
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

 

       
 

  

   
  - كلية احلقوق و العلوم السياسية   - طالب السنة ثالثة دكتوراه 

  - مستغامنجامعة  -
  

  : ملخص
إن عالقات العمل تثري عدة إشكاالت سواء أثناء سريناها أو تنفيذها ، أو حىت انتهائها لسبب أو ألخر خاصة 
و أن التنظيم اجلديد لعالقات العمل قد افرز نوعا من التدقيق و التخصص يف مراحل إبرام و سريان عالقات العمل ، األمر 
ا ، و دلك عن طريق إجراءات  الذي يستوجب االهتمام بدراستها و تنظيم عمليات حلها و تسوية النزاعات اليت تثور بشأ

  . عاجلتها و البث فيها حمددة ، و إقامة أجهزة قضائية خمتصة مل
ا و أبعادها ، فقد خصتها خمتلف التشريعات  و نظرا خلصوصية هذه املنازعات من حيث أطرافها و أسبا
احلديثة و منها املشرع اجلزائري بإجراءات خاصة و متميزة لتسويتها ، فمن أجل اإلحاطة مبختلف اجلوانب القانونية لتسوية 

رق إىل موضوع اإلجراءات املتبعة أمام القسم االجتماعي ملعرفة هذه اإلجراءات اليت ختتلف هذه املنازعات ، البد من التط
من منازعة إىل أخرى فكما هو معلوم أن منازعات اليت تعرض أمام القسم االجتماعي تتضمن منازعات العمل و الضمان 

.كإجراء شكلي لقبول الدعوى االجتماعي ، فلرفع الدعوى أمام هذا القسم مثال البد من حمضر عدم الصلح  
        

Résumé  :  
Les relations de travail soulève plusieurs problématiques à la fois pendant 

ou la mise en œuvre, voire la résiliation pour une raison ou une autre privée et que la 
nouvelle réglementation des relations de travail a donné naissance à une sorte de 
vérification et la spécialisation dans les stades conclusion et l'entrée en vigueur des 
relations de travail, qui nécessite une attention à l'étude et l'organisation des 
opérations résolues et règlement des différends qui surviennent sur eux, et pétrir par 
des actions spécifiques, et l'établissement d'un instances judiciaires compétentes 
pour y faire face et de les diffuser. 

En raison de la spécificité de ces litiges où les parties et leurs causes et leurs 
dimensions, a résumé les différentes législations moderne et notamment législateur 
procédures spéciales algériennes et le privilège d'être constante, afin de prendre les 
différents aspects juridiques du règlement de ce différend, doit être adressée à l'objet 
de la procédure devant la section sociale de voir ce procédures qui varient d'un 
différend à l'autre comme il est bien connu que les différends portés devant la 
section sociale comprend les conflits de travail et la sécurité sociale, costume en face 
de cette section, par exemple, doit être le procès-verbal de non-Solh comme une 
formalité à accepter le cas. 
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     :مقـــــدمة

جتماعية و قتصادية و القانونية املعطيات بتغ ع السر والتأثر ركية با نية امل ياة ا تتم

الع مصا أي املتناقضة، املصا للعبة تخضع ا ومصاباعتبار ة، ج من وجماعات فرادى مال

العالقة أطراف وضع من خاص، أو م ع طا ذو خر والبعض أخرى، ة ج من العمل اب أ

خالل وعن أحيانا ذه املصا لعبة عن شأ وت للعمل، ماعية ا باالتفاقيات عرف ما أو م، أنفس

تح ال تفاقيات و ن القوان املقررة امات شنجباالل ال حاالت من العديد بروز أخرى، أحيانا ا كم

عليھ يطلق ما و و أخرى، ة ج من العمل اب وأ ة، ج من العمال ن ب العالقات والتأزم

فقد وحتميا، بل متوقعا اعات ال ذه حدوث ان وملا ماعية، وا الفردية العمالية باملنازعات

وإيج بھ، بؤ الت ستوجب طبيعيا أمرا بلأصبحت ا سو و ا بحل الكفيلة جراءات و السبل اد

داخل جتما والسلم امل ستقرار ع املحافظة دف وذلك ان، م قدر ع ا م والوقاية

زمات ذه ل و ية ال ا مع ن املتعامل مصا ون ت ما ا كث ال والقطاعات املؤسسات

العمالية اعات   .وال

خاصةونظر  إجرائية بأنظمة عات شر ال مختلف ا خص فقد اعات، ال ذه صوصية ا

جتما القانون ان وملا ا، لتفاقم ة خ املراحل أو ا، ور لظ و املراحل سواء ا، سو ل

ما ن امل مت ن قسم من ل ش العال: ي نظيم ب يتكفل فاألول ، جتما الضمان وقانون قاتالعمل

سباب من ب س ألي ا انقطاع أو العالقة ذه اء ان عد العامل بحياة يتكفل ي الثا أما نية، امل

واملتنوعة   .العديدة

عض أل املشرع أن و املجال ذا طرأت ال التعديالت تقديم عد إليھ شارة يمكن وما

رقم مر ا تضم ال اصة ا ا 32_ 75جراءات وأخضع طراف تمثيل الدعوى، رفع كإجراء

اعات ال بالنظر تختص جتماعية املسائل الفاصلة املحكمة أن ما و املعتادة، العامة للقواعد

ضمن املحكمة ذه نظم املشرع أن اعتبار و ، جتما الضمان منازعات و العمل الفردية

إ04_ 90القانون يدفعنا ما ذا يو فيما واملتمثل ي القانو ال ش   :طرح

؟_  جتما ع الطا ذات القضائية املنازعات ا اتباع الواجب جرائية القواعد تتمثل  فيما

ول  جتما: املبحث القسم   اختصاص

القضاء والية بھ قصد و القضائية، الدعوى س ة ر و ا املسائل من ختصاص عد

لبالفصل ش ختصاص فعنصر ، قلي واملوقع النوع ملعاي وفقا أمامھ املطروحة القضايا

إذا أما املوضوع، مناقشة البدء وتم املدخل فتح املناسب، الباب قفل وضع إذا دعوى، ل مفتاح

صومة، ا واليتھ شمول القا فيھ ينظر ما أول ألن صومة ا عن حديث فال القفل قعأخطأ و
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بموجب إما وإقليميا نوعيا دعواه النظر القانون ا خول ال ة ا تماما يدرك أن املتقا ع

عود و املوضوع، الفصل دون ت ت القضايا من كث أن إذ خاص، نص بموجب أو العامة القواعد

و الدعوى، ا أمام املرفوعة ة ا اختصاص عدم إ ل الش حيث من ا قبول قواعدعدم عت

سلطة تنظيم و ا م دف ال ألن آمرة قواعد جراءات قواعد جميع الشأن و كما ختصاص

ختصاص قواعد وألن ا إل لتجاء إجراءات وكذا القضائية، السلطة الدولة سلطات من عامة

خ ن ب الوضع يختلف إذ بالضرورة العام النظام من ا ل ست ل ا لك قليآمرة، و النو  تصاص

النظر اختصاصھ يدخل الذي القسم أو املحكمة اختيار يحسن أن العمل صاحب أو العامل فع

ختصاص املبحث ذا ناول ن سوف ذا ول ختصاص عوارض لتفادي اع ال موضوع والفصل

جتما للقسم والنو   1 .قلي

ول  قل: املطلب جتماختصاص للقسم   ي

عليھ املد موطن ملحكمة قلي ختصاص عقاد ا ع املقارنة عات شر ال تجمع اد ت

أن ء خصمھ يطالب من ع ثم ومن الذمة براءة صل أن إ ذلك رجع و عامة، كقاعدة

ا واختيار الدعوى برفع املبادرة زمام أخذ من و املد أن كما إليھ، الذيس املناسب لوقت

، جتما للقسم قلي لالختصاص سبة فبال أيضا، يختار ال أن التوازن باب من فيجب يناسبھ

اختصاص عدا ما جديد إجراء بأي الفردية العمل منازعات ة سو ب املتعلق ديد ا القانون يأت فلم

أو  عمل بحادث املتعلقة املنازعة شأن املد إقامة محل أواملحكمة عليق ت سب و م مرض

العامل بھ يمر الذي اص ا للظرف مراعاة وذلك العمل عالقة إ2قطع ختصاص يؤول كما

أو العمل عقد نفيذ ب يتعلق ما ل أو العمل ورب العامل ن ب العمل عقد إبرام ا ف تم ال املحكمة

ملا طبقا ذا و عليھ املد موطن ا يوجد ال املادةاملحكمة املدنية501جاء جراءات قانون من

ة دار   3و

تحديد سا املعيار أن القرارات من الكث العليا املحكمة اد اج أو ولقد

موطن ع النظر غض تنفيذه أو العمل عقد إبرام ان م و جتما للقسم قلي ختصاص

ت معيارا يبقى الذي عليھ املادةاملد زائري ا املشرع أخذ ولقد ذه501قليديا، ل أعاله ورة املذ

عند ات صعو خلق شأنھ من الذي املتنقلة أو الثابتة باملؤسسة املتعلق باملعيار العمل وأن املعاي

العمل عالقة اء إ حالة ون ت عندما لالختصاص جديد معيارا املشرع أحدث وقد ، العم التطبيق

حا ب حمايةس ذا و املد موطن محكمة املختصة املحكمة ون ت بحيث م مرض أو عمل دث

املادة ع طالع ومن العامل، و و العقد الضعيف الطرف املدنية40قوق جراءات قانون من

أيضا العليا املحكمة قضت ولقد ع ما اختصاص قلي ختصاص ذا أن ن ب ي ة دار قدينع" و

مقابل أجره يتقا م أس ات شر م مسا ن ب فردي اع ب املتعلق اع ال الفصل اختصاص
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املسائل الفاصلة للمحكمة التعسفي، ح سر ال عن الناتج الشركة، ذه ن و املؤدي العمل

قضت" جتماعية يتحدد" كما للمحكمة قلي ختصاص أن قانونا املقرر من ان م

ختصاصا فيعود ثابتة مؤسسة حاصال العمل ان إذا ج و املستخدم ن ب شأ ت ال ملنازعات

العمل عقد فيھ أبرم الذي ان امل   4"ملحكمة

ي الثا جتما: املطلب للقسم النو   ختصاص

نوع بالنظر ا، درجا اختالف ع القضائية ة ا والية النو باالختصاص يقصد

نوعال أساس ع املختلفة القضائية ات ا ن ب القضايا ع توز و النو فاالختصاص دعوى،

وفقا ا والي معينة قضائية ة ج فيھ تباشر أن يمكن ال القضايا نطاق و أخرى عبارة و الدعوى،

الدعوى   لنوع

املادة جاءت فلقد جتما للقسم النو لالختصاص سبة قانون500فبال املدنيةمن جراءات

ورة، املذ املادة املحددة املواد والفصل النظر من جتما القسم بھ يختص ما نة مب ة دار و

أو التوقيف، التنفيذ، ب س الفردية العمل عالقات عن الناشئة الدعاوى جميع تنظر فاملحكمة

أي عامة صفة و ن و بالت املتصلة املسائل و ومنالقطع، صراحة، القانون ا ل ا خول مسألة

ع ما باختصاص جتما القسم املشرع خص فقد خرى املحكمة أقسام عكس ع أنھ املالحظ

القانون ا عل نص ال شكيلة ال وجعل عليھ ا أحال ال البطالن،04_ 90املواد طائلة تحت ية وجو

ومساع سا رئ قاض من جتما القسم ل ش لقانونفي طبقا ن واملستخدم العمال من يختارون دين

م04_ 90العمل جتما القسم واملساعدين ماعية، وا الفردية العمال عالقات املتعلق

س رئ مع جلسون و تداو صوت م ول العمال طرف من معينة ملدة تخبون ي ن ف مح غ قضاة

ا م و س الرئ و و ف مح كقاض بصفتھ لسة عالما قضايا س الرئ مع تداولون و ن شار ملس

املادة جاء ما ذا و العمالية واملنازعات ة502الشغل دار و املدنية جراءات قانون    5من

قسام من ه غ دون جتما القسم ا يختص ال املنازعات املطلب ذا ناول   سن

ول  بالعمل:الفرع املتعلقة   املنازعات

بممارسة املتعلقة واملنازعات الفردية، العمل منازعات إ الفرع ذا نتطرق سوف

صر ا ال املثال يل س ع ذا و للعمل ماعية ا باالتفاقيات املتعلقة واملنازعات   ضراب

الفردية:أوال العمل   منازعات

تؤ  ا، وتنفيذ ا ا سر أثناء االت إش عدة الفردية العمل عالقات نتث ب العالقة توتر إ دي

ال التعاقدية أو القانونية داة ل وش ومدة طبيعة عن النظر غض العمل، وصاحب العامل من ل
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العمل عات شر ب أدى الذي مر ومتنوعة، مختلفة أسباب لعدة وذلك العمل، عالقة ا عل تقوم

واملنازعات االت ش من النوع ذا تمام إ ديثة قا طر عن ا سو و ا حل عمليات وتنظيم

قواعد وفق ا ف والبث ا معا مختصة وقضائية وقائية زة أج وإقامة محددة، إجراءات وضع

العامة بالقواعد خاص خر والبعض العمل، عالقات نظيم ب متعلقة ا عض خاصة قانونية ام وأح

قواعد  عض اعتماد جانب إ املدنية، امات القضايالالل ذه ة معا املدنية جراءات

قوق ا ستقرار من نوع وإقامة ة، ج من املتعاقدة طراف ملصا حماية وذلك واملنازعات،

خالف ل العمل الفردية باملنازعة يقصد أخرى، ة ج من العمل عالقة ع تبة امل امات ل و

من املتدرب العامل أو العامل ن ب أويقوم بمناسبة ثانية، ة ج من ممثلھ أو العمل وصاحب ة، ج

عدم أو رقھ أو العقد، املحددة امات ل من ام بال ما أحد إلخالل العمل، عالقة تنفيذ ب س

املنازعات أسباب وتختلف خر، للطرف ضررا ب س ما أو اتفا أو تنظي أو ي قانو لنص امتثالھ

إ حالة من أوالفردية ي قانو نص تطبيق التقص أو ام بال باإلخالل ا ل ترتبط ا أ إال أخرى،

املنازعات من النوع ذا ب وس أساس يم ما و و اتفا أو ماعية،) الفردية(تنظي ا املنازعات عن

نظا أو بقانون ضھ عو و القائم النظام أو القانون غي أو عديل إ ا أغل دف اتفاقال أو م

وإجراءات أنظمة وضع إ ديثة ا جرائية و العمالية عات شر ال بمختلف أدى الذي مر جديد،

املنازعات من نوع ل وطبيعة ناسب ت مختلفة ة   .سو

املنازعات    من النوع ذا ل خاصة عناية أو قد عات شر ال من ه كغ زائري ا فاملشرع

ذلك ) الفردية( جم ي انحيث صدر، العمل قانون مجال وط ي قانو نص ي ثا ون تمام،

اصة ا الطبيعة ليحدد جاء الذي الفردية، العمل منازعات ة سو ب خاص نظام إقامة موضوعھ

من النوع ذا خاصة ام بأح ة دار و املدنية جراءات قانون كمل و العمل ومنازعات لقضايا

الت ستكمل ول مناملنازعات، تمت ال زئية ا املحاوالت عد ائية بصفة العما ي القضا نظيم

وما املنازعات، ذه وطبيعة يتالئم ما وفق جرائية ن القوان تكييف عمليات عد فيما ستمر ل قبل،

العامة القواعد عن ناءات ست و العمليات عن نتج وقد خاصة، ل يا و وإجراءات أنظمة من تفرضھ

القضايالإلجراءا من ة متم فئة ل ش العمل، الفردية املنازعات أصبحت أن ة، دار و املدنية ت

العمل ملنازعات القضائية ة سو ال عت طار ذا و ا، سو ل خاصة إجراءات ستوجب ال

السابق ا مراحل مختلف الودية ة سو ال ومحاوالت طرق فشل عند ة خ الوسيلة ماالفردية و و ة

املقارنة جرائية و العمالية عات شر ال أغلب بھ   6تق

القانون   الفردية1990فيفري06املؤرخ04_ 90فبمقت اعات ال ة سو ب واملتعلق

املنازعات ة سو ب املتعلقة جراءات و وانب ا افة شمل ل عامة بصفة جاء الذي النص و و العمل،

ح العمل، القضائية،الفردية ة سو ال وكذلك الودية، ة سو بال اصة ا جراءات مختلف نظم يث
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ع العمل اب وأ العمال تمثيل فيھ أقر الذي النحو ع العمل محاكم تنظيم إعادة جانب إ

تداو صوت ن املمثل ومنح فقط، العمال تمثيل ع تنص السابقة نظمة انت ن ح سواء،

صوتا ان للمادةعدما طبقا فقط ا شار انتخاب08إ06اس لكيفيات تنظيمھ جانب إ ،

عرض من ا نخرج أن يمكن ال العامة واملالحظة م، ف ا توافر الواجب والشروط املساعدين،

امل مت عما ي قضا نظام بوضع سمح ما و و البعض، ا لبعض مكملة جاءت ا أ نظمة مختلف

مع و ما غرار البلدانع عض بھ مة. مول بم لة و أول منذ القضاء ليف ت املشرع شأ ولم

ما ن ب لس ذا و الفردية العمل منازعة ة   :سو

رب_   أو العامل ة مص من س ل إذ ي، قضا منھ أك ودي حل إ تحتاج ال املنازعة طبيعة مراعاة

يؤ  ال ح القضائية ة ا أمام مباشرة دعاء ماالعمل بي ضة املف الثقة ذلك   .ثر

للعامل_  اق إر من القضائية ف املصار بھ س قد ملا نظرا للعامل املادية الوضعية نادا. مراعاة واس

اع، ال ل املمكنة الطرق جميع نفاذ اس عند إال القضاء إ وء ال يمكن ال ن ب الس ذين إ

مع ارتباط القضائية املمارسة ت أثب السلطةولقد ممارسة سوء ن الرا الوقت الدعاوى ظم

ي شت ما غالبا ية، التأدي السلطة ممارسة سوء حيث فمن التعسفي، ح سر ال رة وظا ية التأدي

فقد معلوم و كما إذا بھ، املعمول ع شر ال مع م ي ال الذي التأدي القرار مشروعية عدم العامل

ة، والعقو طأ ا نوع املشرع رقمحدد القانون صدور عد أن يرون البعض أن أصبحت11_ 90ولو

يئة ل ل الداخ النظام اختصاص من ا ستوج ال ات والعقو خطاء، يف تص عملية

عسفيا ان إذا املختصة القضائية ة ا طائلة تحت يقع فإنھ ح، سر ال حيث ومن مستخدمة،

امل ا عل املنصوص الشروط فيھ املؤرخ73ادةوتتوافر الفردية املنازعات ة سو قانون من

يطلب21/11/1991 أو ح سر ال إللغاء طلبا يقدم أن التعسفي ح سر لل عرض الذي العامل حق ومن

ي ا و ي ابتدا بحكم ث ت ال املختصة القضائية ة ا لدى اصل ا الضرر عن ضا   7.عو

ض:ثانيا بممارسة املتعلقة   راباملنازعات

العمال   ا قاد عمالية نضاالت يجة ن و و الشغل، عالم عاملية رة ظا ضراب إن

صاحب حمل دف العمال يمارسھ الشغل، عالم تنظيم العملية ركة ا دور بروز منذ والنقابيون،

املنازعة معينة، نظر ة وج واعتناق معينة، مطالب تلبية ع املستخدمة املؤسسات أو العمل

العمل ب س و شأن اتخذ ن مع قرار عن العدول أجل من أو املؤسسة، داخل العمل لتنظيم القائمة

حل إيجاد غرض مفاوضات الدخول ع خر الطرف حمل قصد معينة، قرارات ام الح أو

امل العمال ا ف يتمسك محدودة ملدة العمل عن امتناع و فاإلضراب القائم، اع ال ذا ة سو ونو ضر

ال فاإلضراب املطالب، تحقيق تملك ال السلطة ع والتأث ضغط، إحداث دف م عمل بمناصب
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عن للتعب التذمر أو ط ال ار إلظ كذلك يقوم قد بل فقط نية م مطالب تحقيق أجل من يقوم

اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية قضية إزاء عا. حتجاج شر وال الدسات غرار أقرفع فقد ت،

لسنة زائري ا املادة1996الدستور ضراب بحق اف ذا8.منھ57ع أن إ شارة من والبد

القانون صدور عد إال ستعمل لم كمصط املعدل1990فيفري06املؤرخ02_ 90ضراب

بالقانون ا27_ 91واملتمم ماعية ا اعات ال من بالوقاية حقاملتعلق وممارسة ا سو و لعمل

القطاع قوق با للمطالبة سلوب ذا ل وء ال يمنع ان القانون ذا صدور قبل ألنھ ضراب،

لسنة الدستور ام بأح عمال املادة1976العام ملمارسة61السيما قانونية انية إم ناك تكن ولم منھ

تل أنھ اعتبارا اص ا القطاع إال ق ا النظامذا ان وأر العام بالنظام مساسا عد املرحلة ك

رقم القانون صدور غاية إ ي ا الفات1982فيفري13املؤرخ05_ 82ش ا نظم والذي

وال دارة لقطاع التطرق دون اكية ش واملؤسسات العام القطاع ا سو وكيفية ماعية ا

ضراب حق قان. ملمارسة وضع ضراب،02_ 90ونولقد حق ممارسة ع قيود الذكر السالف

القطاعات، لبعض ة الضرور الدائمة دمة ا من ى د د ا بتقديم ن املضر العمال إلزام يتمثل

املادة ا أورد القانون38ال ورة02_ 90من املذ دمة ا من ى د القدر ذا تحديد يتم أن ع

ش ال ميادين ضمانآنفا رفض ألن للعمل، جما عقد أو اتفاقية ع بناءا ا عل املنصوص اط

الواردة ية التأدي ات للعقو موقعيھ عرض جسيما خطأ عت دمة ا ن املفروض ى د بالقدر القيام

املادة من عة السا القانون73الفقرة ا11_ 90من عل املنصوص ات العقو إ باإلضافة

للمادةالقانون  طبقا وذلك ي زا القانون42ا ماعية02_ 90من ا اعات ال من بالوقاية املتعلق

  9.العمل

حق   ممارسة تقييد ع زائري ا املشرع يتوقف لم ديثة ا والنظم عات شر ال غرار وع

أملانيا ففي ممارستھ، من مستخدميھ وحرم اتيجية س القطاعات لعض منعھ بل يمنعضراب مثال

ع ضراب حق ممارسة يمنع الذي غال ال وكذلك ضراب إ وء ال من العمال ل

الشرطة كذلك ن العسكر إ باإلضافة شمل املنع فإن سا فر و ن العسكر وشبھ ن العسكر

وء ال فيمنع زائر ا و ارجية، ا لوزارة عة التا تصاالت قطاع ن ضرابوالعامل إ

الوط قتصاد أو ن املواطن ة أو أمن أو حياة ا توقف عرض قد ال ساسية شطة ميدان

ق ا ذا ممارسة تؤثر ال وال حة الصر القيود ذه إ إضافة زائري ا والقانون طر، ل

إ وء ال ع بموا س ما دول عدة ن قوان عدة غرار ع عاستعمل حدد أنھ أي ضراب

القطاعات ذه و ا ف ضراب حق ممارسة يمكن ال ال شطة و امليادين عض صر ا يل : س

عوان و املدنية، ماية ا مصا ن العامل ن امليداني عوان و من، وموظفي أعوان القضاة،

ارجي ا املصا وعمال مارك، ا ن العامل ن العمالامليداني يمارس عام وكمبدأ ون، ال إلدارة ة
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ضراب، ممارسة توقف أن ع القانون، املحددة والكيفيات للشروط وفقا ضراب م حق

ع املرور عد التحكيم ع خ ذا عرض ع الف ا طرفا ا ف يتفق ال ظة ال وقف و

القانون وم مف ذا و ضرابالذ02_ 90الوساطة ة سو ل ن جرائ ذين جعل     10.ي

ماعية :ثالثا ا العمل   منازعات

ا   و ل والدراسة البحث ستحق ال امة ال املسائل من العمل ماعية ا اعات ال عت

العمال من ل ل املتناقضة املصا بحكم ماعية، ا العمل لعالقة الطبيعية فرازات إحدى

من العمل اب العالقةوأ ذه تتحكم ال املعطيات تحدث قد ال ات التغ حكم و ة، ج

حسابات من ذلك عن ينجم وما ، املصا ذه ن ب التوازن اختالل إ تؤدي ال املصا ذه و

من اعات ال ذه تمثلھ ملا ونظرا أخرى، ة ج من معا ن الطرف من أو طراف، أحد من وتنازالت

س  مية مصاأ واجتماعية اقتصادية وأضرار أخطار من ا ع ينجم قد وما نية، امل العالقات

السواء، ع ماعية ا تفاقيات و العمالية، عات شر ال قبل من ة كب عناية أحيطت فقد ن، الطرف

دف وذلك أخرى، تارة ا عالج وقصد تارة ا م الوقاية قصد وقواعد ام أح عدة ا ل خصصت حيث

ا سو لغرض العنيفة الطرق إ وء ال ب س ت قد ال التعقيد درجة ا بلوغ إ(تفادي وء ال

أو) ضراب العمال ن ب ة مواج إ تؤدي قد ا و ماعية، ا اعات ال وخطورة مية أ وتتمثل

ب تصل قد أخرى، ة ج من العمل اب وأ ة ج من م ل املمثلة النقابية إالتنظيمات ول الطرف

عة، السر لول ا ا ل تجد لم إذا العمل محل غلق إ ي الثا بالطرف أو العمل، عن ما ا التوقف

ح يمس قد كما للمخاطر، أو لألضرار العمل اب وأ العمال وحقوق املصا عض عرض قد مما

بمصا أو البالد اتي واس حساس قطاع تم إذا الوط أوقتصاد قتصادية املجتمع

ع. جتماعية عمل املعاصرة الدول مختلف العمالية عات شر ال مختلف جعل الذي مر

وآليات أنظمة بوضع وذلك ا آثار من والتخفيف ا م الوقاية إ دف ل ش ا، والعناية ا تنظيم

طر عن الفعالة طراف مشاركة ا ف ترا ا، سو ل صالحيةخاصة ماعية ا تفاقيات منح ق

ا بلوغ وتفادي سلمية بطرق ا سو و ا لعالج وكذلك اعات ال ذه حدوث لتفادي إجراءات وضع

التعقيد   11.مستوى

فإن   والقانونية تفاقية ولية بالطرق م ل مشا حل إيجاد إ املنازعة أطراف توصل وإذا

عد حالة لكن آثاره، ت ي اع آليةال فإن والوساطة، ة املصا املتمثلة جراءات فاعلية م

حيث لية اتھ نطاق من املشرع وسع وقد ماعية ا للمنازعة وحال ومخرجا متنفسا تبقى التحكيم

ة، دار و املدنية جراءات لقانون جراءات وترك التحكيم ع م نزاع عرض اع ال ألطراف أجاز

م التحكيم جري رهو يم تحكيميا أمرا صدرون و ن الطرف قبل من م عل متفق ام ح أو حكم قبل ن

منع التحكيم إ وء ال علو تب ت ال ثار ومن التنفيذية بالصيغة املختصة املحكمة س رئ
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الوسيلة اتھ ل وء ال بمجرد توقيفھ أو ضراب القانون.استعمال أن املشرع02_ 90واملالحظ أن

ةعر  سو كإجراء لھ عرض كما العمل ماعية ا للمنازعة عالجية وسيلة التحكيم آللية ض

زائري ا العما ع شر ال إن للتحكيم، الوطنية نة ال واختصاص عمل تخص مختلفة بإجراءات

يفرد لم أنھ إال ماعية ا املنازعة لفك كآلية التحكيم استعمال ضرورة ع تأكيده من بالرغم

املسائلإجر  ل ة دار و املدنية جراءات قانون ع أحال بل العمالية املنازعة طبيعة تخص اءات

التحكيمية القرارات وطبيعة ن املحكم اختيار وكيفية التحكيم عملية وعمل س بإجراءات املتعلقة

املؤسسا ب تجن بمثابة و السابقة جراءات و ساليب نجاح وإن ا، تنفيذ عواقبوكيفية ت

عن ينجم وما العمل عن شاوري ال التوقف إ العمال س وتحم يع و ا وفشل الوخيمة ضراب

آلية ستلزم ما و و آخر دون طرف ع عواقبھ تنحصر وال واجتماعية اقتصادية ل مشا من ذلك

بدايتھ العما شنج ال لتوقيف   12.فعالة

ي الثا بال: الفرع املتعلقة جتمااملنازعات   ضمان

ذوي أي جتماعية التأمينات من املستفيد أو العامل أي لھ ن املؤمّ ن ب شأ ت ال الفات ا تلك

حول ثانية، ة ج من والتقنية والطبية ة دار جتما الضمان يئات و ة، ج من لھ ن املؤمّ قوق ا

التأمينا ن قوان تطبيق ع تبة امل امات ل و قوق مراضا و العمل وحوادث جتماعية ت

تقدير حول عادة الفات ا ذه تنصب حيث ا ل املكملة أو ا قة امل خرى ن والقوان نية، امل

املسائل من ذلك إ وما الطبية، ة وا لھ ن للمؤمّ ية ال الة وا ز ال سب و ضات، التعو

ت عن جتما الضمان منازعات وتتم وأكخرى عقيدا أك ا و ب العمل عالقات اصة ا لك

ة ا تلعب أين ، والتق داري ع بالطا خرى تتم ا سو إجراءات يجعل الذي مر تقنية،

املنازعات ذه سات ومال معطيات توضيح سا   .الدور

قانو    ام ألح سية رئ بصفة يخضع جتما الضمان ون ل رسميةونظرا وتنظيمية نية

الفات ا افة املشرع أخضع وقد عامة، بصفة واملجتمع خاصة بصفة العامل قوق صيانة حازمة،

سي ب لفة امل يئات وال جتماعية، التأمينات من واملستفيدين ن ن املؤمّ ن ب تثور ال اعات وال

ب وترت إجراءات لعدة ا أخضع جتما الضمان زة وأج ل ايا وصف بجدارة ستحق خاصة " ات

جتما الضمان منازعات من"بقانون ستفادة وإجراءات وشروط خدمات ن بتقن يكتف لم إذ ،

ا تفرز أن يمكن ال اعات ال ة سو وكيفيات أساليب ونظم ن ق أنھ بل ، جتما الضمان غطية

القانون تضمنھ ما و و جتماعية التغطية لية02ملؤرخا15_ 83ذه اعات1983جو بال املتعلق

ال العامة اعات ال و أنواع عة أر إ اعات ال ذه صنف الذي ، جتما الضمان مجال

الضمان يئات عن الصادرة القرارات ع اض ع أو تفس أو تطبيق عن الناشئة الفات ا تخص

تتعل ال الطبية اعات وال ، رجتما تقار وكذلك ز، ال تقدير مجاالت الطبية ة ا ر بتقار ق
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شاطات وال عمال افة تخص ال الط ع الطا ذات التقنية اعات وال املختصة، الطبية ان ال

ذلك سواء طأ ا عن الناتج ض بالتعو املتعلقة اعات وال ، جتما بالضمان عالقة ا ل ال الطبية

ي الذي طأ جانبا إ توجد وكما ه غ أو املضرور عن الصادر أو ممثلھ، أو العمل صاحب عن صدر

املستحقة املبالغ بتحصيل اصة ا بالدعاوى يتعلق اعات ال من آخر صنف عة، ر نواع ذه

اصة ا امات لالل يمتثلون ال الذين العمل اب أ عة بمتا تتعلق وال جتما الضمان يئات ل

املعمولبد التنظيمية والنصوص القانون ا عل ينص كما جتما الضمان لصناديق م مستحقا فع

املجال ذا   13.ا

العامة :أوال   املنازعات

القانون   من الثالثة املادة لنص غ15_ 83طبقا الفات ا ل ب العامة املنازعات تختص

الضمان من للمستفيدين الطبية الة با النصاملتعلقة إ الرجوع و العامة املنازعات وكذا جتما

وال ا طبيع حيث من ال العامة املنازعات صراحة عرف لم زائري ا املشرع بأن ر يظ ور املذ ي القانو

أضفى وأخرى الطبية املنازعات خانة ا وإدخال اعات ال عض ض اع وإنما ا وم مف ح وال ا نوع

املنازع ع طا ا إطارعل يدخل ن الطائفت ن ات دائرة عن يخرج ما ل أن قرر ثم التقنية ات

يقل ال ي ثا ال إش أمام يضعنا ي القانو للنص امل التحليل فإن أخرى ة ج ومن العامة، املنازعات

ن ب تثور قد ال الفات ا العامة املنازعات حصر ع اقتصر املشرع أن ذلك ول عن مية أ

م(ستفيدينامل حقوق ذوي أو ن ن كذلك) املؤمّ س ل مر أن ن ح ، جتما الضمان يئات و

ا ض اف ال تلك غ أخرى أطراف ن ب تقوم ما غالبا وخالفات نزاعات ناك بل االت ا جميع

ؤ  ّ امل ن ب أو جتما الضمان يئات و ن املستخدم ن ب تثور ال كتلك زائري، ا مالقانون ل من

جتما للضمان العامة املنازعات ضمن تدخل ا طبيع بحكم وال ن   .واملستخدم

جتما   الضمان مجال العامة املنازعة ملوضوع التعرض عند املشرع استعمل وقد

جميع ح يز مناسب ف عر عند بالوقوف إطالقا سمح ال والذي الغموض من بكث ا مشو ا أسلو

وال فإنالعراقيل عامة بصفة جتما الضمان مجال املتدخلة طراف سائر ض ع ال عقبات

ضروري أمر العامة املنازعة إطار القانونية العالقة أطراف بتحديد املتعلق ي القانو غفال تدارك

ة ج من جتما الضمان يئات و ن املستخدم املستفيدين، شمل ل ا دائر بتوسيع وذلك

أخرى وا ة ج من م ل ن واملؤمّ ن جتما. ملستخدم الضمان ملنازعات القضائية ة سو ال خصوص و

بالفصل املختصة املدنية املحاكم أن ي القضا ختصاص العامة القاعدة أن ما و العامة،

ا أخضع قد القاعدة ذه عن ناءا است املشرع أن أال ي، املد ع الطا ذات القضايا ملنازعاتجميع

القضايا الفاصلة املحاكم اختصاص إ املتم ا ع لطا نظرا جتما بالضمان اصة ا العامة

إطار تدخل انت وإن ال املنازعات عض وجود إ شارة ن يتع ذلك مع لكن جتماعية،
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ا اختصاص فإن ا طبيع بحكم ا أ إال ، جتما للضمان العامة إاملنازعات يؤول ال ا ف لفصل

ي زا ا وح داري ي، املد القضاء إ وإنما جتماعية القضايا الفاصلة   .املحاكم

إ   ا ف النظر اختصاص يؤول وال العامة املنازعات نطاق الدعاوى موضوع تعلق و

ا أو ية العي داءات ومنح تقدير ع تنصب ال تلك جتماعية لھاملحاكم ن للمؤمّ املستحقة لنقدية

بمناسبة جتماعية التأمينات ا غط ال جتماعية املخاطر من طر عرضھ ب س حقوقھ ذوي أو

رفع خاصة إجراءات يضع لم املشرع أن شارة وتجدر ا وغ العائلية املنح الوالدة، الوفاة، املرض،

يجب وإنما ا صوم ا وتبليغ الدعاوى جراءاتذه قانون العامة القواعد إ ذلك الرجوع

ة دار و   .املدنية

اصة:ثانيا ا   املنازعات

املنازعات ذه ضمن الط: وتدخل ع الطا ذات التقنية واملنازعات الطبية   املنازعات

الطبية_ أ   :املنازعات

املختص   يئات وال ا سو إجراءات حيث من الطبية املنازعات اعاتتختلف ال عن بذلك ة

عند ذلك ر ظ و ي، القضا أو داري انب ا من أك التق أو الط ع الطا ا عل غلب إذ العامة

القانون من الثالث الباب الواردة اعات ال من النوع ذا اصة ا ام ح املؤرخ15_83دراسة

امل1983_07_02 ف لتعر سبة بال املطروح ال ش سبةفنفس بال كذلك إثارتھ يمكن نازعة

اع ال بحصر اكتفى وإنما ودقيق وا ف عر بأي ي يأ لم زائري ا املشرع أن ذلك الطبية للمنازعات

ذوي وكذلك جتما الضمان من للمستفيدين الطبية الة با املتعلقة الفات ا تلك الط

م ا.حقوق جاءت ال العناصر تفكيك عند القانونولكن من عة الرا أنھ15_83املادة لنا يت

انت وملا ز، ال بمسائل املتعلقة اضات ع جميع شمل مجال الطبية املنازعة بأن القول يمكن

م ل ن باملؤمّ الالحق ز ال موضوعھ يكمن الفات ا ة سو فإن تقنية مسألة الطبية وما.املنازعة

إثب أن الة ا ذه شك ستعانةمن إ يحتاج والتقنية الفنية وضاع ذه ل ة مدى ات

أو م، الالحق ز ال سبة وتقدير ية ال م حال ملراقبة وذلك ن املتخصص طباء من ة ا ل بأ

ب الطب لرأي يمكن الة ا ذه و ا، وغ م مرض أو العمل حادث عن الناجمة الوفاة أسباب

لدى شار قياماملس إ يؤدي مما املعا ب الطب لرأي مخالفا رأيا يصدر أن جتما الضمان يئات

ط   14.نزاع

القانونية   سانة ال خالل من زائري ا املشرع حاول فلقد القضائية، ة سو ال يخص وفيما

ال إ وء ال تم و خاصة، بصفة الطبية واملنازعات عامة بصفة جتما للضمان قضاءاملنظمة

القضائية، ة سو ال نظام سوى اع ال ألطراف يبقى فال الداخلية ة سو ال آليات فشل حالة وذلك
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للمادة القانون26فطبقا املختصة15_83من املحكمة إ دعوى رفع يجوز أنھ الذكر السالف

الضمان  يئة قرار مطابقة ة ا إجراءات سالمة يخص فيما جتماعية لنتائجبالقضايا جتما

ميع مستوفاة ون ت أن لية الش الناحية من الدعاوى لقبول ط ش و املسائل، من ا وغ ة ا

ة ب فتتاحية ضة العر إرفاق وجوب إ باإلضافة شكال الدعاوى لقبول املقررة القانونية وضاع

الدعوى  مآل فإن فيھ املطعون جتما الضمان يئة قرار ستجابةمن عدم أن ذلك الرفض و

املادة ام أح بموجب صر ا يل س ع الواردة االت ا ة26إلحدى ا أن معناه الذكر سالفة

الطعن يجوز ال ثم ومن ن للطرف وملزمة ائية أصبحت فقد التا و للقانون مطابقة جاءت الطبية

القرار  ضد ترفع ال الدعاوى يخص وفيما ا، جتمانتائج الضمان يئات عن الصادرة ات

ذه فإن املسائل، من ا وغ الشفاء خ تار أو عمل، حادث أو مرض، عن الناتج ز ال بحاالت املتعلقة

لم ما جتماعية، املسائل الفاصلة املحاكم طرف من القبول عدم ا ف كم ل معرضة الدعاوى

ال عرض املتمثل الشك القيد حالةستوف الشأن وكذلك ز لل الوالئية نة ال أمام اع

املحكمة أمام مباشرة شار املس ا طبي رأي ع بناءا الصادر جتما الضمان يئة قرار الطعن

العام النظام من إجراء و و الطبية ة ا إطار الداخلية ة سو ال ع ذلك قبل اع ال عرض دون

ا إ تؤدي ذامخالفتھ الصادرة ام ح بأن شارة وتجدر شكال، الدعوى قبول عدم كم

لقانون العامة للقواعد طبقا العادية وغ العادية الطعن طرق بمختلف ا ف للطعن قابلة ون ت املجال

ة دار و املدنية   15.جراءات

الط _ب ع الطا ذات التقنية   :املنازعات

زائري    ا املشرع يقدم الطلم ع الطا ذات التقنية للمنازعات وشامل دقيق ف عر أي

طبقا ولكن الط أو العام ع الطا ذات خرى املنازعات شأن ذلك شأنھ ، جتما الضمان مجال

القانون من امسة ا املادة ذات15_ 83لنص الطبية شاطات ال ل ب التقنية املنازعات تختص

جت بالضمان بجميعالعالقة التقنية املنازعات ط ر ع املشرع اقتصار بأن للشك مجال وال ، ما

من حال بأي يمكن ال آخر توضيح أي تقديم دون جتما بالضمان عالقة ا ل ال الطبية شاطات ال

من ا غ عن ا م و التقنية املنازعات يحدد أن شأنھ من ووا ح صر ف عر عطي أن حوال

خرى املنازعا من. ت أو ب قر من عالقة حتما ا ل جتما بالضمان املتعلقة املنازعات ل أن ذلك

الضمان ع شر ضمن ي قانو ف عر أي غياب و ذكره سلف ما ع ناءا و ، الط شاط بال عيد

الطا ذات التقنية للمنازعات ف عر إعطاء واملبادئ بالقواعد ستعانة يمكن ، عجتما

طباء،"الط طرف من املرتكبة والتجاوزات خطاء الغش، شأن تثور ال الفات ا تلك ف

جتما الضمان مجال الط م شاط ممارسة مناسبة و إطار الصيادلة سنان، جرا

اجتماعيا ن ن املؤمّ ن" لفائدة املتدخل طرف من يتم الذي الط شاط ال يقتصر ال منازعاتوقد إطار
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فعال عن املسؤولية وإنما ية التأدي الدعاوى إطار املسلطة ات العقو تلك ع جتما الضمان

باألفعال م قيام ثبوت حالة ذلك من عد أ إ أحيانا ب تذ قد اء وا طباء طرف من املرتكبة

ا إل املشار الطب أخالقيات مدونة بموجب ا عل ذلك. سابقااملنصوص تتمثل املدنية فاملسؤولية

طأ ا حول ة صعو أو جدل يثور قد ولكن ضار، فعل بأي القيام حالة الغ ض بتعو ام ل

النصوص إ بالرجوع ولكن ي، زا ا وم املف عن بالضرورة يختلف ال قد الذي ي املد ومھ مف

وتحديد ن وم املف عند الوقوف يمكن املدنيةالقانونية املسؤولية نظام من ل ع ة السار القواعد

زائية   .وا

ي الثا جتما: املبحث القسم أمام التقا   إجراءات

باملسائل   املختصة املحاكم أمام العمل نزاعات التقا إجراءات عن ديث ا إن

املدن جراءات قانون الواردة ام ح تطبيق إ ا يخضع عامة،جتماعية كقاعدة ة دار و ية

قانون طھ اش ما إ باإلضافة بتدائية للمحاكم عة التا الغرف أمام قضية أية شأن ذلك ا شأ

القضاء ع القضية عرض قبل ة املصا شرط إجراء وجوب من للعمل الفردية املنازعات ة سو

املادة مضمون بموجب ل19وذلك ون ي أن يجب أنھ ع موضوعمنھ بالعمل خاص فردي خالف

قضائية دعوى أي مباشرة قبل ة املصا مكتب أمام للص   16 .محاولة

ن   املتنازع ن الطرف ن ب النظر ات وج ب تقر غرض ري جو شك إجراء و الشرط ذا ف

ب س ذلك تحقيق من ة املصا اتب م تتمكن لم فإذا ودية، ة سو اع ال ة سو إ بذلك ما وتوصل

عدم محضرا ة املصا مكتب فيعد ومطروحا، قائما الف ا بقاء إ يؤدي مما ع املوا من ع ما

املادة نص جاء ما وفق ة عدم02فقرة31املصا حالة أي الة ا ذه و القانون نفس من

املادة حسب ة مص لھ الذي للطرف يمكن ة، الفاصلة36املصا املحكمة أما دعوى يرفع أن

خارج مقيما عليھ املد ان إذا إال التقا ح الدعوى ا تدخل مرحلة أول و جتماعية املواد

القضائية ة سو ال أو فالس حالة العمل صاحب ون و ، الوط اب ون. ال ي الة ا ذه ففي

أما حيان، أغلب العامل حقوق ع حفاظا ا اختيار ة املصا قبولإجراء فيبقى ذلك غ

يمكننا وما ة، املصا شرط تحقق بمدى ومرتبطا ونا مر جتماعية املحاكم أمام القضائية الدعوى

تخضع انت وإن ح ا أ جتماعية، املحاكم أمام التقا إجراءات إ عرضنا عند إليھ الوصول

جراءات قانون الواردة لإلجراءات عامة وكقاعدة امبدئيا علق حالة ا أ إال ة، دار و املدنية

ال ليات الش عن بتعاد مع واملرونة ساطة ال من بنوع سم ت الفردية، العمل منازعات ة سو ب

املحاكم، ذه شكيل يك ال التنظيم بحكم ومنطقيا طبيعيا يبدو وذلك خرى، الدعاوى ا تتطل

ن ب الف ا وتأزم لتفاقم الناوتجنبا الف ا ة سو ل مباشرة بصفة ما سع ع يعا ن الطرف

عبارة اكتفى زائري ا املشرع أن ولو ح إذ لھ حد وضع يل الت غرض ما، جال" بي " أقرب
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جتماعية القضايا بالفصل اصة ا املدة ذه بدقة حدد لو املستحسن من أنھ إال فيھ للفصل

مجاال ك ت ال تحقيقح من عطل ذلك ألن غراض، و واء حسب ورة املذ العبارة لتفس

أوضاع تقتضيھ ما مع بالنظر ا، وقرارا ا ام أح شأن من قلل و العمل، محاكم إ وء ال من دف ال

وتالعب تماطل موضوع للعامل الوحيد الرزق مصدر ان إذا خاصة املطروحة القضايا طرف 17.ل

لھ ذا امول ح وطبيعة جتما القسم أمام الدعوى رفع إجراءات املبحث ذا ناول سن

القسم ذا عن   .الصادرة

ول  جتما:املطلب القسم أمام الدعوى رفع   إجراءات

املطالبة   العمال تماطل واملتمثل الدعاوى ذه مثل املالحظ للتعسف حد عل

الدعا ترفع بحيث م مبالغبحقوق يم ت قصد العمل عالقة اء إ واقعة من سنوات عد وى

جتماعية الدعوى لرفع أجال املشرع حدد ضات أسبابوالتعو ة صعو من انطالقا للسقوط أجل

الدعوى أن ة دار و املدنية جراءات قانون جاء فقد وعليھ ضات، والتعو والضرر ح سر ال

تار من ر أش ستة بم أنجع،سقط حل و و املشرع تفادى وقد ، الص عدم محضر سليم خ

، الص عدم محاضر سليم ات صعو من لوحظ ملا ح سر ال خ تار من يبدأ جل ذا جعل حيث

الوثيقة ذه للمطالبة القا إ وء ال إ العمال حيان عض يضطر الدعوى18.قد وترفع

ضة عر جتما القسم البيانات،أمام جميع ضة العر تتضمن أن جب و للدعوى افتتاحية

ما و شكال الدعوى ترفض ما بدو ن أساسي ن شرط توافر إ خالل_ :باإلضافة الدعوى ترفع أن يجب

الدعوى ترفع لم وإذا العمل ش مف طرف من الص عدم محضر سليم من ر أش ستة أجل ذا

امل املدة مل سقط جل ذا قانوناخالل الص_ قررة عدم بمحضر الدعوى ضة عر إرفاق يجب

املختص العمل ش مف إ واه ش العامل وء عد وذلك العامل إ العمل شية مف سلمھ الذي

ش مف سلم الص محاولة تن لم وإذا العمل ورب العامل ن ب ة مصا إجراء ومحاولة إقليميا

العامل إ الص عدم محضر املحكمةالعمل أمام التقا إجراءات مباشرة من يتمكن ي ل

املادة أكدتھ ما ذا و شكال الدعوى ترفض بدونھ أسا شرط و الص ومحضر من19املختصة،

رقم خالف04_90القانون ل ون ي أن يجب أنھ ع صراحة تنص وال العمل عالقات املتضمن

أمام الص محاولة موضوع بالعمل خاص قضائيةفردي دعوى أي مباشرة قبل ة املصا   19.مكتب

أسماء   بيان مع ا ورود ب ت ل تبعا خاص ل حاال املحكمة إ املرفوعة الدعوى وتقيد

شمل باألمر ن املعني إ ضور با ليف ت ذلك عد يرسل ثم لسة ا خ وتار القضية ورقم طراف،

و  م و بتحديد املتعلقة املعلومات حيثافة بالقضية، املتعلقة ة الضرور املعلومات وكذلك م موط

الدعوى عرض وقبل م، ع ن ل مو أو ن محام بواسطة أو صية بصفة إما ضور ا صوم ل يمكن

موضوع ان ما م طراف ن ب ة املصا للقا يمكن املحكمة، قبل من والفحص الدراسة ع
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توقف ة املصا نجاح حالة و عتالدعوى، و املحكمة، أعمال جدول من القضية شطب و الدعوى

تنفيذ وطرق وسائل بمختلف التنفيذ واجب املحكمة من صادر ي قضا حكم كأنھ ة املصا محضر

واملداولة الفحص القضية ستمر الص محاولة تن لم إذا أما ، الص واتفاقات محاضر

ا أثناء تم و ذلك، مر تطلب إذا إماوالتحقيق صوم ا سماع الدعوى للنظر املخصصة لسة

صيا صوم ا أحد يحضر لم إذا للقا مكن و ا، حضور م ل مو بواسطة أو صية بصفة

يحضر لم وإذا القضية سات مال لتوضيح فائدة وأك ا ضرور ذلك رأى إذا ال بحضوره يأمر أن

يكن لم ما التبليغ ة رغم لھ، مو أو إذااملد أما ، ا امل ب الدعوى شطب يتم شر عذر ناك

غيابھ، فيق شر عذر ناك يكن لم ما التبليغ، ة رغم عليھ املد يحضر ق25املادة(لم

إ م إ) إ الدعوى كم ا يؤجل أو جديد من ستد ف قانونا، ر م غيابھ ان إذا ما حالة و

بة قر   20.جلسة

مو    يخص فيما املادةأما فإن العمل، ومنازعات قضايا كم ا وآجال قانون38اعيد من

الفردية العمل ال.منازعات مدة املنازعة الفصل أو للنظر و لسة ا تحديد يتم أنھ ع تنص

املحكمة تصدر وأن للدعوى، فتتاحية ضة العر توجيھ خ تار ت ال يوما عشر خمسة تتجاوز

ا يديةحكم تم ام أح إصدار حاالت ناء باست لذلك القصوى املدة تحدد أن دون ممكن وقت أقرب

مثال ة ا ن بتعي املتعلقة ام ح أي ية، تحض والطلبات. أو الدعوى، بالتدخل يتعلق وفيما

غي أو ممثلھ أو العمل صاحب أو العامل أي عليھ، املد أو املد وفاة حالة مثل الطبيعةالعارضة

أو الورثة، أو قوق ا ذوي حق يحفظ القانون فإن الدعوى، س أثناء خ ذا ل ي القانو الوضع أو

م منح مع ا، ف كم وا ا اي إ الدعوى س مواصلة عليھ املد أو املد محل يحلون الذين

أن يجب ذا أن إال الدعوى موضوع م دفوع إلبداء ا ال تكنالوقت لم إذا ما حالة فقط يتم

أو املد موت فإن ا ف كم ل ئة يّ م القضية انت إذا ما حالة و ا، ف كم ل زة جا القضية

ا ف الفصل يؤجل ال عليھ   21.املد

جلسة   أول ا ل تحدد الدعوى، افتتاح ضة عر بموجب جتماعية الدعوى يل فبعد

املنازعات الفصل يجب اتخاذبحيث جتما القسم س لرئ حق و ممكن، وقت أسرع

كمنع للمؤسسة سن ا الس عرقل أو العمل ة بحر يمس أن شأنھ عمل ل لوقف الالزمة جراءات

س رئ عن الصادرة وامر أن كما شرعية، غ قة بطر العمل أماكن احتالل أو العمل، إ الدخول

قابلة ون ت جتما مرةالقسم الية ست وامر موقف أثر س ل ناف ست وأن ناف لالست

وع ديدية غرامة تحت الفوري بالتنفيذ مر جتما القسم س لرئ يمكن كما الفوري، بالتنفيذ

ية تحض أو يدية تم ام أح إصدار ناء باست جال أقرب ا حكم تصدر أن صنف. املحكمة ولقد

ال القضايااملشرع ذه و القانون بقوة مؤقت تنفيذ محل ا شأ الصادرة ام ح ون ت ال قضايا
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املادة رقم22حسب القانون اتفاق04_90من أو اتفاقية تفس أو بتطبيق املتعلقة القضايا

بامل اصة ا جراءات إطار م م اتفاق ل تفس أو بتطبيق املتعلقة والقضايا للعمل ةجما صا

ة، خ الستة ر باألش اصة ا ضات والتعو الرواتب بدفع املتعلقة والقضايا ة املصا مكتب أمام

دون املؤقت بالتنفيذ تنطق أن جتماعية املسائل النظر عند للمحكمة يمكن املادة نفس وحسب

ر أش ستة عد فيما حوا22.كفالة بمنازعات اصة ا جراءات يخص فيما مراضأما و العمل دث

للمادة طبقا جتماعية املسائل الفاصلة للمحكمة اعات ال ذه فتخضع نية القانون13امل من

املنازعات15_83رقم من النوع ذا ع سري ال جراءات عض ع القانون ذا نص حيث

ا و الطعن نة عن الصادرة القرارات ع اضات ع فع املختصةف املحكمة إ ملرحلة

استالم خ تار من اعتبارا ر أش ثالثة أو نة، ال قرار تبليغ عد ن ر ش ظرف جتماعية بالقضايا

الدعوى يرفعون الذين حقوقھ ذوي أو املصاب ع جب و ا، قرار نة ال تصدر لم إذا ضة العر

ن  الفصل ا عل املنصوص العام القانون رقمإطار القانون من ي والثا ن15_83ول واملتعلق

كم ا اك باالش قرار إ جتما الضمان يئة يدعوا أن الغ خطأ وكذا املتعمد طأ با

يح رقم. والعكس القانون أقر مراض15_83فلقد و العمل حوادث مجال موحدا نظاما

من بجملة القانون ذا جاء وقد نية، القواعدامل استخراج و ّمنا وما نائية، ست القواعد

املنازعات من النوع ذا ع سري ال العمل.جرائية حادث ف عر وسع قد املشرع أن الحظ و

ا عل ينص لم لو العمل ادث التقليدي ف التعر تدخل ال قد نائية است جد حاالت شمل ل

املشرع ون ي قد قيقة ا و واسعصراحة، ف عر نحو يميل الذي العليا املحكمة بقضاء تأثر قد

إصابة عنھ انجرت حادث ل و عمل حادث ل أن الذكر سالف القانون اعت ولقد العمل، ادث

أثناء يطرأ الذي ادث ا وكذلك العمل، عالقة إطار طرأ وخار مفا ب س عن ناتجة بدنية

ذات مة بم املؤسسة خارج أثناءالقيام أو العمل صاحب لتعليمات طبقا دائم أو ي نا است ع طا

الدراسة مزاولة أثناء أو ما ية جما منظمة أو ي انتخا سيا انتداب ممارسة ب س أو ممارسة

وإما مدتھ، أو العمل ان م تطرأن ن اللت الوفاة أو صابة عت و العمل، ساعات خارج بانتظام

عن عيد لموقت ما العمل عن ن ناتج ادث ا عقب الذي العالج أثناء ادث،وإما ا وقوع ظروف

العكس ت   23 .يث

عملھ   إ اب للذ ن املؤمّ ا يقطع ال املسافة أثناء يطرأ الذي العمل حادث حكم ون و

إ إال انقطع قد املسار ون ي أال طة شر املستعملة النقل وسيلة انت أيا منھ، ياب ذلكأو ان ذا

النحو ذا ع املضمون املسار قع و رة، قا ألسباب أو عارض ظرف أو الضرورة أو ال ست بحكم

لتناول إما العامل عليھ دد ي الذي ان امل ھ، شا ما أو قامة ان وم ة ج من العمل ان م ن ب

عائلية ألغراض أو عوز . الطعام ا ف سقط حالة عن القانون ذا نص ادثوقد ل أو للعمل الوفاة
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الضمان يئة قبل من املطلوب ثة ا ح شر إلجراء املصاب حقوق ذوو يتعرض ن ح وذلك

والوفاة ادث ا ن ب ية السب العالقة بإثبات يبادروا لم ما ، املتعلقة. جتما القواعد تطبيق وإن

املتعل فالقواعد نية امل مراض ع مبدئيا تطبق العمل املادةبحوادث ورة مذ العمل بحوادث قة

القانون70 ي15_83من فيما فتتمثل جراءات يخص ما للمرض: و و املعاينة خ تار ق ي

جتما الضمان يئة إ م مرض بأي يصرح أن املصاب ع جب و ادث، ا وقوع خ بتار امل

ثالثة ا وأقصا يوما عشر خمسة ا أدنا ألنمدة للمرض، و الطبية املعاينة ت ال ر أش

الطبية املنازعات مجال محدود اختصاص ا ل جتماعية املسائل الفاصلة   .املحكمة

ي الثا جتما: املطلب القسم عن الصادرة ام ح   طبيعة

الص   ام ح كبيعة يخص فيما اصة ا القواعد عض زائري ا املشرع أقر منلقد ادرة

املادة فحسب جتماعية، املسائل الفاصلة القانون21املحكمة ث04_90من ت املحكمة فإن

املد ضد املستخدم ا قرر ال ية التأدي ات العقو بإلغاء مر يتعلق عندما ائيا و ابتدائيا الدعوى

عن وكذلك ة جبار تفاقيات و ية التأدي جراءات تطبيق اداتدون ش سليم ب مر يتعلق دما

للمد امل شاط ال إلثبات قانونا ا عل املنصوص خرى الوثائق أو الرواتب وكشوفات   .العمل

املادة   القاعدة ذه كرست رقم04فقرة73ولقد القانون 21املؤرخ29_91من

سم رقم1991د للقانون واملتمم عالقات1990لأفر21املؤرخ11_90املعدل واملتضمن املتعلق

ناف لالست قابال ون ي وال ائيا و ابتدائيا يصدر العامل ح سر قرار بإلغاء القا فحكم 25.العمل،

املحاكم عن الصادرة ام ح طبيعة تحكم ال القواعد ع ناءات است يدخل أن املشرع ارتأى ولقد

خ وتفادي املنازعات اء إ للسرعة اتوخيا استحد ال القواعد أن إال العامل، ل ا تثقل صومات

ا، بتطبيق القانون م لف من قبل من ح وال ن املتخاصم طرف من ال يعاب س لة س تكن لم

القانون عد زائري ا العمل قانون شراح حسب النو04_90و باالختصاص خاصا إجرائيا قانون

قانون  مواد ناء است و املوادواملح الفاصلة املحاكم القانون ذا ل يؤ ة دار و املدنية جراءات

الطلبات ببعض مر يتعلق عندما ائيا و ابتدائيا ا ام أح بإصدار ما..جتماعية ا كث املجال ذا و

بتدائي املحاكم ام أح ون ت ال القضايا ونوعية طبيعة العمل لقضاء املنظمة ن القوان اتحدد ف ة

املحاكم ذه ام أح ا ف ون ت ال والقضايا النقض أو املعارضة، أو ناف باالست إما ا ف للطعن قابلة

إ بتدائية املحاكم ام أح يف تص يمكن فإنھ ام، ح التنوع ذا من وانطالقا ائية و ابتدائية

تية الثالثية الفروع ا ستعرض أصناف   :ثالثة

ائية:ول الفرع  وال بتدائية ام   ح
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وطبيعة   ا درج حسب املحاكم اختصاص العمل لقضاء املنظمة عات شر ال أغلب تصنف

ا ف تحكم ال وتلك ائية، و ابتدائية ام بأح ا ف بالنظر تختص ال والقضايا املنازعات ونوعية

عض حيان من الكث نجد ولذلك فقط ابتدائية ام بتحديدبأح اصة ا والنصوص ام ح

ائية،إما و ابتدائية ام أح ا ف ون ت وال ة حصر بصفة املحددة واملنازعات القضايا طبيعة أو نوعية

للموضوع، املالية القيمة معيار أساس ع أو اع ال موضوع إ بالنظر أي املوضو املعيار أساس ع

امل تضمنتھ ما ام ح ذه أمثلة ا21ادةومن إل املشار الفردية العمل منازعات ة سو قانون من

من الفئة ذه ا ناول ت ما عادة ال املواضيع م أ من ية التأدي ات العقو إلغاء أن إ نا ش و سابقا

من لھ ش ملا نظرا امة وإجرائية قانونية بإجراءات زائري ا املشرع ا خص حيث القضائية ام ح

و  تفاقيةمخالفات أو القانونية ية التأدي جراءات ام اح دون تتم ا و ل العمال بحقوق   .مساس

املادة   بمقت ا شأ الصادرة ام لألح ي ا ال ع الطا تأكيد تم من04فقرة73فقد

رقم عسفيا،. 29_91القانون عت املادة ذه ل خرقا العامل ح سر حدث وإذا سابقا، ا إل املشار

بامتيازاتھ حتفاظ مع املؤسسة العامل إدماج بإعادة إما ائيا و ابتدائيا املختصة املحكمة وتفصل

ع الطا أن إ شارة تجدر كما بالنقض، للطعن قابال املجال ذا الصادر كم ا ون و سبة، املك

الت ة العقو بإلغاء املتعلق كم ا سوى شمل ال ام ح ذه ل ي ا لإلجراءاتال املخالفة ية أدي

خطأ ح سر ال ب س ان إذا ا ف املوضوع، ناول ت ال ام ح شمل وال فقط تفاقية أو القانونية

املوضوع إ التعرض دون فقط ية التأدي ة العقو إلغاء ع سري ي ا ال كم ا أن أي ال، أم جسيم

ومع املوضوع، ثانية دعوى محل ون ي غالذي السابقة القضايا الصادرة ام ح أن ذا

محاكم إ وء ال من التقليل إ كذلك ام ح ذه دف كما املعارضة، أو ناف باالست للطعن قابلة

ما قوق ا در و واملال للوقت ضياع من ذلك عن تج ي وما ة الوا القضايا ذه العليا الدرجة

عدالة ل ب ا حسم يمكن أنھ مندام املنع ذا اعتبار يمكن وال بتدائية، املحاكم مستوى ع

املشرع فإن املراجعة ق التقييد ذا رغم أنھ ذلك العدالة، ملبدأ ار إن أنھ ع املراجعة إ وء ال

النظر إعادة والتماس النقض مثل العادية غ الطعن طرق عض ع أبقى   26.قد

ي الثا بتدا:الفرع ام لح امل للتنفيذ القابلة   ئية

ا   تنفيذ يمكن ال ام ح من آخر نوع يوجد ام، ح من السابق الصنف جانب إ

املتعلقة ام ح مثل للمراجعة ا قابلي رغم ، القا من بأمر أو القانون بحكم إما الية، است بصفة

أو العمال أجور بدفع املتعلقة أو العمل، من التعسفي املاديةبالفصل قوق ا من بحق املتعلقة تلك

قبل من تصرف بفعل العامل ا ف يتواجد قد ال الصعبة لألوضاع نظرا وذلك للعمال، نية وامل

إطار إال ا املساس يمكن ال وال للعامل قانونا املكرسة قوق ا ذه يمس العمل صاحب

جرا ذه خرق فإن التا و محددة قانونية التنفيذإجراءات انية إم يقابلھ املحددة القانونية ءات
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ناف است يمنع ال القضاء، بحكم أو قانونا املقرر ل امل التنفيذ أن إال ا شأ الصادرة ام لألح ل امل

قابليتھ من بالرغم كم ل ل امل التنفيذ انية إم ع صراحة القانون نص فقد ام، ح ذه

املادت تنص مثلما ناف، ببعضلالست خاصة ام بأح مر علق سواء سالفا، ور املذ القانون من ن

املوضوع لقا ا تقدير أمر ترك ال بتلك أو قانونا، ا عل املنصوص االت   .ا

الثالث العادية:الفرع بتدائية ام   ح

إال    ا تنفيذ يمكن ال وال العادية، وغ العادية للمراجعة القابلة ام ح تلك عدو

حصول عد أي ن، للمتقاض وقانونا صراحة املقررة والضمانات جراءات افة نفاذ واس استكمال

العمل، قضايا يخص فيما جرائية ن القوان افة تمنح حيث فيھ، املق ء ال ية ع كم ا

ط افة ل ناف ست و للمراجعة لة م خرى القضايا من ا غ ال ا و سبةكما بال سواء راف

والطعن، للمراجعة ا قابلي بتدائية ام ح صل أن ذلك الغيابية، أو ة ضور ا ام لألح

القا ا يقرر أو القانون ا يحدد ال االت ا عض ل امل التنفيذ و ناف ست   .و

املواد   ا إل املشار املسائل عدا القانون22و21وفيما الفاصلة04_90من املحكمة تصدر

ان بإم وكذلك العادية وغ العادية بالطرق للمراجعة قابلة ابتدائية اما أح جتماعية املسائل

ق ت كما ام، ح من النوع ذا املنازعة تطلبت إذا ية تحض أو يدية تم اما أح إصدار املحكمة

ال ص بالطلب الطعون مجال املقابلة القاعدةالطلبات عن خروجا عد ذا و عليھ تب ذي

و ف صومة ا عن ارج ا الغ اض اع ق بطر ا ف الطعن وأما ن، الطلب ن ب مع ا تمنع ال العامة

العالقة طر إال تخص وال م ال ا أ ة بم سم ت العمالية ام ح ون العمل(نادرا يجعل) عقد مما

نادرا جراء   27.ذا

  :خـاتمة

منازعات وتنظم تحكم ال جرائية و القانونية وانب ا ملختلف املتواضع العرض ذا عد

املنازعات، ذه ة سو ل جتما القسم أمام املتبعة جراءات إطار جتما والضمان العمل

تتم أصبحت الذي امل والت ستقاللية نحو وا توجھ ناك أن العرض ذا من لنا ن افتب

ولكن القانونية، النظم من العديد جاري و ما غرار ع زائر، ا جرائية و القانونية املنظومة

من الكث العادية التقا إلجراءات عامة بصفة عة تا ا بقا رغم ا أ املنازعات من النوع ذا

خاصة وإجراءات آليات عدة ع تتوفر ذلك مع ا أ إال ا، مثلجوان الودية ة سو ال سيما ال ا،

اعات ال والتحكيم والوساطة ة واملصا الفرجية، اعات ال ة واملصا التظلم إجراءات

ة سو ال جانب إ ، جتما الضمان ملنازعات سبة بال ة دار ة سو ال ومحاوالت ماعية ا

  .القضائية
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يجع       لم ال جراءات و الطرق ذه ةف سو ال عن بديلة آليات مجرد املشرع ا م ل

اعات ال أن كما القضاء، إ وء ال قبل ة إجبار أولية إجراءات ا م الكث جعل بل القضائية،

تخضع بل ة، دار و املدنية جراءات قانون ام ألح فقط خاضعة عد لم الثالث ا جوان العمالية

ونصو  إلجراءات ا جوان أغلب يو قانو نظام بوجود سليم ال علينا يحتم الذي مر خاصة، ص

ذا ب ي لم ولكن اعات ال من النوع ذا ة سو ب اصة ا جرائية ن القوان من يتألف امل مت

املحاكم مستوى ع اعات ال من النوع ذا متخصصة إطارات ن و ت ي جرا ي القانو التنظيم

يمكن ما م فأ مايالقضائية، احات اق و مالحظات ل ش تاجھ   :است

  :املالحظات-1

القضائية- صومة ا طول و الغموض و بالتعقيد جتما القضاء أمام املتبعة جراءات   .تتم

دون- من زمن يمر ال حيث ، جتما والضمان العمل بقانون الصلة ذات القانونية النصوص م ت

ك عديل ناك ون ي والديمومةأن املصداقية ع تؤثر التعديالت ذه و ي، جز   .أو

تحكم- ثابتة مبادئ إ ا توصل عدم يجة ن جتماعية القضايا القضائية ادات ج تناقض

ا عل عتماد يمكن جتما الضمان و العمل   .منازعات

احات-2   :ق

منازع - تحكم ال عية شر ال النصوص ن متطلباتتحي و يتوافق بما جتما الضمان و العمل ات

زائر ا العمل سوق و شغيل ال   .واقع

ال- القضائية وامر و ام ح تنفيذ ع العمل رب تج جديدة قانونية نصوص سن ضرورة

املشر  موقف يكتنف الذي الكب الغموض يجة ن ص منصبھ إ العامل إدماج بإعادة عتق

الة ا ذه ل سبة بال زائري   .ا

صل- عامة بصفة جتما والضمان العمل ملنازعات الداخلية ة سو ال نظام جعل من البد

الضياع من العامل حقوق ماية و ، التقا إجراءات لطول ذا و القضاء، إ وء ال التفك قبل

الوقت   .بمرور

حي- العمل، محاكم شاء إ من ةالبد معا جتما القضاء قضاة كفاءة نقص ة التجر ت بي ث

م ملساعد السل والدور املتخصص ن و الت عدم ب س الشغل عالم   .قضايا

أمراض- ور ظ يجة ن منازعات تحدث لطاملا ال العمل طب أمراض قائمة النظر إعادة من بد ال

الية ا القائمة ضمن واردة غ   .جديدة
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لصناديقعز - القاعدي ن و الت إعادة ن يتع الصدد ذا و ، العمال لفئة جتماعية التغطية ز

ي املؤسسا و ي القانو ن املستو ع جتما   . الضمان
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