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                                                             انعلاشات األزمة االقتصادية على عالقة العمل 
االشتاذ الدكتور بن عسوز بن صابر 

 كلية احلقوق جامعة مصتغامن

 مقدمة

الجزائر إحدل الدكؿ التي تأثرت بانخفاض أسعار النفط ، كخاصة كأف النفط يحتؿ 
سبؽ أف تأثرت الجزائر باألزمة األزمة االقتصادية العالمية  مف صادراتيا ، %98حكالي 
 الناتجة عف انخفاض أسعار النفط بسبب انخفاض مستكل النشاط 1986لسنة 

، إذ عرفت ميزانية الدكلة  (األبيب)االقتصادم العالمي ، كالزيادة المعتبرة في سقؼ إنتاج 
عجزا كبيرا ، ك أصبحت مضطرة لتخمييا عف الدعـ المالي لممؤسسات االقتصادية 

 مؤسسة اقتصادية عمكمية منذ صدكر 815العمكمية ، األمر الذم أدل إلى حؿ حكالي 
 المتعمؽ بالحفاظ عمى الشغؿ كحماية العماؿ الذيف قد 09 – 94المرسـك التشريعي 

 أم ما 679 منيا 1998يفقدكف عمميـ بصفة ال إرادية كألسباب اقتصادية إلى غاية 
 مؤسسات 17% أم بنسبة 136ك  عبارة عف مؤسسات عمكمية محمية83%يقارب 

 منصب عمؿ ، بمغت نسبة التقميص 400.000اقتصادية عمكمية ، كتـ تقميص حكالي 
 في القطاع 0,46% عامال أم بنسبة 970 ، ك 99.54%في المؤسسات العمكمية 

  61%الخاص ، مس التقميص في قطاع السكف كاألشغاؿ العمكمية كالرم نسبة 
   .(1 )2% ، الزراعة 16% ، الصناعة 21%كالخدمات 

ما تجدر اإلشارة إليو ىك أف مكضكع التسريح الجماعي لمعماؿ ألسباب اقتصادية ، 
ال يعتبر جديدا في التشريع الجزائرم ، فمقد تعرضت إليو القكانيف الصادرة في ظؿ 

 .(1) المتضمف عالقات العمؿ11 - 90االقتصاد المكجو كالتي ألغيت بمكجب القانكف رقـ 
                                                             

(1)
تقرير حكؿ الظرؼ االقتصادم  (لجنة التقكيـ  )المجمس الكطني االقتصادم كاالجتماعي   

 96 ك91 الدكرة الثانية عشر ص 1998كاالجتماعي لمسداسي األكؿ مف سنة 

يمكف لممؤسسة ):  المتضمف القانكف األساسي العاـ لمعامؿ 12 - 78 مف القانكف رقـ 94المادة  (1)
 .(المستخدمة أف تخفض عدد المستخدميف إذا بررت ذلؾ دكافع اقتصادية صحيحة 



ير أف التساؤؿ الذم يطرح ما مفيـك السبب االقتصادم الذم يككف مبررا حقيقيا كجديا غ  
ما ىي الضمانات القانكنية التي أقرىا المشرع  لمتسريح الجماعي لمعماؿ األجراء ؟ ك

. الجزائرم لفائدة العماؿ المسرحيف ألساب اقتصادية ؟
إجابة عف ىذيف التساؤليف قسـ مكضكع بحثنا إلى مبحثيف يتناكؿ المبحث األكؿ 

جراءاتو ، كنخصص  مفيـك السبب االقتصادم الذم ينتج عنو التسريح الجماعي لمعماؿ كا 
. المبحث الثاني لمضانات كالتدابير التي أقرىا المشرع حماية لمعماؿ المسرحيف 

جراءاته: المبحث األول   .مفهوم التسريح الجماعي ألسباب اقتصادية وا 
لـ يقـ المشرع الجزائرم ال في القكانيف الصادرة في ظؿ االقتصاد المكجو كال في 

ظؿ القانكف السارم المفعكؿ ، بتحديد مفيـك السبب االقتصادم الذم يككف مبررا لمتسريح 
الجماعي لمعماؿ ، بؿ اكتفى باإلشارة إليو فقط ، كبذلؾ يككف المشرع  قد منح لصاحب 

العمؿ سمطة كاسعة في تكييفو لما يعتبر سببا اقتصاديا ، كىذا ما قد ينجـ عنو تسريحات 
  .تعسفية 
في غياب التعريؼ القانكني لمسبب االقتصادم في التشريع الجزائرم ، سنتطرؽ  ك

إلى تعريفو في التشريع الفرنسي ، مع تحديد مجاؿ تطبيؽ األحكاـ المتعمقة بالتسريح 
ألسباب اقتصادية في المطمب األكؿ ، كنخصص المطمب الثاني لإلجراءات القانكنية 

. الكاجب إتباعيا عند المجكء إلى ىذا النكع مف التسريح 

مفهوم التسريح لسبب اقتصادي و مجال تطبيقه   : المطمب األول 
تأثر المشرع الفرنسي عند تعريفو لمسبب االقتصادم الذم يككف مبرر لمتسريح 

الجماعي لمعماؿ بالتعريفات التي اعتمدىا كؿ مف الفقو كالقضاء ، سنقسـ ىذا المطمب 
إلى فرعيف نتناكؿ في الفرع األكؿ مفيـك التسريح لسبب االقتصادم في التشريع الفرنسي ، 

. ك نخصص الفرع الثاني لمجاؿ تطبيقو 
 مفهوم التسريح لسبب اقتصادي في التشريع الفرنسي : الفرع األول 

التسريح المتخذ مف قبؿ : " عرؼ المشرع الفرنسي التسريح لسبب اقتصادم عمى أنو        
صاحب العمؿ لسبب أك لعدة أسباب غير مرتبطة بشخص العامؿ ، كينتج عنو إلغاء أك 



تحكيؿ مناصب العمؿ أك تعديؿ جكىرم في العقد ، كيككف ذلؾ خصكصا نتيجة 
. (1) "صعكبات اقتصادية أك تحكالت تكنكلكجية 

قيد المشرع الفرنسي السبب االقتصادم بثالثة شركط أساسية ، أف يككف غير 
مرتبط بشخص العامؿ  كأف يؤدم إلى إلغاء مناصب العمؿ أك تحكيميا أك إلى تغيير 
جكىرم في عقد العمؿ ، كأخيرا أف يككف  ناتجا عف صعكبات اقتصادية أك تحكالت 

: تكنكلكجية ، كسنكضح كؿ عنصر مف ىذه العناصر تبعا 
أن يكون السبب االقتصادي غير مرتبط بشخص العامل   - 1

يقصد بأف يككف السبب االقتصادم غير مرتبط بشخص العامؿ ، أف يككف خارجي 
كأجنبي عف ىذا األخير، كمف ثـ فكؿ سبب يككف مرتبطا بشخص العامؿ كالتسريح الذم 
يككف سببو تأديبيا ناتجا عف ارتكاب العامؿ لخطأ جسيما ، أك العجز الكمي عف العمؿ ، 
أك اإلنياء بسبب اإلحالة عمى التقاعد ، أك التسريح لعدـ القدرة المينية كؿ ىذه الحاالت 

 .(1) ال يدخؿ ضمف مفيـك التسريح لسبب االقتصادم ما داـ أنيا مرتبطة بشخص العامؿ

 

أن يؤدي السبب االقتصادي إلى إلغاء المناصب أو تحويمها أو تعديل جوهري في  - 2
 عقد العمل 

يككف إلغاء المناصب مقنعا إذا تـ تسريح العامؿ بحجة السبب االقتصادم ، ثـ 
تعكيضو بعامؿ آخر فيذا التسريح ال عالقة لو بالسبب االقتصادم ، بؿ ىك تسريح 

أما تحكيؿ مناصب العمؿ فإف ىذه الحالة تكثر في إطار العكلمة كالتطكر . تعسفي 
التكنكلكجي لإلنتاج كالتسيير ، كاستعماؿ أجيزة اإلعالـ اآللي فإدخاؿ مثؿ ىذه الكسائؿ 
الحديثة يككف لو أثرا سمبيا عمى العماؿ داخؿ الييئة المستخدمة ، كميما يكف ال يجب 
التمسؾ بيذا السبب إال إذا أثبت صاحب العمؿ عدـ قدرة العامؿ عمى مسايرة التحكؿ 

                                                             
(1)
 - Art L. 321 – 1du code de travail français : ( 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 substantielle du contrat de travail consécutive notamment à des difficultés 

économiques ou à des mutations technologiques) 

  
2
- Gérard Lyon - Caen . Jean Pélissier . Alain Supiot ( Droit du Travail ) 17 édition Dalloz 

1994 Page 303 . 



العممي كالتكنكلكجي رغـ المجيكدات المبذكلة مف قبؿ المؤسسة مف أجؿ تكييفو مع ىذا 
 .(1)التحكؿ

كما يشترط في السبب االقتصادم الذم ينتج عنو التسريح الجماعي لمعماؿ ، أف 
 أكتكبر 1تعرضت التعميمة الكزارية المؤرخة في . يؤدم إلى تعديؿ جكىرم في عقد العمؿ 

 الصادر عف كزير العمؿ الفرنسي إلى بعض األمثمة عف التعديؿ الجكىرم لعقد 1989
العمؿ منيا تغيير أكقات العمؿ تخفيض األجر ، تجميد الترقية ، العمؿ بالتكقيت 

  . (2)الجزئي

    يجب أن يكون التسريح ناتجا عن صعوبات اقتصادية أو تحوالت تكنولوجية - 3

يشترط في السبب االقتصادم الذم يؤدم التسريح الجماعي لمعماؿ أف يككف ناتجا          
عف صعكبات اقتصادية أك تحكالت تكنكلكجية ، فال كجكد لمسبب االقتصادم في غياب 

. (1)ىذيف الشرطيف ، كىك ما كرستو محكمة النقض الفرنسية فػػػػػػػػي إحدل قراراتيا 
 مجال تطبيق األحكام الخاصة بالتسريح الجماعي ألسباب اقتصادية : الفرع الثاني 

 المتعمؽ بالحفاظ عمى الشغؿ 09 ػػ 94كمبدأ عاـ حصر المرسـك التشريعي رقـ 
كحماية األجراء الذيف قد يفقدكف عمميـ بصفة ال إرادية كألسباب اقتصادية مجاؿ تطبيقو 
عمى أجراء المؤسسات االقتصادية عامة كانت أك خاصة ، كاستثناء عف المبدأ يمكف 
 ، (2) تمديد ىذا اإلجراء ليشمؿ عماؿ المؤسسات كاإلدارات العمكمية بمكجب نص خاص

غير أف المشرع الفرنسي كسع مجاؿ تطبيؽ إجراءات التسريح الجماعي ألسباب اقتصادية 

                                                             
(1)

 Antoine Maeaud - ( Droit du Travail ) Montchrestien " E - J - A 1998 Page 371 Cass - Soc - 

11 Déc1980 - n" 79.40.348. ( Lamy social n" 2354 P 1058 ). 
(2)

 Lamy Social ( Droit du travail - la Relation Salariale ) n"-   D'édition 3423 - Mars 1995 

page 1058 n"2354 .                                                                 
(1)
 Alain Chirez - Luc Gastaldi - Gérard Farjt  - ( Droit du Travail ) ISBN  

2.281.12210. Publications Du Moniteur . Paris 1993 P 266 . Cass - Soc - 1avr . 

1992 n" 90.44.697. Bull.Civ . V . P .138 - Lamy - Social 
 المتعمؽ بالحفاظ عمى الشغؿ كحماية األجراء 09 ػػ 94 مف المرسـك التشريعي رقـ 2المادة  انظر – (2)

 جكيمية 1 المؤرخة في 34ر عدد . ج . الذيف قد يفقدكف عمميـ بصفة ال إرادية كألسباب إقتصادية 
  .3 ص 1994



لتشمؿ جميع المؤسسات الصناعية كالتجارية عمكمية كانت أك خاصة ، ككذا الدكاكيف 
. (3)الفالحية ، كالشركات المدنية ، بؿ حتى أصحاب الميف الحرة

لقد استثنى المشرع الجزائرم عماؿ المنازؿ كالعماؿ ذكم العقكد المحددة المدة مف 
مجاؿ تطبيؽ األحكاـ الخاصة بالتسريح الجماعي ألسباب اقتصادية ، ك اعتبر أف 

يمكف لو إنياء عالقة العمؿ ، الذم التسريح ألسباب اقتصادية حؽ معترؼ بو لممستخدـ 
ذات المدة غير المحددة كبإرادتو المنفردة متى بررت ذلؾ أسباب اقتصادية ، غير أف 
العماؿ الذيف تربطيـ بالييئة المستخدمة عقكد محددة المدة ال يككنكا مكضكع تسريح 

 بعد تحديد مفيـك السبب االقتصادم الذم يككف مبررا لمتسريح .(1)ألسباب اقتصادية 
الجماعي ألسباب اقتصادية كمجاؿ تطبيقو ، ننتقؿ إلى المطمب الثاني لمحديث عف 

. اإلجراءات القانكنية الكاجب إتباعيا قبؿ المجكء إلى ىذا النكع مف التسريح
 إجراءات التسريح ألسباب اقتصادية : المطمب الثاني 

منح المشرع الجزائرم لممستخدـ ، عاما كاف أـ خاصا ، الحؽ في المجكء إلى 
 ، غير أنو ألغى الرخصة اإلدارية (2)تقميص عدد العماؿ إذا بررت ذلؾ أسباب اقتصادية 

المسبقة التي يجب الحصكؿ عمييا مف مفتشية العمؿ قبؿ المجكء إلى التسريح ، كما ألغى 
مراقبة مفتش العمؿ لمدل صحة األسباب االقتصادية التي دفعت المستخدـ إلى مثؿ ىذا 

. (3)اإلجراء

                                                             
 . مف قانكف العمؿ الفرنسي 2 فقرة 321 انظر المادة – (3)

 المتضمف إحداث 1994 مايك 26 المؤرخ في 10 – 94 مف المرسـك التشريعي رقـ 4 انظر المادة – (1)
  . 9 ص 1994 جكيمية 1 مؤرخة في 34جريدة رسمية عدد . نظاـ التقاعد المسبؽ 

يجكز لممستخدـ تقميص  ):  المتضمف عالقات العمؿ 11 - 90 مف القانكف رقـ 69المادة  انظر – (2)
  .(عدد المستخدميف إذا بررت ذلؾ أسباب اقتصادية 

 المتعمؽ بكيفيات تطبيؽ األحكاـ التشريعية الخاصة 302 - 82 مف المرسـك رقـ 52المادة  – (3)
يجب عمى الييئة المستخدمة أف تقدـ إلى مفتش العمؿ المختص إقميميا طمب  ): بعالقات العمؿ الفردية 

 مف المرسـك المذككر 55المادة  . (التسريح لتقميؿ عدد العماؿ..... الترخيص باتخاذ اإلجراءات التالية 
كيمكف لو في . يجب عمى مفتش العمؿ أف يقـك بتحقيؽ ليتأكد مف صحة األسباب المذككرة  ): أعاله 

  .(إطار تحقيقو أف يستعيف بأم عكف مختص أك مصمحة مختصة تابعيف لمدكلة 



منح المشرع ضمانات جديدة لفائدة العماؿ الميدديف بالتسريح ، منيا إحالة الذيف 
 عمى التقاعد 10 -94تتكفر فييـ الشركط المنصكص عمييا في المرسـك التشريعي رقـ 

المسبؽ ، ك الذيف ال تتكفر فييـ الشركط عمى نظاـ التأميف عمى البطالة المكرس بمكجب 
.   (1 )11- 94المرسـك التشريعي رقـ 

 إلنشاء نظاـ خاص بالتسريح ، بؿ كاف 09 /94لـ يأتي المرسـك التشريعي رقـ 
ىدفو االساسي الحفاظ عمى مناصب العمؿ ، بإتباع مجمكعة مف اإلجراءات القانكنية ، 

ألـز . كمف تـ تعد اإلجراءات الخاصة بالتقميص الكاردة فيو استثناء عف المبدأ العاـ 
 عماؿ أجراء إتباع اإلجراءات القانكنية قبؿ 9المشرع كؿ صاحب العمؿ يشغؿ أكثر مف 

، تتمثؿ ىذه اإلجراءات في إعداد المستخدـ تقرير مفصؿ يتضمف (2)اتخاذ قرار التسريح
الكضعية المالية كاالقتصادية لممؤسسة ، كما ألزمو بعرض التقرير عمى األجيزة المؤىمة 

قانكنا لممصادقة عميو ثـ عمى لجنة المشاركة إلبداء الرأم ، كعمى الممثميف النقابييف 
كقكفا عند ىذه اإلجراءات قسـ ىذا المطمب إلى فرعيف نتناكؿ . لمتفاكض الجماعي حكلو 

في الفرع األكؿ إعداد المستخدـ التقرير كالمصادقة عميو ، كنخصص الفرع الثاني لعرضو 
. عمى لجنة المشاركة كالممثميف النقابييف لمعماؿ 

إعداد المستخدم التقرير و المصادقة عميه  : الفرع األول 
 إعداد المستخدم لمتقرير – 1

يتعيف عمى صاحب العمؿ قبؿ المجكء إلى ىذا اإلجراء إعداد تقرير مفصؿ عف 
األسباب المؤدية لمتسريح ، كما يتعيف عميو أف يضمف التقرير كافة اإلجراءات التي يراىا 
مناسبة لتفادم التسريح أك التخفيؼ مف حدتو ، ككذا الضمانات المقررة لمعماؿ المعنييف 

  . "الجانب االجتماعي " بو ، كىك ما عبر عنو المشرع  بمصطمح 
رغـ ما يدعيو الكثير أف القكانيف العمالية في ظؿ التكجو االقتصادم الجديد لـ تعد 
تقدمية أم حمائية ، خاصة بعد انسحاب المشرع في تنظيـ عالقات العمؿ  تاركة الميمة 

                                                             
تدخؿ األستاذ نصر الديف قريش ػ حكؿ مكضكع النظاـ القانكني الجديد لتقميص عدد العماؿ ػ  - (1)

  .47 ك46 ص 98 | 23المجمة الجزائرية لمعمؿ ػ عدد 

 . السالؼ الذكر09 - 94 مف المرسـك التشريعي رقـ 5المادة  انظر – (2)



لمشركاء االجتماعييف ، فإننا نرل كعمى خالؼ ذلؾ أف المشرع كفي الظرؼ االقتصادم 
الصعب الذم تمر بو المؤسسات االقتصادية ، لـ يتخؿ عف الحماية االجتماعية لمعماؿ ، 

محاكال التكفيؽ بيف المصمحة االقتصادية لممؤسسة مف جية ، ك بيف المصمحة 
االجتماعية لمعماؿ األجراء مف جية أخرل  ، يبدك ذلؾ جميا مف خالؿ تحميؿ مضمكف 

: الممؼ االجتماعي الذم يشمؿ مرحمتيف مختمفتيف ك متعاقبتيف 
 تتعمؽ ىذه المرحمة بإجراءات الحفاظ عمى الشغؿ لفائدة العماؿ :المرحمة األولى 

األجراء الميدديف بالتسريح، كالتي تتمثؿ في إعادة النظر في نظاـ التعكيضات ك 
العالكات المرتبطة بنتائج العمؿ، أم منحة المردكدية الفردية كالجماعية ، العمؿ بالتكقيت 
الجزئي، تكقيؼ العمؿ بالساعات اإلضافية  تجميد الترقية ، عدـ تجديد عقكد العمؿ لمدة 

ما يالحظ عف اإلجراءات الكاردة في المرحمة األكلى أنيا تمس الحقكؽ المالية  . (1) محددة
. لمعماؿ األجراء المرتبطة باألجر كممحقاتو ، كيبقى ىؤالء محتفظيف بمنصب عمميـ 

 ك تتعمؽ باإلجراءات الكاجب إتباعيا لفائدة العماؿ األجراء الكاردة :المرحمة الثانية 
أسماؤىـ في قائمة المعنييف بالتسريح ، تتمثؿ ىذه اإلجراءات في إحالة الذيف يستكفكف 

  12 - 83 مف القانكف رقـ 6الشركط القانكنية عمى التقاعد العادم الكارد في المادة 
حالة البعض األخر المستكفي لمشركط القانكنية الكاردة في المرسـك التشريعي رقـ   - 94كا 

 عمى التقاعد المسبؽ، كالباقي مف العماؿ إلى صندكؽ التأميف عمى البطالة المذككر 10
. (2) 11 –94في المرسـك التشريعي رقـ 

كثيرا ما يمجأ صاحب العمؿ كالممثمكف النقابيكف لمعماؿ خالؿ التفاكض الجماعي 
إلى المرحمة الثانية مف الجانب االجتماعي دكف المركر بالمرحمة األكلى ، بحجة أف 

إمكانيات المؤسسة  المالية كاالقتصادية ال تسمح بذلؾ ، كاألصؿ أال يتـ االنتقاؿ إلى 
المرحمة الثانية ، إال إذا تـ احتراـ اإلجراءات الكاردة في المرحمة األكلى مف الجانب 

                                                             
(1)

 المتضمف الحفاظ عمى الشغؿ كحماية األجراء 09 / 94 مف المرسـك التشريعي رقـ 7المادة انظر -  
 .الذيف قد يفقدكف عمميـ بصفة ال إرادية كألسباب اقتصادية 

(2)
 . مف المرسـك السالؼ الذكر 2  فقرة 9المادة - 



 ، ىك 09 /94االجتماعي ، إذ سبؽ القكؿ أف اليدؼ األكؿ الذم لممرسـك التشريعي رقـ 
. (1) المحافظة عمى الشغؿ

المصادقة عمى تقرير المستخدم   - 2
بعد إعداد التقرير ألـز المشرع صاحب بعرضو األجيزة المؤىمة التابعة لمييئة 

، كاإلشكاؿ الذم يبقى مطركحا مف ىي األجيزة  (2)المستخدمة مف أجؿ المصادقة عميو 
المؤىمة التابعة لمييئة المستخدمة التي يحؽ ليا المصادقة عمى تقرير المستخدـ ؟ ك ما 

المقصكد بالمصادقة ؟  استقراء لمنصكص الكاردة في القانكف التجارم يعتبر مجمس اإلدارة 
أعمى جياز عمى رأس شركة المساىمة الذم منحت لو كؿ السمطات لمتصرؼ باسـ 

.  ، كمف تـ يبدك أنو الجياز المؤىؿ الذم يتمتع بسمطة المصادقة (3)الشركة 
لـ يحدد المشرع المراد بالمصادقة ، غير أنو تعرض إلى ىذا المصطمح عند تحديد 

صالحيات مفتش العمؿ ، أىميا المصادقة عمى النظاـ الداخمي لممؤسسة ، كالمقصكد 
بالمصادقة التأكد مف مدل مطابقة أحكامو لمتشريع كالتنظيـ المتعمقيف بالعمؿ ، فيؿ معنى 

المصادقة كاحد ىنا ؟ أـ أف المراد بالمصادقة ىنا مجرد التسجيؿ بعد اإلطالع عمى 
التقرير؟ 

عرض المستخدم التقرير المصادق عميه عمى لجنة المشاركـــــــــــــــــــــــة و : الفرع الثاني 
 ممثمي العمال

 عرض المستخدم التقرير المصادق عميه عمى لجنة المشاركة  – 1
تتمتع لجنة المشاركة بصالحيات قانكنية كاسعة ، فميا دكر إعالمي يكمف في تمقييا 
المعمكمات الخاصة بتطكير إنتاج المكاد كالخدمات كالمبيعات ، تطكر عدد العماؿ ، نسبة 

                                                             
 .  السالؼ الذكر 09 / 94المادة األكلى مف المرسـك التشريعي رقـ انظر -  (1)
 5يتـ تصكر الجانب االجتماعي المذككر في المادة  ) : 09 - 94 مف المرسـك التشريعي رقـ 6المادة -  (2)

أعاله الذم تكافؽ عميو األجيزة المؤىمة التابعة لمييئة المستخدمة عمى مرحمتيف متمايزتيف كمتعاقبتيف كما يتـ 
 .ػ أدناه 9ػ 8ػ 7تحديدىما في المكاد

(3)
 أعضاء 3يتكلى إدارة شركة المساىمة مجمس إدارة يتألؼ مف  ): مف القانكف التجارم610المادة -  

  ( عضكا عمى األكثر 12عمى األقؿ كمف 



التغيب ، كحكادث العمؿ ك األمراض المينية ، كما ليا دكر رقابي يكمف في مراقبة تنفيذ 
النصكص القانكنية كالتنظيمية المتعمقة بالكقاية الصحية كاألمف كطب العمؿ ، كما ليا 

دكر استشارم إذ عمى المستخدـ أف يستشيرىا في بعض القضايا ك قبؿ اتخاذ القرار أىميا 
المسائؿ المتعمقة بتنظيـ العمؿ ، النظاـ الداخمي ، مشاريع إعادة ىيكمة الشغؿ كتخفيض 

 .(1)مدة العمؿ أك إعادة تكزيع العماؿ ، أك تقميص عددىـ
لـز المشرع المستخدـ بعرض التقرير المتضمف الممؼ االجتماعي عمى لجنة أ

المشاركة بعد المصادقة عميو مف قبؿ األجيزة المؤىمة ، إف دكر لجنة المشاركة في ىذه 
المسألة استشارم يكمف في إبداء رأييا فيما عرض عمييا ، ككما ىك معمـك أف الرأم 

(2 )االستشارم غير ممـز بالنسبة لصاحب العمؿ ، لكنو يعػػػػػػػػػػػد إجراء شكميػػػػػػػػا جكىريا
   .

 

يترتب عمى إغفالو بطالف قرارات صاحب العمؿ المتعمقة بإجراءات التسريح 
الجماعي ، ك في حالة عدـ كجكد لجنة المشاركة داخؿ مقر الييئة المستخدمة يعرض 

الممؼ االجتماعي عمى مندكبي المستخدميف كيقـك ىؤالء مقاـ لجنة المشاركة ، كىك أيضا 
ما ذىب إليو المشرع الفرنسي غير أف االختالؼ بيف كؿ مف المشرع الجزائرم كالفرنسي 

 Comité )تجمى في المصطمح  فبينما استعمؿ المػشػرع الجزائرم مصطمح لجنػة المشاركة

De Participation )نجد أف المشػرع الػفرنسػي يستعمؿ مصطمح لجنة المؤسسػة 
(Comité D'entreprise) (1) .
 التفاوض الجماعي حول الممف االجتماعي بين المستخدم والممثمين النقابيين – 2

لمعمال  
بعد إبداء لجنة المشاركة رأييا في التقرير ، عمى المستخدـ استدعاء المنظمات 

النقابية التمثيمية لعماؿ المؤسسة مف أجؿ التفاكض الجماعي حكؿ مضمكف التقرير ، يتـ 

                                                             
.  المتعمؽ بعالقات العمؿ 11 – 90 مف القانكف رقـ 94 انظر المادة – (1)

المكضكع - تدخؿ األستاذ محمد نصرالديف قريش  - 98 |23المجمة الجزائرية لمعمؿ العدد انظر - (2)
 .58النظاـ القانكف الجديد الخاص بتقميص عدد العماؿ ص 

.  فقرة مف قانكف العمؿ الفرنسي422 ك1 فقرة 432 ك 1 فقرة 422المكاد  انظر- (1)



التفاكض عمى مضمكف الممؼ االجتماعي بيف كؿ مف الممثميف النقابييف ، ك الييئة 
المستخدمة في شكؿ لجاف مشتركة متساكية األعضاء بيدؼ التكصؿ إلى اتفاؽ حكؿ 

 ، ينتيي التفاكض الجماعي  بتحرير محضر يكقعو الطرفاف (2)مضمكف الممؼ االجتماعي
، تثبت فيو نقاط المتفؽ عمييا ، كعند االقتضاء المسائؿ التي تظؿ محؿ تحفظ أك خالؼ 

. (3)، التي يتـ تسكيتيا في إطار اإلجراءات الخاصة بتسكية المنازعات الجماعية لمعمؿ
بعد تحديد مفيـك التسريح ألسباب اقتصادية ك اإلجراءات الكاجب إتباعيا عند 

المجكء إليو ، ننتقؿ إلى المبحث الثاني لمحديث عف أىـ الضمانات المقررة لفائدة العماؿ 
. المعنييف بالتسريح 
الضمانات المقررة لفائدة العمال المعنيين بالتسريح  : المبحث الثاني 

سبؽ القكؿ أف المبدأ العاـ الذم كرسو المشرع مف خالؿ إصدار النصكص المتعمقة 
بالتسريح الجماعي ألسباب اقتصادية ىك الحفاظ عمى الشغؿ ، لذا ألـز صاحب العمؿ 

باتخاذ مجمكعة مف التدابير الكقائية التي مف شأنيا تجنب خطر التسريح ، أك التقميؿ مف 
العماؿ ، عمى الرغـ مف أنيا تمس بالحقكؽ المالية لمعماؿ ، تتمثؿ ىذه التدابير في تكييؼ 

النظاـ التعكيضي السيما العالكات كالتعكيضات المرتبطة بنتائج العمؿ ، كالتي تعرؼ 
بمنحة المردكدية الفردية كالجماعية ، تجميد الترقية ، إلغاء تدريجي لمجكء إلى العمؿ 

. بالساعات اإلضافية ، العمؿ بالتكقيت الجزئي ، عدـ تجديد عقكد العمؿ المحددة المدة 
أما إذا كاف التقميص  حتمية ال مفر منيا ، رغـ اتخاذ جميع التدابير الكقائية ، 

تدخؿ المشرع الجزائرم بإحداث كسائؿ مف شانيا منح العماؿ المعنييف بالتسريح ضمانات 
، تمثمت ىذه الضمانات في إحالة مف تتكفر فييـ الشركط عمى التقاعد بأنكاعو ، كالذيف 

ال يستكفكف الشركط عمى صندكؽ التأميف عمى البطالة كسكؼ نتناكؿ ىذيف اإلجراءيف في 
المطمب األكؿ ، كما فرضت الحياة العممية إجراء آخر عرؼ  بالذىاب اإلرادم الذم 

. نتناكلو في المطمب الثاني 
                                                             

(2)
- الجزء الثاني - التنظيـ القانكف لعالقات العمؿ في التشريع الجزائرم - الدكتكر أحمية سميماف  -

 .378 ص 1998الطبعة الثانية 
(3)

 المتعمؽ بالحفاظ عمى الشغؿ كحماية األجراء الذيف 09 - 94 مف المرسـك التشريعي رقـ 13المادة   
 .قد يفقدكف عمميـ بصفة ال إرادية كألسباب إقتصادية



إحالة العمال المعنيين بالتسريح عمى التقاعد والتأمين عمى البطالة  : المطمب األول 
إحالة العمال المعنيين بالتسريح عمى التقاعد  : الفرع األول 

 ، نو العامؿ مدل الحياةد ـحؽ مالي كشخصي يستفيعمى أنو لتقاعد يعرؼ ا
يحتكم معاش التقاعد حسب التنظيـ المعمكؿ بو حاليا عمى معاش مباشر يمنح لمعامؿ 

معاش منقكؿ يتحكؿ إلى ، ك  (1)يضاؼ إليو زيادة الزكج المكفكؿ، عمى أساس نشاطو 
الزكج الباقي عمى : مف كاف يتكفؿ بيـ المتقاعد المتكفى أثناء حياتو كىـ ثالثة أصناؼ 

 سنة  كأصكؿ المؤمف لو أك 18قيد الحياة ، األكالد اليتامى القصر البالغيف أقؿ مف 
أصكؿ زكجو المكفكليف عندما ال تتجاكز مكاردىـ الشخصية المبمغ األدنى لمعاش 

كالتقاعد في التشريع الجزائرم ثالثة أنكاع عادم كمسبؽ كنسبي كالذم يعنينا  . (2)التقاعد
. في مكضكع التسريح الجماعي ألسباب اقتصادية التقاعد العادم ك المسبؽ 

عادي التقاعد ال : 1
ال ك  ،ال تككف إال بناء عمى قرار مف المستخدـ العادم إف اإلحالة عمى التقاعد 

ال ؼ، أىميا شرط السف  ىذا القرار إال إذا تكافرت مجمكعة مف الشركط اتخاذ  قيمكف ؿ
 55 سنة ك60لـ يبمغ ىذا األخير  يجكز لصاحب العمؿ أف يحيؿ العامؿ عمى التقاعد ما

 ، غير أنو يمكف لمعامؿ أف يستفيد مف معاش التقاعد دكف (3) سنة بالنسبة لممرأة العاممة
 (1)شتراكات الضماف االجتماعي ا سنة نتج عنيا دفع32شرط السف إذا كاف قد عمؿ مدة 

الشرط ، كما أنو ال يجكز لممستخدـ إحالة العامؿ عمى التقاعد العادم دكف أف يستكفي 
.  (4) سنة عمى األقؿ15القاني كىك قضاء مدة عمؿ قدرىا 

                                                             
(1)

 جريدة – المتعمؽ بالتقاعد 1983 جكيمية 2 المؤرخ في 12 – 83 مف القانكف رقـ 3 انظر المادة – 
  .1803 ص 1983 جكيمية 5 المؤرخة في 28رسمية عدد 

 .  المتعمؽ بالتأمينات اإلجتماعية1983 جكاف 02 المؤرخ في 11 ػػ 83 مف القانكف رقـ 67المادة  (2)
 . المذككر أعاله 12 – 83 مف القانكف رقـ 10 ك المادة 1 فقرة 6 انظر المادة – (3)

 المعدؿ لمقانكف رقـ 1997 مايك 31 المؤرخ في 13 – 97 مف األمر رقـ 1 فقرة 2 انظر المادة – (1)
 . السالؼ الذكر12 – 83

 . المذككر أعاله 12 – 83 مف القانكف رقـ 2 فقرة 6 انظر المادة – (4)



تعتبر في حكـ فترات عمؿ األياـ التي تقاضى عنيا العامؿ تعكيضات يكمية 
كما تعتبر فترات ،  لمتأميف عف المرض ك لكالدة كحكادث العمؿ كاألمراض المينية كالبطالة

 األعياد الدينية كالسنكية ك العطمة األسبكعيةؾ القانكنية المدفكعة األجر، ؿعمؿ فترة العط
 سنة ، كشرط قضائو 60 باإلضافة إلى الشرطيف السابقيف شرط بمكغ العامؿ  ،كالكطنية

 سنة في العمؿ يجب عمى العامؿ الراغب في طمب اإلحالة عمى التقاعد أف يككف قد 15
 . شتراكات الشيرية بصكرة منتظمة طكاؿ مدة العمؿالزمة مف األدفع األقساط ا

 la Retraite  Anticipée  - التقاعد المسبق:  2
 26 المؤرخ في 10 -94ىذا النظاـ الجديد لمتقاعد كرسو المرسـك التشريعي رقـ 

 مف المرسـك التشريعي 7 كالمادة 3لممادة   ىذا المرسـك الذم جاء بدكره تطبيقا1994مام 
 الحفاظ عمى الشغؿ كحماية األجراء الذيف يفقدكف عمميـ بصفة ف المتضـ09 - 94رقـ 

. (1)قتصادية ا كألسباب ال إرادية
 ): ق ػػػػػػػػػػػػػػػ التقاعد المسبؽ بأف10-94عرفت المادة األكلى مف المرسـك التشريعي 

 سنكات قبؿ 10إحالة العامؿ األجير عمى التقاعد بصفة مسبقة خالؿ فترة قد تصؿ إلى 
 الشركط الكاجب تكافرىا نفس المرسـك مف 7 حددت المادة ، كما (قانكنا السف المحددة 

يطبؽ نظاـ التقاعد المسبؽ عمى فكمبدأ عاـ ىذا النكع مف التقاعد العامؿ المحاؿ عمى في 
كمف تـ فيك ال يطبؽ عمى المكظفيف كالعامميف لحسابيـ الخاص ، كما  (2) العماؿ األجراء

يشترط أف يرد اسـ العامؿ المعني باإلحالة عمى التقاعد المسبؽ ضمف قائمة العماؿ 
األجراء الذيف يككنكف مكضكع تقميص عددىـ، أك في قائمة األجراء لدل ىيئة مستخدمة 

 45ة ؿالعاـالمرأة  سنة ك50بمكغ العامؿ في كضعية انتياء نشاطيا القانكني ، كما يشترط 
ف يجمع العامؿ عددا مف سنكات العمؿ أك المماثمة ليا  ، عمى أسنة كىك السف األدنى

 ، مع دفع اشتراكات الضماف  سنة عمى األقؿ20 التي تساكمعتماد في التقاعد الالقابمة ؿ
 سنكات عمى األقؿ بصفة كاممة كخاصة منيا السنكات الثالث السابقة 10االجتماعي مدة 

.  النتياء عالقة العمؿ 
                                                             

 المتعمؽ بالتقاعد 1994 مايك 26 المؤرخ في 10 – 94 مف المرسـك التشريعي رقـ 2 انظر المادة – (1)
  .1994 لسنة 38 جريدة رسمية عدد –المسبؽ 

 . السالؼ الذكر10 – 94 مف المرسـك التشريعي رقـ 2 انظر المادة  –(2)



 ، فإف المشرع الجزائرم أكجب عمى صاحب سالفة الذكرباإلضافة إلى الشركط اؿ
العمؿ أف يدفع مساىمة جزافية مسبقا أم قبؿ إحالة العامؿ المعني عمى التقاعد إلى 
صندكؽ التقاعد حتى يخكؿ ليذا األخير الحؽ في التقاعد  كتحسب ىذه المساىمة 

مف األجر الشيرم ا شير1 3الجزافية عمى أساس عدد سنكات التسبيؽ كىي تتراكح مابيف
 19 شيرا السابقة إلحالتو عمى التقاعد  ك 12المتكسط الذم تقاضاه األجير المعني خالؿ 

. 1)شيرا
إحالة العمال المعنيين بالتسريح عمى صندوق التأمين عمى البطالة : الفرع الثاني 

يعتبر الصندكؽ الكطني لمتأميف عمى البطالة حديث العيد في الجزائر ، إذ لـ 
 . (2) 1996 مايك 13 ، كما أنو لـ يشرع في عممو إال بعد 1994يؤسس إال في جكاف 

إلى غاية  CNAC بمغ عدد العماؿ الذيف أحيمكا عمى صندكؽ التأميف عمى البطالة
كما بمغ  . 82% عامال أم ما يعادؿ نسبة 174742 حكالي 1998السداسي األكؿ مف 

بصفة التقاعد المسبؽ  CNR عدد العماؿ الذيف تكفؿ بيـ الصندكؽ الكطني لمتقاعد
.  (3) 18% عامال أم ما يعادؿ 38218حكالي 

لمصندكؽ الكطني لمتأميف عمى البطالة ميمتاف يقـك بيما األكلى سمبية ، تتمثؿ في 
تقديـ المنح االجتماعية لمعماؿ األجراء الذيف فقدكا مناصب عمميـ بصفة ال إرادية 

كألسباب اقتصادية ، كالثانية إيجابية تتمثؿ في إعادة إدماج ىؤالء البطاليف في الحياة 
بعد التعريؼ بالصندكؽ الكطني لمتأميف عمى البطالة سنقسـ ىذا الفرع إلى . العممية 

عنصريف نتناكؿ في العنصر األكؿ مجاؿ تطبيؽ نظاـ التأميف عمى البطالة ، كنخصص 
. العنصر الثاني لشركط االستفادة مف أداءات التأميف عمى البطالة

  مجال تطبيق نظام التأمين عمى البطالة - 1
                                                             

 . مف المرسـك السالؼ الذكر8 إلى 3انظر المكاد مف  -  1)

التأميف عمى البطالة بيف - محمد آيت بمقاسـ المدير العاـ لمصندكؽ الكطني لمتأميف عمى البطالة  (2)
عادة اإلدماج اإليجابي في سكؽ العمؿ   | 23المجمة الجزائرية لمعمؿ العدد - التسيير السمبي لمبطالة كا 
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 .97 صفحة 1998الدكرة الثانية عشر نكفمبر - كاالجتماعي 



يطبؽ نظاـ التأميف عمى البطالة كمبدأ عاـ عمى عماؿ المؤسسات االقتصادية 
الذيف قد يفقدكف عمميـ بصفة ال إرادية كألسباب اقتصادية ، إما في إطار تقميص عددىـ 

، أك في إطار إنياء النشاط القانكني لممؤسسة ، غير أنو يمكف تكسيع مجاؿ تطبيقو 
 .      (1)ليشمؿ المكظفيف في المؤسسات كاإلدارات العمكمية بمكجب نص خاص

ال يطبؽ ىذا نظاـ عمى العماؿ األجراء الذيف انقطعكا عف العمؿ بصفة مؤقتة 
بسبب بطالة تقنية أك بطالة ناتجة عف العكامؿ المناخية كيقصد بالعكامؿ المناخية سكء 
األحكاؿ الجكية التي تجعؿ أداء العمؿ خطيرا عمى صحة العماؿ كأمنيـ ، مثاؿ ذلؾ 

، كما ال يستفيد مف خدمات التأميف عمى (2)عماؿ قطاعات البناء كاألشغاؿ العمكمية كالرم
البطالة العماؿ األجراء الذيف ىـ في انقطاع دائـ عف العمؿ بسبب العجز ، كالذيف استكفكا 
شركط اإلحالة عمى التقاعد العادم أك التقاعد المسبؽ  ككذا العماؿ األجراء الذيف تربطيـ 
بالييئة المستخدمة عقكد عمؿ محددة المدة ، كالعماؿ المكسميكف  كالعاممكف في البيكت 

كالعاممكف لحسابيـ الخاص ، كالذيف انتيت عالقة عمميـ بالييئة المستخدمة بسبب تسريح 
. (1)تأديبي أك استقالة أك ذىاب إرادم

شروط االستفادة من أداءات التأمين عمى البطالة    - 2 
لكي يستفيد العامؿ مف أداءات التأميف عمى البطالة ، يجب أف تتكفر فيو نكعيف 

 ، تتمثؿ الشركط (2)مف الشركط يمكف كصؼ األكلى باألساسية كالثانية بالتكميمية
أف يككف العامؿ أجيرا مثبتا في منصب عممو كتـ تسريحو بصفة ال إرادية األساسية في 

كألسباب اقتصادية ، كما يشترط أف يككف التسريح لسبب اقتصادم كمف تـ ال يستفيد مف 

                                                             
(1)

 المتضمف إحداث نظاـ 1994 مايك 26 المؤرخ في 11-94 مف المرسـك التشريع رقـ 2المادة -  
ر . التأميف عمى البطالة لفائدة العماؿ األجراء الذيف يفقدكف عمميـ بصفة ال إرادية كألسباب اقتصادية ج 

 .1994 جكاف 1 المؤرخة في 34عدد 
(2)

 المتعمؽ بالبطالة الناجمة عف 1997 جانفي 11 المؤرخ في 01 - 97 مف األمر رقـ 4 ك1المادتاف   
 7 ص1997 جانفي 13 المؤرخة في 3ر عدد . األحكاؿ الجكية كالعطؿ المدفكعة األجر ج 

(1)
 . السالؼ الذكر11 - 94 مف المرسـك التشريعي رقـ 5 إلى 2المكاد مف   

(2)
عالقات العمؿ الفردية الجزء - التنظيـ القانكني لعالقات العمؿ في التشريع الجزائرم - أحمية سميماف   

. 154 ص 1998طبعة - الثاني 



أال  ، (3)التأميف عمى البطالة مف فقد منصب عممو ألسباب أخرل كالتسريح التأديبي كغيره
تقؿ مدة اشتراؾ العامؿ في الضماف االجتماعي عف ثالث سنكات  كأف يككف ىذا األخير 

 أشير قبؿ انتياء عالقة العمؿ ، 6منخرطا في نظاـ التأميف عف البطالة لمدة ال تقؿ عف 
كسدد خالليا اشتراكاتو بانتظاـ كتقدر نسبة االشتراؾ لدل الصندكؽ الكطني لمتاميف عمى 

  .(4) %1،25 كالتي تقع عمى عاتؽ المستخدـ %0،5البطالة التي تقع عمى عاتؽ العامؿ 
 مف نفس المرسـك التشريعي رقـ 7أما بالنسبة لمشركط التكميمية فقد حددتيا المادة 

 المتعمؽ بالحفاظ عمى الشغؿ كحماية األجراء الذيف قد يفقدكف عمميـ بصفة ال 11 /94
إرادية كألسباب اقتصادية تتمثؿ ىذه الشركط في أال يككف العامؿ المحاؿ إلى صندكؽ 

التأميف عمى البطالة قد رفض عمال أك تككينا تحكيميا لشغؿ منصب عمؿ جديد ، كما أال 
يككف مستفيدا مف أم دخؿ ناتج عف أم نشاط ميني  كمف تـ تعمؽ حقكؽ العامؿ األجير 
المستفيد مف أداءات التاميف عمى البطالة الذم يجد خالؿ فترة التكفؿ بو عمال بعقد لمدة 

محددة بناء عمى تصريح مف الييئة المكمفة بتسيير التأميف عمى البطالة ، عمى أف 
يستأنؼ في االستفادة منيا بمجرد انتياء العقد لممدة المتبقية مع زيادة فترة تتراكح مف شير 

 .  (1) أشير كحد أقصى3كحد أدنى إلى 
يمكف لمييئة المكمفة بتسيير نظاـ التأميف عمى البطالة ، بعد مراقبة مف أعكانيا أك 

أعكاف اإلدارات العمكمية المكمفة بالتشغيؿ كمفتشية العمؿ أف تكقؼ منح األداءات 
 ، كما يشترط أف يرد اسـ (2)المستفيد الذم يمارس نشاطا مينيا مأجكرا دكف تصريح مسبؽ

العامؿ المحاؿ عمى الصندكؽ في قائمة العماؿ الذيف ىـ محؿ تسريح ، ك يتـ قبكؿ 
العامؿ األجير لالستفادة مف أداءات التأميف عمى البطالة بناء عمى ممؼ تقدمو الييئة 

 . (3)المستخدمة إلى الييئة المكمفة بإدارة كتسيير نظاـ التأميف عمى البطالة

                                                             
.  السالؼ الذكر11 - 94 مف المرسـك التشريعي رقـ 2 فقرة 6المادة  (3)
الذم يحدد نسبة  1994 يكليك 6 المؤرخ في 187 – 94 مف المرسـك التنفيذم رقـ 2 انظر المادة (4)

  .1994 لسنة 44ر عدد . االشتراؾ في الضماف االجتماعي ج 
(1)

 . السالؼ الذكر11 -94 مف المرسـك التشريعي رقـ 25المادة   
  مف نفس المرسـك المذككر أعاله38 ك 27 ك 26المكاد   (2)
(3)

 . مف نفس المرسـك التشريعي21المادة   



 مف أداءات ةكالشركط التكميمي يستفيد العامؿ الذم تتكفر فيو الشركط األساسية
 La التأميف عمى البطالة بمجرد ما يدفع مستخدمو مساىمة تسمى مساىمة تخكيؿ الحقكؽ

contribution d' ouverture des droits   تحسب ىذه المساىمة حسب أقدمية
 مف أجر شير 80%العامؿ األجير المعني المعتمدة مف آخر ىيئة مستخدمة لو بنسبة 

 شيرا  كتحسب عمى أساس معدؿ األجر 12عف كؿ سنة أقدمية ضمف حد إجمالي قدره 
 شيرا التي تسبؽ تسريحو ك 12الذم يتقاضاه األجير المعني طكاؿ  Brut الشيرم الخاـ

تتمثؿ أداءات التأميف عمى البطالة . ىي مستحقة عف كؿ فترة أقدمية تفكؽ ثالث سنكات 
  Un salaire de référence في تعكيضات شيرية ، تحسب عمى أساس أجر مرجعي

يساكم نصؼ المبمغ المحصؿ عميو يجمع متكسط األجر الشيرم الخاـ زائد األجر 
  .(4)الكطني األدنى المضمكف

 مف األجر 50%ال يمكف أف تقؿ نسبة حساب تعكيض التأميف عف البطالة عف 
 مف األجر الكطني األدنى المضمكف 75%المرجعي ، ك ميما يكف فال يمكف أف يقؿ عف 

 .(1)ك ال أكثر منو بثالث مرات

تكزع فترة التكفؿ التي تتحمميا الييئة المكمفة بتسيير نظاـ التأميف عمى البطالة ، ك 
 36 عشر شيرا ك ال تتعدل في أم حاؿ مف األحكاؿ 12التي ال يمكف أف تقؿ عف 

، عمى أربع فترات متساكية كتككف نسبة حساب التأميف عف البطالة تنازلية بالنسبة (2)شيرا
 مف األجر المرجعي خالؿ 100%لكؿ فترة مف الفترات األربع مف التكفؿ ، يصؿ إلى 

 خالؿ الربع الثالث ، 60% خالؿ الربع الثاني  ك80%الربع األكؿ مف مدة التكفؿ ، ك 
. (3) خالؿ الربع الرابع مف مدة التكفؿ50%كأخيرا 

بعد تطرقنا إلى الضمانات التي منحيا المشرع الجزائرم لمعماؿ المعنييف بالتسريح 
الجماعي كالمتمثمة في إحالة مف تتكفر فيو الشركط لمتقاعد بنكعيو العادم كالمسبؽ ، ك 

                                                             
(4)

  مف المرسـك المذككر أعاله13المادة انظر -  
(1)

 . السالؼ الذكر11-94 مف المرسـك التشريعي رقـ 17المادة  انظر – 
(2)

 189 - 94 مف المرسـك التنفيذم رقـ 3 مف المرسـك المذككر أعاله كالمادة 16المادة انظر -  
 . المتضمف مدة التكفؿ بتعكيض التأميف عف البطالة ككيفيات حساب ذلؾ1994 يكليك 6المؤرخ في 

(3)
 . المذككر أعاله189 - 94 مف المرسـك التنفيذم رقـ 2المادة انظر -  



مف لـ تتكفر فيو شركط اإلحالة عمى التقاعد إلى صندكؽ التأميف عمى البطالة ، ننتقؿ 
. إلى اإلجراء الذم كرسو الكاقع العممي ك الذم عرؼ باسـ الذىاب اإلرادم 

. الذهاب اإلرادي إجراء من إجراءات تقميص عدد العمال األجراء : المطمب الثاني 
بيف االستقالة التي ىي إنياء عالقة العمؿ باإلرادة المنفردة لمعامؿ ، كالتسريح الذم 
ىك إنياء العالقة بإرادة صاحب العمؿ ، ظير مف الناحية العممية خالؿ السنكات األخيرة 

الذم ىك '  الذىاب اإلرادم ' ،إجراء جديد مف إجراءات تقميص عدد العماؿ عرؼ باسـ 
عبارة عف اتفاؽ بيف كؿ مف العامؿ كالمستخدـ عمى إنياء عالقة العمؿ غير المحددة 

. المدة مقابؿ تعكيض يدفعو ىذا األخير إلى العامؿ 
إف ىذا اإلجراء الجديد جاء تحقيقا لممصمحة المتبادلة لمطرفيف ، فمصمحة صاحب 
العمؿ تتجمى قي إتباع إجراءات بسيطة كفعالة إلعادة ضبط مستكل الشغؿ ، أما مصمحة 
العامؿ تظير في حصكلو عمى التعكيض الذم يفكؽ غالبا التعكيض عف التسريح لسبب 

.  (1)اقتصادم
إف الذىاب اإلرادم لـ ينص عميو المشرع الجزائرم ضمف حاالت انتياء عالقات 

ىؿ يعتبر ىذا اإلجراء مخالفا لمقانكف ، كبالتالي : العمؿ ، كمف تـ يطرح التساؤؿ التالي 
 ؟ إجابة عمى ىذا (2) مف القانكف السالؼ الذكر 135يترتب عنو بطالنو طبقا لممادة 

التساؤؿ سنتعرض إلى األسس القانكنية لمذىاب اإلرادم في الفرع األكؿ ، ثـ شركط 
. المجكء إليو في الفرع الثاني 

األساس القانوني لمذهاب اإلرادي  : الفرع األول 
: يجد الذىاب اإلرادم سنده في األسس التالية 

 المعدؿ بدستكر 1989التكجو االقتصادم الجديد الذم تبنتو الجزائر بمكجب دستكر - 
 كالقائـ عمى مبدأ الحرية ، تطبيقا ليذا المبدأ تحكلت عالقة العمؿ مف النظاـ 1996

الالئحي القائـ عمى مبدأ تدخؿ الدكلة في تنظيـ العالقة ، إلى النظاـ التعاقدم القائـ عمى 
                                                             

(1)
المجمة - الذىاب اإلرادم لمعامؿ حالة مف حاالت انتياء عالقة العمؿ- محمد نصر الديف قكريش  

 .101 صفحة 98 | 23العدد الخاص رقـ - الجزائرية لمعمؿ 
(2)

تعد  ):  المتعمؽ بعالقات العمؿ1990 أبريؿ 21 المؤرخ في 11 90 مف القانكف رقـ 135المادة   
 .(باطمة كعديمة األثر كؿ عالقة عمؿ غير مطابقة ألحكاـ التشريع  المعمكؿ بو 



نياء عالقة العمؿ ، كما الذىاب اإلرادم إال مظير مف  مبدأ حرية األطراؼ في إبراـ كا 
 .مظاىر تمؾ الحرية 

إف الذىاب اإلرادم اتفاؽ متبادؿ بيف العامؿ ك صاحب العمؿ عمى إنياء عالقة العمؿ - 
، مقابؿ تعكيض يدفعو المستخدـ لمعامؿ ، كفي ىذا اإلطار فإف الذىاب اإلرادم يجد 

سنده في الشريعة العامة التي تقضي بأف العقد شريعة المتعاقديف ، فال يجكز نقضو كال 
إف ىذا المبدأ ينطبؽ عمى . تعديمو إال باتفاؽ الطرفيف ، أك لألسباب التي يقرىا القانكف 

 . (1)جميع العقكد بما فييا عقد العمؿ 
ػكما يجد الذىاب اإلرادم سنده في قانكف العمؿ نفسو ، كيظير ذلؾ جميا في نص 

يجب عمى المستخدـ قبؿ القياـ  ):  التي تنص عمى أنو 11 ػ 90 مف قانكف 70المادة 
بتقميص عدد المستخدميف  أف يمجأ إلى جميع الكسائؿ التي مف شأنيا التقميؿ مف عدد 

يفيـ مف عبارة جميع الكسائؿ التي مف شأنيا التقميؿ مف عدد التسريحات ،  . (التسريحات
أف المشرع الجزائرم منح المستخدـ سمطة كاسعة في اتخاذ اإلجراءات الالزمة الخاصة 

. بتقميص عدد العماؿ ، كما الذىاب اإلرادم إال إجراء مف ىذه اإلجراءات 
 11- 94 مف المرسـك التشريعي رقـ 5يجد الذىاب اإلرادم سنده أيضا في المادة - 

المتعمؽ بالتأميف عمى البطالة لفائدة األجراء الذيف قد يفقدكف عمميـ بصفة ال إرادية 
كألسباب اقتصادية ، ىذه المادة استبعدت العماؿ األجراء الذيف يفقدكف عمميـ في إطار 

 ، كىذا يعني أف المشرع (2)الذىاب اإلرادم مف االستفادة مف التأميف عمى البطالة 
الجزائرم أقر الذىاب اإلرادم كاعتبره إجراء مف إجراءات تقميص عدد العماؿ الميدديف 

. بالتسريح ألسباب اقتصادية 
 
 

                                                             
(1)

 .105 صفحة 98 | 23المجمة الجزائرية لمعمؿ العدد رقـ - تدخؿ األستاذ محمد نصر الديف قكريش   
(2)

 المتضمف إحداث نظاـ 1994 مايك 26 المؤرخ في 11-94 مف المرسـك التشريعي رقـ 5المادة   
ر عدد . التأميف عمى البطالة لفائدة األجراء الذيف يفقدكف عمميـ بصفة ال إرادية كألسباب اقتصادية ج 

ال يمكف أف يستفيد مف خدمات التأميف عمى البطالة العماؿ األجراء  ) : 1994 جكاف 1 المؤرخة في 34
 .(الذيف فقدكا عمميـ بسبب ذىاب إرادم . . . . . 



شروط الذهاب اإلرادي : الفرع الثاني 
نظرا لما يترتب عمى الذىاب اإلرادم مف آثار خطيرة عمى العامؿ منيا فقداف 

منصب العمؿ كعدـ استفادتو مف التأميف عمى البطالة ، فإف المحكمة العميا قيدت ىذا 
 ، تتمثؿ ىذه الشركط في أف تككف ىناؾ (1)اإلجراء بشركط في غياب الشركط القانكنية 

 كما يجب أف يككف االتفاؽ بيف العامؿ (2)حتمية تقميص ، كأف يككف رضاء العامؿ سميما
كالمستخدـ قد سبقو تفاكض جماعي كىك أيضا ما أقرتو الغرفة االجتماعية بمحكمة النقض 

إذا كاف الذىاب اإلرادم كسيمة متخذة في إطار تقميص عدد العماؿ ، فإنو . (3)الفرنسية 
 . (4)يتعيف عمى المستخدـ استشارة ممثمي العماؿ كلجاف المشاركة مسبقا

األصؿ أف الذىاب اإلرادم كسيمة مف كسائؿ تقميص مناصب العمؿ كما سبؽ ذكره 
، لذا يمنع عمى المستخدـ المجكء إلى تكظيفات جديدة في نفس مناصب العمؿ التي تـ 

 ، إال أنو مف الناحية العممية نجد خالؼ ذلؾ ، إذ كثيرا ما يعاد إدراج العماؿ (5)تقميصيا
المستفيديف مف الذىاب اإلرادم في نفس مناصب عمميـ ، كبعقكد محددة المدة ، كفي ىذا 

 الصادر عف السيد كزير 1999 نكفمبر 18 المؤرخ في 867الصدد نذكر بالقرار رقـ 
مف المسمـ بو قانكنا ، بخصكص  ): العمؿ كالحماية االجتماعية كالذم جاء فيو ما يمي 

الذىاب اإلرادم ، أف كؿ اتفاؽ مبـر بصكرة حرة كيعبر عف الرضا المتبادؿ بيف العامؿ 
كبالتالي ماداـ العامؿ أبدل دكف أم غمكض إرادتو في . كالمستخدـ ، يمـز الطرفيف 

                                                             
(1)

إشكالية قانكنية لتقميص مستكل - محمد شرفي رئيس القسـ الثاني االجتماعي لدل المحكمة العميا   
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 .14صفحة 
(2)
  Lamy Social - Droit Du Travail - La Relation Salariale - n" D'édition 3423 

Mars 1995 Page 1090 n" 2414. 
(3)
  Cass . Soc . 10 Avr . 1991 n" 89.18.485 . Bull . Civ . V .P 111. 

(4)
لمجنة المشاركة  ):  المتعمؽ بعالقات العمؿ 11-90  مف القانكف رقـ 3 فقرة 4-94المادة   

مشاريع إعادة ىيكمة - إبداء الرأم قبؿ تنفيذ المستخدـ القرارات المتعمقة بما يمي - الصالحيات التالية  
 .(تقميص عددىـ - إعادة تكزيع العماؿ - تخفيض مدة العمؿ  )الشغؿ 

(5)
يمنع عمى أم مستخدـ قاـ بتقميص عدد المستخدميف ،  ):  مف نفس القانكف 2 فقرة 69المادة   

 .(المجكء في أماكف العمؿ نفسيا إلى تكظيفات جديدة في األصناؼ المينية المعنية بالتقميص 



مغادرة عممو مقابؿ تعكيض مالي ، بشرط أف يتـ تعكيضو فعميا ال يستطيع أف يطمح إلى 
. إعادة اإلدراج كىذا ميما كانت طبيعة منصب العمؿ الذم كاف يشغمو مسبقا 

خالصة القكؿ أف الذىاب اإلرادم إجراء مف إجراءات تقميص عدد العماؿ ، فرضتو 
حتمية الظركؼ الصعبة التي تمر بيا المؤسسات االقتصادية ، كال يمكف المجكء إليو إال 

باتفاؽ مشترؾ بيف العامؿ ك صاحب العمؿ بعد أف يتحصؿ العامؿ عمى تعكيض فعمي ، 
كلقد اختمفت المؤسسات االقتصادية في تقدير التعكيض بعضيا منح العامؿ شير عف كؿ 

سنة عمؿ فعمي أداىا العامؿ داخؿ الييئة المستخدمة  كالبعض اآلخر منح شيريف عف 
. كؿ سنة

تشير اإلحصائيات الصادرة عف كزارة العمؿ كالحماية االجتماعية أنو بمغ عدد 
 عامال 40198 حكالي 1997 إلى 1993العماؿ الذيف اختاركا الذىاب اإلرادم منذ سنة 

 حكالي 1998 كحدىا ، ككصؿ عددىـ إلى نياية فبراير 1997 خالؿ سنة 55%منيـ 
 ، كحسب 95%عرؼ القطاع االقتصادم أكبر نسبة ، إذ كصمت إلى .  عامال 41816

فركع النشاط عرؼ  القطاع الصناعي ارتفاعا حيث قدر عدد العماؿ الذيف انيكا عالقة 
 عرفت الشركة الكطنية 79% عامال أم نسبة 18707عمميـ بالذىاب اإلرادم  حكالي 

 مف مجمكع 35% ذىابا إراديا بما يعادؿ 7726كحدىا  SIDER لمحديد كالصمب
 .(1)عماليا

: الخاتمة 
حتى تتمكف المؤسسات االقتصادية مف مكاجية األزمات المالية كاالقتصادية ، 

يجب عمييا تحسيف اإلنتاج نكعا ، ليككف مطابقا لممكاصفات الدكلية ، كمف تـ ال تتأثر 
ىذه المؤسسات بمنافسة اإلنتاج األجنبي ليا ، خاصة بعد أف كقعت الجزائر االتفاقية مع 

. االتحاد األكربي كىي اآلف في المفاكضات األخيرة مع منظمة التجارة الدكلية 
لعؿ مف أىـ عكامؿ تحسيف اإلنتاج نكعا ككما عمى مستكل المؤسسات االقتصادية 

الجزائرية االعتناء بالمصدر األساسي ليذا اإلنتاج إال كىك العامؿ ، كذلؾ مف خالؿ 
                                                             

(1)
إحصائيات كزارة العمؿ كالشؤكف االجتماعية ػ المجمس الكطني االقتصادم كاالجتماعي ػ تقرير حكؿ  - 

 .1998نظاـ عالقات العمؿ في سياؽ التعديؿ الييكمي ػ أبريؿ 



االنتقاء المدركس كالمحكـ لميد العاممة المؤىمة عند التكظيؼ ، كما يجب عمى الييئات 
المستخدمة االستثمار في المكارد البشرية مف خالؿ تخصيص ميزانية خاصة لتككيف 

. المستخدميف في مختمؼ المياديف التي ليا عالقة باإلنتاج ك التسيير
كما الحظنا مف خالؿ احتكاكنا بالعديد مف الييئات المستخدمة أف ىناؾ عائؽ 

كبير كثيرا ما يؤثر سمبا عمى الكضعية المالية لممؤسسات ، يتمثؿ ىذا العائؽ في نقص 
بؿ انعداـ االتصاؿ بيف أطراؼ عممية اإلنتاج أم بيف العماؿ مف جية ، كبيف صاحب 
العمؿ كممثميو مف جية أخرل ، كفي ىذا الصدد نرل ضركرة تفعيؿ أجيزة االتصاؿ 
الداخمي المنشأة بمكجب النصكص التشريعية كالتنظيمية لتككف ىمزة كصؿ بيف إدارة 
المؤسسة كبيف العماؿ ، أىـ ىذه األجيزة لجنة المشاركة ، المنظمات النقابية ، لجنة 

. الكقاية الصحية كاألمف ، مصمحة طب العمؿ 
إلى جانب ىذه األجيزة نرل ضركرة اىتماـ المستخدـ بالكسائؿ القانكنية التي مف 
شأنيا تحقيؽ ذلؾ االتصاؿ ، كمنيا إعالـ العماؿ بكؿ المعمكمات التي تخصيـ ، عف 

طريؽ اإلشيار في المكحات الخاصة التي يتردد عمييا العماؿ داخؿ أماكف العمؿ ، كمف 
أىـ تمؾ المعمكمات ما يتعمؽ ما يتعمؽ بمحتكل أحكاـ النظاـ الداخمي لممؤسسة كأحكاـ 

 .االتفاقيات الجماعية لمعمؿ 


