والمنظمات النقابية التمثيمية بغرض تييئة الظروؼ المالئمة لمتشاور
حوؿ مضموف الجانب اإلجتماعي ،وبعد الحصوؿ عمى رأي لجنة المساىمة حولو يمتزـ المستخدـ
بتنظيـ التفاوض مع الممثميف النقابيف لمعماؿ لمتوصؿ إلى اتفاؽ جماعي حوؿ مضموف الجانب
اإلجتماعي وشروط تطبيقو.3
انطالقا مف ذلؾ ،تـ تجريد مفتش العمؿ مف ميمتو األساسية واحالتيا إلى اإلتفاقيات الجماعية
أيف أصبح دوره يقتصر عمى مراقبة تطبيؽ األحكاـ التشريعية والتنظيمية المتعمقة بعالقات العمؿ في

1

فتحي وردية ،التسريح ألسباب اقتصادية مف الرقابة إلى التفاوض ،مداخمة في ممتقى اإلصالحات االقتصادية
لممؤسسة وأثرىا عمى عالقات العمؿ في التشريع الجزائري ،مرجع سابؽ ،ص .211

2

نظ ار لمدور الذي يمارسو التفاوض الجماعي باعتباره وسيمة لتحقيؽ السمـ اإلجتماعي ،لتدعيمو الحوار اإلجتماعي
وتقريب وجيات النظر بيف طرفي عالقة العمؿ ،حاوؿ المشرع تجسيد ذلؾ في قوانيف التسعينات ،وىو ما ذىبت إليو
منظمة العمؿ الدولية في مختمؼ أعماليا عف طريؽ تدعيـ الحؽ الفعمي في المفاوضة الجماعية ،ما تمت مالحظتو
في الكثير مف توصيات منظمة العمؿ الدولية ،وعمى رأسيا ما ورد في إعالف منظمة العمؿ الدولية بشأف العدالة
االجتماعية مف أجؿ عولمة عادلة ،الذي اعتمده مؤتمر العمؿ الدولي في دورتو  ،97المنعقد بجنيؼ ،بتاريخ 10جواف
 ،2008ص .10

3

وفي ىذا الشأف نجد المادة  12مف المرسوـ التشريعي  09/94المتعمؽ بالحفاظ عمى الشغؿ ،تنص عمى أنو ":يتم
الحصول عمى رأي لجنة المساىمة وتنظيم التفاوض وتأطيره مع الممثمين النقابيين لمعمال حول مضمون الجانب اإلجتماعي
وتطبيقو".
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مجاؿ اإلنياء اإلقتصادي ،مف خالؿ سيره عمى تطبيؽ تمؾ األحكاـ واإلجراءات العامة التي ذكرىا
المشرع في المواد مف  69إلى  72مف قانوف .11/90
وبيذا يكوف التطور والتغير الذي عرفتو عالقات العمؿ والذي أممتو اإلصالحات االقتصادية ىو
الذي سمح لمتفاوض الجماعي واالتفاقيات الجماعية مف احتالؿ مكانة ىامة في تنظيـ عالقات العمؿ
وبصفة خاصة في مجاؿ إنيائيا ،مما أدى إلى تغيير مصدر مشروعية قرار المستخدـ في اإلنياء
لسبب اقتصادي الذي أصبح يستمده مف التفاوض الجماعي ال مف الترخيص اإلداري.1
وكرس االجتياد القضائي إلغاء الرخصة اإلدارية ،حيث جاء في أحد ق اررات المحكمة العميا ما
يمي ...":حيث أف إجراءات التقميص المنصوص عمييا بالمرسوـ التشريعي رقـ  09/94تيدؼ إلى
حماية العماؿ ،وىي بيذه الصفة مف النظاـ العاـ ،تفرض عمى المستخدـ إثبات إتباعيا وعمى المحكمة
التأكد مف صحتيا.
 ...وحيث أف المحكمة عاينت مجرد استطالع الجيات اإلدارية التي ليس لرأييا أي أثر قانوني
ومجرد أخذ رأي الشركاء ال يدؿ عمى أف المفاوضات قد تمت وأف مراحؿ المخطط قد احترمت ،وأف
إيداع المخطط ومحضر االتفاؽ بكتابة الضبط لدى المحكمة قد تـ كما ينص عميو المرسوـ التشريعي.
وحيث إذا ،فإف المحكمة باكتفائيا اإلشارة إلى استطالع الجيات اإلدارية وأخذ رأي الشركاء
االجتماعييف لـ تبيف استيفاء اإلجراءات اإلجبارية ولـ تمكف المحكمة العميا مف إجراء مراقبتيا عمى
تطبيؽ القانوف مما يجعؿ الحكـ المطعوف فيو مقص ار في األسباب ويعرضو لمنقض".2
بناء عمى ما تقدـ ،يتضح جميا أف مفتشية العمؿ كانت تمارس دو ار رقابيا سابقا عمى عممية
التسريح لسبب اقتصادي ،وىو ما ساىـ في الحد مف سمطة المستخدـ في مجاؿ التقميص ،ىذا قبؿ
صدور قوانيف التسعينات ،ففي ظؿ القوانيف الحالية تقمص ىذا الدور وتحوؿ إلى مجرد دور إعالمي
وىو ما أكدتو المادة  16مف مرسوـ  09/94السابؽ الذكر ،التي نجدىا تنص عمى أنو ...":وضع
قوائم اسمية لألجراء المعنيين بالتقميص في تعداد العمال وتبميغيا لمفتشية العمل المختصة
إقميميا."...
1

فتحي وردية ،التسريح لسبب اقتصادي مف الرقابة إلى التفاوض ،مرجع سابؽ ،ص .212

2

قرار المحكمة العميا ،الغرفة االجتماعية  ،رقـ  ،182508الصادر بتاريخ  09جواف  ،1998نقال عف فتحي
وردي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػة ،التسريح لسبب اقتصادي مف الرقابة إلى التفاوض ،مرجع سابؽ ،ص .212
279

الباب الثاني/الفصل الثاني الحفاظ عمى مناصب العمل في مواجية التقمبات االقتصادية لمييئة المستخدمة

الفقرة الثانية
اختصاص القضاء االجتماعي في الرقابة عمى شرعية التسريح اإلقتصادي
تدخؿ الجياز القضائي ىو حماية الحقة يتمتع بيا العامؿ ،نظ ار لتدخؿ القضاء في وقت تكوف
فيو عالقة العمؿ قد انتيت ،في إطار الوظيفة والصالحيات التي يتمتع بيا ،فيكوف لمقاضي مف خالليا
بسط رقابتو عمى ق اررات المستخدـ لمتحقؽ مف شرعيتيا حماية لمعامؿ مف اإلنياء التعسفي لعقد
عممو،بالعمؿ عمى تطبيؽ القواعد القانونية المتعمقة بالتسريح ،ومحاولة تحقيؽ نوع مف التوازف بيف
االعتبارات المتناقضة التي يثيرىا التسريح االقتصادي.
فبعد فشؿ المصالحة التي تتـ عمى مستوى مكتب المصالحة ،1يكوف لمطرؼ الذي لديو مصمحة
في رفع الدعوى ،سواء كاف العامؿ أو المستخدـ التوجو إلى المحاكـ الفاصمة في المواد االجتماعية.
يعتبر قضاء العمؿ قضاء استثنائيا مقارنة مع النظاـ القضائي العادي ،سواء مف حيث
اإلجراءات المتبعة أمامو أو مف حيث اختصاصاتو ،وقد عرؼ في ذلؾ عدة إصالحات الغرض منيا
تسييؿ ميمة العماؿ المرغميف عمى المجوء إلى العدالة ،2إذ أف قضاء العمؿ ىو تنظيـ قضائي مستقؿ
مختص بالفصؿ في منازعات العمؿ خاضع لقانوف خاص بو ،نظ ار لطبيعة عالقات العمؿ ومكانة
أطراؼ ىذه العالقة مف حيث المراكز القانونية واالقتصادية الغير متكافئة ،أيف يكوف العامؿ في مركز
اقتصادي تابع لممستخدـ ،لكوف األجر الذي يتقاضاه ىو المصدر الذي يعتمد عميو في عيشو.3

1

المادة  36مف قانوف  04/90المؤرخ في  02فيفري  1990المتعمؽ بتسوية النزاعات الفردية في العمؿ ،ج ر.06

ونشير ىنا إلى أف المصالحة حسب قانوف  04/90أعاله تعتبر كتقنية إلعادة اإلدماج لكونيا وسيمة توفيقية بيف طرفي
عالقة العمؿ ،فيي أسيؿ اإلجراءات العالجية لمتسوية ،تعمؿ عمى تقريب وجيات نظر متعارضة بغية التوصؿ إلى حؿ
رضائي يتفؽ عميو الطرفاف المتنازعاف ،غالبا ما تترؾ ليما فيو حرية تحديد وتشكيؿ ىيئة المصالحة ،واذا كانت
المصالحة اتفاقية يدرجانيا في اإلتفاقيات الجماعية لمعمؿ ،وفي غياب ذلؾ يتـ المجوء إلى العمؿ بالمصالحة القانونية
التي يقوـ بيا مفتش العمؿ ،أو لجاف متعددة التشكيمة ،لكف ناد ار ما يقبؿ المستخدـ بإعادة اإلدماج ،وذلؾ يرجع لعدـ
فرض قيود صارمة عمى آلية الصمح ،بيدؼ عدـ الضغط عمى المستخدـ في ق ارره ،وتجنب كؿ ما يؤدي إلى تصمب
موقفو.
2

خميفي عبد الرحماف ،مرجع سابؽ ،ص .47

3

درقاوي جماؿ الديف ،قضاء العمؿ ،رسالة ماجستير في القانوف الخاص ،تخصص قانوف اجتماعي ،كمية الحقوؽ
والعموـ السياسية ،جامعة وىراف ،سنة  ،2014ص.09
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حيث يتشكؿ القسـ اإلجتماعي مف قاضي رئيس ومساعديف ،1أحدىما يمثؿ أصحاب العمؿ
والثاني يمثؿ العماؿ ،ويعد ذلؾ مف النظاـ العاـ ،واذا خالؼ ىذا التشكيؿ فإف األحكاـ الصادرة تكوف
تحت طائمة البطالف.2
وبالرجوع إلى قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية رقـ  ،09/08نجده قد حدد مجاؿ اختصاص
المحكمة االجتماعية كما يمي:
 إثبات عقود العمؿ والتكويف والتمييف. تنفيذ وتعميؽ وانياء عقود العمؿ والتكويف والتمييف. منازعات انتخاب مندوبي العماؿ. المنازعات المتعمقة بممارسة الحؽ النقابي. المنازعات المتعمقة بممارسة حؽ اإلضراب. منازعات الضماف اإلجتماعي والتقاعد. المنازعات المتعمقة باالتفاقات واالتفاقيات الجماعية لمعمؿ.3وبيذا يكوف المشرع الجزائري وفقا لقانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية رقـ  09/08قد حسـ األمر
بتحديده لممواضيع التي تدخؿ ضمف اختصاص المحكمة االجتماعية ،باعتبار االختصاص مف
المسائؿ الجوىرية في سير الدعوى ،ويقصد بيذا األخير والية القضاء بالفصؿ في القضايا المطروحة
أمامو وفقا لمعايير النوع والموقع اإلقميمي ،ما يسيؿ األمر عمى المتقاضي بمعرفتو الجية المختصة
قانونيا في دعواه نوعيا واقميما.4

1

المادة  502مف قانوف  09/08المؤرخ في  25فيفري  ،2008المتضمف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية ،ج
ر.21

2

معاشو عمار ،اختصاص المحكمة االجتماعية في قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية رقـ  ،09/08مداخمة في ممتقى
اإلصالحات االقتصادية وأثرىا عمى عالقات العمؿ في التشريع الجزائري ،مرجع سابؽ ،ص.05

3

المادة  500مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية رقـ .09/08

4

مومف أميف ،النظاـ اإلجرائي لمفصؿ في المنازعات أماـ القضاء اإلجتماعي ،مجمة المفكر ،كمية الحقوؽ والعموـ
السياسية ،جامعة محمد خيضر ،بسكرة ،العدد  ،13سنة  ،2016ص ص.611 ،610
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ترفع الدعوى أماـ القسـ اإلجتماعي بعريضة افتتاح دعوى في أجؿ ال يتجاوز ستة( )6أشير
مف تاريخ تسميـ محضر عدـ الصمح ،وذلؾ تحت طائمة سقوط الحؽ في رفع الدعوى ،1وىو ما لـ يكف
عميو األمر مف قبؿ ،وبذلؾ القاعدة اآلف أنو عمى العامؿ الراغب في رفع دعوى ضد المستخدـ أف
يتقيد بالمدة المذكورة أعاله مف تاريخ تسمـ محضر عدـ الصمح ،واال يفقد حقو ،أي ال يمكنو أف
يطالب بالحقوؽ التي سبؽ مطالبتيا أماـ مفتشية العمؿ التي ذكرت في محضر عدـ الصمح لتقادميا.2
باإلضافة إلى وجوب رفع الدعوى أماـ القسـ اإلجتماعي بعريضة افتتاح دعوى طبقا لمقواعد
العامة المقررة قانونا ،فإف ىذه األخيرة يشترط فييا أف تكوف مكتوبة موقعة ومؤرخة ،تودع بأمانة
الضبط مف قبؿ المدعي أو وكيمو أو محاميو ،بعدد النسخ يساوي عدد األطراؼ ،3كما يشترط أف
تتضمف عريضة افتتاح الدعوى عدة بيانات أقرتيا المادة  15مف قانوف  09/08تحت طائمة عدـ
قبوليا شكال.4
وتجسيدا الستثنائية القضاء اإلجتماعي ،حدد المشرع في قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية
االختصاص النوعي لممحاكـ االجتماعية ،باإلضافة إلى تحديد االختصاص اإلقميمي ليا ،حيث يعود
االختصاص اإلقميمي في القضايا االجتماعية إلى المحكمة التي تـ في دائرة اختصاصيا إبراـ عقد
العمؿ بيف العامؿ والمستخدـ أو تنفيذه ،أو التي يوجد بيا موطف المدعى عميو ،5فيكوف لممدعى عميو
االختيار بيف المواطف الثالثة السابقة ،وبيذا يكوف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية منسجما مع ما
1

المادتيف  504 ،503مف قانوف اإلجراءات المدنية رقـ .09/08

2

معاشو عمار ،مرجع سابؽ ،ص .07

3

المادة  14مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية رقـ .09/08

4

تنص المادة  15مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية رقـ  09/08عمى أنو ":يجب أن تتضمن عريضة افتتاح
الدعوى ،تحت طائمة عدم قبوليا شكال ،البيانات التالية:
 الجية القضائية التي ترفع أماميا الدعوى. اسم ولقب المدعي وموطنو. اسم ولقب وموطن المدعى عميو ،فإن لم يكن لو موطن معموم ،فآخر موطن لو. اإلشارة إلى تسمية وطبيعة الشخص المعنوي ومقره اإلجتماعي وصفة ممثمو القانوني أو اإلتفاقي. عرضا موج از لموقائع والطمبات والوسائل التي تؤسس عمييا الدعوى. -اإلشارة عند االقتضاء إلى المستندات والوثائق المؤيد لمدعوى".

5

المادة /501ؼ 1قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية رقـ .09/08
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جاءت بو المادة  24مف قانوف  04/90المتعمؽ بتسوية منازعات العمؿ الفردية ،ليمغي المشرع بذلؾ
المعيار السابؽ الذي كاف معموال بو المتعمؽ بالمؤسسة الثابتة والمؤسسة المتنقمة.
حيث كاف القانوف السابؽ يميز في االختصاص اإلقميمي في مجاؿ المنازعات التي تقوـ بيف
المستخدـ والعامؿ بيف حالتيف ،إذا كاف العامؿ يعمؿ في مؤسسة ثابتة فاالختصاص يعود إلى المحكمة
الواقعة في دائرة اختصاصيا تمؾ المؤسسة ،وإذا كاف العمؿ في مؤسسة غير ثابتة فاالختصاص يعود
لمحكمة المكاف الذي أبرـ فيو عقد العمؿ ،1ولكف إذا تعمؽ األمر بإنياء أو تعميؽ عالقة العمؿ بسبب
حادث عمؿ أو مرض ميني فإف المحكمة المختصة ىي محكمة موطف المدعي.2
كما تميز القضاء االجتماعي بمحاولة المشرع تبسيط وتسييؿ إجراءات التقاضي أماـ المحاكـ
االجتماعية ،فيي ال تتطمب الشكميات التي تتطمبيا المحاكـ األخرى ،نظ ار لمطابع االستعجالي الذي
يفترضو السير في الدعوى إلى غاية الحكـ فييا ،3ما يدؿ عمى تميز القضاء اإلجتماعي بسرعة البت
والنظر في القضايا العمالية ،وىو ما يفيـ مف المادة  38مف قانوف  04/90المتعمؽ بتسوية النزاعات
الفردية ،حيث يتعيف عمى المحكمة أف تحدد الجمسة األولى لمفصؿ في المنازعة في مدة ال تتجاوز
خمسة عشر( )15يوما ،كما أكدت عمى إصدار المحكمة الحكـ في أقرب اآلجاؿ ،وقبؿ التطرؽ
لمقضية لممداوالت والحكـ فييا يتعيف التطرؽ إلجراءات المصالحة ،وىو ما أوردتو المادة  38الذي جاء
نصيا كما يمي ":تحدد الجمسة األولى في مدة أقصاىا  15يوما التي تمي توجيو العريضة االفتتاحية
لمدعوى ،وعمى المحكمة أن تصدر حكميا في أقرب اآلجال باستثناء حاالت إصدار أحكام تمييدية
أو تحضيرية".
وما يمكف قولو بشأف تنظيـ القضايا االجتماعية في قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية رقـ
 ،09/08أف المشرع قد أكد مف خالؿ ىذا القانوف عمى الطابع الخاص الذي تتميز بو المادة
االجتماعية ،حيث جاء تماشيا والطابع الخاص لمقضايا االجتماعية عف طريؽ الفصؿ فييا في مدة
قصيرة ،ألف عالقة العمؿ مف العالقات الحساسة التي تتأثر نتيجة المماطمة ،باإلضافة إلى إزالتو

1

المادة  16/8مف قانوف اإلجراءات المدنية الممغى (أمر 154/66الممغى بقانوف .)09/08

2

المادة /501ؼ 2مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية رقـ .09/08

3

واضح رشيد ،منازعات العمؿ الفردية والجماعية في ظؿ اإلصالحات االقتصادية في الجزائر ،مرجع سابؽ ،ص .48
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وسائؿ المماطمة التي كانت سابقا ،1نظ ار لمدور الذي يمارسو قضاء العمؿ في حماية العامؿ ،ىذه
الحماية الالحقة التي ما كانت لتتحقؽ لوال وجود محاكـ مختصة في المادة االجتماعية ،ألف قضاء
العمؿ ىو قضاء مختص أممتو ضرورة تسييؿ التقاضي عمى العماؿ باعتبارىـ الطرؼ الضعيؼ في
عالقات العمؿ ،وأيضا تحقيؽ مصالح أصحاب العمؿ وتجنب ما قد يمحقيـ مف خسائر نتيجة
التماطؿ ،وىو ما يساىـ في تحقيؽ السمـ اإلجتماعي.
الفرع الثاني
الرقابة القضائية عمى تطبيق شروط التسريح اإلقتصادي
حتى واف كاف التسريح اإلقتصادي حقا مقر ار لممستخدـ متى مرت مؤسستو بظروؼ اقتصادية
تبرر ذلؾ ،إال أنو وضمانا لحماية العامؿ يجب أف يكوف ىذا التسريح شرعيا ،لذلؾ فيو مقيد بشروط
موضوعية تتحدد أساسا في السبب اإلقتصادي ،وشروط أخرى إجرائية تيدؼ إلى تنظيـ ىذا النوع مف
اإلنياء ،وذلؾ ضمانا لشرعية ىذا األخير.
لذا أوكمت لمقضاء ميمة الرقابة عمى تطبيؽ القواعد القانونية لمتسريح ،انطالقا مف توافر السبب
اإلقتصادي المبرر لإلنياء ،بتوافر شروطو التي تجعؿ مف استم اررية عالقة العمؿ أم ار مستحيال (الفقرة
األولى) ،مرو ار بضرورة إعداد المستخدـ لمخطط اجتماعي وفقا لما ىو مقرر قانونا بما يحتويو مف
التدابير التي مف شأنيا تجنب المجوء إلى التسريح أو التقميؿ منو (الفقرة الثانية) ،وصوال إلى إعالـ
السمطة اإلدارية المختصة بقرار التسريح (الفقرة الثالثة).

1

لـ يحدد قانوف اإلجراءات المدنية السابؽ رقـ 154/66المؤرخ في  08جواف  ،1966والممغى بالقانوف 09/08
المواضيع التي يعود االختصاص فييا لممحكمة االجتماعية ،مما يصعب عمى رافع الدعوى معرفة الجية القضائية
المختصة ،عمى عكس القانوف الحالي الذي حدد المواضيع التي تندرج ضمف اختصاص المحكمة االجتماعية،
باإلضافة إلى سرعة البت فييا ،ذلؾ نظ ار لمحساسية التي تشوب القضايا االجتماعية ،ألف التماطؿ ال يخدـ طرفي
العقد معا عامال كاف أو مستخدما ،كما أنو في السابؽ عندما ال يمتزـ أحد األطراؼ في تنفيذ المصالحة أو االتفاؽ
الجماعي كاف يعرض النزاع عمى قاضي الموضوع فقط ،و بعد صدور الحكـ اإلجتماعي والتبميغ يجوز استئناؼ
الحكـ ،مما يجعؿ المدة تطوؿ ،عكس ما ىو عميو الحاؿ اآلف ،حيث يفصؿ بأمر استعجالي ،فحتى ولو تـ االستئناؼ
فإنو ال يوقؼ التنفيذ ،وىو ما تضمنتو المادة  508مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية رقـ .09/08
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الفقرة األولى
التحقق من توافر السبب اإلقتصادي
لـ يحظ السبب اإلقتصادي باىتماـ المشرع وال حتى القضاء الجزائري كما سبؽ توضيح ذلؾ ،إذ
نجد المشرع الجزائري قد اشترط توافر أسباب اقتصادية تبرر التسريح دوف تعريفيا ،1وال حتى ذكر
حالتيا ،أو حتى وضع معايير يستند إلييا القاضي لممارسة دوره في الرقابة عمييا ،وىو ما يصعب مف
ميمة القضاء ويزيد مف سمطة أصحاب العمؿ في إعماؿ سمطتيـ في اإلنياء لسبب اقتصادي ،ومف
جية أخرى ىناؾ فراغ أيضا بالنسبة لالجتيادات القضائية التي تتعمؽ بالموضوع.
والسبب في كؿ ذلؾ ىو إلغاء قانوف  11/90شرط الترخيص اإلداري المسبؽ ،بما يحممو مف
تراجع عف الدور الرقابي المخوؿ لمسمطة اإلدارية عمى مشروعية السبب ،وقد أقر ذلؾ اجتياد المحكمة
العميا الذي استقر في تمؾ اآلونة عمى أنو ليس لمقاضي أف يقدر الدوافع االقتصادية فيذه الميمة
مسندة إلى سمطة أخرى ،2فبإلغاء الرقابة اإلدارية المسبقة واستنادا إلى اختصاص القضاء األصمي
بالفصؿ في النزاعات المعروضة عميو ولدوره الرقابي الالحؽ المسند لو ،أصبح الجية الوحيدة التي
تؤوؿ إلييا ميمة تقدير مشروعية الشرط الموضوعي لمتسريح اإلقتصادي ،في ظؿ غياب تحديد قانوني
لطبيعة األسباب المبررة لمتسريح ،ومدى الرقابة عمييا وال عناصر تقدير مشروعيتيا.
وتبقى سمطة قضاة الموضوع في التقدير الغير مباشر لألسباب االقتصادية تتـ مف خالؿ الرقابة
عمى التوظيفات الجديدة في نفس أصناؼ مناصب العماؿ المسرحيف وفي نفس أماكف العمؿ ،3والسبب

1

المادة /69ؼ 1مف قانوف  11/90المتعمؽ بعالقات العمؿ والتي تنص عمى أنو ":يجوز لممستخدم تقميص العمال متى
بررت ذلك أسباب اقتصادية".

2

بوشكيوة عبد الحميـ ،الرقابة القضائية عمى تسريح العماؿ ألسباب اقتصادية في القانوف الجزائري ،مداخمة في ممتقى
اإلصالحات االقتصادية وأثرىا عمى عالقات العمؿ في التشريع الجزائري ،مرجع سابؽ ،ص .191

3

المالحظ أنو إذا تعمؽ األمر بمدى مشروعية السبب اإلقتصادي فال يوجد حكـ مبدئي يمكف االستناد عميو ،إذ أف
الق اررات القضائية المتخذة في شأف شرعية التسريح اإلقتصادي قميمة جدا ،وأغمبيا تفصؿ في مشروعية التسريح
اإلقتصادي انطالقا مف القياـ بتوظيفات جديدة دوف إعطاء األولوية لمعماؿ المسرحيف اقتصاديا.

ومثاؿ ذلؾ ما جاء في أحد قرارات المحكمة العميا ،الذي جاء كما يمي ":حيث أنو بالرجوع لمحكـ المطعوف فيو يتضح
أف قاضي الموضوع قد اعتمد في قضائو عمى أف الطاعنة قد خالفت أحكاـ المادة  69مف القانوف  11/90المطبقة
في قضية الحاؿ كما سبؽ الذكر لما قامت بتوظيفات جديدة دوف إعطاء األسبقية لمعماؿ المقمصيف= ."...
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في ذلؾ ىو أف المشرع الجزائري لـ يتج أر عمى إحداث الحموؿ النيائية الناجمة عف تبني المفاىيـ
الجديدة تاركا لمقاضي مبادرة الوصوؿ إلييا ،وفي ىذا الصدد كثي ار ما يكوف القاضي الجزائري مترددا
في حكمو ،ومف ىنا تظير ضرورة تخويؿ القاضي اإلجتماعي الرقابة عمى مشروعية السبب
اإلقتصادي بشكؿ صريح ،1في حيف نجد المشرع الفرنسي مثال كاف أكثر دقة في تنظيمو لمسبب
اإلقتصادي ،فكما بينا ذلؾ ،عرفت المادة  1233-3المنظمة لمسبب اإلقتصادي عدة تطورات حاوؿ
مف خالليا المشرع تحديد األسباب االقتصادية مساي ار في ذلؾ مختمؼ األوضاع االقتصادية المختمفة
والمتطورة التي قد تعترض المؤسسة.
وعمى خالؼ المشرع الجزائري قيد المشرع الفرنسي سمطة المستخدـ في اإلنياء بقيديف ىما
ضرورة كوف السبب حقيقيا وجديا كما سبؽ التطرؽ إليو ،2فنجده كاف واضحا في اختصاص القضاء
حيث يعود لمقاضي وحده سمطة تقدير حقيقة وجدية األسباب المحتج بيا ،3فال تتوقؼ رقابة القاضي
لمسبب اإلقتصادي عند التحقؽ مف حقيقة الوقائع المستند إلييا المستخدـ لمتسريح ،وانما البد مف التأكد
مف جديتو أيضا ،فتنصب رقابة القاضي في البحث عف قياـ ارتباط بيف إلغاء الوظيفة والوضعية
االقتصادية لممؤسسة ،ىذا مف جية ،ومف جية أخرى وجود ارتباط بيف إلغاء الوظيفة واجراء التسريح
فال يكوف لمعامؿ المعني بالتسريح منصب آخر لو عوض منصبو الممغى.4
بناء عمى ما سبقت دراستو ،يمكف القوؿ أنو لـ يعد ىناؾ في التشريع الجزائري الحالي جياز
مكمؼ بممارسة الرقابة عمى مدى جدية السبب اإلقتصادي الذي يدعيو المستخدـ لتسريح العماؿ
= قرار المحكمة العميا ،الغرفة االجتماعية ،رقـ ،202970الصادر بتاريخ 12سبتمبر ،2000المجمة القضائية ،العدد
 ،01سنة  ،2001ص .215
1

بوشكيوة عبد الحميـ ،مرجع سابؽ ،ص .192
Article L1233-2 du C. trav. fr.

2

وىو ما أقرتو منظمة العمؿ الدولية في االتفاقية الدولية رقـ  ،158المتعمقة بإنياء االستخداـ بمبادرة صاحب العمؿ
المقررة بالمؤتمر العاـ لمنظمة العمؿ الدولية في دورتو  ،68بتاريخ 02جواف  ،1982بجنيؼ ،المعتمدة بتاريخ 22
جواف  ،1982في المادة /09ؼ 3التي تضمنت أف لمعماؿ الذيف يروف أف ىذه األسباب االقتصادية غير كافية وغير
مبررة إلجراء التسريح ،أف يقدموا طعنا أماـ ىيئة محايدة كاف تكوف جية قضائية أو محكمة عمالية أو لجنة تحكيـ أو
محكـ.
Article 1235-1 et article 1235-9 du C. trav. fr.
4

بوشكيوة عبد الحميـ ،مرجع سابؽ ،ص .192
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اقتصاديا ،فحتى القضاء أصبح يراقب ويتحقؽ مف توافر اإلجراءات القانونية ليذا النوع مف التسريح
خاصة فيما يتعمؽ بوجود جانب اجتماعي والتفاوض عميو ،ومدى احتراـ المستخدـ ما تـ االتفاؽ عميو
في الجانب اإلجتماعي ،1وىو بذلؾ يكتفي بمراقبة شرعية التسريح ألسباب اقتصادية فقط.
الفقرة الثانية
التحقق من احترام مراحل الجانب اإلجتماعي
ضمانا لمصمحة العامؿ باستق ارره في منصب عممو قيد المشرع المستخدـ قبؿ المجوء إلى إجراء
التقميص باتخاذ بعض اإلجراءات والتدابير المنصوص عمييا في القانوف  11/90المتعمؽ بعالقات
العمؿ بصفة عامة ،والتي مف شأنيا التقميؿ مف عممية التسريح كتخفيض ساعات العمؿ واإللغاء
التدريجي لمعمؿ بالساعات اإلضافية واعادة دراسة أشكاؿ مرتب العمؿ ومستوياتو ،وغيرىا مف
اإلجراءات التي تضمنتيا المواد مف  69إلى  71منو ،وأيضا اإلجراءات المنصوص عمييا في
المرسوـ التشريعي  09/94المتعمؽ بالحفاظ عمى الشغؿ وحماية األجراء الذيف قد يفقدوف عمميـ
بصفة ال إرادية ،تحت عنواف "إجراءات المجوء إلى التقميص" بصفة خاصة ،ليذا فإف دور القاضي ىنا
ينصب عمى مراقبة مدى احتراـ المستخدـ لتمؾ اإلجراءات والتدابير.
وكما سبؽ التطرؽ إليو ،المستخدـ ممزـ بإعداد جانب اجتماعي ضمف مرحمتيف قبؿ المجوء إلى
التقميص مف عدد العماؿ ،ىذا االلتزاـ القانوني مقرر لمصمحة العامؿ ،وعميو متى تبيف ليذا األخير
عدـ احتراـ المستخدـ الجانب اإلجتماعي كاف لو حؽ المجوء إلى قضاء العمؿ ،ومف ىنا تبدأ ميمة
القاضي بفحص الوثائؽ المقدمة إليو وممؼ الدعوى لمتأكد مف احتراـ اإلجراءات القانونية المفروضة
في ىذا الخصوص ،فيعود لمقاضي التأكد مف صحة اإلجراءات المتخذة ،وفي ىذا الشأف نجد المحكمة
العميا قد ألزمت في قرار ليا المحاكـ بضرورة البحث في مدى استفاء التزاـ المستخدـ بإعداد المخطط
االجتماعي ،حيث جاء في أحد ق ارراتيا ما يمي ... ":2حيث أف إجراءات التقميص المنصوص عمييا
بالمرسوـ التشريعي رقـ  09/94تيدؼ إلى حماية العماؿ ،وىي بياتو الصفة مف النظاـ العاـ تفرض
عمى المستخدـ إثبات إتباعيا وعمى المحكمة التأكد مف صحتيا.
1

بممييوب عبد الناصر ،مبدأ تطبيؽ األحكاـ األكثر نفعا لمعامؿ في القانوف الجزائري ،مرجع سابؽ ،ص .294

2

قرار المحكمة العميا ،الغرفة االجتماعية ،رقـ  ،182508الصادر بتاريخ  09جواف  ،1998منشور عمى الموقع
اإللكتروني لممحكمة العميا لمجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية www.coursupreme.dz
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وحيث أف المرسوـ التشريعي يوجب إعداد مخطط اجتماعي في مرحمتيف تنظـ كؿ واحدة في
سمسمة مف اإلجراءات تيدؼ إلى تفادي التقميص مف عدد العماؿ ،وتحديد المعايير الموضوعية لمتعرؼ
عمى العماؿ المعنييف لمتقميص".
إذ يقع عمى عاتؽ المستخدـ عبئ إثبات اتخاذ جميع التدابير التي مف شأنيا التقميؿ مف عدد
التسريحات قبؿ لجوئو إلى التقميص مف العماؿ عمال بأحكاـ المادة  70مف قانوف  ،11/90كما يقع
عميو إثبات أف العممية قد تمت وفقا لما ىو منصوص عميو في المادة  71مف نفس القانوف ،وىو ما
قضى بو اجتياد المحكمة العميا ،الذي جاء في إحدى ق ارراتو ما يمي ":االتفاؽ المبرـ بيف المؤسسة
المستخدمة ونقابة العماؿ ،الذي تـ بموجبو ضبط قائمة العماؿ المعنييف بالتسريح ال يشكؿ إثبات
احتراـ القوانيف المعموؿ بيا ،إذ لـ ينص المحضر المعد ليذا الغرض أف الطرفيف بحثا فييا صراحة
واعتبرت عممية التقميص تعسفية رغـ حصوؿ اتفاؽ بينيما".1
بعد إعداد المستخدـ جانب اجتماعي يكوف ممزما بالتفاوض بشأنو حسب ما جاءت بو المادة
 10مف المرسوـ التشريعي  ،09/94ويعمؿ القاضي عمى رقابة مدى احتراـ ىذا اإلجراء ،وفي ىذا
الخصوص قضت الغرفة االجتماعية لممحكمة العميا بأف التسريح االقتصادي الذي يتـ دوف تفاوض
جماعي يعتبر تعسفيا مستوجبا التعويض ،2كما جاء في أحد ق ارراتيا أيضا  ":حيث أنو كاف لزاما عمى
الحكـ المطعوف فيو اإلشارة إلى االتفاؽ المذكور ألنو مف اإلجراءات اإلجبارية المسبقة لمتسريح
الجماعي ،3"...حيث يتـ التفاوض في إطار اجتماعات تعقد خصيصا ليذا الغرض ،ومف أجؿ ذلؾ
يقوـ المستخدـ بتوجيو استدعاءات لمجنة المساىمة والمنظمات النقابية التمثيمية لمعماؿ مرفقة بمحتوى
الجانب اإلجتماعي ،قصد السماح ليذه األطراؼ باإلطالع عمى مضمونيا واعداد مالحظتيـ قبؿ عقد
االجتماع ،وتيدؼ تمؾ االجتماعات إلى تييئة الظروؼ المالئمة لمتشاور حوؿ مضموف الجانب
اإلجتماعي وشروط تنفيذه ،وبعد التفاوض يتـ تحرير محضر موقع عميو مف الطرفاف يثبت نقاط
1

قرار المحكمة العميػا ،الغرفة االجتماعية  ،رقـ  ،182508الصػادر بتاريخ  09جواف  ،1999نقال عف فتحي
وردي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة ،ضوابط إنياء عقد العمؿ ألسباب اقتصادية في القانوف الجزائري ،مرجع سابؽ ،ص .364

2

3

قرار المحكمة العميا ،الغرفة االجتماعية ،رقـ  ،0997733الصادر بتاريخ 10مارس  ،2016مجمة المحكمة العميا
العدد  ،01سنة  ،2016ص .210

قرار المحكمة العميا ،الغرفة االجتماعية ،رقـ  ،180734الصادر بتاريخ  04ماي ،1999منشور عمى الموقع

اإللكتروني لممحكمة العميا السابؽ الذكر.
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االتفاؽ وعند االقتضاء المسائؿ التي تكوف محؿ تحفظ أو اختالؼ ،1والذي يطبؽ بعد إيداعو مف
طرؼ المستخدـ لدى كتابة ضبط المحكمة ومفتشية العمؿ المختصيف إقميميا.2
وبناء عمى ذلؾ ،يجب عمى المستخدـ أف يقدـ لمقاضي كؿ الوثائؽ والمستندات المودعة لدى
أمانة ضبط المحكمة المختصة ،حتى يتمكف القاضي بممارسة رقابتو عمى مدى تنفيذ اإلجراءات كما
نص عمييا المرسوـ التشريعي  ،09/94إذ تساعد ىذه المحاضر القاضي في إعماؿ رقابتو عمى مدى
احتراـ المستخدـ إلجراء التفاوض مف خالؿ الدور الذي تمارسو ،لما ليا مف دو ار ثبوتيا ىاما ،ىذا ما
أكدتو المحكمة العميا حيف قضت بأنو عمى المحكمة التأكد مف صحة اإلجراءات ،ومف حتمية إجراء
التفاوض حوؿ الجانب االجتماعي ،والذي يجب أف يتـ ما بيف المستخدـ وممثمي العماؿ طبقا لممادتيف
 12و 13مف المرسوـ التشريعي .309/94
كؿ ذلؾ يبيف أىمية إجراء التفاوض حوؿ الجانب اإلجتماعي ،ألنو يسمح بإشراؾ الشركاء
اإلجتماعييف في مناقشة التدابير التي تضمنيا ىذا الجانب اإلجتماعي ،والتي تسمح بالتقميؿ مف
التسريح والحفاظ عمى العديد مف مناصب العمؿ ،وىو ما يبرر ويبرز الدور الرقابي لمقضاء في ىذا
المجاؿ.
ويضاؼ إلى ما سبؽ ،أف رقابة القاضي ال تتوقؼ عمى توافر السبب اإلقتصادي ومدى احتراـ
المستخدـ لمراحؿ الجانب اإلجتماعي بدأ بوضع جانب اجتماعي الذي يتضمف التدابير الالزمة التي
تجنب التضحية بعدد كبير مف مناصب العمؿ والتفاوض بشأنو ،بؿ تمتد إلى الرقابة عمى إعالـ
السمطة اإلدارية المختصة بقرار التسريح.

1

المادة  13مف المرسوـ التشريعي  09/94المتعمؽ بالحفاظ عمى الشغؿ وحماية األجراء الذيف قد يفقدوف عمميـ
ألسباب ال إرادية.

2

المادة  14مف المرسوـ التشريعي  09/94السابؽ الذكر.

3

قرار المحكمة العميا ،الغرفة االجتماعية ،رقـ  ،182508الصادر بتاريخ  09جواف  ،1999منشور عمى الموقع
االلكتروني لممحكمة العميا ،السابؽ الذكر.
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الفقرة الثالثة
التحقق من إعالم السمطة اإلدارية المختصة بقرار التسريح
طبقا لما أفادت بو المادة  16مف المرسوـ التشريعي رقـ  ،09/94أوجب المشرع إعالـ مفتشية
العمؿ بقرار التسريح ،1إذ يراقب القاضي مدى احتراـ المستخدـ ليذا اإلجراء عندما تكوف ىناؾ دعوى
مثارة بشأف ىذا الموضوع ،حيث يمزـ القاضي المستخدـ بتقديـ كؿ الوثائؽ التي تثبت قيامو بإجراء
إعالـ مفتشية العمؿ لقرار التسريح ،وىو ما أكدتو المحكمة العميا في الكثير مف ق ارراتيا التي ألزمت
فييا المستخدـ بتقديـ كؿ الوثائؽ الثبوتية لقيامو بتبميغ مفتشية العمؿ بقرار التسريح ،2حتى يتمكف
القاضي مف معرفة مدى احتراـ المستخدـ ليذا اإلجراء والفصؿ في المسألة المعروضة أمامو ،ليفصؿ
القاضي في عدـ مشروعية التسريح في حالة عدـ القياـ بيذا اإلجراء.
فيبدو لمبعض أنو ال معنى ليذه الرقابة طالما أف العامؿ معرض لمتسريح وفقداف عممو ال
محالة ،ألننا أماـ رقابة متعمقة بإعالـ السمطة اإلدارية المختصة بقرار التسريح ،يكوف فييا العامؿ
معرض لمتسريح ال محالة ،لكف في الحقيقة الغاية منو ىو رفع األمر لمقضاء الذي يقوـ وبمناسبة تأكده
مف قياـ المستخدـ بإعالـ السمطة اإلدارية المختصة بفحص مدى التزاـ المستخدـ بمضموف الجانب
اإلجتماعي والتفاوض بشأنو ،وبالتالي إمكانية التمسؾ بعدـ شرعية التسريح.
المطمب الثاني
جزاء مخالفــــة شروط التسريح ألسباب اقتصادية
منح قانوف العمؿ لكال طرفي عالقة العمؿ حؽ إنيائيا مف جانب واحد ،إال أنو قيده بعدـ
التعسؼ في استعمالو ،مف ذلؾ تعسؼ المستخدـ في فصؿ العامؿ مف عممو ،إذ تعتبر قواعد قانوف
العمؿ قواعد مف النظاـ العاـ يترتب عمى مخالفتيا التعرض لمجزاء ،باعتبار اإلنياء مف بيف الوسائؿ
التي تيدد استقرار عالقة العمؿ ،باإلضافة إلى أف آثار اإلنياء األخرى تمتد حتى إلى استق ارره
األسري ،نتيجة فقداف مورد عيشو ،ألف عالقة العمؿ كما ىو متعارؼ عميو اجتماعية المبتغى إنسانية
البعد.
1

تنص المادة  16مف المرسوـ التشريعي  09/94عمى ما يمي... ":وضع قوائم اسمية لألجراء المعنيين بالتقميص في
تعداد العمال وتبميغيا لمفتشية العمل المختصة إقميميا".

2

سميماني حميدة ،تعسؼ المستخدـ في إطار ممارسة سمطاتو ،مرجع سابؽ ،ص .187
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وفقا لمقواعد العامة التسريح التعسفي ىو أحد تطبيقات نظرية التعسؼ في استعماؿ الحؽ
المنصوص عمييا في القانوف المدني ،1والتي تضمنتيا المادة  124مكرر مف القانوف المدني
الجزائري ،2فيجد التعسؼ لو وجودا كثي ار في مجاؿ عالقات العمؿ ،ومع ذلؾ ال نجد تعريفا قانونيا
لمتسريح التعسفي ،ولكف يمكف تعريفو بأنو إنياء عقد العمؿ سواء كاف محدد المدة أو غير محدد المدة
دوف وجود أسباب موجبة لذلؾ أو دوف احتراـ اإلجراءات القانونية الالزمة.3
فحتى واف كاف التسريح ألسباب اقتصادية حؽ مقرر لصالح المستخدـ الذي تمر مؤسستو
بصعوبات مالية واقتصادية ،إال أنو يجب أف يكوف شرعيا لضماف الحماية لمعامؿ ،لذلؾ فيو مقيد
بشروط موضوعية تتمثؿ في ضرورة توافر السبب االقتصادي المبرر لإلنياء االقتصادي ،وشروط
أخرى إجرائية يمزـ المستخدـ بمراعاتيا ،تيدؼ إلى تنظيـ إجراء اإلنياء االقتصادي ضمانا لشرعيتو

4

واال اعتبر تعسفيا.
فمقابؿ منح المستخدـ سمطة واسعة في مجاؿ اإلنياء االقتصادي حتى يتمكف مف ضماف
استم اررية المؤسسة ،أوجد وسائؿ تضمف الحماية لمعامؿ في مواجية تمؾ السمطة ،في مقدمتيا
التعويض النقدي (الفرع األوؿ).
كما تضمف قانوف عالقات العمؿ عمى تقنيات تضمف استقرار العامؿ في منصب عممو وحمايتو
مف التسريح التعسفي إضافة إلى التعويض النقدي ،تتمثؿ عمى وجو الخصوص في اعتماده لمبدأ
بطالف التسريح واعادة إدراج العامؿ إلى عممو لجبر الضرر الحاصؿ ،باعتباره أحد أىـ المطالب
العمالية ،وىو ما يجعمنا نقؼ أماـ ضرورة اإلجابة عمى الطرح التالي :ىؿ يعاد إدراج العامؿ في
منصب عممو في حالة ما إذا ثبت أف التسريح كاف تعسفيا ،خاصة أننا أماـ تقميص العماؿ بسبب
مرور المؤسسة بظروؼ اقتصادية قد ال تستطيع تجاوزىا إال بإنقاص عدد عماليا؟ (الفرع الثاني).
1

مقني بف عمار ،مرجع سابؽ ،ص .278

2

المادة  124مكرر مف القانوف رقـ  10/05المؤرخ في  20جويمية  ،2005المتضمف القانوف المدني الجزائري  ،ج ر
 ،44التي تنص عمى أنو ":يشكل االستعمال التعسفي لمحق خطأ السيما في الحاالت التالية:
 -إذا وقع بقصد اإلضرار بالغير."...

3

ىدى لطيؼ العقيدي ،التعويض عف الفصؿ التعسفي في قانوف العمؿ -دراسة مقارنة ،-منشورات الحمبي الحقوقية،
لبناف  ،2011ص .37

4

بوشكيوة عبد الحميـ ،مرجع سابؽ ،ص .190
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الفرع األول
التعويـض الــنقـدي كجزاء لمتسريح االقتصادي التعسفي
نظ ار لمطابع الحمائي لقانوف العمؿ فيو مطالب بضماف القدر األدنى مف الحماية لمعامؿ حتى
ولو تعمؽ األمر باإلنياء اإلقتصادي الذي تقرر ضمانا لمصمحة المؤسسة ،1أيف يكوف المشرع ممزـ
بإقرار جزاء في حالة اإلنياء اإلقتصادي التعسفي والغير مشروع الذي يمثؿ اعتداء عمى حؽ العمؿ
واالستقرار الوظيفي ،2وبالتالي المساس بحؽ مف حقوؽ اإلنساف أو بمصمحة مشروعة لو.
انطالقا مف ذلؾ ،أقرت جؿ قوانيف العمؿ التعويض النقدي كمقابؿ االعتداء عمى حؽ العامؿ
في العمؿ واستق ارره الميني ،وبالتالي تحقيؽ الحماية المالية لمعامؿ بصورة مباشرة ،وتحقيؽ األمف
واالستقرار الميني لمعامؿ بصورة غير مباشرة ،ألف التعويض عف اإلنياء التعسفي يعتبر وسيمة ضغط
مف شأنيا الحد مف ممارسة حؽ اإلنياء بطريقة تعسفية ،مف خالؿ دفع المستخدـ إلى التراجع عف قرار
التسريح.
التعويض النقدي كما عرفو األستاذ عطاء اهلل بوحميدة ىو ذلؾ المبمغ النقدي المنصوص عميو
قانونا ،والذي يستحقو العامؿ المسرح اقتصاديا ألجؿ جبر الضرر الذي لحقو جراء إنياء عقد عممو
وفيو يفرض عمى المستخدـ االلتزاـ بأداء نقدي جزافي تكوف فيو مدة الخدمة عنص ار أساسيا لتقدير
قيمتو في حالة إنيائو لعالقة العمؿ ،ويتميز ىذا التعويض عف باقي التعويضات المستحقة لمعامؿ عند
تسريحة.3
وفي ىذا الشأف ،لدينا المادة  4/73مف قانوف  ،11/90ىذه المادة التي أثارت الكثير مف الجدؿ
حوؿ تطبيقيا عمى أحكاـ اإلنياء االقتصادي التعسفي ،نجدىا تنص عمى أنو":إذا وقع تسريح العامل
مخالفة لإلجراءات القانونية و/أو االتفاقية الممزمة تمغي المحكمة المختصة ابتدائيا ونيائيا قرار

1

مصمحة المؤسسة ىي ما عبر عنيا المشرع في الكثير مف األحياف بقولو "يجوز لممستخدـ تقميص ،"..حيث يمكف
القوؿ أف ىذا المصطمح ىو أساس إضفاء صفة الشرعية عمى سمطة صاحب المستخدـ في اإلنياء اإلقتصادي عمى
الرغـ مف إغفاؿ المشرع لو.

2

فتحي وردية ،ضوابط إنياء عقد العمؿ ألسباب اقتصادية في القانوف الجزائري ،مرجع سابؽ ،ص .379

3

بوحميدة عطاء اهلل ،مرجع سابؽ ،ص .231
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التسريح بسبب عدم احترام اإلجراءات وتمزم المستخدم بالقيام باإلجراء المعمول بو ،وتمنح العامل
تعويضا ماليا عمى نفقة المستخدم ،ال يقل عن األجر الذي يتقاضاه كما لو استمر في عممو.
واذا حدث تسريح العامل خرقا ألحكام المادة  73أعاله ،يعتبر تعسفيا ،تفصل المحكمة
المختصة ابتدائيا ونيائيا إما بإعادة إدماج العامل في المؤسسة مع اإلحتفاظ بامتيازاتو المكتسبة أو
في حالة رفض أحد الطرفين يمنح العامل تعويضا ماليا ال يقل عن األجر الذي يتقاضاه العامل عن
مدة ستة ( )6أشير من العمل ،دون اإلخالل بالتعويضات المحتممة.
يكون الحكم الصادر في ىذا المجال قابال لمطعن".
اختمفت اآلراء بيف مؤيد ورافض عمى تطبيؽ أحكاـ ىذه المادة عمى التسريح اإلقتصادي ،وذلؾ
بسبب الصياغة المبيمة التي جاءت عمييا ىذه المادة ،1فذىب األستاذ مقني بف عمار إلى القوؿ بأف:
«األمر رقـ  21/96المعدؿ لممادة  4/73لـ يشر مطمقا لممرسوـ التشريعي رقـ  ،09/94ولو في
ديباجتو ،رغـ أنو صدر بعده ،مما يعني أف إجراءات التقميص ليست إجراءات تأديبية ،وليس منطقيا
أف تنص المادة  04/73عمى قانوف لـ يصدر بعد ،وبالتالي فيي ال تحكـ ىذه اإلجراءات وال عالقة
بينيما».2
ولكف االجتياء القضائي الجزائري فصؿ في الموضوع ،حيث ذىبت المحكمة العميا إلى عدـ
التمييز بيف النوعيف مف التسريح التأديبي واالقتصادي ،معتبرة أف جوىر اإلنياء اإلقتصادي ىو نفسو
في التسريح التأديبي ،إذ يشكؿ كالىما فكا لمعالقة التعاقدية باإلرادة المنفردة لممستخدـ ،فجاء في أحد
ق ارراتيا أنو ...":وحيث أف المادة  03/73تنص صراحة عمى التسريح الذي يقع خرقا لمقانوف يعتبر
تعسفيا.
وحيث أف المادة  04/73تمنح الحؽ لمعامؿ في حالة إثبات الطابع التعسفي لمتسريح لممطالبة
بالتعويض.
وعميو فإف التعويض ناتج عف الطابع التعسفي لمتسريح دوف تمييز بيف الحاالت التي يتـ فييا
ىذا اإلجراء.
1

تقار جموعي ،الفرؽ بيف التسريح والتقميص في المادة االجتماعية ،نشرة القضاة ،العدد ،55الجزائر  ،1999ص ص
.137 ،136

2

مقني بف عمار ،مرجع سابؽ ،ص ص .332 ،331
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وحيث أف عممية التقميص مف عدد العماؿ تبقى خاضعة لألحكاـ المشتركة أو غير المتضاربة
بقانوف  11/90والمرسوميف التشريعيف رقـ  09/94ورقـ .1"10/94
ليقر القضاء بذلؾ مبدأ أساسيا مفاده أف عممية التقميص مف عدد العماؿ ال تختمؼ في جوىرىا
عف عممية التسريح ،ألنيا تشكؿ فؾ العالقة التعاقدية باإلرادة المنفردة لممستخدـ ،إذ أنيا تخضع
لمقواعد المنصوص عمييا في القانوف  11/90والمرسوـ التشريعي  09/94معا ،وأكدت المحكمة العميا
عمى ىذا االتجاه أيضا في قرار آخر ليا ،الذي جاء فيو ":يعد تسريحا تعسفيا ،كؿ تسريح ألسباب
اقتصادية ال يحترـ اإلجراءات المنصوص عمييا في المرسوـ التشريعي رقـ .2"09/94
بالتالي ،فإننا نميز في إطار التسريح اإلقتصادي التعسفي بيف التسريح المتخذ خرقا لإلجراءات
القانونية المتعمقة بالتسريح اإلقتصادي (الفقرة األولى) ،والتسريح المتخذ دوف سبب حقيقي وجدي (الفقرة
الثانية) ،ىذه الحاالت التي يستحؽ فييما العامؿ تعويضا ماليا ،كما سوؼ نبيف ذلؾ.

1

قرار المحكمة العميا ،الغرفة االجتماعية ،رقـ  ،191272الصادر بتاريخ  14مارس  ،2000المجمة القضائية ،العدد
 ،02سنة  ،2001ص .167

2

قرار المحكمة العميا ،الغرفة االجتماعية ،رقـ  ،295759الصادر بتاريخ  13أفريؿ  ،2005مجمة المحكمة العميا
العدد  ،01سنة  ،2005ص ص .151 -147
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الفقرة األولى
التعويض النقدي عند مخالفة الضوابط اإلجرائية لمتسريح اإلقتصادي
منحت المادة  4/73في فقرتيا األولى لمعامؿ الذي تعرض لتسريح تعسفي مخالؼ لإلجراءات
القانونية و /أو االتفاقية الممزمة تعويضا نقديا ،يقدر عمى أساس األجر الذي يتقاضاه لكامؿ مدة
التوقؼ عف العمؿ ،وفي ىذا الشأف نجد االجتياد القضائي قد أكد عمى تطبيؽ نص ىذه المادة عمى
التسريح لسبب اقتصادي المتخذ مخالفة لإلجراءات القانونية و/أو االتفاقية الممزمة دوف اإلجراءات
التأديبية ،فجاء في قرار لممحكمة العميا أنو ":ال يمكف أف يتعمؽ تصحيح اإلجراءات القانونية و/أو
االتفاقية المنصوص عمييا في المادة  4/73المعدلة والمتممة باألمر 21/96المؤرخ في96/07/09
باإلجراءات التأديبية ألف ىذه اإلجراءات مف النظاـ العاـ وال يمكف تدارؾ األخطاء أو المخالفات التي
قد تشوب سريانيا ،وانما قد يقصد بيا اإلجراءات المتخذة في التسريح غير التأديبي" ،1وىو ما أكدتو
في قرار آخر ليا سنة  2016عندما قضت بأنو ال يمكف أمر الييئة المستخدمة التي قامت بخرؽ
اإلجراءات التأديبية بتصحيحيا ألنيا مف النظاـ العاـ.2
مف ذلؾ ،التعويض النقدي المقصود في النص ال يتعمؽ باإلجراءات التأديبية الممزمة ألنيا
تشكؿ جزءا مف النظاـ العاـ اإلجتماعي ،بؿ باإلجراءات األخرى التي ال يؤثر تخمفيا عمى مبرر
اإلنياء ،فمـ تخصص المادة  4/73لمتطبيؽ عمى التسريح التأديبي مما يسمح بتطبيقيا عمى اإلنياء
اإلقتصادي ،ولذلؾ يمكف أف تكوف اإلجراءات المتعمقة بالتسريح ألسباب اقتصادية موضوع إلزاـ بإعادة
التصحيح ،كأف يمزـ المستخدـ بإعادة تسجيؿ العامؿ المعني في قائمة العماؿ المسرحيف أو إعداد
مقرر تسريحو ،وكما ىو الحاؿ أيضا حيف يكوف التسريح ألسباب صحية دوف أف يعرض عمى العامؿ
وظيفة أو منصب عمؿ يتالءـ مع وضعو الصحي الجديد ،3أو اإلحالة عمى التقاعد قبؿ استكماؿ

1

2
3

قرار المحكمة العميا ،الغرفة االجتماعية ،رقـ  ،213831الصادر بتاريخ  21مارس  ،2001المجمة القضائية ،العدد
 ،01سنة  ،2001ص .184
قرار المحكمة العميا ،الغرفة االجتماعية ،رقـ  ،1062476الصادر بتاريخ 08ديسمبر  ،2016قرار غير منشور.
ىدفي بشير ،التعويض عف التسريح مف العمؿ بسبب تغيير الوضعية القانونية لممؤسسة المستخدمة ودوره في جبر
الضرر ،مداخمة في ممتقى الظروؼ االقتصادية لممؤسسة وأثرىا عمى عالقات العمؿ في التشريع الجزائري ،مرجع
سابؽ ،ص .127
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اإلجراءات القانونية ،وغيرىا مف الحاالت المماثمة والتي يمكف تدارؾ إجراءاتيا القانونية واالتفاقية
الممزمة.
أما فيما يتعمؽ بتنظيـ التعويض النقدي نجد المشرع اكتفى بتحديد الحد األدنى ليذا التعويض
تاركا لمقاضي السمطة التقديرية في تحديد التعويض المناسب ،أيف يكوف لو سمطة واسعة في الحكـ
بالتعويض المناسب متى تبيف لو أف التسريح غير قانوني لعدـ احتراـ المستخدـ اإلجراءات الخاصة
باإلنياء اإلقتصادي ،ىذا وتتمثؿ الشروط األساسية الستحقاؽ التعويض التي يمزـ القاضي بالوقوؼ
عندىا في:
 توفر صفة األجير في رافع الدعوى. أف يتـ التسريح في إطار عممية التقميص مف عدد العماؿ. خرؽ المستخدـ لإلجراءات القانونية و/أو االتفاقية الممزمة. ضرورة احتراـ القاضي الحد األدنى لمتعويض المقدر قانونا والمتمثؿ في مبمغ األجر الذيسيتقاضاه لو استمر في عممو ،أي األجر المستحؽ خالؿ الفترة الممتدة مف التسريح إلى صدور
الحكـ.1
الفقرة الثانية
التعويض النقدي عن غياب السبب الحقيقي والجدي
باإلضافة إلى اإلنياء اإلقتصادي المخالؼ لإلجراءات ،ذكرنا أنو ىناؾ إنياء اقتصادي غير
شرعي أيضا لكونو يتـ دوف توفر السبب الحقيقي والجدي ،حيث نجد أف جؿ قوانيف العمؿ اتجيت إلى
إقرار التعويض عف فصؿ العامؿ متى كاف ىذا التسريح تعسفيا ،أي في حالة عدـ وجود سبب لمتسريح
لكوف السبب ليس حقيقيا أو جديا أو النعداـ السبب االقتصادي ،وفي ىذا الصدد نجد مثال المشرع
التونسي ذىب لمنص في المادة  47مف قانوف العمؿ التونسي عمى أنو ":مع االحتفاظ بكافة حقوقو
األخرى ،يستحق العامل تعويضا عن فصمو تعسفيا مقداره أجر شيرين عن كل سنة قضاىا في
العمل عمى أال يتجاوز التعويض أجره عن مدة سنتين".2

1

فتحي وردية ،ضوابط إنياء عقد العمؿ ألسباب اقتصادية في القانوف الجزائري ،مرجع سابؽ ،ص .283
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ىدى لطيؼ العقيدي ،مرجع سابؽ ،ص .154
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والمشرع الجزائري أقر ىو اآلخر تعويضا ماليا لمعامؿ المسرح بصفة تعسفية ،وىو ما أفادت بو
المادة  4/73التي خولت لمعامؿ الذي لـ يرتكب خطأ جسيما تعويضا ماليا ال يقؿ عف ستة ()06
أشير مف العمؿ دوف اإلخالؿ بالتعويضات المحتممة أو تمؾ األضرار الناتجة عف فترة التوقيؼ عف
العمؿ ،وبالتالي اعتمد المشرع تعويضا ماليا يمنح لمعامؿ المسرح تعسفيا دوف سبب حقيقي وجدي.
وتأسيسا عمى صياغة المادة  4/73يقتصر التعويض عف اإلنياء التعسفي عمى حاالت انعداـ
الخطأ الجسيـ دوف سواىا مف الحاالت األخرى التي ال تدخؿ ضمف التسريح التأديبي ،والتي تندرج
ضمف مفيوـ التسريح دوف مبرر مشروع أو سبب حقيقي وجدي ،فنجد المشرع لـ يبيف عناصر وأسس
تحديد ىذا التعويض ،تاركا األمر لقاضي الموضوع الذي يقع عميو تقييـ الضرر الذي لحؽ بالعامؿ
وانطالقا مف ذلؾ يقدر التعويض المناسب ،حيث يأخذ بعيف االعتبار في تقدير التعويض عف اإلنياء
التعسفي دوف مبرر مشروع جميع الظروؼ التي تثبت وجود ومدى الضرر الالحؽ بالعامؿ ،خاصة
تمؾ المتعمقة بالعناصر المكونة لألجر الذي يتقاضاه العامؿ ،األقدمية في العمؿ والسف.1
بناء عمى ما سبؽ ،يتضح جميا أف صياغة المادة  4/73ال تخوؿ لمقاضي سمطة فحص حقيقة
وجدية المبرر االقتصادي ،فمف الصعب الحديث عف إنياء اقتصادي تعسفي ،وىو أمر يتناقض مع
غاية قانوف العمؿ بوصفو قانوف حمائي ألنو ييدؼ إلى المحافظة عمى الحد األدنى مف الحماية
الالزمة لمعامؿ السيما في مواجية أخطر أنواع اإلنياء الذي ييدد استقرار العامؿ في عممو ،2خاصة
مع ما يشيده العالـ المعاصر مف تطورات اقتصادية وانعكاساتيا عمى المؤسسة ،تعطى األولوية فييا
لمجوانب االقتصادية ،مما يرجح كفة مصمحة المستخدـ لضماف استم ارريتو عمى كفة مصمحة العامؿ.
الفرع الثاني
التـــعويض الـــعينــــي كجزاء لمتسريح االقتصادي التعسفي
التعويض العيني ىو إعادة الحالة إلى ما كانت عميو قبؿ وقوع الضرر ،وبذلؾ ىو أحسف طرؽ
ضماف الحؽ ،لكونو يؤدي إلى إصالح الضرر إصالحا تاما بإعادة الحالة إلى ما كانت عميو.3
1

ىدفي بشير ،التعويض عف التسريح مف العمؿ بسبب تغيير الوضعية القانونية لممؤسسة المستخدمة ودوره في جبر
الضرر ،مرجع سابؽ ،ص ص .128 ،127
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فتحي وردية ،ضوابط إنياء عقد العمؿ ألسباب اقتصادية في القانوف الجزائري ،مرجع سابؽ ،ص .385
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ىدى لطيؼ العقيدي ،مرجع سابؽ ،ص .113
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ويتمثؿ التعويض العيني في حالة اإلنياء االقتصادي التعسفي في إرجاع العامؿ إلى عممو ،ليكوف
بذلؾ التعويض األكثر عدال لمعامؿ في حالة إنياء عالقة عممو تعسفيا ،ألنو إذا وقع التسريح تعسفيا
يحؽ لمعامؿ المعني رفع دعوى أماـ القسـ االجتماعي بالمحكمة لطمب إعادة اإلدماج ،ليظير بذلؾ
إجراء إعادة اإلدماج كدعامة الحفاظ عمى منصب العمؿ.
وبالتالي ،إعادة اإلدماج ما ىو إال تجسيدا إلرادة المشرع في ضماف استم اررية عالقة العمؿ
والحفاظ عمييا ،فيو بمثابة رد اإلعتبار لمعامؿ الذي تـ المساس بسمعتو داخؿ المؤسسة ،ىذا مف
جية ،وكنوع مف العقوبة لممستخدـ مف جية أخرى ،1ليحمؿ بذلؾ التعويض العيني في طياتو جانبيف
لممستخدـ ،جانب وقائي وجانب ردعي ،يتمثؿ الجانب الوقائي في تنفير ىذا األخير مف المجوء إلى
اإلنياء التعسفي خصوصا بعد معرفتو لمجزاء المترتب عف فعمو ىذا المتمثؿ في التسريح ،وجانب
ردعي يتمثؿ في إعادة العامؿ إلى منصب عممو مع حصولو عمى تعويض التسريح التعسفي ،وفي
حالة عدـ موافقة المستخدـ عمى إعادة اإلدماج يستمر العامؿ في التمتع بجميع الحقوؽ الناجمة عف
عالقة العمؿ ،وىذا ما أكده القضاء الجزائري الذي جعؿ جزاء كؿ تسريح باطؿ أو تعسفي ىو إعادة
العامؿ إلى عممو.2
وفي سبيؿ تحقيؽ إجراء إعادة اإلدماج لغايتو عرؼ تطو ار ممحوظا في الجزائر ،قبؿ التسعينات
نجد األمر رقـ  31/75المتعمؽ بالشروط العامة لمعمؿ في القطاع الخاص في المادة /39ؼ 6منو
يمزـ المستخدـ بإعادة إدماج العامؿ ،حيث نصت عمى أنو ":عندما تتعرض المؤسسة لخفض في
النشاط يتطمب تقميل عدد المستخدمين  -...يتمتع العمال المسرحون ضمن شروط ىذه المادة من
أولوية إعادة تشغيميم في المؤسسة".
انطالقا مف ذلؾ ،اعتبر في ذلؾ الوقت إجراء إعادة اإلدماج مف النظاـ العاـ إللزامو بواسطة
القانوف ،وحكـ االجتياد القضائي بذلؾ ،حيث قضى المجمس األعمى في قرار لو بتاريخ 10جواف
 1985بأنو ...":وبإعادة إدماج السيد(ح.ـ) إلى مركز عممو كاف مجمس قضاء وىراف بق ارره مطبقا

1

واضح رشيد ،إنياء عقود العمؿ غير محددة المدة بيف المشروعية والتعسؼ ،المجمة النقدية لمقانوف والعموـ السياسية
كمية الحقوؽ ،جامعة مولود معمري ،تيزي وزو ،العدد  ،02سنة  ،2011ص .203

2

حاج سعودي محمد ،مرجع سابؽ ،ص .151
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لمقانوف عف صواب" ،ومف جية أخرى ،نجده أقر في قرار آخر بأف ...":إف الجية القضائية ال
تستطيع إرغاـ صاحب العمؿ عمى تعييف العامؿ في منصب أو في عمؿ محدد.1"...
ولكف بعد التسعينات ،عرؼ إجراء إعادة اإلدماج منحى آخر ،بتركو تحت رحمة المستخدـ
بإخضاعو إلرادة الطرفيف (الفقرة األولى) ،وبقبوؿ الطرفيف لو يفرز عدة آثار (الفقرة الثانية) ،إضافة
إلى إغفالو مسائؿ ىامة ،أىميا مدى أولوية العماؿ المسرحيف في اعادة التشغيؿ (الفقرة الثالثة).
الفقرة األولى
إخضاع إعادة اإلدماج إلرادة الطرفين
بصدور قانوف  11/90المتعمؽ بعالقات العمؿ عرؼ إجراء إعادة اإلدماج منحى جديد ،فأصبح
ذو طبيعة جوازية يخضع لمسمطة التقديرية لمقاضي ،وإلرادة الطرفيف ،إذ لـ يصبح المستخدـ ممزما
بإعادة إدماج العامؿ في عممو ،وىو ما جاءت بو المادة  4/73الفقرة الثانية التي نصت عمى أنو...":
تفصل المحكمة المختصة ابتدائيا ونيائيا إما بإعادة إدماج العامل في المؤسسة مع االحتفاظ
بامتيازاتو المكتسبة أو في حالة رفض أحد الطرفين يمنح العامل تعويضا ماليا ،"...وأيضا ما جاءت
بو المادة 146مف نفس القانوف التي نصت عمى أنو ":يعاقب كل من قام بتقميص عدد المستخدمين
خرقا ألحكام ىذا القانون بغرامة مالية تتراوح من  2000دج إلى  5000دج ،وتضاعف العقوبة
حسب عدد العمال المعنيين ،دون المساس بحقوق العمال في إعادة إدماجيم".
مف ذلؾ ،أصبح إعادة اإلدماج يخضع لمسمطة التقديرية لمقاضي ،2وإلرادة األطراؼ ،فمف جية
نجد القاضي غير ممزـ بالحكـ بإعادة العامؿ إلى عممو في ظؿ غياب معايير موضوعية يمكف لو
االستناد عمييا لمحكـ باإلرجاع مف عدمو ،ومف جية أخرى نجد أف إعادة اإلدماج متوقؼ عمى موافقة
الطرفيف أي العامؿ والمستخدـ ،3ألف المشرع أقر بأنو حتى واف قضى القاضي بإعادة اإلدماج فإف
تحقيؽ ىذا القرار متوقؼ عمى قبوؿ الطرفيف.
1

بوحميدة عطاء اهلل ،مرجع سابؽ ،ص ص .229 ،228

2

وىو ما يستنتج مف استعماؿ المشرع في المادة المذكورة عبارة "إمــا" ،ىذه األخيرة التي تفيد التخيير ،مما يجعؿ سمطة
الحكـ بإعادة إدماج العامؿ في عممو تخضع لمسمطة التقديرية لمقاضي.

3

يخضع إرجاع العامؿ إلى منصبو إلرادة األطراؼ حسب ما عبر عنو المشرع بػ" في حالة رفض أحد الطرفين" ،ىذه
العبارة التي تفيد منح المشرع الطرفيف حؽ رفض اإلدماج حتى ولو قضى بو القاضي.
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وقد أكد االجتياد القضائي عمى ذلؾ ،فجاء في أحد ق اررات المحكمة العميا بتاريخ
 1990/05/28أنو ":مف المستقر عميو قضاء أنو يشكؿ إلزاـ رب العمؿ الذي يرتكب فعال غير
قانوني باالحتفاظ بالعامؿ أو إرجاعو إلى منصب عممو التزاـ بعمؿ يستحيؿ تنفيذه قيرا ،ويتـ حسمو
عمى شكؿ تعويضات طبقا ألحكاـ المادة  176مف القانوف المدني ،ومف ثـ فاف القضاء بما يخالؼ
ىذا المبدأ يعد خرقا لممبادئ القضائية المستقر عمييا.1"...
بالنسبة لممستخدـ كثي ار ما يفضؿ التعويض النقدي مقابؿ االستغناء عف العامؿ برفض إرجاعو
إلى عممو ،خاصة وأننا أماـ تسريح اقتصادي تعسفي قد يكوف اليدؼ منو التخمص مف العامؿ
واالستعانة باليد العاممة األكثر تأىيال وتالؤما مع األوضاع االقتصادية المتغيرة ،2ومف جية أخرى
ىناؾ مف يرى العكس ،إذ يرى بعض المستخدميف في إعادة اإلدماج الخروج مف النزاع بأقؿ الخسائر
وذلؾ العتبار التعويض وسيمة تيديد وضغط عمى المستخدـ إلجباره عمى إعادة إدماج العامؿ في
منصب عممو ،ألنو أماـ خياريف ،إما أف يقبؿ بإعادة اإلدماج لعامؿ ظؿ لفترة معينة مف تعداد
مجموعة العمؿ بالمؤسسة ،أو أف يدفع تعويضا دوف مقابؿ يمكف أف تستفيد منو المؤسسة ،ىذا الحؿ
وبغض النظر عف إمكانية إلزاـ المستخدـ بإعادة إدماج العامؿ يتوافؽ مع التوجو الحمائي الحديث
لمنظاـ القانوني الذي ال يقتصر عمى اعتبار العمؿ وسيمة عيش فقط ،بؿ حاجة اجتماعية ونفسية
مرتبطة بشخص العامؿ.3
في حيف ،نجد بأنو حتى واف حكـ القاضي بإعادة اإلدماج ،إال أنو ليس لو إجبار الطرفيف
بإعادة اإلدماج ،فدوره ينحصر ىنا في مجرد اقتراح إعادة اإلدماج عمى الطرفيف ،ليكوف القرار األخير
بيدىما ،وكاف المشرع الجزائري صريحا في تركو قرار اإلرجاع إلرادة كال طرفي عالقة العمؿ سواء
1

قرار المحكمة العميا ،الغرفة االجتماعية ،رقـ  ،41112الصادر بتاريخ  28ماي  ،1990المجمة القضائية ،العدد
 ،02سنة  ،1992نقال عف بوحميدة عطاء اهلل ،مرجع سابؽ ،ص .117
كما تنص المادة  176مف القانوف المدني عمى أنو" إذا استحال عمى المدين أن ينفذ االلتزام عينا حكم عميو بتعويض
الضرر الناتج عن عدم تنفيذ التزامو ،ما لم يثبت أن استحالة التنفيذ نشأت عن سبب ال يد لو فيو ،ويكون الحكم كذلك إذا
تأخر المدين في تنفيذ التزامو".

2

يضاؼ إلى ذلؾ أف المستخدـ لو كاف يريد أف يبقي العامؿ معو لما قاـ أصال بتسريحو بشكؿ تعسفي ،وىذا ىو
المبرر الغالب في الحياة الواقعية الذي تشيده المؤسسات االقتصادية.

3

ىدفي بشير ،التعويض عف التسريح مف العمؿ بسبب تغيير الوضعية القانونية لممؤسسة المستخدمة ودوره في جبر
الضرر ،مرجع سابؽ ،ص .129
300

الباب الثاني/الفصل الثاني الحفاظ عمى مناصب العمل في مواجية التقمبات االقتصادية لمييئة المستخدمة

تعمؽ األمر بالعامؿ أو المستخدـ دوف تمييز ،1لذا يمكف لممستخدـ رفض إعادة إدماج العامؿ في
منصب عممو ،لكف يشترط أف يتـ التصريح بذلؾ أثناء سير الدعوى وقبؿ الفصؿ في النزاع ،وىو ما
أكده االجتياد القضائي ،حيث قضت المحكمة العميا بأنو ":متى كاف مقر ار قانونا حسب مقتضيات
المادة  4/73فقرتيا الثانية المذكورة أعاله أف التعويض المؤسس عمييا يمنح لمعامؿ نتيجة تسريحو
تعسفيا مف طرؼ المستخدـ في حالة رفض أحدىما إعادة اإلدماج في منصب العمؿ ،والذي ينبغي
التصريح بو حسبما استقر عميو االجتياد القضائي لممحكمة العميا أثناء سير الدعوى األصمية" ،2وجاء
في قرار آخر ليا ":إف المطعوف ضدىا أبدت صراحة أماـ المحكمة رفضيا إلعادة إدماج العامؿ إلى
منصب عممو األصمي ،ومف ثـ فإنو كاف عمى المحكمة أف تقضي برفض طمب اإلدماج وتمنح
التعويض عمال بأحكاـ الفقرة الثالثة مف المادة .3"4/73
واذا كاف قرار إعادة اإلدماج متوقؼ عمى إرادة الطرفيف ،فإنو يمكف تصور رفض المستخدـ
لذلؾ ولو أسبابو ،ولكف ىؿ يمكف لعامؿ سرح بصفة تعسفية أف يرفض إعادة إدماجو؟.
مف جيتنا ،نجد بأف إعادة اإلدماج بالنسبة لمعامؿ ىو التعويض العادؿ لو الذي يضمف لو
االستمرار في أدائو لعممو ،كما سبؽ توضيح ذلؾ ،وبمجرد إعادة إدماجو يسترجع كؿ امتيازاتو
المكتسبة مف يوـ خروجو مف المؤسسة ،لذلؾ كثي ار ما يفضؿ العامؿ العودة إلى منصب عممو عمى
التعويض النقدي والدخوؿ إلى عالـ البطالة في ظؿ ضعؼ فرص العمؿ ،ولكف ىناؾ مف العماؿ مف
يرفض إعادة إدماجو بالعودة إلى منصب عممو ،مفضال في ذلؾ التعويض النقدي خاصة بعد فقد الثقة
في المستخدـ.
مما سبؽ ،يتضح جميا أنو ليس ىناؾ ما يجبر المستخدـ عمى إعادة إدراج العامؿ المسرح
تعسفيا ،وفي المقابؿ ال يمكف إجبار العامؿ عمى الرجوع إلى عممو واستئنافو تنفيذ االلتزامات التي كاف

1

وىو ما يستخمص مف عبارة " وفي حالة رفض أحد الطرفيف" التي وردت في نص المادة  4/73السابقة الذكر ،التي
تنص بشكؿ صريح عمى خضوع إعادة اإلدماج إلرادة الطرفيف.

2

قرار المحكمة العميا ،الغرفة االجتماعية ،رقـ ،303938الصادر بتاريخ  11ماي ،2005مجمة المحكمة العميا ،العدد
 ،01سنة  ،2005ص .165

3

قرار المحكمة العميا ،الغرفة االجتماعية ،رقـ ،295696الصادر بتاريخ  13أفريؿ ،2005مجمة المحكمة العميا ،العدد
 ،01سنة  ،2005ص .141
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يؤدييا قبؿ تسريحو ،لما في ذلؾ مف اعتداء عمى الحرية الشخصية لمعامؿ أو حرية العمؿ ،ومف إرغاـ
بالرجوع لمعمؿ قد ينعكس سمبا عمى مصمحة العمؿ.
الفقرة الثانية
آثار قبول إعادة اإلدمـــاج
بعد الحكـ ببطالف قرار التسريح يعرض عمى طرفي عالقة العمؿ إعادة اإلدماج ،فإذا لقي قبوال
مف الطرفيف يرجع األطراؼ إلى الحالة التي كانا عمييا قبؿ تاريخ اإلنياء ،ويعتبر عقد العمؿ كأنو لـ
ينقطع ،برجوع العامؿ إلى منصب عممو مع احتفاظو بجميع امتيازاتو المكتسبة.1
والمالحظ عمى نص المادة  4/73أف المشرع أدرج حؽ العامؿ في االمتيازات المكتسبة كأثر
لقبوؿ إعادة اإلدماج ،نظ ار لما ليذه األخيرة مف أىمية بالنسبة لمعامؿ ،دوف تقديـ أدنى فكرة
عمييا،باإلضافة إلى ذلؾ المادة  4/73ىي الوحيدة الذي ذكرت ىذا المصطمح ،ليذا تجدر اإلشارة إلى
أف االمتيازات المكتسبة مفيوـ مستمد مف القانوف الفرنسي ،لذلؾ ال بد مف الرجوع إلى االجتياد
القضائي الفرنسي مف أجؿ تعريفيا ،حيث عرفيا ىذا األخير بأنيا مجموعة االمتيازات الفردية
والجماعية المنصوص عمييا في القانوف أو في التنظيـ أو في عقد العمؿ أو في االتفاقية الجماعية
نذكر منيا االمتيازات المرتبطة بالحاالت المرضية واألمومة ،مختمؼ العطؿ ،العالوات واالستفادة مف
سكف وظيفي.2
وىو ما سار عميو االجتياد القضائي الجزائري ،حيث عرفيا بأنيا حقوقا قائمة وغير احتمالية
يستمدىا العامؿ إما مف القانوف ،واما مف النظاـ الداخمي ،واما مف عقد العمؿ ،واما مف اإلتفاقيات
الجماعية ،وكاف يستفيد منيا طيمة سرياف عالقة العمؿ ،وأنو عمى ىذا األساس تعتبر االمتيازات
المكتسبة بمثابة الحقوؽ المكتسبة.3

1

وىو ما أفادت بو المادة  4/73مف قانوف  ،11/90التي تنص فقرتيا الثالثة عمى أنو":إذا حدث تسريح العامل خرقا
ألحكام المادة  73أعاله ،يعتبر تعسفيا ،تفصل المحكمة المختصة ابتدائيا ونيائيا إما بإعادة إدماج العامل في المؤسسة مع
اإلحتفاظ بامتيازاتو المكتسبة."....

2

ذيب عبد السالـ ،مرجع سابؽ ،ص .521

3

قرار المحكمة العميا ،الغرفة االجتماعية ،رقـ  ،182539الصادر بتاريخ  18جانفي  ،2000المجمة القضائية ،العدد
 ،02سنة  ،2001ص .41
302

الباب الثاني/الفصل الثاني الحفاظ عمى مناصب العمل في مواجية التقمبات االقتصادية لمييئة المستخدمة

ولكف ىؿ االمتيازات المكتسبة التي تقصدىا المادة  4/73كؿ االمتيازات المكتسبة التي كاف
يتمتع بيا العامؿ قبؿ تسريحو فقط ،أو تمؾ التي اكتسبيا ابتداء مف تاريخ تسريحو تعسفيا إلى غاية
إعادة إدماجو؟.
في ىذا الشأف ،ذىبت ق اررات الغرفة االجتماعية لممحكمة العميا إلى أف االمتيازات المكتسبة التي
يتـ إفادة العماؿ بيا ىي تمؾ التي كاف يستفيد منيا العامؿ مف تاريخ تسريحو التعسفي إلى غاية النطؽ
بالحكـ ،1لذا يتعيف عمى القاضي تبييف ما ىي ىذه الحقوؽ ،وتحديدىا نقدا إف أمكف ذلؾ ،ألف عدـ
تقييـ ىذه االمتيازات نقدا سيؤدي ال محالة إلى إشكالية في تنفيذ الحكـ الصادر ،أما إف كانت غير
قابمة لمتقويـ بالنقود فيجب أف يوصفيا ،مثال أحقية العامؿ في استعماؿ سيارة المؤسسة.2
وعمى الرغـ مف حرص المشرع عمى ضماف االمتيازات المكتسبة لمعامؿ في حالة تسريحو
تعسفيا ،إال أنو وبيدؼ ضماف استم اررية المؤسسات االقتصادية بسبب مواجيتيا لصعوبات اقتصادية
سمحت بعض التشريعات العمالية لمشركاء اإلجتماعييف وفقا لشروط مضبوطة مسبقا االتفاؽ عمى
اإلنقاص مف الحماية القانونية المقررة لمعماؿ عف طريؽ التراجع عف ىذه االمتيازات المكتسبة المقررة
لمعماؿ ،عمى الرغـ مف كونيا محصنة مف أي تعديؿ إال بما ىو أصمح لمعامؿ ،ولكف ذلؾ وفقا لشروط
معينة ،3لكف المشرع الجزائري لـ يشر عمى إمكانية المستخدـ ىذا التراجع ضمف الوسائؿ التي تضمف
نيوض المؤسسة المستخدمة واستم ارريتيا مع الحفاظ عمى أكبر قدر ممكف مف عدد العماؿ ،عمى
الرغـ ما اشتممتو ىذه الوسائؿ مف تضحيات يقدميا العماؿ.
مف خالؿ دراسة المادة  ،4/73نجدىا تنص عمى إعادة اإلدماج مع اإلحتفاظ باالمتيازات
المكتسبة كأثر إللغاء قرار التسريح التعسفي دوف تحديدىا لمنصب العمؿ الذي يتـ فيو إعادة اإلدماج
ما إذا كاف نفس المنصب الذي كاف يشغمو أـ منصب عمؿ آخر ،فبالرجوع إلى غاية الحكـ بإعادة
1

قرار المحكمة العميا ،الغرفة االجتماعية ،رقـ  ،182539السابؽ الذكر ،الذي جاء فيو ما يمي ":حيث أف ما يمنح
لمعامؿ في ىذه الحالة بالذات أي عند الحكـ بإعادة اإلدماج بسبب الطابع التعسفي لمتسريح ليس التعويض وانما
األجور المتعمقة بالفترة التي لـ يعمؿ أثناءىا بسبب المستخدـ وكذلؾ ممحقات األجر واالمتيازات العينية التي يكوف قد
استفاد منيا".

2

بممييوب عبد الناصر ،التراجع عف االمتيازات الفردية المكتسبة لمعامؿ بسبب الظروؼ االقتصادية ،مداخمة في
الممتقى الوطني لمظروؼ االقتصادية لممؤسسة وأثرىا عمى عالقات العمؿ ،مرجع سابؽ ،ص ص .90 ،84

3

المرجع نفسو ،ص .88
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اإلدماج يمكف القوؿ أنو مف المفروض أف تتـ إعادة اإلدماج في نفس المنصب السابؽ لمعامؿ ،غير
أنو يمكف لممستخدـ إعادة إدماجو في منصب عمؿ آخر ولكف مماثؿ في األجر ،ألف إعادة اإلدماج
يحمؿ في طياتو ىدؼ أساسي وىو حفاظ العامؿ عمى مورد عيشو أال وىو األجر ،فمف غير الممكف
لمعامؿ أف يعارض ذلؾ طالما أف األجر الذي سيتقاضاه ىو نفسو.
بذلؾ ،يتمتع العامؿ بجميع الحقوؽ التي كاف يتمتع بيا عمى رأسيا الحؽ في األجر وكذلؾ زيادة
األجر إف كانت ىناؾ زيادة فيو خالؿ فترة تسريحو ،وكذلؾ الترقية والعالوات ،1ولكف يختمؼ األمر
بالنسبة األقدمية التي ال تحسب مف تاريخ الحكـ بالتسريح إلى تاريخ الحكـ باإلرجاع  ،فال تدخؿ تمؾ
الفترة في حساب األقدمية ألنو كاف متوقفا عف العمؿ ،إذ يشترط في احتساب األقدمية العمؿ الفعمي
والمستمر ،وبالتالي ال تحسب الفترة التي كاف فييا العامؿ مسرحا ،حتى واف كاف التسريح تعسفيا ،ألنيا
ال تعتبر فترة عمؿ.
وبالتالي الحكـ بإعادة اإلدماج وموافقة الطرفيف عميو يخوؿ لمعامؿ العودة لمواصمة عقد العمؿ
بالحالة التي كاف عمييا قبؿ اإلنياء بنفس عقد العمؿ المتوقؼ دوف الحاجة إلى إبراـ عقد جديد ،فيعود
لمنصب عممو بنفس العناصر التي تضمنيا العقد ،ولكف يمكف االتفاؽ مف جديد عمى بعض العناصر
االتفاقية مما يؤدي إلى إدخاؿ تعديؿ عمييا ،كتغيير مكاف العمؿ أو نوع المياـ المرتبطة بمنصب
عممو ،2ألف المستخدـ قد يكوف ألغى منصب العمؿ األصمي الذي كاف يشغمو العامؿ نظ ار لمظروؼ
االقتصادية التي مر بيا ،مما يضطره إلى إدماجو في منصب آخر مماثؿ في األجر ،وقد يتـ إرجاع
العامؿ إلى منصب عمؿ أقؿ حتى في األجر ألف ظروؼ الييئة المستخدمة ال تسمح ليا بفتح منصب
عمؿ مماثؿ في األجر ،ويكوف أماـ العامؿ إما القبوؿ بذلؾ المنصب األقؿ في األجر أو الرفض
واالكتفاء بالتعويض النقدي.
مما سبؽ ،حماية العامؿ وظيفيا وضماف استق ارره في منصب عممو ال يتحقؽ إال باعتبار إعادة
اإلدماج حقا لو ،ىذا الحؽ الذي كاف والزاؿ مف أولويات المطالب العمالية ،ولكف المشرع لـ يعتف
بتنظيـ ىذا الحؽ عمى النحو الذي يضمف استم اررية عالقة العمؿ وحفاظ العامؿ عمى منصبو في
1

ىدى لطيؼ العقيدي ،مرجع سابؽ ،ص .137

2

ىدفي بشير ،التعويض عف التسريح مف العمؿ بسبب تغيير الوضعية القانونية لممؤسسة المستخدمة ودوره في جبر
الضرر ،مرجع سابؽ ،ص .134
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مواجية الظروؼ االقتصادية المتقمب ،ليذا أقؿ ما يمكف قولو عف القواعد القانونية التي تنظـ إعادة
اإلدماج باعتباره التعويض العادؿ عند االنياء التعسفي أنيا تتميز باليشاشة ،نظ ار لتضعيؼ دور
القاضي فيو واخضاعو إلرادة الطرفيف ما يجعؿ منو تقنية مرنة في يد المستخدـ ،قد يضيع معيا حؽ
العامؿ في العودة إلى منصب عممو ،مكتفيا في ذلؾ بالتعويض النقدي.
الفقرة الثالثة
مدى أحقية العمال المسرحين اقتصاديا في إعادة التشغيل
األمر المثير لمجدؿ بمناسبة دراسة اجراء إعادة اإلدماج ىو أف المشرع لـ ينص عمى أحقية
العماؿ المسرحيف ألسباب اقتصادية في إعادة التشغيؿ إف توفرت مناصب عمؿ في المؤسسة مف
جديد ،نجده اكتفى بمنع المستخدـ مف تشغيؿ عماؿ آخريف في مناصب العمؿ المعنية بالتقميص مف
جديد حسب ما أفادت بو المادة /69ؼ 3مف قانوف  ،111/90ولكف ما أغفمو أف الصعوبات
االقتصادية التي تمر بيا الييئة المستخدمة مؤقتة فقط وبعدىا تزوؿ ،وىنا يستحيؿ الحديث عف منع
تشغيؿ عماؿ مف جديد ،ألنو قد يكوف مف الضروري ليا أف تمجأ إلى تشغيؿ عماؿ آخريف حسب
متطمبات الشغؿ.2
وىنا نجد اإلتفاقيات الجماعية لمعمؿ لـ تغفؿ ىذا العنصر حيث أقرت العديد منيا أولوية
العماؿ الذيف تعرضوا لمتسريح بسبب التقميص في إعادة التوظيؼ في المؤسسة في حالة الرجوع إلى
النشاط اإلقتصادي ،أو عند القياـ بتوظيفات جديدة ،3خاصة أف إعادة تشغيؿ العامؿ المسرح قد يكوف
في مصمحة المؤسسة بالدرجة األولى نظ ار لخبرتو المكتسبة طيمة فترة عممو بالمؤسسة ،ما يغنييا عف
نفقات جديدة نتيجة توظيؼ عماؿ جدد وتكوينيـ في الوظائؼ المطموبة ،وىو ما يؤكد مرة أخرى عمى
الدور الذي تمارسو االتفاقيات الجماعية في مجاؿ استقرار عالقات العمؿ.
1

تنص المادة /69ؼ 3عمى أنو":يمنع عمى أي مستخدم ،قام بتقميص عدد المستخدمين ،المجوء في أماكن العمل نفسيا
إلى توظيفات جديدة في األصناف المينية المعنية بالتقميص".

2

بممييوب عبد الناصر ،مبدأ تطبيؽ األحكاـ األكثر نفعا لمعامؿ في قانوف العمؿ الجزائري ،مرجع سابؽ ،ص .297

3

المادة  88مف االتفاقية الجماعية لمجزائرية لممياه.
أيضا المادة  151مف االتفاقية الجماعية لشركة طب العمؿ لمصناعات الكيربائية والغازية.
باإلضافة إلى المادة  59مف االتفاقية الجماعية لمشركة الوطنية لتسويؽ وتوزيع المواد البترولية نفطاؿ ،التي نصت
عمى أنو ...":يستفيد العامل الذي كان محل تسريح في إطار تقميص العمال من األولوية في حالة إعادة التشغيل".
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خالصة الباب الثاني
نخمص بالقوؿ بعد دراسة ىذا الباب الذي تمحور حوؿ التقمبات القانونية واالقتصادية لمييئة
المستخدمة وأثرىا عمى استم اررية عالقة العمؿ ،أف المشرع العمالي حاوؿ إرساء قواعد األماف اإلجتماعي
باتخاذ إجراءات حمائية تساىـ في تحقيؽ استم اررية عقد العمؿ ،في مواجية التقمبات القانونية واالقتصادية
التي تمر بيا الييئة المستخدمة.
حيث تعتبر قاعدة استم اررية عالقات العمؿ عند تغيير الوضعية القانونية لمييئة المستخدمة التي
أقرتيا المادة  74مف قانوف  ،11/90أىـ مظير يعكس الطابع الحمائي لقانوف العمؿ ،والتي خرج فييا
عف القواعد العامة بغية حماية العامؿ مف جية باستم اررية عالقة عممو ،وضماف استم اررية المؤسسة مف
جية أخرى ،في وقت أصبحت فيو صمة العامؿ بمؤسستو أقوى مف صمتو بالمستخدـ المتعاقد معو ،أيف
يجد المستخدـ الجديد نفسو مرتبطا بعقود عمؿ لـ يكف طرفا فييا نتيجة تطبيؽ ىذه القاعدة ،ىذه األخيرة
التي يخضع تطبيقيا إلى توافر شروط معينة ،كما أنيا ترتب التزامات متبادلة في ذمة الطرفيف ،أىما
انتقاؿ عقود العمؿ إلى المستخدـ الجديد بقوة القانوف بكؿ ما تحممو مف حقوؽ ،في مقابؿ ممارسة
المستخدـ الجديد لسمطتو التنظيمية بكؿ ما تحممو مف الحؽ في تعديؿ العقد أو حتى إنيائو.
مبرر منح فيو المشرع لممستخدـ عاما
ا
ومع ذلؾ ،يعتبر مرور الييئة المستخدمة بأزمات اقتصادية
كاف أو خاصا الحؽ في المجوء إلى تقميص العماؿ إذا بررت ذلؾ أسباب اقتصادية ،غير أف ىذا الحؽ
مقيد بإعداد المستخدـ جانبا اجتماعيا متضمنا األسباب االقتصادية التي دفعتو لمجوء إلى التقميص ،كما
يجب عميو أف يضمنو التدابير الواجب احتراميا قبؿ اتخاذ قرار التسريح االقتصادي ،والتي وردت في
المرحمتيف مف الجانب اإلجتماعي ،ىذه اإلجراءات التي تجسدت في شكؿ تدابير قانونية مف شأنيا تجنب
التسريح أو التقميص منو ،ولكف تركت الحرية فييا لممستخدـ بالمجوء إلى أحدىا أو كميا.
ومف أجؿ ضماف عدـ تعسؼ المستخدـ في المجوء إلى اإلنياء اإلقتصادي اعتبر القضاء ىو
ضامف ذلؾ ،خاصة مع إلغاء الرقابة اإلدارية السابقة ،التي لو وجدت لوفرت عمى العامؿ الكثير مف
الوقت واألعباء ،ألف الجياز القضائي يتدخؿ كحماية الحقة ،يكوف لمقاضي مف خالليا بسط رقابتو عمى
ق اررات المستخدـ لمتحقؽ مف شرعيتيا ،ىذا األخير الذي يكوف لو الحكـ بالتعويض النقدي أو إعادة إدماج
العامؿ ،عمى الرغـ مف اعتبار إعادة اإلدماج التعويض العادؿ الذي يمكف أف يحصؿ عميو العامؿ المسرح
تعسفيا ،إال أف ىذه التقنية تميزت بالمرونة ألف سمطة القاضي تقتصر عمى مجرد اقتراح اإلدماج ،أما
القرار النيائي لإلدماج متوقؼ عمى قبوؿ األطراؼ ،مما يعطي لإلنياء االقتصادي بعدا أخطر وأعمؽ ،في
ظؿ ظروؼ ضعفت فييا فرص العمؿ ،وتطورت فييا صعوبات المؤسسات المستخدمة.
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خــاتــمة
خاتمـــــة
من خالل دراستنا لموضوع إشكالية الحفاظ عمى منصب العمل في التشريع الجزائري ،نصل إلى
أن تشريع العمل الجزائري تبنى مجموعة من الضمانات التي تيدف إلى حماية منصب العمل انطالقا
من ضمان استم اررية عالقة العمل ،التي تتضمن األجر والضمانات االجتماعية ،ما لم تعترض العالقة
التعاقدية سببا من األسباب القانونية النتيائيا.
فمن أجل مواكبة التطورات العالمية سارع أصحاب العمل إلى التخمص من عدد كبير من
العمال ،مقابل المجوء إلى يد عاممة أكثر تأىيال ،وليذا كان التكوين المستمر ىو الوسيمة التي تحد من
ذلك ،فيؤدي التكوين إلى تحقيق العمالة الكاممة والمحافظة عمى استقرارىا ،ألن المجوء إلى تكوين
العنصر البشري بواسطة التكوين المستمر المتخصص لمعمال ىو االستثمار الحقيقي الذي بواسطتو
تستقر عالقات العمل ،وتضمن المؤسسة بقاءىا في عالم المنافسة ،وتحقيق أقصى كفاءة لتسييل
حصول المؤسسات عمى العمالة المطموبة والمناسبة ،ىذا كمو في ظل عولمة معاصرة تستمزم توافر يد
عاممة متكيفة مع األوضاع والظروف المتغيرة التي تفرضيا التطورات العالمية خاصة مع تطور
التكنولوجيا ،فمن غير المعقول في ظل كل تمك التغيرات أن تدوم الكفاية المينية لمعامل مدى الحياة
ميما كان مصدرىا ،تكوينا أوليا كان أو ناتجا عن الممارسة المينية ،ليتجنب العامل بعدىا بفضل
التكوين المستمر الدخول إلى عالم البطالة وتحقيق استق ارره الميني ،سواء كان ىذا التكوين من طرف
العامل أو مقر ار من الييئة المستخدمة ،ومن ذلك أصبح التكوين المستمر وسيمة لمحفاظ عمى منصب
العمل.
وعمى الرغم من أىمية التكوين المستمر الذي يكون بمبادرة الييئة المستخدمة ،والذي يعتبر من
مظاىر حرص المشرع عمى حماية منصب العمل ،إال أنو لم يعتن بيذا النوع من التكوين واكتفى
بإقرار التكوين الميني كحق من الحقوق المقررة لمعمال ،دون تحديد مفيوم ىذا التكوين أو اليدف منو
أو حتى إجراءات المجوء إليو تاركا األمر لمتفاوض الجماعي عن طريق اإلتفاقيات الجماعية
لمعمل،ىذه األخيرة التي أكممت ما جاء بو قانون العمل بتنظيميا لعممية التكوين حسب خصوصية
النشاط الذي تقوم بو كل مؤسسة ،من خالل تنظيميا لمدتو وأنواعو وأىم الحقوق التي يتمتع بيا العامل
أثناء فترة تمقيو التكوين ،ولكنو يبقى مرىونا بإرادة الييئة المستخدمة.
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خــاتــمة
كما أراد المشرع تدعيم حق العامل في العمل واستم اررية عالقة عممو عن طريق تكريس مبدأ
ديمومة عالقة العمل بجعل عقد العمل الغير محدد المدة ىو األساس ،مع إمكانية المجوء استثناء إلى
التعاقد لمدة محددة في حاالت محددة قانونا ،والتي أخضعيا إلى رقابة مفتشية العمل ،ىذه الرقابة
القبمية التي لعبت دو ار كبي ار في حماية العامل من تعسف المستخدم في ظل ىذا النوع من العقود ،وىو
ما تجمى بالسمطة التي تممكيا مفتشية العمل في المطالبة بإعادة تكييف عقد العمل من محدد المدة إلى
غير محدد المدة ،وبالتالي تغيير الطبيعة القانونية لمعقد من محدد المدة إلى غير محدد المدة كنتيجة
لخرق قواعد العقد المحدد المدة ،ىذا التغيير في طبيعة العقد الذي يكون بقوة القانون.
ولكن الصياغة التي جاءت عمييا المادة  12من قانون  11/00المعدل والمتمم ،ىذه المادة
التي حددت حاالت إبرام عقد العمل المحدد المدة ،ساىمت في توسيع مجال إبرام عقد العمل المحدد
المدة عمى حساب الغير محدد المدة ،نتيجة الغموض الذي يكتنف ىذه المادة ،إذ يمكن إدخال أي
نشاط ضمن الحاالت الخمس التي يمكن بشأنيا إبرام عقد عمل محدد المدة ،ألن مفيوم تمك الحاالت
جاء واسعا ،كما ىو الحال مثال في الحالة الخامسة المضافة بعد تعديل المادة  12السابقة ،حيث
منحت لممستخدم الحق في المجوء إلى تحديد مدة العقد إذا تعمق األمر بنشاطات وأشغال ذات مدة
محدودة أو مؤقتة بحكم طبيعتيا ،ولكنو أغفل تحديد قائمة تمك النشاطات واألشغال ذات المدة المؤقتة
أو المحددة عمى الشكل الذي يضمن عدم خروج عقد العمل محدد المدة عن كونو مجرد استثناء.
غير أن القول بأن استفادة العامل من إعادة تكييف عقده إلى عقد غير محدد المدة تكون بقوة
القانون ال يعني أن ذلك يحدث تمقائيا ،أي أن ىذه المسألة ال يثيرىا القاضي تمقائيا ،وانما البد من
مطالبة ذي مصمحة ،وذلك أثناء سريان العقد وتنفيذه ،ألنو ال يمكن المطالبة بإعادة تكييف عقد
منتيي ،إذ تكون ىذه المطالبة من قبل العامل أو حتى مفتش العمل المختص إقميميا خالل ممارستو
لرقابتو القبمية ،وىو ما يعني تقمص الدور الرقابي لمقاضي في مجال ىذا النوع من العقود حتى ال
يتحول اإلستثناء إلى قاعدة.
بالمقابل ،ديمومة عالقة العمل عن طريق التعاقد بعقد غير محدد المدة ال تعني تأبيد عالقات
العمل باستم ارريتيا مدى الحياة ،ألن ذلك يتنافى ومبدأ حرية العمل ،فالعامل محمي باستم اررية عالقة
عممو ما لم يرتكب خطأ مينيا جسيما ،ىذه الحالة التي قد تصل بالعامل إلى فقدان منصب عممو ،عن
طريق إعمال المستخدم لسمطتو التأديبية التي أحاطيا المشرع بضمانات حتى ال يكون المستخدم
متعسفا في استعمال سمطتو ،ولكن ىذه الضمانات نسبية نوعا ما خاصة إذا نظرنا إلى قائمة األخطاء
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خــاتــمة
الجسيمة ،التي لم يكتف القانون فقط بذكرىا بل يحددىا النظام الداخمي أيضا ،وىو ما ساىم في توسيع
سمطة المستخدم في مجال التسريح التأديبي.
وعمى الرغم من تقييد سمطة المستخدم في المجوء إلى ىذا النوع من التسريح ،إال أن ىذه القيود
غير فعالة خاصة مع عدم ضبط اإلجراءات التي تسبق عممية التسريح التأديبي ،كما ىو الحال بتقييد
العامل محل التسريح في حالة استعانتو بزميل لو أن يكون تابعا لمييئة المستخدمة ،وىو ما يضعف
من ىذه الضمانات ،ألن زميمو التابع لنفس الييئة المستخدمة قد يتكتم عن الحقيقة خوفا لما قد
يتعرض لو من مضايقات من المستخدم ،فيضعف ىذا التقييد من ىذه الضمانات.
كل ذلك زاد من قوة وتسمط المستخدم في تحديد مدة العقد سواء من حيث نوع العقد المبرم أو
من حيث مدى استم ارريتو ،باستعمال حقو في اإلنياء ،ما وضع العامل تحت رحمة المستخدم في ظل
تضارب المصالح بينو وبين العامل.
باإلضافة إلى ما سبق ،أراد المشرع تدعيم ضمانات العامل في الحفاظ عمى منصب عممو
واستم اررية عالقة عممو عن طريق جعل التوقف عن العمل رخصة قانونية يستفيد بموجبيا العامل من
تعميق عالقة عممو دون أن يؤثر ذلك عمى عممو ،حيث يمكن لمعامل أن يستفيد من تعميق عالقة عممو
لمدة معينة عند توقف تنفيذ االلتزام من قبمو أو حتى من الييئة المستخدمة ،وفقا لمحاالت التي نص
عمييا القانون أو االتفاقيات الجماعية ،وبعدىا يعاد إدراج العامل قانونيا في منصب عممو أو في أي
منصب عمل مماثل في األجر بعد انقضاء مدة التعميق ،وىو ما أكدتو المادة  56من قانون .11/00
وعمى الرغم من كون وضعية التعميق تسمح لمعامل بقوة القانون العودة إلى عممو باستفادتو من
إعادة إدماجو ،إال أن القانون نصب اىتمامو في تنظيمو ليذه الوضعية عمى حماية األجر أكثر من
منصب العمل ،ليقر بحق العامل في الرجوع إلى منصب عممو أو منصب مماثل في األجر ،مما يعني
إمكانية تغيير منصب العمل الميم توافر نفس األجر ،ما يؤكد تركيز المشرع عمى ضمان عالقة العمل
واألجر المقابل ليا وليس مكان العمل ،ألن مكان العمل أصبح مسألة متغيرة وغير ثابتة ،مرتبطة
بوضعية العامل والنشاط االقتصادي لمييئة المستخدمة.
ولكن ىناك بعض اإلشكاالت التي تطرحيا بعض الحاالت المتعمقة بتعميق عالقة العمل ،التي
قد تصل لفقدان العامل لمنصب عممو ،خاصة حالة المرض الطويل التي يستحيل فييا إعادة إدماجو
في نفس المنصب نظ ار إلصابتو بعجز يحول بينو وبين أداء العمل الذي كان يمارسو من قبل ،أي أن
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قدرات العامل أصبحت ال تتناسب مع المنصب الذي كان يشغمو ما يفتح المجال في ىذه الحالة
لممستخدم الذي في كثير من األحيان يمجأ إلى التخمي عن العامل ،مما يتطمب تدخل المشرع لتنظيم
مثل ىذه الحاالت حتى ال تخرج عن اليدف من إقرارىا.
ويبقى أىم مظير في حماية منصب العمل وفي دعم مبدأ استقرار عالقات العمل ،ذاك الذي
نظم من خاللو المشرع مصير عالقة العمل عند تغيير الوضعية القانونية لمييئة المستخدمة ،إذ سعى
المشرع إلى حماية مطمب أساسي من مطالب العمال بتكريسو قاعدة استم اررية عالقة العمل عند تغيير
الوضعية القانونية لمييئة المستخدمة ،متجاو از في ذلك القواعد المعمول بيا في القانون المدني ،ألن
اليدف األساسي من ىذه القاعدة ىو محو آثار التغيير وكأن شيئا لم يكن بالنسبة لمعمال ،ىذه القاعدة
التي لم تكن وليدة قانون  11/00فقط ،بل ىي قاعدة مكرسة حتى في القوانين السابقة لو ،ومن يريد
إنياء عالقة العمل بإرادتو المنفردة فما عميو إال احترام اإلجراءات القانونية المكرسة في القواعد العامة.
وعمى الرغم من تكريس قاعدة استم اررية عقود العمل صراحة في المادة  47إال أنيا تبقى قاصرة
عن حماية منصب العمل ،ألن المشرع نص عمى ىذه القاعدة دون توضيح المقصود بتغيير الوضعية
القانونية لمييئة المستخدمة ،وال حتى أسباب ىذا التغيير أو حاالتو ولو عمى سبيل المثال ،تاركا األمر
لمسمطة التقديرية لممستخدم والقضاء في حالة ما إذا أراد العامل المطالبة بحقو ،ىذا في ظل نقص
االجتياد القضائي الذي يخص الموضوع ،إذ يكاد أن يكون منعدما.
ناىيك عن إغفال المشرع لتنظيم مصير حقوق العمال بعد تغيير المستخدم ،باعتبارىا من
العناصر الجوىرية المرتبطة بمنصب العمل ،سواء تعمق األمر بالحقوق الفردية أو الجماعية ،وكما
رأينا تثير حالة االندماج كحالة من حاالت تغيير الوضعية القانونية لمييئة المستخدمة ،وأكثرىا انتشا ار
تعقيدات وصعوبات عممية كثيرة ،السيما إذا تعمق األمر بمصير اإلتفاقيات الجماعية والنظام الداخمي
بعد االندماج ،إذ من المفروض أن عقود العمل تعدل تمقائيا دون المجوء إلى التفاوض أو االتفاق مع
العمال المعنيين في حالة ما إذا كانت اإلتفاقيات الجماعية السارية تممي قواعد أكثر نفعا لمعامل من
تمك التي تضمنيا العقد أو اإلتفاقيات األخرى ،إال أن الواقع العممي يشيد الكثير من الشكاوى والقضايا
المتعمقة بعدم استفادتيم من األحكام األكثر نفعا التي تقررىا االتفاقية الجماعية السارية في المؤسسة
الدامجة نتيجة عدم التنظيم القانوني ليا وترك األمر لسمطة المستخدم الجديد.
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كما نجد أن المادة  47تضمنت حماية منصب العمل باستم اررية عقود العمل عند تغيير
الوضعية القانونية لمييئة المستخدم بشرط أن تكون عقود العمل المعنية سارية عند حدوث التغيير ،مع
إضافة القضاء شرط استم اررية النشاط االقتصادي ،ىذا الشرط الذي عرف عدة تطورات في ظل ندرة
االجتياد القضائي الجزائري المتعمق بشرط استمرار النشاط االقتصادي ،لذا نرى بأنو آن األوان عمى
تأطيره بالنص عميو صراحة ،حتى ال يشكل ثغرة تستغل من طرف المستخدم الجديد إلنياء عقود
العمل في حالة تغيير النشاط.
وبيذا ،ال تشكل المادة  47ضمانة حقيقية لمعمال في مواجية تغيير الوضعية القانونية لمييئة
المستخدمة ،إذ أن تطبيق قاعدة استم اررية عقود العمل التي تضمنتيا ىذه المادة ال يحمي العامل من
التسريح وفقدان منصب عممو متى وجد سبب حقيقي وجدي لذلك ،وىو ما يخول لممستخدم الجديد
ممارسة حقو في إنياء بعض أو كل العمال دون أن يجد نفسو ممتزما بقيود أكثر مما تقرره القواعد
العامة.
يضاف إلى ما سبق ،أن المشرع عمل عمى حماية أكبر عدد ممكن من مناصب العمل في
مواجية التقمبات االقتصادية التي قد تمر بيا الييئة المستخدمة ،ومن أجل ذلك أصدر مرسوما تشريعيا
كامال ىدفو األساسي الحفاظ عمى الشغل وحماية األجراء الذين قد يفقدون عمميم ألسباب ال إرادية
اقتصادية ،وعمى الرغم من ىدفو المنشود إال أنو لم يحدد مفيوم السبب اإلقتصادي الذي قد يصل
بالعامل إلى فقدان منصب عممو ،وال حتى شروط تحققو ،ىذا السبب الذي وضعت في مواجيتو عدة
آليات وتدابير قانونية تعمل قدر اإلمكان عمى الحفاظ عمى الشغل ،انطالقا من تحقيق التوازن بين
الجانبين اإلقتصادي واالجتماعي ،إذ يجد تحقيق ىذا التوازن تبريره في أن حماية مناصب العمل
مرىونا ببقاء المؤسسة ،ألن انييار المؤسسة نتيجتو الحتمية إلغاء كل مناصب العمل ،وكما يبدو أن
المشرع قد ترك مفيوم السبب االقتصادي دون تحديد نتيجة تميز ىذا المفيوم بعدم الثبات وتغيره حسب
األوضاع االقتصادية السائدة.
كما أن استقرار عالقات العمل في ظل اقتصاد السوق الذي يكرس مبدأ الحرية الفردية وازالة
التنظيم عمى قانون العمل يكمن في الجانب االجتماعي أو كما سماىا المشرع الفرنسي بخطة الحفاظ
عمى مناصب العمل ،ىذا المصطمح الذي نراه األقرب واألكثر تناسبا مع عنوان المرسوم واليدف
المرجو منو ،وىو ما يالحظ عمى مضمون ىذا الجانب االجتماعي ،ألنو يتضمن التدابير اليادفة
لتجنب التسريح لسبب اقتصادي أو التقميل من عدد التسريحات ،إذ يجعل ىذا الجانب من الحفاظ عمى
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الشغل ىو األصل استثناؤه المجوء إلى التسريح ،ولكن ما يؤخذ عمى الجانب االجتماعي أنو تميز بتركو
لممستخدم الحرية في األخذ بأحد اإلجراءات ،ما يضع العامل تحت رحمة المستخدم ،وىو ما قد
يعرضو لفقدان منصب عممو.
ومن بين الوسائل الفنية التي تؤدي إلى االستقرار الوظيفي لمعمال والحد من حاالت إنياء العقد
التي تبناىا المشرع الجزائري ،الرقابة عمى شرعية اإلنياء من طرف المستخدم لمحد من حاالت اإلنياء
التعسفي لمعقد ،ألن التعسف يجد لو وجودا أكثر في عقود العمل مقارنة بالعقود األخرى ،باإلضافة إلى
توقيع جزاءات عمى أصحاب العمل في حالة التسريح التعسفي ،ألن محاولة تحقيق التوازن بين طرفي
عالقة العمل وتحقيق األمن االقتصادي لمعامل أصبحت ضرورة تفرضيا التطورات االقتصادية ،وىو
ما تجمى بإعمال الرقابة عمى إنياء المستخدم لعالقة العمل ،خاصة في مجال اإلنياء ألسباب
اقتصادية ،والتي أقرىا المشرع لتأمين استقرار العامل في عممو.
إال أن غياب الرقابة اإلدارية المسبقة عمى مشروعية التسريح االقتصادي التي كانت تمارسيا
مفتشية العمل جعل ىذا النظام القانوني المقرر لحماية العامل من تعسف المستخدم في المجوء إلى
التسريح اإلقتصادي نظاما قانونيا غير مجديا ،خاصة أن ىذا النوع من الرقابة يسمح بتدخل مفتشية
العمل في وقت لم تنتو فيو عالقة العمل بعد ،كما كان عميو الحال في القوانين السابقة ،وىو ما يساىم
في ضمان استم اررية عالقة العمل.
ألن الرقابة التي تمارسيا السمطة القضائية ليست ليا أثر كبير في إعادة إدماج العامل ،الذي
ييدف أساسا إلى حفاظ العامل عمى عممو واستق ارره فيو ،كما رأينا ذلك ،لكونيا تتم في الوقت الذي
تصبح فيو عالقة العمل منتيية ال يستطيع القاضي اإللزام بإعادة بعثيا من جديد والمحافظة عمى
استمرارىا ،إال أن قيمتيا ودورىا في الحفاظ عمى عالقات العمل ال يمكن إنكاره بصورة مطمقة ،السيما
وأن قانون عالقات العمل في أغمب نصوصو ذىب إلى إقرار حماية العامل الطرف الضعيف في ىذه
العالقة وبدرجة أقل حماية الحرية التعاقدية لمطرفين ،وىو ما يدعو إلى تعزيز فكرة إعادة إدماج العامل
المسرح تعسفيا.
باإلضافة إلى غياب نصوص خاصة بالجزاء المقرر عمى عدم وجود السبب الحقيقي والجدي
وجزاء عدم احترام إجراءات التسريح االقتصادي ،ناىيك عن مرونة تقنية التعويض العيني المتمثل في
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إرجاع العامل ألن سمطة القاضي تقتصر عمى مجرد اقتراح اإلدماج ،أما القرار النيائي لإلدماج
متوقف عمى قبول األطراف.
فالطابع الجوازي إلجراء إعادة اإلدماج يعرض العامل إلى التسريح التعسفي ،لضعف الرقابة
القضائية عمى التسريح ألسباب اقتصادية دون مبرر قانوني ،أضف إلى ذلك إعادة إدماج العامل
مرتبط بقبول المستخدم ،مما يجعل العامل تحت رحمة المستخدم.
كل ذلك ،يجعل من التسريح االقتصادي مشكمة تتطمب التدخل القانوني بما يتناسب مع
األوضاع االقتصادية السائدة.
وبذلك ،يمكن القول أن الضمانات التي تبناىا المشرع الجزائري الستم اررية عالقة العمل بضمان
منصب العمل ،ال ترقى بأن تشكل نظاما قانونيا متكامال يحمي منصب العمل ويضمن لمعامل
استم اررية عالقة عممو في مواجية الظروف االقتصادية المتطورة من جية ،وفي مواجية تعسف
أصحاب العمل من جية أخرى ،خاصة مع اتجاه قانون العمل نحو تحقيق التوازن في عالقات العمل
والتخمي التدريجي عن طابعو الحمائي.
وليذا في نظرنا المشرع مدعو إلى:
 تنظيم عممية التكوين المستمر المقدم من طرف الييئة المستخدمة ،لما ليذا األخير من أىميةعمى طرفي عالقة العمل معا ،خاصة باعتباره تقنية لرفع الكفاءة المينية لمعمال في مواجية التطورات
التقنية والتكنولوجية ،وىو بذلك آلية لمحفاظ عمى منصب العمل.
 تقييد سمطة المستخدم في تسريح العامل بسبب ضعف كفاءتو المينية ،بجعمو آخر إجراء بعدعدم توافر منصب يتناسب مع قدراتو ،أو إخضاعو لتكوين يسمح بتطوير مؤىالتو والتأقمم مع الميام
الجديدة المسندة إليو ،أو حتى التخفيض من رتبة العامل.
 التدخل إلعادة ضبط حاالت إبرام عقد عمل محدد المدة ،عن طريق تحديد المقصود بكلحالة ،مما يرفع المبس والغموض الذي يعترييا ،حتى ال يتحول اإلستثناء إلى قاعدة ،وىو ما يضمن
تحقيق الموازنة بين مبدأ المرونة في التشغيل وضمان مبدأ استم اررية عالقة العمل.
 تحديد عدد المرات التي يسمح فييا بتجديد عقد العمل المحدد المدة ،بما يضمن حق العاملفي استم اررية عالقة عممو عن طريق الحصول عمى منصب عمل دائم.
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 وضع معايير التمييز بين الخطأ الجسيم الذي يؤدي إلى التسريح التأديبي وبين الخطأالبسيط.
 إعادة ترتيب اإلجراءات الواجب عمى المستخدم إتباعيا قبل المجوء إلى عممية التسريحالتأديبي ،بدأ بالسماع لمعامل الذي يمكنو االستعانة بزميل لو ،دون اشتراط تبعيتو لمييئة
المستخدمة،وصوال إلى تبميغ العامل بقرار التسريح في حالة ثبوت ارتكابو لخطأ جسيم.
 وضع نصوص واضحة تبرز أثر القوة القاىرة عمى عالقة العمل. تنظيم الحاالت التي تتغير فييا الوضعية القانونية لمييئة المستخدمة ،وذكرىا ولو عمى سبيلالمثال ،وعدم ترك نص المادة  47من قانون 11/00عاما كما ورد ،نظ ار لما يحتويو ىذا النص من
قاعدة ميمة تضمن الحفاظ عمى مناصب العمل في حالة تغيير الوضعية القانونية لمييئة
المستخدمة،وىو ما يسيل األمر عمى القضاء.
 تحميل المستخدم الجديد المسؤولية عن التسريح التعسفي الذي تم قبل انتقال المؤسسة إليوإذا كان بالتواطؤ مع المستخدم القديم ،من أجل منح ضمانات أكثر الستمرار عقود العمل عند تغيير
الوضعية القانونية لمييئة المستخدمة.
 ضرورة النص عمى أىم الحقوق التي تنتقل مع العامل بعد تغيير الوضعية القانونية لمييئةالمستخدمة.
 تحديد معايير تقدير السبب اإلقتصادي الموجب لمتسريح اإلقتصادي. إخضاع التسريح اإلقتصادي لمرقابة القبمية لمفتشية العمل لمتأكد من شرعية التسريحاإلقتصادي.
 عدم ترك حرية األخذ بأحد التدابير الواردة في الجانب اإلجتماعي لممستخدم ،والنص عمىإلزامية المرحمة األولى قبل المجوء إلى المرحمة الثانية.
 جعل إعادة إدماج العامل بعد تسريحو تعسفيا إلزاميا عمى المستخدم ،إال في حالة عدم قبولالعامل لذلك.
 النص عمى أولوية تشغيل العمال المسرحين ألسباب اقتصادية في حالة تحسن الوضعيةاالقتصادية لمييئة المستخدمة.
وفي األخير يمكن القول أن قانون العمل حتى ولو تضمن محاولة تحقيق التوازن في عالقات
العمل إال أنو يبقى ذو طابعا حمائيا ،ألن ضمان استقرار المؤسسة ىو ضمان استقرار العامل ،ولكن
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األوضاع االقتصادية ساىمت في ضعف ىذه الحماية وجعمت منو نظاما قانونيا ىشا ،خاصة مع
نصوص قانون العمل الجزائري التي أصبحت ال تتناسب مع التطورات االقتصادية والتكنولوجية
المتسارعة ،وأصبحت نصوصو قاصرة عن تحقيق الحماية االجتماعية لمعامل بضمان استم اررية عالقة
عممو ،تاركا المجال لالتفاقيات الجماعية لمعمل باعتبارىا ثمرة التفاوض الجماعي ،فصحيح أن فتح
باب الحوار والتفاوض ىو آلية تضفي المرونة عمى عالقات العمل وتسمح في كثير من األحيان بسد
الثغرات التي تركيا المشرع ،ولكن ىذا ال يغني عن ضرورة وجود تشريعا عماليا فعاال يضمن لمعامل
الحفاظ عمى منصب عممو ،خاصة باعتبار أن ىذه اآللية المتمثمة في النظام اإلتفاقي أثبتت فعاليتيا
أكثر في الدول المتقدمة ،وىو ما يتحقق بإعادة تشغيل المنظومة بقانون عمل جديد ،وتبني العولمة
وفق خصوصيات الدولة وبما يتناسب مع األوضاع السائدة ،وليس مجرد تعديل فقط.
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قائمة المراجع

قائمة المراجع
أوال -بالمغة العربية
أ .الكتب
 -1أحمد شوقي محمد عبد الرحمان ،شرح قانون العمل الجديد والتأمينات االجتماعية في الفقو والقضاء
المصري والفرنسي ،منشأة المعارف ،اإلسكندرية .2008

 -2أحمية سميمان ،التنظيم القانوني لعالقات العمل ،ج ،01ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر.2010
 -3أحمية سميمان ،الوجيز في قانون عالقات العمل في التشريع الجزائري ،ديوان المطبوعات الجامعية،
الجزائر.2012
 -4أكمون عبد الحميم ،تحرير العقود اإلدارية والمينية في ظل تشريع العمل والقانون اإلداري ،قصر
الكتاب ،البميدة .2007

 -5بخدة ميدي ،التنظيم القانوني ألوقات العمل في التشريع الجزائري ،دار الجامعة الجديدة ،اإلسكندرية
.2014

 -6بربارة عبد الرحمان ،شرح قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية ،منشورات بغدادي ،الجزائر .2009
 -7بشير ىدفي ،الوجيز في شرح قانون العمل الجزائري ،دار الجسور ،ط  ،02الجزائر.2003
 -8بطاىر أمال ،النظام القانوني لحماية األجور في القانون الجزائري ،دار الجامعة الجديدة ،اإلسكندرية
.2013
 -9بمولة الطيب و بمولة جمال ،انقطاع عالقة العمل ،منشورات بيرتي ،الجزائر .2005
 -10بن صاري ياسين ،التسريح التأديبي في تشريع العمل الجزائري ،دار ىومة ،الجزائر .2005
 -11بن صاري ياسين ،عقد العمل محدد المدة ،دار ىومة ،الجزائر .2004
 -12بن عزوز بن صابر ،االتفاقيات الجماعية لمعمل في التشريع الجزائري والمقارن ،دار الحامد لمنشر،
عمان .2011
 -13بن عزوز بن صابر ،مبادئ عامة في شرح قانون العمل الجزائري ،دار الجامعة الجديدة،
اإلسكندرية .2010
 -14بن عزوز بن صابر ،نشأة عالقة العمل الفردية في التشريع الجزائري والمقارن ،دار الحامد لمنشر،
عمان .2011
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 -15بناني محمد سعيد ،قانون الشغل بالمغرب في ضوء مدونة الشغل المغربية -عالقات الشغل
الفردية ،-ج  ،02المجمد األول ،مطبعة النجاح الجديدة ،المغرب .2007

 -16بوحميدة عطاء اهلل ،التسريح لسبب اقتصادي -مفيومو ،إجراءاتو وآثاره ،-ديوان المطبوعات
الجامعية ،الجزائر .2009

 -17بوعبيد الترابي ،مبدأ استقرار الشغل في حالة تغيير الوضعية القانونية لممشغل ،مكتبة دار السالم،
ط ،01الرباط .2013

 -18جاىمي عبد العزيز ،الرعاية االجتماعية العمالية في التنظيمات الصناعية ،مركز الكتاب
األكاديمي ،األردن .2016
 -19حبش محمد حبش ،الخصخصة وأثرىا عمى حقوق العاممين بالقطاع العام ،منشورات الحمبي
الحقوقية ،بيروت .2011
 -20حسن عبد الرحمان قدوس ،إنياء عالقات العمل ألسباب اقتصادية ،مكتبة الجالء الجديدة،
المنصورة .1990

 -21حسني المصري ،اندماج الشركات وانقساميا-دراسة مقارنة ،دار الكتب القانونية ،مصر .2007
 -22حسين عبد المطيف حمدان ،قانون العمل -دراسة مقارنة ،-منشورات الحمبي الحقوقية ،لبنان
.2009
 -23خالد السيد محمد عبد المجيد موسى ،الوسيط في شرح نظام العمل في المممكة العربية السعودية،
مركز الدراسات العربية ،المممكة العربية السعودية .2015

 -24خالفي عبد المطيف ،الوسيط في مدونة الشغل ،الجزء األول ،عالقات الشغل الفردية ،المطبعة
والوراقة الوطنية ،ط ،1مراكش .2004

 -25خميفي عبد الرحمان ،الوجيز في منازعات العمل والضمان اإلجتماعي ،دار العموم ،عنابة .2008
 -26دغمان محمد رياض ،النظام العام في عالقات العمل– دراسة مقارنة ،-المؤسسة الحديثة لمكتاب،
ط ،01بيروت .2015

 -27ذيب عبد السالم ،قانون العمل الجزائري والتحوالت االقتصادية ،دار القصبة لمنشر ،الجزائر
.2003

 -28راشد راشد ،شرح عالقات العمل الفردية والجماعية في ضوء التشريع الجزائري ،ديوان المطبوعات
الجامعية ،الجزائر .1991
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 -29سامي عبد اهلل الدريعي ،ضوابط فصل العامل ألسباب اقتصادية في القانون الفرنسي -دراسة
تأصيمية وتحميمية مع بيان موقف المشرع الكويتي من الفصل ألسباب اقتصادية ،-مجمس

النشر العممي ،الكويت .2002
 -30سايس جمال ،االجتياد الجزائري في المادة االجتماعية ،ج ،02منشورات كميك ،الجزائر .2013
 -31سيد عيد نايل ،الوسيط في شرح نظامي العمل والتأمينات االجتماعية في المممكة العربية السعودية،
منشورات جامعة الممك سعود ،الرياض .1996

 -32صالح عمي عمي حسن ،حماية الحقوق العمالية– دور تفتيش العمل وأثره في تحسين شروط
وظروف العمل ،-دار الجامعة الجديدة ،اإلسكندرية .2013
 -33طربيت سعيد ،السمطة التأديبية لممستخدم في ظل قانون عالقات العمل ،دار ىومة ،الجزائر
.2013
 -34عبد الرزاق السنيوري ،الوسيط في شرح القانون المدني -مصادر االلتزام ،-ج ،01دار إحياء التراث
العربي ،لبنان ،دون سنة النشر.

 -35عجة الجياللي ،الوجيز في قانون العمل والحماية االجتماعية ،دار الخمدونية ،الجزائر .2005
 -36عمي محمد الحميدي السعدي ،وقف العقد ،مركز الدراسات العربية لمنشر والتوزيع ،مصر .2017
 -37عمر عمي الشامسي ،فسخ العقد ،المركز القومي لإلصدارات القانونية ،مصر .2010
 -38غالب عمي الداودي ،شرح قانون العمل ،دار الثقافة لمنشر والتوزيع ،ط ،01األردن .2011
 -39فياللي عمي ،االلتزامات -النظرية العامة لمعقد ،-موفم لمنشر ،الجزائر .2010
 -40قدادة خميل أحمد حسن ،الوجيز في شرح القانون المدني الجزائري ،ج ،01ديوان المطبوعات
الجامعية ،الجزائر.1992

 -41قدري عبد الفتاح الشياوي ،ضوابط الحبس االحتياطي ،منشأة المعارف  ،مصر .2003
 -42القريشي جالل مصطفى ،شرح قانون العمل الجزائري-عالقات العمل الفردية ،-ج ،01ديوان
المطبوعات الجامعية ،الجزائر .1984

 -43كمير كورسال وآخرون ،قانون المؤسسات ،منشورات بيرتي ،الجزائر .2005
 -44مجدي عبد اهلل ش ارره ،عالقات العمل الفردية ،مؤسسة فريديريش ايبرت(مكتب مصر) ،مصر
.2016
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 -45محمد بن براك الفوزان ،العسيف المثقف في نظام العمل ،مكتبة القانون واالقتصاد ،الرياض
.2015

 -46محمد حسين منصور ،قانون العمل في مصر ولبنان ،دار النيضة العربية لمطباعة والنشر ،بيروت
.1990

 -47محمد حسين منصور ،قانون العمل ،منشورات الحمبي الحقوقية ،ط ،01لبنان .2010
 -48محمد شريف عبد الرحمان أحمد ،أركان عقد العمل ،دار النيضة العربية ،القاىرة .2008
 -49محمد عبد اهلل الظاىر ،الضرورات التي تفرضيا سياسة الخصخصة في مجال عالقات العمل،
منشورات الحمبي الحقوقية ،بيروت .2004
 -50محمد عمي عثمان الفقي ،استحالة تنفيذ االلتزام وآثارىا  -دراسة مقارنة بين الفقو اإلسالمي والقانون
المدني ،-دار النيضة العربية ،مصر .1995
 -51مرابط عياش عزوز ،الكفاءة المينية ،دار اق أر لمكتاب ،الجزائر ،دون سنة النشر.
 -52مقني بن عمار ،قواعد اإلثبات في المواد العمالية في القانون الجزائري ،دار الجامعة الجديدة،
اإلسكندرية .2010
 -53مالوي إبراىيم و دحدوح محمد ،سمطة رب العمل في تعديل بنود عقد العمل ،منشورات رأس الجبل
حسين ،ط ،01الجزائر .2014
 -54منجل جمال الطاىر ،الوقاية المينية ،مركز الكتاب األكاديمي ،عمان .2016
 -55ىدى لطيف العقيدي ،التعويض عن الفصل التعسفي في قانون العمل دراسة مقارنة ،منشورات
الحمبي الحقوقية ،لبنان .2011
 -56ىيثم حامد المصاروة ،التنظيم القانوني لإلجازات ،دار الثقافة لمنشر والتوزيع ،ط ،01عمان .2011
 -57ىيثم حامد المصاروة ،المنتقى في شرح قانون العمل ،دار الحامد لمنشر ،عمان .2008
 -58واضح رشيد ،عالقات العمل في ظل اإلصالحات االقتصادية في الجزائر ،دار ىومة ،الجزائر
.2002

 -59واضح رشيد ،منازعات العمل الفردية والجماعية في ظل اإلصالحات االقتصادية في الجزائر ،دار
ىومة ،الجزائر.2007

 -60يوسف إلياس ،أزمة قانون العمل المعاصر ،دار وائل لمنشر ،ط ،01األردن .2006
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ب .الرسائل الجامعية
 أطروحات الدكتوراه
 -1أحمد عبد الوىاب سعيد ،اإلطار القانوني الندماج الشركات التجارية -دراسة مقارنة ،-أطروحة
دكتوراه عموم ،كمية الحقوق ،جامعة القاىرة.2012 ،

 -2إسكة نيان لوسي ،النظام العام الحمائي في قانون العمل ،أطروحة دكتوراه ،تخصص قانون خاص،
كمية الحقوق ،جامعة حمب ،دون سنة المناقشة.

 -3بقة عبد الحفيظ ،الحماية القانونية لمعامل في ظل الخوصصة والتسريح االقتصادي ،أطروحة
دكتوراه عموم ،كمية الحقوق ،جامعة باتنة.2013/2012 ،

 -4بممييوب عبد الناصر ،مبدأ تطبيق األحكام األكثر نفعا لمعامل في القانون الجزائري ،أطروحة دكتوراه
عموم ،كمية الحقوق والعموم السياسية ،جامعة مولود معمري ،تيزي وزو.2016/2015 ،
 -5تيرس مراد ،الخطأ الشخصي كسبب لتسريح العامل ،أطروحة دكتوراه عموم ،تخصص قانون
اجتماعي ،كمية الحقوق  ،جامعة وىران.2011/2010 ،
 -6جعفور ليندة ،ضمانات استقرار العامل في منصبو ،أطروحة دكتوراه ل م د ،تخصص قانون
اجتماعي ،كمية الحقوق والعموم السياسية ،جامعة مولود معمري ،تيزي وزو.2018 ،

 -7حساين حميدة ،تعديل عقد العمل بين حرية التعاقد ومقتضيات القانون ،أطروحة دكتوراه ل م د
تخصص قانون اجتماعي ،كمية الحقوق والعموم السياسية ،جامعة مولود معمري ،تيزي

وزو.2018 ،
 -8رحوي فؤاد ،وضعية العامل المتغيب داخل المؤسسة ،أطروحة دكتوراه عموم ،تخصص قانون
اجتماعي ،كمية الحقوق والعموم السياسية ،جامعة وىران.2014/2013 ،

 -9ريكمي الصديق ،اتفاقية العمل الجماعية في التشريع الجزائري ،أطروحة دكتوراه عموم ،كمية الحقوق،
جامعة اإلخوة منتوري ،قسنطينة.2014/2013 ،

 -10سميماني حميدة ،تعسف المستخدم في إطار ممارسة سمطاتو ،أطروحة دكتوراه ل م د ،كمية الحقوق
والعموم السياسية ،جامعة مولود معمري ،تيزي وزو.2016 ،

 -11طربيت سعيد ،عقود العمل محددة المدة ،أطروحة دكتوراه عموم  ،كمية الحقوق ،جامعة الجزائر،1
.2011
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 -12عبدلي نعيمة ،حماية مصمحة األجراء في عمميات الخوصصة-دراسة مقارنة ،-أطروحة دكتوراه في

القانون العام ،تخصص القانون العام لألعمال ،كمية الحقوق والعموم السياسية ،جامعة عبد
الرحمان ميرة ،بجاية ،سنة .2017/2016

 -13عمر بمخير جواد ،دور تكوين الموارد البشرية في تطوير ونجاح المؤسسة االقتصادية ،أطروحة
دكتوراه عموم ،كمية العموم االقتصادية ،جامعة أبي بكر بمقاسم ،تممسان.2015/2014 ،
 -14غالي كحمة ،استم اررية عالقة العمل وتغيير الوضعية القانونية لمييئة المستخدمة ،أطروحة دكتوراه
عموم ،كمية الحقوق ،جامعة وىران.2017/2016 ،

 -15فتحي وردية ،ضوابط إنياء عقد العمل ألسباب اقتصادية في القانون الجزائري ،أطروحة دكتوراه
عموم ،كمية الحقوق والعموم السياسية ،جامعة مولود معمري ،تيزي وزو.2013 ،

 -16قرين الطاىر ،سمطة صاحب العمل في التسريح لسبب اقتصادي ،أطروحة دكتوراه عموم ،فرع
القانون الخاص ،كمية الحقوق ،جامعة اإلخوة منتوري ،قسنطينة2017/2016 ،

 -17مخموف كمال ،مبدأ السمم االجتماعي في تشريع العمل الجزائري ،أطروحة دكتوراه عموم ،كمية
الحقوق والعموم السياسية ،جامعة مولود معمري ،تيزي وزو.2014 ،
 رسائل الماجستير
 -1اخمف مختارية ،التقمبات القانونية واالقتصادية لممؤسسة وتأثيرىا عمى عالقات العمل ،رسالة
ماجستير ،تخصص قانون اجتماعي ،كمية الحقوق والعموم السياسية ،جامعة وىران ،سنة
.2012/2011

 -2بن رجال أمال ،حماية العامل عند انتياء عالقة العمل في التشريع الجزائري ،رسالة ماجستير في
القانون الخاص ،تخصص عقود ومسؤولية ،كمية الحقوق ،جامعة الجزائر.2008/2007 ،
 -3حاج سعودي محمد ،النظام القانوني لتقميص العمال في الجزائر ،رسالة ماجستير ،كمية الحقوق
جامعة أبي بكر بمقايد ،تممسان.2008/2007 ،
 -4زوبة عز الدين ،سمطة المستخدم التأديبية في إطار المادة  73من القانون  11/90المتعمق بعالقات

العمل ،رسالة ماجستير في القانون الخاص ،تخصص عقود ومسؤولية ،كمية الحقوق،
جامعة أمحمد بوقرة ،بومرداس.2011 ،

 -5عماد توفيق سالمة ،نظام وقف عقد العمل في القانون األردني ،رسالة ماجستير ،جامعة الشرق
األوسط لمدراسات العميا ،عمان.2009 ،
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ت .المقـــــــــاالت
 -1إبراىيمي عبد اهلل وحميدة المختار ،دور التكوين الميني في تثمين وتنمية الموارد البشرية ،مجمة
العموم اإلنسانية ،جامعة محمد خيضر ،بسكرة ،العدد  ،07سنة .2005

 -2إسكة نيان لوسي وغزال محمود ،القيود القانونية الواردة عمى سمطة تعديل عقد العمل ،مجمة جامعة
دمشق لمعموم االقتصادية والقانونية ،مجمد  ،29العدد  ،01سنة .2013

 -3الباللي نسرين ،األسباب الخاصة النتياء عقد الشغل من خالل مجمة الشغل ،مجمة الشغل ،المعيد
الوطني لمشغل والدراسات االجتماعية ،جامعة قرطاج ،عدد خاص ،سنة .2016

 -4بمبمة ريمة ،اندماج الشركات بين التأثير والتأثر ،مجمة القانون واألعمال ،مختبر البحث قانون
األعمال ،جامعة الحسن األول ،المغرب ،العدد 25 ،02سبتمبر .2014
 -5بمعيور الطاىر ،اإلضرابات العمالية في الجزائر ،مجمة الواحات لمبحوث والدراسات ،جامعة غرداية،
العدد ،16سنة .2012
 -6بممييوب عبد الناصر ،تغيير الطبيعة القانونية لعقد العمل من محدد المدة إلى غير محدد المدة عمى

ضوء األحكام القضائية ،المجمة األكاديمية لمبحث القانوني ،جامعة عبد الرحمان ميرة

بجاية ،عدد خاص ،سنة .2017
 -7بن سطاعمي جميمة ،اإلخطار كآلية لتفادي اإلنياء المباشر لعالقة العمل ،مجمة قانون العمل
والتشغيل ،مختبر قانون العمل والتشغيل ،كمية الحقوق والعموم السياسية ،جامعة عبد الحميد

ابن باديس ،مستغانم ،العدد  ،05جانفي .2018

 -8بن عزوز بن صابر ،انعكاسات األزمة االقتصادية عمى عالقات العمل ،مجمة قانون العمل
والتشغيل ،مخبر قانون العمل والتشغيل ،كمية الحقوق والعموم السياسية ،جامعة عبد الحميد

ابن باديس ،مستغانم ،العدد ،03سنة .2017

 -9بوالق اررة زايد ،حماية المركز القانوني لمعامل اثر خوصصة المؤسسة العمومية في القانون الجزائري،
مجمة العموم اإلنسانية ،جامعة أم البواقي ،العدد  ،07ج ،02جوان .2017

 -10تقار جموعي ،الفرق بين التسريح والتقميص في المادة االجتماعية ،نشرة القضاة ،الجزائر ،العدد
 ،55سنة .1999
 -11جريصاتي جوزف ،الصرف التعسفي في القانون المبناني ،المجمة القانونية ،جامعة الروح القدس
لبنان ،العدد .1993 ،02
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 -12ذيب عبد السالم ،الحمول القضائية لممشاكل المترتبة عن تطبيق المادة 73مكرر من قانون
 ،11/90مقال نشر بالمجمة القضائية ،العدد ،02سنة.2001

 -13سكينة زىرة ،الحاالت المرضية المرتبطة بالحمل والوضع -بين تأمين األمومة والتأمين عمى
المرض ،-المجمة نظرة عمى القانون االجتماعي ،مخبر القانون االجتماعي ،كمية الحقوق
والعموم السياسية ،جامعة وىران  ،2المجمد  ،09العدد  ،01سنة .2019
 -14شرفي محمد ،سريان عالقة العمل ونشأتيا ونيايتيا ،مجمة منازعات العمل واألمراض
المينية،ج ،02سنة .1997

 -15العماري محمد ،استقرار العالقات االجتماعية عامل ميم في تحقيق التنمية ،المجمة اإللكترونية
لندوات محاكم فاس ،الرباط ،العدد  ،04جوان .2006

 -16عيشوبة فاطمة ،دور التكوين الميني في سوق التشغيل ،المجمة نظرة عمى القانون اإلجتماعي،
مخبر القانون االجتماعي ،كمية الحقوق والعموم السياسية ،جامعة وىران ،2العدد  ،06سنة

.2015

 -17فاطمة الرزاز ،تعديل عقد العمل في القانونين المصري والفرنسي ،مجمة القانون واالقتصاد ،كمية
الحقوق ،جامعة القاىرة ،العدد  ،77سنة .2007

 -18فاندي سميرة ،دور طبيب العمل في المحافظة عمى منصب الشغل لمعامل المصاب ،المجمة نظرة
عمى القانون االجتماعي ،مخبر القانون االجتماعي ،كمية الحقوق والعموم السياسية ،جامعة

وىران ،2المجمد  ،08العدد ،01سنة .2018

 -19الفوركي مصطفى ،مقدمة مقال تغيير المركز القانوني لممشغل ،لمسرور جمال ،مجمة القانون
واألعمال ،مختبر البحث قانون األعمال ،جامعة الحسن األول ،المغرب ،العدد  ،02سنة
.2017
 -20قرين الطاىر ،الخوصصة بين الضرورات االقتصادية وحق العمل ،مجمة العموم اإلنسانية ،جامعة
اإلخوة منتوري قسنطينة ،المجمد ب ،عدد  ،46ديسمبر .2016

 -21مخموف كمال ،اإلطار التنظيمي التفاقية العمل الجمـاعية فـي التشريع الجزائري ،مجمة دفاتر
السياسة والقانون ،جامعة ورقمة ،العدد  ،04سنة.2011

 -22المراكشي ىشام ،تغيير المركز القانوني لممشغل وأثره عمى حقوق األجراء ،مجمة القانون واألعمال،
مختبر البحث قانون األعمال ،جامعة الحسن األول ،المغرب ،بدون عدد ،سنة .2019
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 -23مسرور جمال ،تغيير المركز القانوني لممشغل ،مجمة القانون واألعمال ،مختبر البحث قانون
األعمال ،جامعة الحسن األول ،المغرب ،العدد  ،02سنة.2017

 -24مسعودان إلياس ،مبدأ المحافظة عمى عالقات العمل في حالة تغيير المركز القانوني لممستخدم،
مجمة البحوث والدراسات القانونية والسياسية ،كمية الحقوق والعموم السياسية ،جامعة

البميدة ،2العدد  ،05سنة .2013
 -25مقني بن عمار ودشاشي أحمد ،مفيوم العجز عن العمل في ضوء قوانين الضمان اإلجتماعي،
مجمة القانون ،المركز الجامعي أحمد زبانة ،غميزان ،العدد  ،07سنة .2016

 -26مومن أمين ،النظام اإلجرائي لمفصل في المنازعات أمام القضاء اإلجتماعي ،مجمة المفكر ،كمية
الحقوق والعموم السياسية ،جامعة محمد خيضر ،بسكرة ،العدد  ،13سنة .2016

 -27ىدفي بشير ،اإلجراءات الرقابية عمى التسريح من العمل ودورىا في الحفاظ عمى الشغل ،مجمة
الفقو والقانون ،العدد  ،17مارس .2014

 -28واضح رشيد ،إنياء عقود العمل غير محددة المدة بين المشروعية والتعسف ،المجمة النقدية لمقانون
والعموم السياسية كمية الحقوق ،جامعة مولود معمري ،تيزي وزو ،العدد  ،02سنة

.2011

ث .التظاهرات العمميـــــــــــة
 -1بقة عبد الحفيظ ،الحماية القانونية لمعامل المسرح ألسباب اقتصادية -دراسة مقارنة بين التشريع
الجزائري ،الفرنسي والمصري ،-مداخمة في ممتقى وطني حول الظروف االقتصادية

لممؤسسة وأثرىا عمى عالقات العمل في التشريع الجزائري ،كمية الحقوق ،جامعة جيجل،
يومي  10و 11مارس .2010

 -2بممييوب عبد الناصر ،التنازل عن االمتيازات المكتسبة لمعمال بسبب الظروف االقتصادية لممؤسسة،
مداخمة في ممتقى وطني حول الظروف االقتصادية لممؤسسة وأثرىا عمى عالقات العمل

في التشريع الجزائري ،كمية الحقوق ،جامعة جيجل ،يومي  10و 11مارس .2010
 -3بوشكيوة عبد الحميم ،الرقابة القضائية عمى تسريح العمال ألسباب اقتصادية في القانون الجزائري،
مداخمة في ممتقى وطني حول الظروف االقتصادية لممؤسسة وأثرىا عمى عالقات العمل في

التشريع الجزائري ،كمية الحقوق ،جامعة جيجل ،يومي  10و 11مارس .2010
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 -4زرفاوي عبد الكريم ،تكوين الموارد البشرية كأداة لتحقيق التشغيل الكامل في ظل االقتصاديات
الحديثة ،مداخمة في المؤتمر الدولي الثالث حول تكامل مخرجات التعميم مع سوق العمل في

القطاع العام والخاص ،جامعة البمقاء التطبيقية ،األردن ،ماي .2014
 -5زيرمي نعيمة ،الحماية االجتماعية بين المفيوم والمخاطر والتطور في الجزائر ،مداخمة في الممتقى
الدولي السابع حول الصناعة التأمينية ،الواقع العممي وآفاق التطوير– تجارب الدول،-

المنعقد بكمية العموم االقتصادية ،جامعة حسيبة بن بوعمي ،الشمف ،المنعقد يومي  03و04

ديسمبر .2012

 -6فتحي وردية ،التسريح لسبب اقتصادي من الرقابة إلى التفاوض ،مداخمة في ممتقى وطني حول
الظروف االقتصادية لممؤسسة وأثرىا عالقات العمل في التشريع الجزائري ،كمية الحقوق،

جامعة جيجل ،يومي  10و 11مارس .2010
 -7قويدر ميمونة ،نظام التقاعد في ظل اإلصالحات االقتصادية الجزائرية ،مداخمة في ممتقى وطني
حول الظروف االقتصادية لممؤسسة وأثرىا عالقات العمل في التشريع الجزائري ،كمية

الحقوق ،جامعة جيجل ،يومي  10و 11مارس .2010
 -8مسعودان إلياس ،شرط وجود عالقة قانونية بين المستخدمين المتعاقبين ،مداخمة في ممتقى وطني
حول الظروف االقتصادية لممؤسسة وأثرىا عمى عالقات العمل في التشريع الجزائري ،كمية

الحقوق ،جامعة جيجل ،يومي  10و 11مارس .2010

 -9ىدفي بشير ،التعويض عن التسريح من العمل بسبب تغيير الوضعية القانونية لممؤسسة المستخدمة
ودوره في جبر الضرر ،مداخمة في ممتقى وطني حول الظروف االقتصادية لممؤسسة وأثرىا

عمى عالقات العمل في التشريع الجزائري ،كمية الحقوق ،جامعة جيجل ،يومي  10و11
مارس .2010

ج .النصوص القانونية
 االتفاقيات الدوليـــة
 -1االتفاقية الدولية رقم  155المتعمقة بالسالمة والصحة المينيتين وبيئة العمل ،الصادرة عن المؤتمر

العام لمنظمة العمل الدولية ،بتاريخ  03جوان  ،1981بجنيف ،المعتمدة بتاريخ 22

جوان .1981
 -2االتفاقية الدولية رقم  158المتعمقة بإنياء االستخدام بمبادرة صاحب العمل ،الصادرة عن المؤتمر
العام لمنظمة العمل الدولية في دورتو  ،68بتاريخ 02جوان  ،1982بجنيف ،المعتمدة

بتاريخ  22جوان .1982
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 -3االتفاقية الدولية رقم  175المتعمقة بالعمل بعض الوقت ،الصادرة عن المؤتمر العام لمنظمة العمل

الدولية في دورتو  ،81المنعقد بتاريخ  07جوان  ،1994بجنيف ،المعتمدة بتاريخ 24

جوان .1994
 -4االتفاقية الدولية رقم  103المتعمقة بحماية األمومة ،الصادرة عن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية
في دورتو  ،88المنعقد بتاريخ  30ماي  ،2000بجنيف ،المعتمدة بتاريخ  15جوان
.2000

 -5التوصية الدولية رقم  119المتعمقة بإنياء االستخدام بمبادرة صاحب العمل ،الصادرة عن المؤتمر
العام لمنظمة العمل الدولية في دورتو  ،47بتاريخ  05جوان ،1963بجنيف ،المعتمدة

بتاريخ  26جوان .1963
 القوانين الوطنيــــــــة
 -النصوص العامة

 -1دستور  28نوفمبر  ،1996الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم  438/96المؤرخ في  28نوفمبر
 ،1996ج ر  ،76المعدل بالقانون  03/02المؤرخ في 10أفريل ،2002ج ر ،25والقانون
 19/08المؤرخ في  15نوفمبر  ،2008ج ر  ،63والقانون رقم  01/16المؤرخ في 06
مارس  ،2016ج ر  ،14والمرسوم الرئاسي رقم  442/20المؤرخ في  30ديسمبر ،2020
ج ر .82
 -2األمر رقم  58/75المؤرخ في  26سبتمبر  1975المتضمن القانون المدني ،ج ر  ،78المعدل
والمتمم ،آخر تعديل كان بموجب القانون  10/05المؤرخ في  20جوان  ،2005ج ر .44
 -3األمر رقم  155/66المؤرخ في  08جوان  1966المتضمن قانون اإلجراءات الجزائية ،المعدل
والمتمم ،آخر تعديل كان بموجب األمر رقم  04/20المؤرخ في 30أوت  ، 2020ج ر
.51
 -4األمر رقم  156/66المؤرخ في  08جوان  1966المتضمن قانون العقوبات ،المعدل والمتمم ،أخر
تعديل كان بموجب القانون  06/20المؤرخ في  28أفريل  ،2020ج ر .25
 -5القانون رقم  09/08المؤرخ في  25فيفري  2008المتضمن قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية ،ج
ر.21
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 النصوص التشريعية -1األمر رقم  31/75المؤرخ في  29أفريل  1975المتضمن الشروط العامة لعالقات العمل في القطاع
الخاص ،ج ر.39

 -2القانون رقم  12/78المؤرخ في  05أوت 1975المتضمن القانون األساسي العام لمعامل ،ج ر.32
 -3القانون رقم  06/82المؤرخ في  27فيفري 1982المتعمق بعالقات العمل الفردية ،ج ر.09
 -4القانون رقم  11/83المؤرخ في 02جويمية  1983المتعمق بالتأمينات االجتماعية ،ج ر  ،28المعدل
والمتمم بموجب المرسوم التشريعي  04/94المؤرخ في 11أفريل  ،1994واألمر 17/96

والمؤرخ في  06جويمية  ،1996ج ر  ،42والقانون  08/11المؤرخ في  05جوان ،2011
ج ر ،32والقانون  05/15المؤرخ في  01فيفري  ،2015ج ر .07
 -5القانون رقم  12/83المؤرخ في  02جويمية  1983المتعمق بالتقاعد ،ج ر  ،28المعدل والمتمم
باألمر  13/97المؤرخ في  31ماي  ،1997ج ر  ،38والقانون  15/16المؤرخ في 31

ديسمبر  ،2016ج ر .78

 -6القانون رقم  02/90المؤرخ في  06أكتوبر 1990المتعمق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل
وتسويتيا وممارسة حق االضراب ،ج ر  ،06المعدل والمتمم بالقانون رقم  27/91المؤرخ

في  21ديسمبر ،1991ج ر.68

المؤرخ في  06فيفري  1990المتعمق بمتفشية العمل ج ر ،08المعدل والمتمم
 -7القانون رقم03/90
ّ
باألمر  11/96المؤرخ في  10جوان  ،1996ج ر .36
 -8القانون رقم  04/90المؤرخ في  02فيفري  1990المتعمق بتسوية النزاعات الفردية في العمل ،ج
ر.06
 -9القانون رقم  11/90المؤرخ في  21أفريل  1990المتعمق بعالقات العمل ،ج ر  ،17المعدل
والمتمم باألمر 29/91المؤرخ في  21ديسمبر ،1991ج ر ،68واألمر  21/96المؤرخ في

 07سبتمبر  ،1996ج ر ،43واألمر  02/97المؤرخ في  11جانفي  ،1997ج ر.03

 -10القانون رقم  14/90المؤرخ في  02جويمية  1990المتعمق بكيفيات ممارسة الحق النقابي ،ج
ر ،23المعدل والمتمم بالقانون رقم  30/91المؤرخ في 21ديسمبر  ،1991ج ر ،68واألمر
 12/96المؤرخ في  10جوان ،1996ج ر .36

 -11األمر رقم  03/97المؤرخ في  11جانفي  1997المتعمق بالمدة القانونية لمعمل ،ج ر.03
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 -12القانون رقم  02/97المؤرخ في  31ديسمبر  ،1997المتضمن قانون المالية لسنة  ،1998ج
ر.89

 -13األمر رقم  04/01المؤرخ في  20أوت  2001المتعمق بتنظيم المؤسسات العمومية االقتصادية
وتسييرىا وخوصصتيا ،المعدل والمتمم ،ج ر .47

 -14القانون رقم  18/01المؤرخ في  12ديسمبر  2001المتضمن القانون التوجييي لممؤسسات
المصغرة والمتوسطة ،ج ر.77

 -15القانون رقم  06/14المؤرخ في  09أوت  2014المتعمق بالخدمة الوطنية ،ج ر .48
 -16القـ ــانون رقـ ــم  10/18المـ ــؤرخ فـ ــي  10جويميـ ــة  ،2018ال ــذي يحـ ــدد القواعـ ــد العامـ ــة المطبقـ ــة فـ ــي
التميين ، ،ج ر.35

 النصوص التنظيمية -1المرسوم رقم  302/82المؤرخ في  11سبتمبر  ،1982المتعمق بكيفيات تطبيق األحكام التشريعية
الخاصة بعالقات العمل الفردية ،ج ر .37
 -2المرسوم التشريعي رقم  09/94المؤرخ في  26ماي  ،1994المتضمن الحفاظ عمى الشغل وحماية
األجراء الذين قد يفقدون عمميم بصفة ال إرادية ،ج ر .34
 -3المرسوم التشريعي رقم  10/94المؤرخ في  26ماي  ،1994المتعمق بالتقاعد المسبق ،ج ر .34
 -4المرسوم التشريعي رقم  11/94المؤرخ في  26ماي  ،1994المتعمق بالتأمين عمى البطالة لفائدة
األجراء الذين قد يفقدون عمميم بصفة ال إرادية ألسباب اقتصادية ،ج ر .34

 -5المرسوم التشريعي رقم  12/94المؤرخ في  26ماي  ،1994الذي يحدد نسبة االشتراك في الضمان
االجتماعي ،ج ر .34
 -6المرسوم التنفيذي رقم  188/94المؤرخ في  06جويمية  ،1994المتضمن القانون األساسي
لمصندوق الوطني لمتأمين عن البطالة ،ج ر  ،44المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم
 01/04المؤرخ في  03جانفي  ،2004ج ر .03

 -7المرسوم التنفيذي رقم  189/94المؤرخ في  06جويمية  ،1994المتعمق بتحديد مدة التكفل بتعويض
التأمين عن البطالة وكيفيات حساب ذلك ،ج ر .44
 -8المرسوم التنفيذي رقم  473/97المؤرخ في  08ديسمبر ،1997المتعمق بالعمل بالتوقيت الجزئي ،ج
ر .82
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 -9المرسوم التنفيذي رقم  427/02المؤرخ في  07ديسمبر ،2002المتعمق بشروط تنظيم تعميم العمال
واعالميم وتكوينيم في مجال الوقاية من األخطار المينية ،ج ر.82

 -10المرسوم التنفيذي رقم  02/04المؤرخ في  03جانفي  ،2004المحدد لمستويات وشروط منح

المساعدات لمبطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين ثالثين( )30وخمسين( )50سنة ،المعدل

والمتمم بموجب المرسوم التنفيذي رقم  158/10المؤرخ في  20جوان  ، 2010ج ر .39
 -11المرسوم التنفيذي رقم  69/20المؤرخ في  21مارس  ،2020المتعمق بتدابير الوقاية من انتشار
وباء كورونا(كوفيد  )19ومكافحتو ،ج ر .15

 -12المرسوم التنفيذي رقم  70/20المؤرخ في24مارس  ،2020الذي يحدد تدابير تكميمية لموقاية من
انتشار وباء فيروس كورونا(كوفيد  ،)19ج ر.16

 القوانيــــــن األجنبيــــــة
 -1ظيير شريف رقم  1.03.194صادر في  11سبتمبر  ،2003المتعمق بتنفيذ القانون رقم 99.65
المتعمق بمدونة الشغل المغربية ،ج ر .5167

 -2مجمة الشغل التونسية عدد 27المؤرخ في  30أفريل ،1966المعدل والمتمم بالقانون عدد 77المؤرخ
في  08ديسمبر ،1973وبالقانون عدد  88المؤرخ في  11أوت ،1976وبالقانون عدد 62

المؤرخ في  15جويمية  ،1996والقانون عدد  18المؤرخ في  02ماي  ،2006والقانون 19
المؤرخ في 02أفريل .2007
 -3قانون عدد  10لسنة  2008المؤرخ في  11فيفري  ،2008المتعمق بالتكوين الميني في تونس.
 -4قانون العمل المصري رقم  12لسنة  ،2003الصادر بتاريخ  07أفريل  ،2003ج ر  ،14المعدل
بالقانون رقم  180لسنة .2008
 -5قانون العمل الفرنسي المعدل والمتمم ،آخر تحديث بموجب القانون رقم  217-2018المؤرخ في 17
مارس .2018

ح .االجتهاد القضائي
 -1قرار المحكمة العميا ،الغرفة االجتماعية ،رقم  ،132207الصادر بتاريخ  ،1996/09/07المجمة
القضائية ،العدد  ،02سنة .1997

 -2قرار المحكمة العميا ،الغرفة االجتماعية ،رقم  ،115729الصادر بتاريخ  ،1997/12/20مجمة
المحكمة العميا ،ج  ،02قسم المستندات والنشر لممحكمة العميا ،سنة .1997
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 -3قرار المحكمة العميا ،الغرفة االجتماعية ،رقم  ،182508الصادر بتاريخ  ،1998/06/09منشور
عمى الموقع اإللكتروني لممحكمة العميا لمجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

www.coursupreme.dz

 -4قرار المحكمة العميا ،الغرفة االجتماعية ،رقم  ،182539الصادر بتاريخ  ،2000/01/18المجمة
القضائية ،العدد  ،02الجزائر .2001
 -5قرار المحكمة العميا ،الغرفة االجتماعية ،رقم ،202970الصادر بتاريخ  ،2000/09/12المجمة
القضائية ،العدد  ،01سنة .2000
 -6قرار المحكمة العميا ،الغرفة االجتماعية ،رقم  ،196348الصادر بتاريخ  ،2000/04/11المجمة
القضائية ،العدد  ،02سنة .2001

 -7قرار المحكمة العميا ،الغرفة االجتماعية ،رقم  ،224892الصادر بتاريخ  ،2002/04/03المجمة
القضائية ،العدد  ،01سنة .2003

 -8قرار المحكمة العميا ،الغرفة االجتماعية ،رقم  ،213831الصادر بتاريخ  ،2001/03/21المجمة
القضائية ،العدد  ،01سنة .2005

 -9قرار محكمة بشار ،رقم  ،371الصادر بتاريخ  ،2005/10/ 12مرفق رقم .3
 -10قرار المحكمة العميا ،الغرفة االجتماعية ،رقم  ،295759الصادر بتاريخ  ،2005/04/13مجمة
المحكمة العميا ،العدد  ،01سنة .2005

 -11قرار المحكمة العميا ،الغرفة االجتماعية ،رقم  ،303938الصادر بتاريخ  ،2005/05/11مجمة
المحكمة العميا ،العدد  ،01سنة .2005

 -12قرار المحكمة العميا ،الغرفة االجتماعية ،رقم  ،295696الصادر بتاريخ  ،2005/04/13مجمة
المحكمة العميا ،العدد  ،01سنة .2005
 -13قرار المحكمة العميا ،الغرفة االجتماعية ،رقم  ،321788الصادر بتاريخ  ،2005/12/07المجمة
القضائية ،العدد  ، 02سنة .2008
 -14قرار المحكمة العميا ،الغرفة االجتماعية ،رقم  ،342464الصادر بتاريخ  ،2006/09/06مجمة
المحكمة العميا ،العدد  ،2سنة .2006

 -15قرار المحكمة العميا ،الغرفة االجتماعية ،رقم  ،410744الصادر بتاريخ  ،2007/09/05مجمة
المحكمة العميا ،العدد  ،02سنة .2007
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 -16قرار المحكمة العميا ،الغرفة االجتماعية ،رقم  ،400552الصادر بتاريخ  ،2008/04/09مجمة
المحكمة العميا ،العدد  ،02سنة .2008

 -17قرار المحكمة العميا ،الغرفة االجتماعية ،رقم  ،534176الصادر بتاريخ  ،2009/12/03مجمة
المحكمة العميا ،العدد  ،01سنة .2011

 -18قرار المحكمة العميا ،الغرفة االجتماعية ،رقم  ،603823الصادر بتاريخ ،2010/12/06المجمة
القضائية ،العدد  ،01سنة .2010

 -19قرار المحكمة العميا ،الغرفة االجتماعية ،رقم  ،603823الصادر بتاريخ  ،2010/05/06مجمة
المحكمة العميا ،العدد  ،01سنة .2010
 -20قرار المحكمة العميا ،الغرفة االجتماعية ،رقم  ،534176الصادر بتاريخ  ،2009/12/03مجمة
المحكمة العميا ،العدد  ،01لسنة .2011
 -21قرار المحكمة العميا ،الغرفة االجتماعية ،رقم  ،619805الصادر بتاريخ ،2010/10/ 07مجمة
المحكمة العميا ،العدد  ،01سنة .2011

 -22قرار المحكمة العميا ،الغرفة االجتماعية ،رقم  ،622457الصادر بتاريخ  ،2011/06/02مجمة
المحكمة العميا ،العدد  ،2سنة .2011

 -23قرار المحكمة العميا ،الغرفة االجتماعية ،رقم  ،603823الصادر بتاريخ  ،2010/12/06المجمة
القضائية ،العدد  ،01سنة .2011

 -24قرار المحكمة العميا ،الغرفة االجتماعية ،رقم  ،622457الصادر بتاريخ  ،2011/06/02مجمة
المحكمة العميا ،العدد  ،02سنة .2011
 -25قرار المحكمة العميا ،الغرفة االجتماعية ،رقم  ،635652الصادر بتاريخ  ،2012/02/02مجمة
المحكمة العميا ،العدد  ،02سنة .2012
 -26قرار المحكمة العميا ،الغرفة االجتماعية ،رقم  ،750238الصادر بتاريخ  ،2012/06/07مجمة
المحكمة العميا ،العدد  ،02سنة .2012

 -27قرار المحكمة العميا ،الغرفة االجتماعية ،رقم  ،0717250الصادر بتاريخ  ،2013/03/07مجمة
المحكمة العميا ،العدد  ،01سنة .2013

 -28قرار المحكمة العميا ،الغرفة االجتماعية ،رقم  ،0997733الصادر بتاريخ  ،2016 /03/10مجمة
المحكمة العميا ،العدد  ،01سنة .2016
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 -29قرار المحكمة العميا ،الغرفة االجتماعية ،رقم  ،0909328الصادر بتاريخ ،2016/04/07قرار
غير منشور.

 -30قرار المحكمة العميا ،الغرفة االجتماعية ،رقم  ،1057714الصادر بتاريخ ،2016/10/03قرار
غير منشور.

 -31قرار المحكمة العميا ،الغرفة االجتماعية ،رقم  ،1181077الصادر بتاريخ  ،2017/10/05مجمة
المحكمة العميا العدد ،02سنة .2017

 -32قرار المحكمة العميا ،الغرفة االجتماعية ،رقم  ،1219936الصادر بتاريخ ،2018/02/08قرار
غير منشور.
 -33قرار المحكمة العميا ،الغرفة االجتماعية ،رقم  ،1155697الصادر بتاريخ  ،2018/03/08قرار
غير منشور.
 -34قرار المحكمة العميا ،الغرفة االجتماعية ،رقم  ،1186489الصادر بتاريخ  ،2018/05/10قرار
غير منشور.

 -35قرار المحكمة العميا ،الغرفة االجتماعية ،رقم  ،1229118الصادر بتاريخ  ،2018/06/07قرار
غير منشور.

 -36قرار المحكمة العميا ،الغرفة االجتماعية ،رقم  ،1284030الصادر بتاريخ  ،2018/10/ 06مجمة
المحكمة العميا ،العدد  ،02سنة .2018

خ .الوثــــــــائق
 االتفاقيات الجماعية لمعمل
 -1االتفاقية الجماعية لمشركة الوطنية لتسويق وتوزيع المواد البترولية نفطال ،المسجمة لدى المفتشية
الجيوية لمعمل الجزائر ،جويمية.2007
 -2االتفاقية الجماعية لشركة طب العمل لمصناعات الكيربائية والغازية ،المسجمة لدى مفتشية العمل
لوالية الجزائر ،جوان .2009
 -3االتفاقية الجماعية لمجزائرية لممياه ،الجزائر.2013
 األنظمة الداخمية
 -1النظام الداخمي لشركة أمن المنشآت الطاقوية ،حرر بتيبازة ،الجزائر ،بتاريخ  29ديسمبر .2014
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 -2النظام الداخمي لمشركة الجزائرية لتسيير شبكة نقل الكيرباء ،حرر بجسر قسنطينة ،الجزائر ،بتاريخ
 13فيفري .2015
د .مقــــاالت من األنترنت
 -1خالد جاسم اليندياني ،وقف عقد العمل "دراسة تأصيمية مقارنة" ،مقال منشور بتاريخ ،2009/09/02
موقع األنترنتwww.startimes.com :

 -2رضوان أمينة ،تغيير المركز القانوني لممشغل وأثره عمى استقرار عقود الشغل ،مقال منشور بتاريخ
 07ماي ،2017موقع األنترنتwww.new.mkomarab.com :

 -3عائشة بن عمار وآخرون ،التكوين الميني ودعم التشغيل في البمدان المغاربية ،مجمة إنسانيات ،مقال
منشور بتاريخ جانفي  ،2016موقع األنترنتhttp://insaniyat.revues.org/13986:

 -4عصام األحمر ،الصعوبات االقتصادية بين مجمة الشغل والقوانين الخاصة ،موقع األنترنت:
www.echaab.info.tn

 -5محمد رمضاني ،استمرار عقود الشغل بموجب القانون ،موقع األنترنت:
lejuriste.montadalhilal.com/t4061-topic

 -6منصور بن عبد اهلل الميمان ،تنمية الموارد البشرية في ظل العولمة ،المممكة العربية السعودية ،مقال
منشور بتاريخ  ،2008/11/23موقع األنترنتhttps://hrdiscussion.com :

 -7التكوين وأىميتو في المؤسسة االقتصادية ،مقال منشور بتاريخ  08أفريل ،2015موقع األنترنت:
http//formationdz. ahlamontada.com

 -8أثر تغيير المركز القانوني لممشغل عمى عالقات الشغل ،موقع األنترنت:
www.djelfa. Info/vb/showtheard.php ?p= 6251558.

 -9اآلثار القانونية المترتبة عمى وقف عقد العمل ،موقع األنترنت:
https://www.mohamah.net/law

 -10الموقع االلكتروني لممحكمة العميا لمجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية:
www.coursupreme.dz

 -11الموقع االلكتروني لمصندوق الوطني لمتأمين عن البطالةwww.cnac.dz :
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 بالمغة الــفرنسيـــة-ثانيا
A. Ouvrages
1- AMOURA Amar, Droit du travail et droit social: guide pratique, el Maarifa,
Alger, 2002.
2- DUQUESNE François, Droit du travail (le contrat de travail, la participation, les
droits des salariés dans l’entreprise), 4e édition, Gualino éditeur, Paris
2007.
3- KORICHE Mohammed Nasr Eddine, Droit du travail: les transformations du
droit algérien du travail, Office des Publications Universitaires, tome 01,
Alger 2009.
4- LAUTIER Guy, Démission, départ négocié, licenciement, retraite, sanctions, 9 e
édition, Maxima édition, Paris, 2009.
5- Licenciement économique, Guide pratique, éditions d’Organisation, Paris 2004.
6- MINÉ Michel et MARCHAND Daniel, Droit du travail en pratique, éditions
d’Organisation Groupe Eyrolles, Paris 2009.
7- MOULY Jean, Doit du travail, 4e édition, Bréal, Paris 2008.
8- ROY véronique, Droit du travail 2003, Dunod, Paris 2003.
9- TEYSSIE Bernard, Droit du travail: relations individuelles de travail, édition
Litec, Paris 1999.
10- YACOUB Zina, Droit algérien du travail de l’insuffisance de la protection de
travailleur en matière de licenciement, Presses Académiques
Francophones, 2014.
B. Theses
1- ARNAUD Martino, Essai sur la stabilité du contrat de travail à durée
indéterminée, thèse pour obtenir le grade de Docteur en droit, université
Panthéon Assas Paris II, présentée et soutenue le 19 décembre 2003,
Dalloz 2005.
2- BOUANAKA Essaïd, Le droit disciplinaire dans l’entreprise étude comparative
en droit algérien et français, thèse pour l’obtention du diplôme de
Doctorat de l’Etat en droit, option droit de l’entreprise, faculté de droit et
des sciences politique, université Mentouri, Constantine, mai 2009.
3- VALETTE Aline, Renouvellement de la segmentation des marchés du travail
français et britannique? Une approche par les salaires et la stabilité
d'emploi, thèse pour obtenir le grade de Docteur en sciences
économiques, université de la Méditerranée - Aix-Marseille II, 2007.
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C. Articles
1- BERNADETTE Lardy-Pélissier, Le transfert d’entreprise, le Droit ouvrier, n°
767, juin 2012.
2- BUÉ Jennifer et autres, Le temps partiel moins attractif ? Nouvelles régulations
temporelles dans deux secteurs de services, travail et emploi, n° 134,
avril-juin 2013, p59.
3- CHAGNY Yves, La continuité des contrats du travail du personnel d’un marché
de prestation de services, revue de droit du travail 2007, éditions Dalloz
2010.
4- CHAPUIS Michel, La suspension du contrat de travail pour maladie, revue
droits, options n °502, 23 janvier 2006.
5- DALMASSO Raphael, Flexibiliser par procédure, travail et emploi, n°142, 2015.
6- FROSSARD Joseph, Contrat du travail à durée indéterminée (rupture
licenciement économique), janvier 1983, Dalloz, travail, Tome 2, édition
1992.
7- GRUNY Pascale, Le licenciement économique -Législation comparée-, Sénat,
2016.
8- GUISLAIN Valentin, Les conséquences sociales d'une fusion absorption, vente,
succession..., Légavox.fr, 2019.
9- KERBOURCH Jean-Yves, L’imbroglio juridique des politiques de lutte contre
l’instabilité de l’emploi, étude travail et emploi, n 85, janvier 2001.
10- OLIVIER de labarthe, Les référentiels professionnels dans le champ du travail
social, revue vie sociale, n°2, 2006
11- Perspectives de l’emploi de l’OCDE, Emploi, service des publications de
l’OCDE, Paris, juin 2001.
12- SAMAR Nasr Eddine, Changement de l’identité de l’employeur et continuation
de contrat de travail: le cas de l’article 74, loi 90-11, revue critique de
droit et science politique, faculté de droit, université Mouloud Mammeri,
Tizi–Ouzou, n°01, 2007.
13- SAMAR Nasr Eddine, Modification de la situation juridique de l’employeur et
sort du contrat de travail, revue de chercheur, université de Ouargla, n°
01, 2002.
14- THEPOT-OlAGNE Cécile, Transfert des contrats de travail en cas de
transmission d’entreprise : une analyse économique du droit d’opposition
du salarié, revue management et avenir, n° 79, 2015.
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15- Transfert d’entreprise: les conséquences en matière de personnel, CNEA, Fsjt
divers, Z1-012, septembre 2017.
16- Transfert des contrats de travail : Art. L122-12 al 2 du Code de travail, droit
social, février 2008.
D. Communications
1- BOUANAKA Essaïd, Stabilité ou précarité des rapports de travail en cas de la
modification dans la situation juridique de l’employeur, communication
au colloque national, L’impact de la conjoncture économique sur la
relation de travail dans le droit algérien, université de Jijel, faculté de
droit et des sciences politiques, département de droit, journées de 10 et
11 mars 2010.
2- KORICHE Mohammed Nasr Eddine, Interrogations sur la place du droit dans la
question de l’emploi, communication au colloque national, L’impact de
la conjoncture économique sur la relation de travail dans le droit
algérien, université de Jijel, faculté de droit et des sciences politiques,
département de droit, journées de 10 et 11 mars 2010.
3- SAUZE Damien, Construction et stabilité du CDI comme norme d'emploi en
France: enjeux de la maîtrise de la durée de la relation salariale, Forum
2001 de la Régulation Paris, 11 et 12 octobre 2001.
4- YACOUB Zina, La dépermanisation des relations de travail en droit algérien:
enjeux économiques et protection de l’emploi, communication au
colloque national, L’impact de la conjoncture économique sur la relation
de travail dans le droit algérien, université de Jijel, faculté de droit et des
sciences politiques, département de droit, journées de 10 et 11 mars
2010.

E. Jurisprudence Française
1- Cass.Soc, 28 octobre 1970, Bull. Civ, n° 56.
2- Cass. Ass. Plén,15 novembre 1985, n° 82-40.301 et n° 82-41.510, Bull. Civ.
Ass. Plén, n° 07 et 08.
3- Cass.Soc, 12 juin 1986, n°85-43.746, Bull. Civ, n° 299.
4- Cass. Ass. Plén, 16 mars 1990, n° 89-45.730, n° 86-40.86, Bull. Civ. Ass. Plén,
n°4.
5- Cass. Soc, 15 October 1997, n°95-42.454.
6- Cass.Soc, 07juillet 1998, n° 96-21.451.
7- Cass.Ass. Plén., 8 décembre 2000, n° 97-44.219, Bull. Civ. 2000, Ass. Plén, n°
11.
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8- Cass.Soc, 08 juillet 2009, n° 08-43.092.
9- Cass.Soc, 17octobre 2018, n°17-16.465.
10- Cass.Soc, 20 mars 2019, n° 18-40.048.
11- Cass.Soc, 28 mai 2019, n° 17-17.929.
12- Cass. Soc, 13 juin 2019, n° 18-14.98.
13- Cour D’appel de Colmar, chambre n06, date du 12mars 2020, n°20/01098.
F. Sites internet
1- ABIDI Mokhtar, Dualité du marché du travail: état social et sécurité économique
en Tunisie, sur le site : www.memoire online.com
2- DEVERGIES-BOURON Cristel, Le régalement intérieur ne suivi pas au transfert
d’entreprise: Cass.Soc 17octobre 2018, n°17-16.46, la revue, 27
Novembre 2018, sur le site: www.squirepattonboggs.com
3- MHENNI Ouramdane, RENAUT Algérie: licenciement de 476 salariés, publié le
23/11/2020, sur le site : www.algerie-eco
4- Le transfert des contrats de travail en cour, publié le15/03/2019, sur le site:
www.entrprises.cc-paris-idf.fr
5- site d’internet : http://entreprise.uniopss.asso.fr
6- site d’internet: https://www.edition-tissot.fr
7- Transfère de personnel: qu’est-ce qu’une « entité économique autonome» ?, sur
le site: www.weblex.fr.
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ممخــــــــــص
عمل المشرع العمالي الجزائري عمى إرساء قواعد األمان اإلجتماعي ،قصد حماية العامل باعتباره
الطرف الضعيف في عالقة العمل ،ىذه العالقة التي أحاطيا بمجموعة من الضمانات لتحقيق استم ارريتيا
سعيا منو لمحفاظ عمى منصب العمل الذي بواسطتو تستقر عالقات العمل.
حيث يعتبر الحفاظ عمى استم اررية عالقة العمل واستقرارىا من أولى اىتمامات تشريعات العمل ،وىو
ما يتحقق بضمان استم اررية عالقة العمل منذ إبراميا وطوال مدة سريانيا في مواجية كل ما يعترضيا ،ومن
أىم المؤشرات الدالة عمى اتجاه المشرع الجزائري نحو تدعيم مبدأ الحفاظ عمى الشغل التوسع في تطبيق نظام
تعميق عالقة العمل ،وأيضا إقرار قاعدة استم اررية عقود العمل عند تغيير الوضعية القانونية لمييئة
المستخدمة ،إضافة إلى ذلك ،ولما كانت المؤسسة قد تتعرض لظروف اقتصادية ما يضطرىا إلى إنياء كل
أو بعض عقود العمل تدخل المشرع الجزائري في مواجية تمك العوارض دون المساس بحق العمال في
استم اررية عالقة عمميم ،من خالل المرسوم التشريعي  04/49المتعمق بالحفاظ عمى الشغل وحماية األجراء
الذين قد يفقدون عمميم ألسباب ال إرادية ،في محاولة منو لتحقيق معادلة تجمع بين استدامة العمل واستق ارره
من جية وحماية الحقوق االقتصادية لممؤسسة من جية أخرى ،مما يعني التخمي التدريجي عن الطابع
الحمائي الذي أضفي عمى قانون العمل ليحل محمو مفيوم التوازن في عالقات العمل ،باعتبار تشريع العمل
أكثر تأث ار بالعوامل االقتصادية واالجتماعية والتكنولوجية ،ما جعل من الحفاظ عمى منصب العمل الرىان
المتجدد في ظل التحوالت االقتصادية والتكنولوجية المتسارعة.

الكممات المفتاحية :عامل ،منصب عمل ،استم اررية ،تسريح ،تطورات اقتصادية.

Résumé
Le législateur algérien a institué des règles garantissant la protection du
travailleur considéré comme partie faible à la relation de travail. Cette relation est
entourée d'un ensemble de garanties dont la finalité est le maintien dans le poste de
travail.
L'une des préoccupations majeures de la législation est donc d'assurer la
continuité de la relation de travail depuis sa conclusion et tout au long de son
exécution. En effet, certains aléas peuvent menacer la pérennité de cette relation de
travail au cours de son exécution. Il en est ainsi des cas de suspension ou de
modification de la relation de travail qui, sans l'intervention du législateur, pourraient
provoquer la rupture de la relation de travail. Le maintien de la relation de travail est
également assuré par la loi en cas de modification de la situation juridique de
l'employeur. Néanmoins, des raisons économiques peuvent obliger l'entreprise à
recourir à une compression des effectifs. Le décret législatif 94/09, cependant, institué
un dispositif juridique visant à la préservation de l'emploi ou, du moins, à la limitation
du nombre des salariés susceptibles de perdre leur emploi de façon involontaire. Ce
dispositif tend à concilier pérennité et stabilité de l'emploi d'une part et protection des
droits et intérêts de l'entreprise d'autre part. Cela signifie l'abandon relatif et progressif
du caractère protecteur attaché au droit du travail au profit de la notion d'équilibre dans
les relations de travail d'autant plus que la législation du travail subit les contrecoups
des facteurs économiques, sociaux et technologiques. La préservation du poste
d'emploi demeure, de la sorte, l'enjeu toujours renouvelé des transformations
économiques, sociales et technologiques.

Mots clés: Travailleur, poste de travail, continuité, licenciement, développements
économiques.

Summary
The Algerian legislator worked to establish social security rules in order to
protect the worker as a weak part of the employment relationship, this relationship
which surrounded him with a set of guarantees to ensure its continuity, seeking to
preserve the working position through which working relationships stabilize.
Because the preservation of the continuity and stability of the employment
relationship is one of the primary concerns of labor legislation, which is achieved by
ensuring the continuity of the employment relationship from its conclusion and
throughout its period, of validity in the face of anything that interferes with it, and one
of the most important indicators indicating the direction of the Algerian legislator
towards the strengthening of the principle of preservation of work Extend the
application of the system of suspension of the employment relationship, and also
approving the rule of continuity of employment contracts when the legal status of the
employer organization changes, in addition to this, and since the institution may be
exposed to economic conditions which force it to terminate all or part of the
employment contracts, the Algerian legislator interferes with these symptoms without
prejudice to the workers' right to the continuity of the relationship. Their work, by
legislative decree 94/09 relating to the maintenance of employment and the protection
of employees liable to lose their job for involuntary reasons, In an attempt to achieve
an equation that combines the sustainability of work and its progressive stability from
the protective nature that was given to the labor law to replace it with the concept of
balance in labor relations, considering that labor legislation is more affected by
economic, social and technological factors, which made preserving the position of
work a renewed bet in Under the accelerated economic and technological
transformations.
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