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  : مقدمـــــــــــــــة

 ،�ا منطق النشاط النقايب لألفرادتعد احلرية النقابية من احلريات األساسية اليت يتمسك        

وصورة من صور التعبري عن  ، مظهر من مظاهر الدميقراطية يف جمال العمل والوظيفة العامةوتعترب

وقد أفتكت احلرية النقابية مكانتها بني احلقوق واحلريات بفضل نضال  ،الرأي بشكل مجاعي

وتوجيهه يف  ،عمايل مستمر وحثيث كان مثرة توحيد اجلهد اجلماعي هلم يف شكل تنظيمات نقابية

  . حاب العمل للحد من معاملتهم املتسلطةوجه أص

و يعترب مظهر من مظاهر  ،ميثل مبدأ احلرية النقابية أساس التشريع النقايب يف الوقت احلاضر      

كما حيظى احلق النقايب برعاية دولية . احلماية اليت حيرص عليها مجيع العمال واحلرفيني واملوظفني

  . ألمهيته  وإقليمية ووطنية نظراً 

ويقصد مببدأ احلرية النقابية بصفة عامة التسليم حبق األشخاص الذين يزاولون ممارسة نشاط        

وأن يكون األساس الذي يقوم عليه التنظيم القانوين للنقابة يف تكوينها  ،مهين يف تكوين نقابات

ل واحلرية وإدار�ا ومباشرة نشاطها وصلتها باجلمعيات األخرى أو بالسلطة العامة هو االستقال

  .التامة

حبكم العالقة اليت تربطهم بصاحب  وال تطرح مسألة االعرتاف باحلق النقايب للعمال إشكاالً        

حبكم  ،لكن اإلشكال الذي يفرض نفسه هو بشأن إقرار هذا احلق للموظفني العموميني ،العمل

واليت تقتضي ضمان سريه بانتظام  ،العالقة القانونية التنظيمية اليت تربطهم باملرفق العمومي حبد ذاته

  . طرادضاو 

ولعل أبرزها وأمهها تلك  ؛وقد اهتمت باحلرية النقابية العديد من املعاهدات واملواثيق الدولية       

وقد اعرتف . واليت تعد صاحبة االختصاص يف هذا ا�ال ،الصادرة عن منظمة العمل الدولية

بتبنيه ألغلب االتفاقيات الدولية  املوظف على حد سواء؛مل و املشرع اجلزائري باحلرية النقابية للعا

ومن هذا املنطلق فاحلرية النقابية يف الوظيفة العمومية وكأي حرية ؛ ااملصادقة عليهذات الصلة و 

  .وتواجهها معيقات وعراقيل يف ممارستها العملية  ،حممية بضمانات ومنظمة بقيود

تقدمي دراسة خمتصرة لتنظيم املمارسة النقابية يف الوظيفة  وتكمن أمهية دراسة هذا املوضوع يف    

وإبراز مدى متتع احلرية  ،أقرته املواثيق الدولية ومعظم دساتري الدول العمومية اليت أصبحت حقاً 
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هذا  مطابقةومعرفة مدى  ،النقابية للموظف العمومي باحلماية على الصعيدين الدويل والداخلي

  .علية للحرية النقابية يف الواقعالتنظيم على املمارسة الف

وتبيان اإلطار  ،و�دف هذه الدراسة إىل حتديد مفهوم احلرية النقابية يف الوظيفة العمومية       

  . والكشف عن واقع ممارسة النشاط النقايب يف اجلزائر ،القانوين الذي أفرغت فيه

أما الذاتية فتكمن يف السعي ف ؛وقد اختري هذا املوضوع ألسباب ذاتية وأخرى موضوعية      

والرغبة يف معرفة متطلبات واقع احلركة النقابية  ،لفهم جوانب احلرية النقابية يف الوظيفة العمومية

ابية تكمن يف أن موضوع احلرية النقفاألسباب املوضوعية  أماو  .املتضاربة بني طريف العالقة الوظيفية

رغم أ�ا نتاج التحول الدميقراطي يف  ،من طرف الباحثني كبرياً اهتماما ً  يف الوظيفة العمومية مل يلق

ورغم أن النقابات تفرض نفسها يف  ،اجلزائر الذي بسببه مت تكريس التعددية السياسية والنقابية

وعليه أردنا التعريف مبدى أمهية احلرية النقابية يف الوظيفة العمومية . الفتالساحة العمالية بشكل 

  .ظيمها وواقع ممارستها يف اجلزائروالتعرف على كيفية تن

الوظيفة العمومية فهي موضوع احلرية النقابية يف املتخصصة يف وبالنسبة للدراسات السابقة      

  :الدراسات التالية فبعد البحث الواسع مل نعثر سوى على ،حمصورة جداً 

 الضمانات : وميةاملمارسة النقابية يف الوظيفة العم" :بعنوان ،دراسة للباحث بكاكرة إلياس

كلية احلقوق  ،2018/2019: اجلامعي وسماملاسرت املاسة مقدمة لنيل شهادة در  ،"القيودو 

 إىلدراسته  بتقسيمحيث قام الباحث  ،البواقي بأموالعلوم السياسية جبامعة العريب بن مهيدي 

د املفروضة والفصل الثاين للقيو  ،تعرض فيه لضمانات املمارسة النقابية األولالفصل : فصليني

وختتلف دراسة الباحث عن دراستنا يف كونه عاجل موضوع احلرية النقابية  على املمارسة النقابية،

قيدت بالقيود حد  أي إىلو  ،يف الوظيفة العمومية من خالل دراسته للضمانات املقررة هلا

احلرية  أما دراستنا فتدرس ،ختصصت يف الضمانات والقيود فقطمبعىن أ�ا  ؛املفروضة عليها

وعلى مدى تكريسها  ،يف قطاع الوظيفة العمومية بشكل شامل من حيث التعرف عليها النقابية

   .وواقع تطبيق ذلك عملياً  ،قانونياً 

وجدت دراسات أخرى ذات صلة مبوضوع احلرية النقابية بصفة عامة  ،إىل جانب ذلك         

  :انب قانون العمل مثلودراسات أخرى تدرسه يف ج ،تدرسه من اجلانب االجتماعي
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 دراسة مقدمة لنيل شهادة  ،"احلرية النقابية يف اجلزائر": دراسة الباحث مسغوين زكريا بعنوان 

محد أجبامعة العقيد  اإلنسانيةوالعلوم  األدبكلية  ،2009/2010وسم اجلامعي املاجستري امل

تناول فيه ماهية  يمتهيدفصل  ،فصول ةدرس الباحث موضوعه من خالل ثالث ،أدراردرارية 

 أما يف ،إدار�اة و ابالنق تكوينتعرض فيه حلرية  أولوفصل  ،احلق النقايب ومصادره القانونية

جاءت دراسة الباحث عامة ومتس باخلصوص  ،احلرية النقابية ضماناتالفصل الثاين فدرس فيه 

 ،األجنبيةنني العربية و دراسة مقارنة بني القانون اجلزائري وبعض القوا أ�ا إىل إضافة ،فئة العمال

أما دراستنا فهي تركز على احلرية النقابية يف اجلزائر لفئة املوظفني العموميني كو�م املعنيني 

 .أي أن دراستنا قد تناولت احلرية النقابية يف قطاع الوظيفة العمومية باجلزائر ؛بالوظيفة العمومية

  دراسة مقدمة لنيل شهادة ،"قابية يف اجلزائراحلرية الن": دراسة الباحثة مناصرية مسيحة بعنوان 

كلية احلقوق والعلوم السياسية جبامعة احلاج خلضر  ،2004-2003املوسم اجلامعي اجستري امل

 ويف ،درست يف األول ماهية احلرية النقابية ؛قدمت الباحثة الدراسة من خالل فصلني ،باتنة

 ة الباحثة متس فئة العمال يف قطاع العملدراس ،النقابيةالفصل الثاين ضمانات محاية احلرية 

فقد تعرضت يف دراستها ملوضوع  ،كما أ�ا اقتصرت على ماهية احلرية النقابية وضمانا�ا  ،فقط

أما دراستنا فخصصت للحرية  ،احلرية النقابية يف اجلزائر ومدى انسجامه مع املعايري الدولية

 ،القيود املقررة هلابدراسة الضمانات و  ا قانوناً النقابية يف قطاع الوظيفة العمومية ومدى تكريسه

  .والعراقيل اليت تواجهها عملياً 

  :أما خبصوص الصعوبات اليت واجهتين يف حبثي هذا فتتمثل يف        

صعوبة احلصول على املراجع بسبب الظروف الطارئة اليت تسببت يف احلالة االستثنائية اليت  -

واملتمثلة يف احلجر الصحي الذي قلص من احلركة  ؛كوروناوالوطن بسبب وباء   ،يعيشها العامل

  .بشكل كبري جداً 

  . وهذا راجع لقلة الكتابة يف املوضوع ،شح املراجع املتخصصة وندر�ا -

فقد  ،وخبصوص املراجع العامة املتعلقة باحلرية النقابية وحقوق اإلنسان وحرياته األساسية -

ما دفعين إىل االعتماد على  ،يف بعض األحيان وتباين يف املعلومات بشأ�ا اً واجهت غموض

  .النصوص القانونية بشكل كبري

  : على ما سبق طرحنا اإلشكالية التالية وملعاجلة هذا املوضوع وبناءً          
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 ؟ مدى متتع املوظف العمومي باحلرية النقابية الكاملة يف قطاع الوظيفة العمومية باجلزائر ما  

  : املتمثلة يفهذه اإلشكالية مجلة من التساؤالت الفرعية ويندرج ضمن             

  ما مفهوم احلرية النقابية ؟ وما هي مصادرها ؟  -

  كيف مت تنظيم احلرية النقابية يف الوظيفة العمومية يف اجلزائر ؟  -

  ما هي ضمانات محاية احلرية النقابية يف الوظيفة العمومية يف التشريع اجلزائري ؟ -

  ؟ واقعياً  مبدأ احلرية النقابية ملعيقات اليت تواجهما هي العراقيل وا -

املنهج اعتمدت  ،املذكورة أعاله وملعاجلة هذه اإلشكالية واإلجابة على هذه التساؤالت       

مضامينها وما  وتوضيح ،التحليلي لتحليل النصوص القانونية املنظمة ملبدأ احلرية النقابية يف اجلزائر

   .مىت استدعت الضرورة ذلك لمنهج املقارن أحياناً ل جلأتو  ،ورد فيها من أحكام

خصص  منهاالفصل األول اثنني؛  فصلني إىلارتأينا تقسيم الدراسة  وملعاجلة هذا املوضوع؛       

يف األول   مت التطرق ،إىل مبحثني ومت تقسيمه ،لإلطار التنظيمي للحرية النقابية يف الوظيفة العمومية

لنظام القانوين لالثاين  بينما خصص ،ة النقابية يف الوظيفة العموميةإلطار املفاهيمي للحريل

  .للنقابات يف إطار الوظيفة العمومية يف التشريع اجلزائري

عيقات مو  ،صص لضمانات محاية احلرية النقابية يف الوظيفة العموميةخالفصل الثاين         

ضمانات محاية احلرية النقابية يف لول يف األ مت التطرق ؛قسم بدوره إىل مبحثنيوالذي  ،حتقيقها

وتفصيل ذلك  ،عيقات احلرية النقابية يف الوظيفة العموميةملتعرضنا ويف الثاين  ،الوظيفة العمومية

  :على النحو التايل
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  :األوللفصل ا

  للحرية النقابية في الوظيفة العمومية التنظيمي اإلطار

  

حيث اعرتفت معظم  ،ة النقابية يف الوقت احلاضر مبدأ أساسي يف القانون املعاصرتعترب احلري         

وميثل مبدأ احلرية النقابية  .1ةقابية تدافع عن املصاحل العماليالدول يف دساتريها حبق تكوين منظمات ن

ا مجيع بل إنه يعد مظهر من مظاهر احلماية اليت حيرص عليه ،أساس التشريع النقايب يف الوقت احلاضر

  .2العمال واحلرفيني واملوظفني بصفة خاصة

توضيح املفاهيم املتعلقة  جيب أوالً  ،وللبحث يف موضوع احلرية النقابية يف الوظيفة العمومية         

إضافة إىل النظام  ،األول من هذا الفصل املبحثسيتم التطرق له يف ما  ووه ،مبصطلحات املوضوع

  .املبحث الثاين والذي يتم التطرق له يف ،ة العموميةالقانوين للنقابات يف الوظيف

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

                                                           

 .17ص  ،2013 ،اجلزائر ،للطباعة والنشر والتوزيع دار اهلدى ،حرية ممارسة احلق النقايب ،مسغوين زكريا 1

العدد  ،05ا�لد  ،ا�لة األكادميية للبحث القانوين ،التناسب والتعارض بني احلرية النقابية وقواعد الوظيفة العمومية ،ثوابيت إميان رميا سرور 2

  .214ص  ،2018 ،اجلزائر ،جامعة عبد الرمحان مرية جباية ،02
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  :لمبحث األولا

  اإلطار المفاهيمي للحرية النقابية في الوظيفة العمومية

  

 ،حد احلريات األساسية اليت ال ميكن ألي نظام سياسي إنكارها يف الوقت احلايلأاحلرية النقابية       

قد مت االعرتاف �ا لكل من العمال و  ،الظهوره  البدايات األوىلنه مل يكن األمر كذلك يفأرغم 

جمال الوظيفة عرتاف باحلرية النقابية يف وضوع اإلويرتبط م ،واملوظفني العموميني بعد نضال طويل

بيعة باإلضافة إىل ط ،وظف العمومي ميثل السلطة العامةعلى أساس أن امل ؛العمومية بالقانون العام

ويرتبط كذلك بقانون العمل من  ،وهي عالقة ذات طبيعة قانونية والئحية ،ربطه بالدولةالعالقة اليت ت

الذي حيكم املرافق العامة من زاوية استمرارية نه يرتبط بالقانون كما أ ،ناحية مفهوم احلرية النقابية

   .املرافق العامة

أجل إجياد مفهوم عام  اهيم األساسية للموضوع منجيب توضيح املف ،ًا من ذلكوانطالق        

من أجل حتديد اإلطار املفاهيمي للحرية النقابية يف الوظيفة العمومية يستدعي ذلك و  ،وواضح

طلب امل( كذلك  الوظيفة العموميةمفهوم ى والتعرف عل ،)ولاألطلب امل(التعرض ملفهوم احلرية النقابية 

  .)ثاينال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  



  اإلطار التنظيمي للحرية النقابية في الوظيفة العمومية : الفصل األول

 

 
8 

 

  مفهوم الحرية النقابية : المطلب األول

، وهلذا ال بد يف بداية البحث إن الولوج يف أي موضوع يتطلب اإلحاطة مبفاهيمه األساسية         

وذلك بغية إجياد معىن هلا   ،لحرية النقابيةلمن التطرق إىل جممل التعاريف اليت ختص املفاهيم األساسية 

  .كو�ا نشاط ميارس يف الواقع

تعريفها من خالل وذلك  ،ب مفهوم احلرية النقابيةهذا املطليف نستعرض  ولذلك سوف         

فرع ال(إضافة إىل املصادر القانونية للحرية النقابية  ،)ثاينالفرع ال(وتبيان أنواع النقابات  ،)ولاألفرع ال(

  ).ثالثال
  

    .تعريف الحرية النقابية: الفرع األول

ومن مث حتديد  ،ىً نقابة كل على حدالكل من احلرية و   تعريفلتعريف احلرية النقابية جيب          

  .مدلول احلرية النقابية 

   :تعريف الحرية -أوالً 

ويف  ،1ريف معجم الرائد على أ�ا القدرة على التصرف مبلء اإلرادة واخليا ُعرِّفت احلرية لغوياً        

وتعين  ،"Liberty"ويف اللغة اإلجنليزية  ،"Liberté"و يف اللغة الفرنسية  ،"Ibertas"اللغة الالتينية 

  .2مجيعها حرية اإلرادة واالستقالل والتحرر من العبودية

 :فقد جاء يف بعض التعاريف بأ�ا ،وملصطلح احلرية عدة تعاريف يف خمتلف املذاهب الفقهية       

ألن  ؛لن يتمتع حبريته ،له القانون هاحلق فيما يسمح به القانون واملواطن الذي يبيح لنفسه مامل يبح"

  .3"قي املواطنني سيكون هلم نفس القوةبا

  واليت تعترب أساسية عند مستوى  ،جمموعة احلقوق املعرتف �ا" :ويعرفها الفقيه هوريو بأ�ا        

 ،وضمان عدم التعرض هلا ،حضاري معني مبا يلقي على الدولة واجب محايتها محاية قانونية خاصة

  .4"وبيان وسائل محايتها
                                                           

 . 302، ص 1992 ،لبنان ،بريوت ،دار العلم للماليني ،7ط ،الرائد معجم لغوي عصري ،جربان مسعود 1

جملة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية والعالقات الدولية  ،هورية العراقحقوق اإلنسان وحرياته األساسية يف دستور مج ،مها �جت يونس 2

 . 120ص  ،2005 ،العراق ،بدون رقم عدد ،يف التنظيم السياسي واإلداري

  . 25ص  ،1987 ،مصر ،منشأة املعارف ،بدون رقم طبعة ،نظمة السياسية املعاصرةاحلريات العامة يف األ ،كرمي يوسف أمحد كشكاش  3

 ،لبنان ،بريوت ،األهلية للنشر والتوزيع ،على مقلد :ةـــــــــــــــــترجم ،اجلزء األول ،القانون الدستوري واملؤسسات السياسية ،هوريو هندريأ 4

 . 171ص  ،1974
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ال يضر  د بأن يفعل كل ماحق الفر  حلقوق اإلنسان بأ�ا اإلعالن العامليها قد عرَّفو         

  .1"باآلخرين

   :ةـــــــــتعريف النقاب - ثانياً 

وهو سيد القوم وعريفهم " نقيب"إن مصطلح نقابة يف اللغة العربية مشتق من كلمة         

النقيب هو  و . يستدل أخبارهمو  ،مبعىن يفتش يف شؤو�م ؛وهو من ينقب عن أحوال قومه ،شاهدهمو 

ولقد أخذ اهللا ميثاق بين  ﴿ :ومنه قول اهللا تعاىل ،2كل من يعرف دخيلة قومه ويستدل عن مناقبهم

  .3﴾ إسرائيل وبعث منهم اثين عشر نقيباً 

اليوناين  يرجع إىل االسم ، )Syndicat( "سانديكا"كلمة ال ويف اللغة الالتينية جند أصل        

  .4وهو الشخص الذي يرافق ويصاحب املتقاضي أمام العدالة ،)Sundikos( "سانديكوس"

منظمة أو جتمع يضم " :من بينها أن النقابة ،ةالفقه بإعطاء عدة تعاريف للنقاب قد قاملو         

حلساب  ،دـــان واحـيف مك الً ـأو الذين يباشرون عم ،دةــة واحــــرفــة أو حــــون مهنـــالعمال الذين ميارس

  .5"واحدة بقصد الدفاع عن مصاحلهم االقتصادية واالجتماعية أةــمنش

منظمة تتكون بطريقة حرة من مجاعة من العمال على وجه دائم " :بأ�ا وقد عرِّفت أيضاً        

  .6"لتمثيل مهنتهم والدفاع عنها ومحاية مصاحلهم وحتسني أحواهلم ،ومنظم

 ،ملصطلح النقابة جامعاً  القوانني الدولية مل تعط تعريفاً فإن  ،جدير بالذكر أنه بالنسبة للتشريع      

ذلك للقوانني الوطنية  تاركةً  ،واكتفت بالنص على حق األفراد يف االنضمام إىل التجمعات العمالية

  .7لفقهلو 

                                                           

متاح  ،1948ديسمرب  10 املؤرخ يف) 03 -د( 217000اعتمد مبوجب قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم  ،اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان 1

  .09:00: على الساعة 20/03/2020 : تاريخ اإلطالع،  www.un.org/ar/documents :موقع األمم املتحدةعرب 

 .95-93، ص2003لبنان،  ،منشورات دار الكتب العلمية ،04ا�لد  ،معجم لسان العرب ،مجال الدين بن حممد األنصاري 2

 .من سورة املائدة 12اآلية  3

، دار هومة بدون رقم طبعة ،"احلقوق النقابية بني املعارضة السياسية واحلماية القانونية": مدخل إىل تاريخ القانون النقايب ،ي الثعاليبــــــعصام طوالب 4

 . 101ص  ،2014 ،اجلزائر ،للطباعة والنشر والتوزيع

 .397ص  ،1999 ،مصر ،القاهرة ،ةاهليئة العامة للشؤون األمريي ،معجم القانون ،جممع اللغة العربية 5

 ،املكتبة اجلديدة للنشر ،دون رقم طبعة ،2003لسنة  12عالقات العمل اجلماعية يف ضوء قانون العمل اجلديد رقم  ،أبو عمرو مصطفى أمحد 6

 .63ص  ،2005 ،مصر

  .101ص  ،املرجع السابق ،عصام طواليب الثعاليب 7
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مجاعات " :بأنه) trade-unions(ف اجلهاز النقايب تشريع العمل االجنليزي عرّ  فنجد مثالً         

 ،أو بني عمال وعمال آخرين خدمنيستميها بصفة دائمة أو مؤقتة بغرض تنظيم بني عمال و ينضم إل

  .1"تفاق على وضع قيود معينة على ممارسة أية جتارة أو مهنة واحلصول على مزايا ألعضائهابغرض اإل

بالنسبة  واكتفى بذكر حق تكوينها ،للنقابة حمدداً  وجند أن املشرع اجلزائري مل يقدم تعريفاً         

14-90من القانون ) 02(الثانية املادة  وذلك مبقتضى ،للعمال واملستخدمني
املتعلق بكيفية ممارسة  2

 ،واملستخدمني من جهة أخرى ،حيق للعمال األجراء من جهة" :حيث تنّص على أنه ،احلق النقايب

أن يكوِّنوا منظمات نقابية  ،الذين ينتمون إىل املهنة الواحدة أو الفرع الواحد أو قطاع النشاط الواحد

  ".للدفاع عن مصاحلهم املادية واملعنوية
  

  :تحديد مدلول الحرية النقابية - ثالثاً 

أن لكل فرد يف مهنة أو عمل احلق يف االنضمام إىل النقابة أساس على احلرية النقابية عرِّفت         

ففي حال  ،نضمام إليها باملرةاإل أو عدم ،نسحاب منها مىت شاءويف اإل ،اليت يرى االنضمام إليها

ولتكريس هذا املبدأ جيب أن ال ُيضارَّ  ،وعملياً  حتققت هذه اخليارات يتحقق مبدأ احلرية النقابية نظرياً 

  .3العامل بسبب االنضمام أو عدمه إىل النقابة أو يتعرض للتمييز بينه وبني عمال آخرين

كونه اقتصر على احلرية الفردية للعامل أو   ؛ناقصاً املالحظ على هذا التعريف أنه جاء  إن         

  .يف حني أن احلرية النقابية متس الكيان اجلماعي للنقابة كشخص معنوي ،املهين أو املوظف

ريـــة إنشـــاء النقابـــات دون إذن ح" :أ�ـــابحيـــث تعـــرَّف  ،وهنـــاك مـــدلول أوســـع للحريـــة النقابيـــة        

وحريــة  ،واالنســحاب منهــا دون أي متييــز مهمــا كــان شــكله ،وحريــة االنضــمام إليهــا مــن عدمــه ،مســبق

  تسيري النقابية الوكذلك حرية  ،تأسيس االحتادات وحرية االنضمام إليها من عدمه واالنسحاب منها

  وما ميكن مالحظته على .4"وحرية ممارسة النشاط النقايب من طرف األعضاء بكل حرية واستقاللية

                                                           

 .102 ص ،رجعاملنفس  ،عصام طواليب الثعاليب 1

 ،06/06/1990الصادر يف  23عدد  ،ر .ج ،تعلق بكيفيات ممارسة احلق النقايبي 02/06/1990مؤرخ يف  14-90القانون رقم  2

 ومبوجب األمر ،1991 ديسمرب 25الصادر يف  ،68ر العدد  ج، 21/12/1991 :املؤرخ يف 30-91املعدل واملتمم مبوجب القانون 

 .1996 جوان12الصادر يف  ،36ر العدد  ج ،10/06/1996املؤرخ يف  12-96 :رقم

 .17ص  ،سابقالرجع امل ،مسغوين زكريا 3

كلية احلقوق والعلوم   ،قسم احلقوق ،ختصص قانون دستوري ،مذكرة ماجستري يف العلوم القانونية ،احلرية النقابية يف اجلزائر ،مناصرية مسيحة 4

 .16 ص ،2011-2010، اجلزائر، جامعة احلاج خلضر باتنة ،السياسية
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  .    وأمشل من سابقه  أوسعهذا التعريف كذلك بأنه جاء 

 ،للحرية النقابية تعريفاً  تعطمل اليت عاجلت احلركة النقابية جدير بالذكر أن معظم الدراسات         

 ،من جهة ومن خالل تعريفنا للحرية لذلك. يف دساتريها امعظم الدول اعرتفت � بالرغم من أن

ة كل من ميارس مهنة أو عمل يف تكوين جند أن احلرية النقابية تعين حري ،من جهة أخرىالنقابة و 

من أجل الدفاع عن مصاحلهم العمالية أو املهنية  ،نقابات تتمتع باستقالل كبري يف تكوينها وإدار�ا

   .املشرتكة
        

   .اتـــابــأنواع النق: يـــالفرع الثان

رف متشا�ة أو إذا كانت النقابات تعرف على أ�ا جتمع أشخاص متارس نفس املهنة أو ح       

املعنيني  لألشخاص ــةة والفرديــة اجلماعيــــة واألدبيــة محاية احلقوق واملصاحل املاديــلدراسة كيفي ةــمتقارب

  :تــــــيسنحاول تصنيفها حسب اآل، ا تأخذ عدة أشكالفإ� ،1بقوانينها الداخلية
  

  :  صنيف الكالسيكي للنقاباتــــــــالت -أوالً 

   :كما يلي  وعامة ،سم هذا التصنيف النقابات إىل حرفية وصناعيةويق         
  

  :النقابات الحرفية ) أ

والطائفة هي تنظيم حريف  ،نظام الطوائفب ويعرف ،أقدم التنظيمات النقابية من هذا النوع يعد       

 ،ةجيمع بني أصحاب العمل والعمال يف مهنة واحدة كطائفة النجارين والنحاسيني والصاغة واحلداد

 ،ومتثلت أهداف النقابات يف محاية مصاحل الطائفة من السيطرة االقتصادية لتجار العصور الوسطى

وحتديد العالقة  ،)عدد العمال والصبية ،أدوات العمل(وتنظيم العالقة بني أعضاء الطائفة الواحدة 

ة وظيفة عدات مالية إلعانوكانت احلكومة تقدم مسا ،)أمثان السلع(بني املنتج واملستهلك 

   .2الطوائف

  

  

                                                           

 .19ص  ،سابقالرجع امل ،عصام طواليب الثعاليب 1

السنة الثانية ماسرت علم اجتماع تنمية وتسيري املوارد  ،مطبوعة بيداغوجية يف مقياس سوسيولوجيا احلركات العمالية ،بن محزة حورية 2

 ص ،2016/2017اجلزائر،  ،بن جديد الطارف جامعة الشاذيل ،اإلنسانيةكلية العلوم االجتماعية و   ،قسم علم االجتماع ،البشرية

20-21.  
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  :النقابات الصناعية  ) ب

 ،ت لتنظيم العملأوقد أنش ،وهي تنظيم جيمع كل العمال املستغلني يف قطاع الصناعة        

كما   ،وملناقشة مسائل املصنع والعمال بشأن األجور واألمن وظروف العمل ،وللمفاوضة اجلماعية

 .1يتسعى لتنظيم اإلضرابات عند فشل األسلوب التفاوض

  :النقابات العامة )ج

هي جمموع النقابات اليت تضم كل العاملني يف العديد من الصناعات املختلفة يف احتاد عمايل        

يسعى حلماية كل العمال يف هذه القطاعات مبختلف ختصصا�ا يف مسائل األجر واملنح  ،عام

   .2وساعات العمل
  

   : التصنيف الحديث للنقابات -ثانياً  

 ،ونقابات أرباب العمل ،؛ فمنها العماليةمن عدة جوانب سنحاول تصنيف النقابات حديثاً       

  : 3كما يليوبيا�ا   ،وغريها من التصنيفات األخرى ،واملالية ،والطالبية ،والنقابات املهنية

وهي تنظيمات تضم العمال الذين ميارسون نفس احلرفة للدفاع عن مصاحلهم  :النقابات العمالية .أ 

  .اجلماعية والفردية أمام أرباب العمل ،نية واالقتصاديةامله

شكل احتاديات ينضم إليها أرباب العمل للدفاع عن  وهي تأخذ غالباً : نقابات أرباب العمل .ب 

  .مصاحل مؤسسا�م يف مواجهة طلبات النقابات العمالية

وختتص  ،عينةوهي مبثابة مجعيات تتعلق مبهن م :)نقابات المهن الحرة(ة النقابات المهني .ج 

؛  ةــــة املهنــملمارس اً ـــاريــا إجبــام إليهـــنضمويكون اإل ،اــراط إليهــروط ممارستها واالخنــد شــــديحبت

  .وغريها منظمة األطباء ،منظمة املهندسني ،كمنظمة احملامني

ذات نفوذ كبري  إال أ�ا ،االنتشاروهي نقابات قليلة  ،أو االحتادات الطالبية: النقابات الطالبية .د 

 .يف جمال نشاطها أحياناً 

                                                           

 .21: ص ،السابق املرجع ،بن محزة حورية 1

 .21: ص ،نفس املرجع ،بن محزة حورية 2

 .  20 -19ص  ،املرجع السابق ،عصام طواليب الثعاليب 3
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أقل  وتعد أيضاً  ،تضم مديري البنوك وأصحاب األموال للدفاع عن حقوقهم: النقابات المالية .ه 

 .وذات نفوذ كبري يف جمال نشاطها ،انتشاراً 
 

  

  :ي الجزائرــــــــف المنصوص عليها قانوناً أنواع النقابات  - ثالثاً 

1989فرباير  23عندما اعرتف دستور        
منه على احلق يف ممارسة العمل النقايب  53يف املادة  1

ظهرت عدة أنواع من النقابات ميكن تصنيفها كما  ،ملا نص عليه القانون جلميع الفئات املهنية طبقاً 

  :يلي

 تشمل القطاعاتو  ،موزعة على القطاعني العام واخلاصوهي : النقابات العمالية المستقلة -أ

  :التالية

 دارة العموميةاإل  . 

 قطاع األشغال العمومية والبناء                    . 

 قطاع الصناعات التقليدية . 

 قطاع الصحة والشؤون االجتماعية. 

 اإلعالم واالتصال والثقافة . 

  قطاع النقلو قطاع الرتبية. 

ومن أهم  ،عوهي نقابات ختص فئة معينة من العمال أو املوظفني يف نفس القطا  :نقابات فئوية -ب

  :على سبيل املثال هذه النقابات املوجودة باجلزائر نذكر

 النقابة الوطنية املستقلة ملستخدمي اإلدارة العمومية. 

 ا�لس الوطين ألساتذة التعليم العايل. 

 النقابة املستقلة لعمال الرتبية والتكوين. 

 2ئوية األخرىوغريها من النقابات الف ،النقابة الوطنية لعمال املراقبة اجلوية. 

                                                           

بنشر نص تعديل الدستور املوافق  املتعلق 1989فرباير  28املؤرخ يف  18-89الصادر مبوجب املرسوم الرئاسي رقم  1989دستور  1

  .1989مارس  01الصادر يف  09، ج ر العدد 1989فرباير  23عليه يف استقتاء 

  .39-38ص  ،املرجع السابق ،مسغوين زكريا 2
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 ،ديد شروط ممارسة املهنة واالخنراط إليهاحوهي تتعلق مبهن معينة وختتص بت: نيةهالنقابات الم -ج

 ،منظمة املهندسني ،منها منظمة احملامني ،االنضمام إليها إجباري ملمارسة املهنةمع العلم بأن 

  .1وغريها منظمة األطباء

والكونفدرالية الوطنية  ،العامة للمتعاملني االقتصاديني مثل الكونفدرالية: نقابات أرباب العمل -د

  .ألرباب العمل

والذي  ؛واالحتاد العام للعمال اجلزائريني كاالحتاد الوطين للمقاولني العموميني: نقابات اتحادية -ه

  .2ةبل كانت النقابة الوحيدة قبل التعددي ،يعترب من أوىل النقابات يف اجلزائر
  

  

   .صادر القانونية للحرية النقابيةالم: الفرع الثالث

دولية تتمثل يف االتفاقيات واملعاهدات  نقابية أساسها القانوين من مصادرتستمد احلرية ال        

حتدد يف ) وطنية(ومن مصادر داخلية  ،الدولية املربمة بني الدول أو مع منظمات عاملية أو ِجهويّة

  .3لقانوننصوص صادرة عن السلطة املختصة كالدستور وا

هلا يف االتفاقيات واملواثيق الدولية نتطرق  ؛وملعاجلة موضوع املصادر القانونية للحرية النقابية        

  .مث يف التشريع اجلزائري ثانياً  ،أوالً 

   :المصادر الدولية للحرية النقابية -أوالً 

دولية على إقرارها يف تعد احلرية النقابية من احلقوق األساسية اليت حرصت املنظمات ال        

وتتمحور النصوص الدولية الواردة يف شأن احلرية النقابية يف ثالث مصادر  ،اتفاقيا�امواثيقها و 

 واالتفاقيات والتوصيات الصادرة عن منظمة ،االتفاقيات الصادرة من األمم املتحدة :أساسية وهي

وا�لس  ،قليمية كمنظمة العمل العربيةواالتفاقيات الصادرة عن اهليئات الدولية اإل ،ل الدوليةالعم

  :نوجز أمهها فيما يليواليت  ،4األورويب

  :االتفاقيات الصادرة عن منظمة األمم المتحدة ) أ

   :ويأيت يف مقدمتها        

                                                           

 .19ص  ،املرجع السابق ،عصام طواليب ثعاليب 1

  . 38ص  ،املرجع السابق ،مسغوين زكريا 2

 .44ص  ،2003/2004 ،جامعة اجلزائر ،رسالة ماجستري ، يف معايري العمل الدوليةاحلق النقايب ،عبد ا�يد صغري بريم 3

 .72ص  ،سابقالرجع امل ،عصام طواليب الثعاليب 4
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   :1اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان -1

 ،ات العامة وأشهرهايعد اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان أهم املواثيق الدولية يف شأن احلري        

لكل شخص " :منه يف فقر�ا الرابعة على أن 23وقد نصت املادة  ،1948ديسمرب  24بتاريخ  صدر

  ".حق إنشاء النقابات مع آخرين واالنضمام إليها من أجل محاية مصاحله

  : 2االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري -2

ديسمرب  21م املتحدة بتاريخ اقية عن اجلمعية العامة ملنظمة األمه االتفذلقد صدرت ه        

حق تكوين النقابات و "وقد مت التأكيد على  ،1969جانفي  04لتدخل حيز التنفيذ بتاريخ  ،1965

  .15ة من هذه االتفاقية يف فقر�ا يف املادة اخلامس" االنتماء إليها
  

  :3واالجتماعية والثقافية االتفاقية الدولية بشأن الحقوق االقتصادية -3

جاء يف  وقد ،1966ديسمرب  16م املتحدة بتاريخ ه االتفاقية عن منظمة األمذلقد مت صدور ه        

 :تتعهد الدول األطراف يف هذا العهد بأن تكفل" :منها يف جزئها األول ما يلي )08(املادة 

خيتارها يف حدود ما تفرضه واالنضمام إىل النقابة اليت  ،حق كل شخص يف تكوين النقابات -

وال جيوز . وذلك من أجل تعزيز ومحاية مصاحله االقتصادية واالجتماعية ،قواعد التنظيم املعين

ابري ضرورية يف جمتمع وتشكل تد ،إخضاع هذا احلق ألي قيود غري تلك اليت ينص عليها القانون

 .ق اآلخرين وحريا�ملصيانة األمن القومي أو النظام العام أو حلماية حقو  ،دميقراطي

وحق هذه االحتادات يف تكوين منظمات  ،حق النقابات يف إنشاء احتادات قومية أو فيدرالية -

 .نقابية دولية أو االنضمام إليها

 .دومنا قيود غري تلك اليت ينص عليها القانون ،حق النقابات يف ممارسة نشاطها حبرية -

 ".د املعينلقوانني البل حق اإلضراب شريطة ممارسته وفقاً  -
                                                           

  .السابق اإلشارة إليه  ،اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان 1

 -د(ألف  2106ية العامة لألمم املتحدة رقم اعتمدت مبوجب قرار اجلمع ،االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري 2

 :اإلطالع تاريخ ،www.unorg/ar/documentsموقع منظمة األمم املتحدة  ،1965ديسمرب  21املؤرخ يف ) 20

  .09:00: على الساعة ،20/03/2020

 ألف 2200: ة العامة لألمم املتحدة رقماعتمدت مبوجب قرار اجلمعي ،االتفاقية الدولية بشأن احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 3

 :تاريخ اإلطالع، www.unorg/ar/documentsموقع منظمة األمم املتحدة  ،1966ديسمرب  16املؤرخ يف ) 21-د(

  .09:00: على الساعة ،20/03/2020
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  :1االتفاقية الدولية بشأن الحقوق المدنية والسياسية  -4

     منها )22( وقد جاء يف املادة ،يف نيويورك 1966ديسمرب  16ه االتفاقية بتاريخ ذصدرت ه       

مبا يف ذلك حق إنشاء  ،لكل فرد احلق يف حرية تكوين اجلمعيات مع آخرين" :بأنه )01(يف الفقرة 

 وقد أضافت يف فقر�ا الثانية بشأن القيود". النضمام إليها من أجل محاية مصاحلهالنقابات وا

ال جيوز وضع قيود على ممارسة هذا احلق غري تلك اليت ينص عليها " :املفروضة على النقابات بأنه

لصيانة األمن القومي أو السالمة العامة أو  ،وتشكل تدابري ضرورية يف جمتمع دميقراطي ،القانون

وال حتول . نظام العام أو محاية الصحة العامة أو اآلداب العامة أو محاية حقوق اآلخرين وحريا�مال

  ".هذه املادة دون إخضاع أفراد القوات املسلحة ورجال الشرطة لقيود قانونية على ممارسة هذا احلق

وال  يل املثالاملالحظ من خالل هذه النصوص أن منظمة األمم املتحدة مل حتدد ال على سب       

ما جيعل  ،تاركة ذلك للقوانني الوطنية ،على سبيل احلصر القيود الواردة على النشاط النقايب

ويكفي أن تربر ذلك بضرورة احلفاظ على  ،احلكومات تفرض ما تشاء من القيود على احلرية النقابية

  .النظام العام

  :االتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية )ب

 1919نظمة العمل الدولية هيئة تابعة ملنظمة األمم املتحدة أنشئت سنة م      
تعد هيئة دولية  ،2

مستقلة متخصصة هلا شخصيتها االعتبارية الكاملة اليت متكنها من اختاذ اإلجراءات اليت تراها ضرورية 

 يات اليتومن أهم االتفاق. 3من خالل توحيد وتنظيم قوانني العمل ،لتحقيق العدالة االجتماعية

  :صدرت من طرف هذه املنظمة يف شأن احلريات النقابية نذكر

                                                           

) 21 -د (ألف  22000ملتحدة رقم اعتمدت مبوجب قرار اجلمعية العامة لألمم ا ،االتفاقية الدولية بشأن احلقوق املدنية والسياسية 1

 ،20/03/2020 :تاريخ اإلطالع ،www.unorg/ar/documentsموقع منظمة األمم املتحدة  ،1966ديسمرب  16املؤرخ يف 

  .09:00: على الساعة

 . 77ص  ،مرجع سابق ،عصام طواليب الثعاليب 2

العدد  ،جملة الدراسات القانونية والسياسية ،احلرية النقابية بني النصوص واملمارسة العملية يف اجلزائر ،عناين سعادو  ،بن عزوز بن صابر 3

 .649ص  ،2007جانفي  ،اجلزائر ،جي باألغواطثليجامعة عمار  ،02ا�لد  ،05
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  :1يـــــالخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقاب 87االتفاقية رقم  -1

 ،1948جويلية  09العمل الدولية يف للمؤمتر العام ملنظمة  31صدرت هذه االتفاقية يف اجللسة        

 )02(يها ما جاء يف املادة من أهم األحكام الواردة ف. 1950جويلية  04ت حيز التنفيذ يف ودخل

للعمال وأصحاب العمل بدون أي متييز احلق يف إنشاء املنظمات اليت خيتارو�ا بأنفسهم أو " :منها

  ".ودون اخلضوع إال لقواعد هذه املنظمات فحسب ،مسبقإذن االنضمام إليها بدون حاجة إىل 

ن للمنظمات النقابية احلق يف إعداد أنظمتها األساسية وقواعدها اإلدارية كما نصت على أ        

كما متتنع السلطات    ،صياغة براجمهاو  ،وجه نشاطهاأوتنظيم إدار�ا و  ،وانتخاب ممثليها يف حرية تامة

 يف املادةوذلك  ،العامة عن أي تدخل من شأنه أن حيد من احلقوق أو حيول دون ممارستها املشروعة

  .)03( لثةالثا

أصحاب ال جيوز أن تكون منظمات العمل و " :على أنه )04(املادة الرابعة نصت  وأيضاً         

  ". أو لوقوف نشاطها من طرف السلطة اإلداريةاألعمال عرضة للحل 

  :2لحماية حق التنظيم والمفاوضة الجماعية 98االتفاقية رقم  -2

من املؤمتر العام ملنظمة العمل الدولية  32يف الدورة على هذه االتفاقية جبنيف  مت التصديق       

اهتمت هذه االتفاقية خاصة  .1951جويلية  18لت حيز النفاذ يف دخو  ،1949جوان  08 بتاريخ

وأن احلماية اليت تستهدفها  ،مببدأ احلرية النقابية ومحايتها سواء مبناسبة تشغيل النقابيني أو عند فصلهم

تعليق تشغيل العامل على شرط عدم االنضمام إىل النقابة أو  إىلمي تتناول التصرفات اليت تر 

أو االشرتاك يف أي  ،حبقوقه بسبب انضمامه للنقابة اإلضراراالنسحاب منها أو فصل العامل أو 

وكذا متتع منظمات العمل أو أصحاب العمل باحلماية . نشاط نقايب خارج أوقات العمل أو خالهلا

بغية  ا يف شؤون األخرى كتأييد منظمات عمالية عن طريق دعمها مالياً املناسبة من تدخل إحداه

  .وهذا حسب ما جاء يف موادها األوىل والثانية ،3التأثري عليها

                                                           

جويلية  09مدت يف املؤمتر العام ملنظمة العمل الدولية بتاريخ احلرية النقابية ومحاية حق التنظيم النقايب، اعتاخلاصة ب 87اإلتفاقية رقم  1

  .16/02/2020 :تاريخ اإلطالع ،  www..ilo.org/declaration، موقع منظمة العمل الدولية 1948

جويلية  01بتاريخ  بشأن تطبيق مبادئ حق التنظيم واملفاوضة اجلماعية، اعتمدت يف املؤمتر العام ملنظمة العمل الدولية 98االتفاقية رقم  2

 .22/03/2020 :تاريخ اإلطالع ،  www.ilo.org/declaration، موقع منظمة العمل الدولية 1949

 .650ص  ،املرجع السابق ،وعناين سعاد ،بن عزوز بن صابر 3
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1971لسنة  135االتفاقية الدولية رقم  -3
1:  

من  إقرارها مت ،ملمثلي العمال يف املؤسسات تتعلق هذه االتفاقية بتوفري احلماية والتسهيالت        

متنح هذه االتفاقية  .1971جوان  06املنعقدة يف  56الدولية يف دورته  لطرف املؤمتر العام ملنظمة العم

أهم ما تتضمنه أ�ا تكرس حق املمثلني  ومن ،ممثلي العمال ضمانات واسعة ملمارسة احلق النقايب

ضهم للتسريح بسبب كتعر   ،النقابيني يف التمتع حبماية فعالة ضد كل إجراء من شأنه أن يضر �م

احرتام القانون واالتفاقات اجلماعية  انتمائهم النقايب أو نشاطهم النقايب أو كو�م ممثلي العمال شرط

على وجوب منح كل التسهيالت الضرورية للممثلني  كما نصت أيضاً   ،أو أي شرط اتفاقي آخر

  .2النقابيني ألداء أعماهلم على أكمل وجه

1978لسنة  151 االتفاقية الدولية رقم -4
3:  

نظرًا للتفسريات املختلفة واملتضاربة لالتفاقيات السابقة بشأن تطبيقها من عدمه على موظفي        

جنم عنه أن بعض احلكومات طبقتها بطريقة تستبعد فئات واسعة من املوظفني  اخلدمة العمومية، ما

يدًا منها على محاية احلرية النقابية العموميني، وحرصًا من منظمة العمل الدولية على التوضيح، وتأك

اخلاصة حبماية حق  151، أصدرت اتفاقية عالقات العمل يف اخلدمة العامة رقم 4للموظفني العموميني

ها املؤمتر العام ملنظمة اليت اعتمدالتنظيم النقايب وإجراءات حتديد شروط االستخدام يف اخلدمة العامة، 

  .1978جوان  27دة يف املنعق 64الدولية يف دورته  لالعم

إضافة إىل هذه االتفاقيات يوجد العديد من االتفاقيات والتوصيات اليت تؤكد على احلق          

  .ذكرها يف هذا املقام ناال يسع الدولية واليت صدرت عن منظمة العمل ،النقايب وحرية املمارسة النقابية

  
  

                                                           

م ملنظمة العمل الدولية بتاريخ بشأن توفري احلماية والتسهيالت ملمثلي العمال يف املؤسسات، اعتمدت يف املؤمتر العا 135االتفاقية رقم  1

 :تاريخ اإلطالع ،  www.ilo.org/declaration، موقع منظمة العمل الدولية 1973جوان  30، تاريخ النفاذ 1971جوان  23

25/04/2020.  

ات الفردية وآليات ملتقى وطين حول احلقوق واحلري ،ممارسة احلريات النقابية يف اجلزائر بني النصوص و الواقع ،بلميهوب عبد الناصر 2

 .06ص  ،2006اجلزائر، ماي  ،جامعة األغواط ،كلية احلقوق  ،محايتها يف التشريع اجلزائري يف ظل العوملة

بشأن محاية حق التنظيم النقايب وإجراءات حتديد شروط االستخدام يف اخلدمة العامة ، اعتمدت يف املؤمتر العام  151االتفاقية رقم  3

  :تاريخ اإلطالع ،  www.ilo.org/declaration، موقع منظمة العمل الدولية 1978جوان  27ة بتاريخ ملنظمة العمل الدولي

08/07/2020.  

  .اخلاصة حبماية حق التنظيم النقايب وإجراءات حتديد شروط االستخدام يف اخلدمة العامة  151االتفاقية رقم ) مقدمة(ديباجة  4
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  : النصوص الصادرة عن الهيئات الدولية اإلقليمية )ج

حلرية لعل أهم االتفاقيات الصادرة يف جمال حقوق اإلنسان بصفة عامة مبا فيها احلق يف ا        

العربية واالتفاقية  ،االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان ،حلقوق اإلنسان وربيةاألالنقابية هي االتفاقية 

  .1977للحريات واحلقوق النقابية لسنة  08رقم 
  

   :لحقوق اإلنسان األوربيةاالتفاقية  -1

ق متت املصادقة على هذه االتفاقية اليت تعد املرجع األساسي للمحكمة األوروبية حلقو         

وقد ورد فيها النص . 1953سبتمرب  03ت حيز التنفيذ يف ودخل ،1950نوفمرب  04اإلنسان بتاريخ 

لكل : "اليت تنص على أنهو  11/1على حرية االجتماع وتكوين النقابات واالنضمام إليها يف املادة 

شخص احلق يف حرية االجتماع السلمي وحرية تكوين اجلمعيات ومبا فيها احلق يف إنشاء نقابات مع 

  ...".الغري واالنتساب إىل نقابات حلماية مصاحله 

واملالحظ يف هذه االتفاقية أ�ا جعلت النظر يف االعتداءات على احلرية النقابية من اختصاص        

  .2ذلك بالسماح برفع دعوى قضائية أمام احملكمة األوروبية ضد أي دولة خترق أحكامها؛ و 1ءالقضا
  

   :االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان -2

 ،1969نوفمرب  22يف  اريكاكوستبوقعت االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان يف سان خوسيه         

ن منها احلق يف التجمع مبختلف أنواعه دو  16ة تكرس املاد .1978اليت دخلت حيز التنفيذ سنة و 

لكل شخص حق التجمع وتكوين مجعيات مع " :اء فيهاجالنص صراحة على جتمع معني حيث 

إيديولوجية أو دينية أو سياسية أو اقتصادية أو عمالية أو اجتماعية أو ثقافية أو  آخرين حبرية ولغايات

  .  3سة هذا احلقجواز وضع قيود على ممار كما أكدت هذه االتفاقية على عدم    ".سواها 

  :4بشأن الحريات والحقوق النقابية 1977لعام  )08(االتفاقية العربية رقم  -3

صدرت هذه االتفاقية عن منظمة العمل العربية يف مؤمتر العمل النقايب املنعقد يف دور�ا         

كرست احلرية   وقد ،1977 مارس يف مدينة اإلسكندرية جبمهورية مصر العربية يف )06(السادسة 
                                                           

 .81ص  ،قاملرجع الساب ،عصام طواليب الثعاليب 1

 .648ص  ،املرجع السابق ،وعناين سعاد ،بن عزوز بن صابر 2

 .648ص  ،املرجع نفسه ،وعناين سعاد ،بن عزوز بن صابر 3

: تاريخ اإلطالع ،alabor.org//:httpوقع منظمة العمل العربية ميكن اإلطالع على مضمون هذه اإلتفاقية من خالل الولوج مل 4

  .9:48س  ،03/05/2020
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 ،لكل من العمال وأصحاب األعمال" :اليت تنص على أن )01( النقابية يف موادها نذكر منها املادة

منظمات، أو ينضموا فيما بينهم  ،أن يكونوا دون إذن مسبق ،كان القطاع الذي يعملون فيه  أياً 

ومتثلهم  ،حالتهم املادية واالجتماعية إليها، لرتعى مصاحلهم وتدافع عن حقوقهم وتعمل على حتسني

ويف حتقيق اخلطط اليت �دف إىل التقدم  ،وتسهم يف رفع الكفاية اإلنتاجية ،أمام اجلهات املختلفة

  ".القتصادي واالجتماعيا

املواثيق الدولية العامة أو اخلاصة أشارت كلها إىل و جتدر اإلشارة إىل أن كل هذه االتفاقيات         

 ؛1ختيار يف التكوين واالنضمام كمعيار وكقرنية على االعرتاف وتكريس مبدأ التعددية النقابيةمبدأ اال

  .ما يعين أن اإلقرار باحلرية النقابية يف الوظيفة العمومية يدخل ضمن ذلك
  

    :الجزائري المصادر القانونية للحرية النقابية في النظام القانوني - ثانياً 

يتمثل األول يف املبادئ  ؛ابية يف اجلزائر مرجعيتها من مصدرين أساسينيتستمد احلرية النق        

  .ويتمثل الثاين يف النصوص التشريعية اليت تعترب ترمجة لتلك املبادئ ،الدستورية

  : ي الدستور الجزائريــــــــــالحرية النقابية ف -1

فة الدساتري وأوهلا دستور باحلق النقايب ضمن كااجلزائري لقد اعرتف املؤسس الدستوري        

1963
1963 إال أننا جند أن كال من دستور ،2

1976ودستور  3
التنظيم  ةيداحأقد كرسا مبدأ  4

من دستور  60واملادة  1963من دستور  20وهو اإلحتاد العام للعمال اجلزائريني يف املادة  ،النقايب

 1989من دستور  53يف نص املادة  غري أنه مت التكريس الدستوري الفعلي للحرية النقابية ،1976

ليشمل هذا احلق العمال واملوظفني على . 5"احلق النقايب معرتف به جلميع املواطنني" :بنصها على أن

وأعطاها احلماية الكافية من خالل النصوص  ،عاماً  عل من مبدأ احلرية النقابية مبدأً جيو  ،حد سواء

  . 6القانونية اليت تنظم كيفيات ممارسة هذا احلق
                                                           

 ،العدد العاشر ،جملة األستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية ،احلرية النقابية يف اجلزائر من األحادية إىل التعددية ،رشيدواضح  1

 .523، ص 2018ا�لد الثاين، جوان 

 .50ص  ،املرجع السابق ،مسغوين زكريا 2

  .1963لسنة  64ر العدد. ، ج1963أوت  28ية بتاريخ ، مصادق عليه من قبل اجلمعية التأسيس1963الدستور اجلزائري لسنة  3

املتضمن إصدار دستور اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية  1976نوفمرب  22املؤرخ يف  97-76الصادر مبوجب األمر  1976دستور  4

  .1976نوفمرب  24الصادر يف  94ر العدد . الشعبية، ج

  .651ص  ، املرجع السابق ،وعناين سعاد ،بن عزوز بن صابر 5

  .523ص  ،املرجع السابق ،واضح رشيد 6
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1996وبعد ذلك جاء دستور          
باالعرتاف باحلق  على هذه احلقوق سواء تعلق األمر ليؤكد 1

، كما أبقت التعديالت الدستورية املتعاقبة )57املادة ( أو باحلق يف اإلضراب ،)56املادة ( النقايب

 2016توري على نفس احلقوق، وأكد عليها يف التعديل الدس 2008، 2002لسنوات  1996 لدستور

  . 71و 70يف املواد 
  

  :ي التشريع الجزائريــــــــــالحرية النقابية للموظف العمومي ف -2

تستمد احلرية النقابية للموظف العمومي مصدرها القانوين يف التشريع اجلزائري من القانون رقم         

من القانون  )03(الثالثة  دةاجلزائري مبقتضى أحكام املااملشرع فقد خول  ،03- 06واألمر رقم  90-14

لكل من العمال األجراء واملستخدمني حق تأسيس  ،املتعلق بكيفيات ممارسة احلق النقايب 14-90رقم 

 ،حيق للعمال األجراء من جهة" :حيث جاء فيها ،املنظمات النقابية واالخنراط فيها بإرادة كاملة وحرة

 وإرادياً  حراً  منظمات نقابية أو ينخرطوا اخنراطاً املستخدمني من جهة أخرى أن يكونوا هلذا الغرض و 

  ...."يف منظمات نقابية موجودة 

مبا  ،جلميع فئات العمل ومقرراً  أن احلق النقايب قد أصبح مكفوالً  يظهر جلياً  ،لذلك واستناداً         

03-06األمر رقم  من )35(ا أكدته صراحة أحكام املادة ذلك م ،يف ذلك عمال القطاع العمومي
2 

 :حيث نصت على أن ،واملتضمن القانون األساسي العام للوظيفة العمومية ،05/07/2006املؤرخ يف 

  .3"ميارس املوظف احلق النقايب يف إطار التشريع املعمول به"

  .تلك أهم املصادر القانونية للحرية النقابية للموظف العمومي يف اجلزائر    

  

  

  
  

                                                           

املتعلق بإصدار نص تعديل الدستور  1996ديسمرب  07املؤرخ يف  438 -96الصادر مبوجب املرسوم الرئاسي رقم  1996دستور  1

املؤرخ  03-02املعدل بالقانون رقم ، 1996ديسمرب  08الصادر يف  76، ج ر العدد  1996نوفمرب  28املصادق عليه يف استفتاء 

املؤرخ  19-08، واملعدل بالقانون رقم  10/04/2002الصادر يف  25ر العدد . املتضمن تعديل الدستور ، ج 2002أفريل  10يف 

 01-16، واملعدل بالقانون رقم  2008نوفمرب  16الصادر يف  63ر العدد . املتضمن تعديل الدستور ، ج 2008نوفمرب  15يف 

 .  2016مارس  07الصادر يف  14ر العدد . املتضمن التعديل الدستوري ، ج 2016مارس  06املؤرخ يف 

الصادر يف  46ج ر العدد  ،املتضمن القانون األساسي العام للوظيفة العامة ،15/07/2006املؤرخ يف  03-06األمر رقم  2

16/07/2006. 

 .228ص  ،املرجع السابق ،سرور رميه ثوابيت إميان 3
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   .ظيفة العمومية والموظف العاممفهوم الو : يـــــــالمطلب الثان

البحث توضيح مفاهيمه، ولعل جمال جيب يف موضوع حبثنا املتواضع هذا  حىت منضي قدماً          

  .تبيان التعاريف املتعلقة مبكوناتهيتطلب منا املتمثل يف قطاع الوظيفة العمومية 

 واملوظف العام ،)ولاألفرع ال(حتديد مفهوم الوظيفة العمومية من ذلك سوف يتم  اً وانطالق        

  :كما يلي) ثاينالفرع ال(
  

   .التعريف بالوظيفة العمومية: الفرع األول

وقد ظهر هذا املفهوم بفرنسا مبطلع  ،1ترتبط فكرة الوظيفة العمومية مبفهوم اإلدارة والسلطة       

العمومية يف نشاطها وتطورت القرن العشرين إذ ربطها الفقه خبدمة املرفق العام الذي يرمز إىل القوة 

فبعد أن كانت امتياز يف وجه الشعب اصبحت خدمة عامة وتكليف مبجموعة من  ،فيما بعد

وللوظيفة العمومية مفهومان رئيسيان مها . 2االختصاصات واملسؤوليات ميارسها شاغلها للصاحل العام

  .فهومنيوظهر مفهوم ثالث جيمع بني امل ،املفهوم العضوي واملفهوم املوضوعي

  : التعريف العضوي للوظيفة العمومية - 1

تعترب الوظيفة العمومية وفق املفهوم العضوي جمموعة من األفراد أو املستخدمني أو أعوان           

 ،واخلاضعني لنظام قانوين متميز ،الذين يعملون يف خمتلف املؤسسات واإلدارات العمومية ،الدولة

  .3كم أجهزة الدولة ككلمستمد من القانون العام الذي حي

جمموعة األشخاص الذين يتفرغون للعمل لفائدة مرفق عمومي ويتخذونه " :بأ�ا تعرف أيضاً و        

  .4"حيكمهم نظام قانوين متميز خالل مسارهم املهين ،مهنة هلم

  :التعريف الموضوعي للوظيفة العمومية -2

اليت يقوم �ا املوظفون  ةاالختصاصات القانونيينصرف املعىن املوضوعي إىل فكرة األنشطة و          

  .1مستهدفني حتقيق املصلحة العامة ،وعلى سبيل الدوام ،بطريقة احرتافية

                                                           

 .8 ص ،2015 ،اجلزائر ،جسور للنشر والتوزيع ،1ط ،ظيفة العامة يف التشريع اجلزائريالو  ،عمار بوضياف 1

كلية احلقوق والعلوم   ،ختصص قانون عام ،ألقيت على طلبة سنة الثالثة ليسانس ،حماضرات يف قانون الوظيفة العامة ،بن زيطة عبد اهلادي 2

 .3 ص، 2017/2018 اجلزائر، ،جامعة أمحد دراية أدرار ،السياسية

 .46 ص ،1989 ،اجلزائر ،ديوان املطبوعات اجلامعية ،2ط ،مذكرات يف الوظيفة العامة ،حممد أنس قاسم 3

 ،كلية احلقوق  ،ختصص قانون عام قسم القانون العام ،مطبوعة لطلبة السنة الثالثة ليسانس ،دروس يف الوظيفة العمومية ،بوطبة مراد 4

 .4ص  ،2017/2018ر،اجلزائ ،جامعة أحممد بوقرة بومرداس
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أما  ،يتضح مما سبق أن املعىن العضوي للوظيفة العمومية يرمز إىل اجلانب القانوين التنظيميو        

إذ ال ميكن لإلدارة أن  ،شك يكمالن بعضهما ومها بال ،املعىن املوضوعي فينظر للجانب الفين التقين

اليت تصاغ صياغة قانونية بعناية خرباء القانون  ،تتطور دون اللجوء إىل خمرجات علم اإلدارة العامة

  .2اإلداري
  

  :التعريف الراجح للوظيفة العمومية -3

لعضوي والتعريف جلمع بني التعريف ابا الراجح يف الفقه اإلداري املعاصريقوم التعريف           

جمموع االختصاصات واألعمال اليت ميارسها : "فهي وفق هذا االجتاه ،املوضوعي للوظيفة العمومية

  .3"والذين خيضعون يف ذلك لنظام قانوين متميز ،املوظفون يف عملهم يف خدمة املرافق العمومية

اإلداري املتكون من أعوان ذلك اجلهاز " :ويقصد أيضا بالوظيفة العمومية وفق هذا االجتاه        

يف إطار  ،الذي يؤدي النشاطات واالختصاصات املوكلة إليه ،الدولة يف خمتلف الرتب واألمناط

 ،االستمراريةتتميز بالدميومة و  ،اخلاضعة لنطاقه بطريقة مهنية ،املؤسسات واإلدارات العمومية املختلفة

  .4"للمصلحة العامة حتقيقاً 

لبعض وا ،املفهوم العضوي للوظيفة العموميةإىل أن بعض الدول تأخذ بوجتدر اإلشارة          

  .لتستفيد من مزايامها وهناك من الدول من تأخذ باملفهومني معاً  ،يضوعو اآلخر يأخذ باملفهوم امل

إال أن التأمل يف قانون الوظيفة العمومية  ،من املفهومني واملشرع اجلزائري مل يصرح بتبين أياً       

إىل القول أنه أخذ باملفهوم العضوي بشكل  يفضي 03-06املفعول الصادر باألمر رقم الساري 

على أنه  03-06والدليل على ذلك هو تصريح األمر ؛ 5ي بشكل ثانويعضو و وباملفهوم امل ،أساسي

حيدد هذا األمر القواعد القانونية األساسية املطبقة على "؛ جاء لتحديد نظام متميز حيكم املوظفني

  .6"ظفني والضمانات األساسية املمنوحة هلم يف إطار تأدية مهامهم يف خدمة الدولةاملو 

                                                                                                                                                                                     

 .47ص  ،املرجع السابق ،حممد أنس قاسم 1

 .3ص  ،املرجع السابق ،بن زيطة عبد اهلادي 2

 .5ص  ،املرجع السابق ،بوطبة مراد 3

 .4ص ،املرجع السابق ،بن زيطة عبد اهلادي  4

 .5ص  ،املرجع السابق ،بوطبة مراد 5

  .املتضمن القانون األساسي العام للوظيفة العمومية 03-06الفقرة الثانية من املادة األوىل من األمر رقم  6
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أما ما يدل على األخذ باملفهوم املوضوعي هو ختصص الفصل الرابع من الباب األول من          

فنص على أن مناصب  ؛"األنظمة القانونية األخرى للعمل" لنظام التعاقد حتت عنوان 03-06األمر 

اليت تتعلق بنشاطات احلفظ والصيانة واخلدمات يف املؤسسات واإلدارات العمومية وكذا الشغل 

أو اخلربة أو الدراسات ختضع لنظام  االستشارةأو تدخل يف جمال  مؤقتاً  األعمال اليت تكتسي طابعاً 

عات منه القواعد األساسية لتصنيف املوظفني يف أربع جممو ) 08(نه وضع يف املادة أكما . التعاقد

  .1حسب مستوى التأهيل املطلوب
  

   .التعريف بالموظف العام: يـــــــالفرع الثان

وإمنا اكتفت بعض  ،مل يرد يف معظم القوانني الوظيفية تعريف حمدد للمقصود باملوظف العام        

  .ضاءتاركة أمر وضع التعريف للفقه والق ،التشريعات ببيان من ينطبق عليهم تشريع الوظيفة العمومية

عنه يف ا�االت األخرى كالقانون  اإلداريوخيتلف تعريف املوظف العام يف جمال القانون         

في هذه ا�االت يكون أوسع أو أضيق من معناه يف ف ،السياسي االقتصاداملدين والقانون اجلنائي و 

 ،ضعها الفقه والقضاءويتم حتديد تعريف املوظف العام من خالل املعايري اليت و  .2القانون اإلداري

وسنتعرض فيما يلي  ،من بينها قانون الوظيفة العمومية ،ومن خالل موقف املشرع يف خمتلف القوانني

  .وتشريعاً  وقضاءً  لتعريف املوظف العام فقهاً 

  :التعريف الفقهي والقضائي للموظف العام )أ

ون من قبل السلطة العامة حتت كل من يعين" : بأ�مني العامنياملوظف "هوريو"الفقيه  لقد عرف    

اسم موظفني أو مستخدمني أو عاملني أو مساعدي عاملني يشغلون وظيفة يف الكوادر الدائمة ملرفق 

  ".عام تديره الدولة أو اإلدارات العامة األخرى

 املوظفني العموميني بأ�م  عمال املرافق العمومية العامة الذين يسامهون بطريقة" وجيد"وعرف     

 الشخص الذي" :كما عرف الفقيه سليمان الطماوي املوظف العام بأنه 3 .ة وعادية يف تسيريهاعام

  4".يعهد إليه بعمل دائم يف خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام

                                                           

  .6ص  ،املرجع السابق ،بوطبة مراد 1

 .77ص ،2004دار املطبوعات اجلامعية، مصر،  ،-دراسة مقارنة-التأديب اإلداري يف الوظيفة العامة  ،علي مجعة حمارب 2

 .208ص  ،2012 ،اجلزائر ،عني ميلة ،دار اهلدى ،مدخل القانون اإلداري ،عالء الدين عشي 3

 .245، ص 1979 ،القاهرة ،دار الفكر العريب ،الكتاب الثاين ،مبادئ القانون اإلداري ،سليمان حممد الطماوي 4
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كل "  :وبالنسبة للقضاء فقد جاء تعريف جملس الدولة الفرنسي للموظف العمومي بأنه       

. 1واشرتط ا�لس أن يكون املرفق العام إدارياً  ،"إليه بوظيفة دائمة يف خدمة مرفق عامشخص يعهد 

القضاء تنصرف إىل الرتكيز على ب التعريفات اليت أوردها الفقه و جند أن أغل املفاهيممن خالل هذه و 

  .2طبيعة النشاط واجلهة اليت يعمل لديها املوظف

  :التعريف التشريعي للموظف العام) ب

إمنا اكتفت بتحديد األشخاص   ،للموظف العام  حمدداً  مل تعط التشريعات املقارنة تعريفاً         

ميكن استخالص تعريف القانون الفرنسي  فمثالً ؛ 3الذين تسري عليهم أحكام تلك التشريعات

 1984جانفي  11املؤرخ يف  16-84من القانون رقم  02للموظف العمومي من خالل نص املادة 

واليت بينت جمال تطبيق هذا  املعدل واملتمم، ة للدولةماية املتعلقة بالوظيفة العقانونن األحكام الاملتضم

ني يف وظيفة دائمة بتوقيت كامل ومرمسني يف رتبة ضمن نييسري على األشخاص املع" :نون بأنهالقا

املؤسسات العمومية أو  ،التسلسل اإلداري لإلدارات املركزية للدولة واملصاحل غري املمركزة للدولة

  . 4"للدولة

عن التعريف الذي اعتمده املشرع اجلزائري يف القانون العام  إن هذا التعريف ال خيتلف كثرياً         

كل عون عني يف   يعترب موظفاً " :منه يف فقر�ا األوىل )04( يف املادة 03-06للوظيفة العمومية األمر 

  ".لم اإلداريوظيفة عمومية دائمة ورسم يف رتبة يف الس

معايري اعتمد عليها املشرع إلضفاء  )04(ة وانطالقا من هذا التعريف ميكن استخالص أربع        

  :وهي  ،صفة املوظف على شخص ما

 أن يصدر قرار صحيح بالتعيني يف وظيفة عمومية. 

 دميومة الوظيفة( أن يكون التعيني يف وظيفة عمومية دائمة.( 

  مية الدائمة يف إدارة أو مؤسسة عمومية تسري عليها أحكام قانون أن تكون هذه الوظيفة العمو

 .الوظيفة العمومية

                                                           

 .208ص  ،املرجع السابق ،عالء الدين عشي 1

  .06ص  ،املرجع السابق ،بن زيطة عبد اهلادي 2

  .208ص  ،املرجع السابق ،عالء الدين عشي 3

 .17ص ،املرجع السابق ،يافعمار بوض 4
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 1الرتسيم يف رتبة من رتب السلم اإلداري.  

 وقد جتاوزنا غموض ،حاولنا يف هذا املبحث تقدمي تعريفات ملتغريات موضوع البحث       

قمنا بتحديد وحصر جمال دراستنا  إضافة إىل أننا من خالل توضيح املفاهيم ،املصطلحات واملفاهيم

  .هذه

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

واملادة  04املادة : انظر في ذلك). فرتة التجربة(الرتسيم هو إجراء قانوين يتم مبوجبه تثبيت املوظف يف وظيفته بعد اجتياز فرتة الرتبص  1

   .القانون األساسي العام للوظيفة العموميةاملتضمن  03 -06من األمر  01الفقرة  85
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  :يــــــــــــــــــــــالمبحث الثان

  النظام القانوني للنقابات في إطار الوظيفة العمومية في التشريع الجزائري

  

ث كيفيات وإجراءات تأسيسها من حي ،تتميز املنظمات النقابية بتنظيم قانوين خاص        

أو من  ،ومن حيث حقوقها والتزاما�ا واآلثار الناجتة عن وجودها كتنظيم قانوين قائم بذاته ،تكوينهاو 

  . 1حيث أساليب تسيريها ومتويلها

وجند أن االتفاقيات الدولية ملنظمة العمل الدولية أعطت للتشريعات الوطنية احلق يف وضع         

شرط أن حترص على أال تقيد منها بشكل حيد  ،نظمات النقابية وإجراءات تأسيسهاشروط إنشاء امل

  . من ممارسة هذا احلق حبرية

من خالل  )ولاألطلب امل( وسنتطرق يف هذا املبحث إىل تأسيس النقابة يف الوظيفة العمومية        

ىل إو  ،نقابات التمثيليةوكذا تبيان صالحيات ال ،مصادر متويلهاو معرفة شروط وإجراءات تأسيسها 

بالتعرض إىل كل  ،)ثاينالطلب امل( اآلليات القانونية لتسوية النزاعات النقابيــــة يف الوظيفة العمومية

  .نقابيـــةاملفاوضة اجلماعية واإلضراب والدعوى ال :من

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

ختصص العلوم  ،أطروحة لنيل شهادة دكتوراه علوم يف علوم االجتماع ،قراءة سوسيولوجية ،النقابية يف اجلزائر التعددية ،مسعودي أمحد 1

 .116 ص ،2015، اجلزائر، جامعة أيب بكر بلقايد تلمسان ،واالجتماعية اإلنسانيةكلية العلوم   ،االجتماعية
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   .الوظيفة العموميةقطاع تأسيس النقابة في  :المطلب األول

ن املبادئ والنظم املوحدة يف شأن إنشاء وتسيري النقابات، وهي مقتبسة من يوجد نوع م        

على أال ، للتشريعات الوطنية احلق يف وضعها األخريةهذه  وتعطي ،1اتفاقيات منظمة العمل الدولية

  .تقيد من ممارسة احلق النقايب بكل حرية

سيس النقابة يف الوظيفة سنعاجل يف هذا املطلب شروط وإجراءات تأوعلى هذا األساس       

فرع ال( صالحيات النقابات التمثيليةو ، )ثاينالفرع ال( وكذا مصادر متويلها ،)ولاألفرع ال( العمومية

  .ع اجلزائرييشر التوفق ) ثالثال
  

   .شروط وإجراءات تأسيس منظمة نقابية في الوظيفة العمومية: الفرع األول

 مجلة من الشروط، والقياماستيفاء  الوظيفة العمومية قطاعيف  ةيـيتطلب إنشاء منظمة نقاب       

  :يـتسنبينها يف اآل ،بإجراءات قانونية

   :شروط تأسيس النقابة -أوالً 

منها ما يتعلق  ؛لتأسيس منظمة نقابية يف الوظيفة العمومية يشرتط املشرع اجلزائري شروطاً       

ط املنظمات النقابية وهي نفس شرو  ،إضافة إىل شروط موضوعية ،باملمثل النقايب وأخرى شكلية

  :على النحو اآلتـــــيسنبني ذلك و  ،العمالية

   :الشروط المتعلقة بالممثل النقابي )أ

  :املتمثلة يف شرطو  14-90من القانون  )06( هذه الشروط نصت عليها املادة       

 وهذا احلق يعد  ،لالتمتع باجلنسية اجلزائرية األصلية أو املكتسبة منذ عشر سنوات على األق

بصفة  املقيمنيو  ،حديثاً  باجلنسية اجلزائرية ا�نسنيجمحف يف حق العمال األجانب والعمال 

  .2شرعية حسب جلنة احلركات النقابية

 التمتع باحلقوق املدنية والوطنية. 

 نرى أن هذا الشرط ال جدوى منه حالياً و . عدم صدور أي سلوك مضاد للثورة التحريرية منهم 

 أي أنه مضى زمن هذا الشرط مما ؛والباقي أحيل إىل التقاعد ،معظمه تويف خيص جيالً ألنه 

                                                           

  . 58المرجع السابق ، ص  ،مناصرية مسيحة 1

  .239ص  ،1998 ،اجلزائر ،ديوان املطبوعات اجلامعية ،لوجيز يف قانون عالقات العمل يف التشريع اجلزائريا ،أمحية سليمان 2
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 1 . يستوجب إلغائه

 ممارسة نشاط له عالقة �دف املنظمة النقابية . 

  آخر شرطاً  30- 91من القانون ) 12(املعدلة باملادة  14-90من القانون ) 44( أضافت املادةو، 

ميكن اعتبارها حبيث  ،سنة كاملة يوم انتخابه 21ل العمال وهو بلوغ املندوب النقايب أو ممث

 .مثلني النقابينيمسن الرشد اليت اشرتطها املشرع لل

   :تأسيس النقابةل الشروط الشكلية )ب

 :ويأيت يف مقدمة هذه الشروط ضرورة القيام باإلجراءات التالية        

تأسيس منظمة ذلك أن  ،2فة رمسيةلالعرتاف بالنقابة بص يعترب شرطاً و  :التصريح بالتأسيس .1

حيث يوجه  ،3اع تصريح بالتأسيس لدى السلطات العمومية املعنيةدمؤسسوها بإي يلزم نقابية

إيداع تصريح التأسيس إىل وايل الوالية اليت يوجد �ا مقر املنظمات النقابية ذات الطابع البلدي 

املكلف بالعمل فيما خيص املنظمات ويوجه إىل الوزير  ،أو املشرتك بني البلديات أو الوالية

  .النقابية ذات طابع مشرتك بني الواليات أو الوطين

 : 4يرفق تصريح التأسيس مبلف يشتمل ما يلي :الوثائق المرفقة بإيداع تصريح التأسيس .2

 وكذا حالتهم املدنية  ،قائمة حتمل أمساء وتوقيع األعضاء املؤسسني وهيئات القيادة واإلدارة

 . ين مساكنهمومهنهم وعناو 

 نسخة طبق األصل مصادق عليها من القانون األساسي. 

 حمضر اجلمعية العامة التأسيسية. 

يسلم وصل تسجيل التصريح بالتأسيس من قبل السلطة  :تسليم وصل تسجيل التصريح. 3

 .5على األكثر من إيداع امللف يوماً  )30(العمومية املعنية خالل 

                                                           

 .239ص  ،السابق املرجع  ،أمحية سليمان 1

  ،امختصص القانون الع ،تنظيم ممارسة حرية التجمع يف القانون اجلزائري اجلمعيات واألحزاب السياسية، أطروحة دكتوراه ،رمحوين حممد 2

 .125ص  ،2014/2015اجلزائر،  ،جامعة أيب بكر بلقايد تلمسان ،كلية احلقوق والعلوم السياسية

  .املتعلق بكيفيات ممارسة احلق النقايب املعدل واملتمم 14-90من القانون ) 08(املادة  3

  .من نفس القانون) 10(املادة  4

 . من نفس القانون )08(من املادة  )02(الفقرة  5
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شهار يف جريدة يومية وطنية إعالمية على األقل على نفقة استيفاء شكليات اإل :اإلشهار. 4

  .1التنظيم

  : تأسيس النقابةل الشروط الموضوعية )ج

  : تتمثل فــيالشروط اخلاصة باملضمون اليت يقرها املشرع اجلزائري بالنسبة لتأسيس النقابات         

ليت هي يف طريقها إىل التأسيس أن جيب على املنظمة النقابية ا :الصفة المهنية للمنظمة النقابية -1

وهو الدفاع عن املصاحل املادية واملعنوية للموظفني من نفس  ،تبني يف نظامها األساسي هدفها

 مهنياً  وإلزاماً  أي أن يكون هدفها قطعاً  ؛املهنة أو من نفس الفرع أو نفس قطاع النشاط الواحد

املهنية متيزها عن غريها من اجلمعيات وهذه الصفة  ،غري ديين أو ثقايف ،عن السياسة بعيداً 

  .2األخرى اليت ختضع لقوانني أخرى

املتعلق بكيفيات ممارسة  14-90من القانون  21لنص املادة  طبقاً  :محتوى القانون األساسي -2

 أوجب املشرع اجلزائري ضرورة اشتمال القانون األساسي ألي منظمة نقابية على ،احلق النقايب

  : األحكام التالية

  .هدف التنظيم وتسميته ومقره -

 .طريقة التنظيم وجمال اختصاصه اإلقليمي -

 .فئات األشخاص واملهن والفروع أو قطاعات النشاط املذكورة يف هدفه -

 .حقوق األعضاء وواجبا�م وشروط االخنراط واالنسحاب أو اإلقصاء -

 .يتهاالطريقة االنتخابية لتعيني هيئات القيادة واإلدارة وجتديدها وكذلك عضو  -

 .القواعد املتعلقة باستدعاء اهليئات املداولة وتسيريها  -

 .قواعد حسابات املنظمة النقابية وإجراءات رقابتها واملوافقة عليها -

والقواعد اليت تتعلق بأيلولة املمتلكات  القواعد اليت حتدد إجراءات حل املنظمة النقابية إرادياً  -

 .يف هذه احلالة

 

                                                           

 .املتعلق بكيفيات ممارسة احلق النقايب املعدل واملتمم 14-90من القانون ) 08(من املادة  )03(ة الفقر  1

 .74ص  ،املرجع السابق ،مسغوين زكريا 2
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   :ةــــــــنقابإجراءات تأسيس ال - ثانياً 

بالرجوع ملا ورد لدى املشرع اجلزائري يف جمال اإلجراءات الواجب اتباعها من أجل تأسيس        

  :ما يلي ميكن تلخيص هذه اإلجراءات في ،نقابة

  : عقد جمعية عامة تأسيسية )أ

عية عامة تنص خمتلف القوانني التنظيمية على أن إنشاء النقابة يقوم على أساس انعقاد مج      

إضافة إىل  ،القانون األساسي للنقابة ونظامها الداخلي من خالهلايصاغ  ،حتضرها مجاعة من املوظفني

وقد نص املشرع اجلزائري يف  .1حمضر تعيني اهليئة القيادية أو املسرية بطريقة االنتخاب مع تدوينها يف

قب مجعية عامة تأسيسية تضم النقايب ع يؤسس التنظيم": على أنه 14-90من القانون  07املادة 

  ."أعضائها املؤسسني

  :إيداع ملف تأسيس النقابة )ب

 لدى السلطات املختصة مرفقاً " تصريح التأسيس" إيداعجيب عقب انعقاد اجلمعية التأسيسية        

  : بالوثائق التالية

  .م املدنيةقائمة حتمل أمساء وتوقيع األعضاء املؤسسني وهيئات القيادة واإلدارة وكذا حالته -

 .نسختني طبق األصل من القانون األساسي -

 .حمضر اجلمعية العامة التأسيسية -

 :يتم إيداع تصريح التأسيس هذا لدى      

وايل الوالية اليت يوجد �ا مقر التنظيمات النقابية ذات الطابع البلدي أو املشرتك بني البلديات أو  -

  .الوالية

  .2التنظيمات النقابية ذات الطابع املشرتك بني الواليات أو الوطينالوزير املكلف بالعمل فيما خيص  -

  : هارـــــــــاإلش )ج

األعضاء املؤسسني للنقابة عند إيداع  14-90من القانون ) 08(تلزم الفقرة الثالثة من املادة        

  .3املنظمةامللف استيفاء شكليات اإلشهار يف جريدة يومية وطنية إعالمية على األقل على نفقة 

                                                           

 .106ص  ،مرجع سابق ،عصام طواليب 1

 . السالف الذكر 14-90من القانون  )10(و )09( املادتني 2

 .108ص  ،مرجع سابق ،عصام طواليب الثعاليب 3
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  :تسجيل التصريحتسليم وصل  )د

وعقب إيداع ملف النقابة لدى  ،بعد القيام �ذه اإلجراءات واستيفاء الشروط السالف ذكرها       

وجب على هذه األخرية تسليم وصل تسجيل تصريح التأسيس خالل  ،اهليئات العمومية املختصة

من  )08( يس هذا حسب ما جاء يف املادةعلى األكثر من إيداع ملف التأس يوماً  )30( ثالثني

  .وتعترب املنظمة النقابية قائمة عند استالم مؤسسيها وصل تسجيل التصريح ،14-90القانون 

بعد  ،اكتفى املشرع اجلزائري يف حالة سكوت اإلدارة باعتبار النقابة معتمدة بقوة القانونولقد        

إال أن اإلشكال املطروح هنا يتمثل يف  ،)14-90انون من الق 08املادة (من إيداع امللف  يوماً  30

زمة مع حتفظها عن تستلم املصاحل املختصة الوثائق الال فقدعدم تسليم اإلدارة لوصل إيداع امللف ؟ 

  .1مستحيالً  يوماً  )30( ما جيعل تقدير أجل الثالثني ،إلثبات ذلكمنح أي وسيلة 

   .مصادر تمويل النقابات: ينـــــــالفرع الثا

أي أنه  ؛جيب توفر حد أدىن من الوسائل املادية ،مات النقابية حتقيق أهدافهانظمحىت يتسىن لل       

على أن  14- 90من القانون  24ولذا نصت املادة  ،ال بد من موارد تغطي �ا مصاريف نشاطا�ا

  : موارد املنظمات النقابية تتكون من

   :اشتراكات أعضائها -أوالً 

والتصويت واالنتخاب على  ،من حق كل منخرط الرتشح لشغل مناصب املسؤولية إذا كان       

واحلصول على االستعالمات املتعلقة بنشاطات النقابة واحلماية من  ،القراراتاختاذ املرتشحني و 

فإن من واجباته إىل جانب احرتام القوانني الداخلية  ،القرارات التعسفية أمام القضاء وأرباب العمل

  .2كذلك  دفع االشرتاكات السنوية للنقابة

   :ةــــــدوللنات المحتملة لااإلع - ثانياً 

 ت يف إطار مساندة النشاط اجلمعويميزانية خاصة للجمعيات والنقابا ختصص الدولة غالباً       

تشرتط القاعدة أن يكون توزيع املوارد على النقابات على أساس عادل و  ،ملساعد�ا على أداء رسالتها

  .3بعني االعتبار النسبة التمثيلية للنقابة وعدد املنخرطني فيها غالباً يأخذ 

                                                           

 .110ص  ،املرجع نفسه ،عصام طواليب الثعاليب 1

 .املذكور سابقاً  14-90من القانون  25انظر املادة  2

  .112ص ،مرجع سابق ،عصام طواليب الثعاليب 3
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  :المداخيل المرتبطة بنشاطاتها - ثالثاً 

لمنظمات النقابية مداخيل ترتبط بنشاطا�ا شريطة أن تستخدم هذه املداخيل لميكن أن تكون        

  .1يف حتقيق األهداف اليت حيددها القانون األساسي فقط

   :اياـــــــــهبات والوصال -رابعاً 

ميكن للنقابة أن تتلقى اهلبات والوصايا من منظمات نقابية أو هيئات أجنبية عنها شرط أن        

ولكن ال جيوز للنقابة قبول اهلبات  ،يكون ذلك يف إطار األهداف املسطرة يف القانون األساسي

حقق من مصادرها ومبلغها واتفاقها مع اهلدف والوصايا إال بعد موافقة السلطة العمومية املعنية اليت تت

  . 2املسطر يف القانون األساسي للمنظمة النقابية والضغوط اليت ميكن أن تنشأ عنها
  

   .ةـــــــصالحيات النقابات التمثيلي: الفرع الثالث

 14- 90 :رقم اجلزائري القانونلتكتسب النقابة الصفة التمثيلية نصت خمتلف التشريعات منها       

باملائة من العدد الكلي للعمال أو املوظفني على  20أن تضم هذه النقابة  :على شرطني جوهريني مها

وأن تثبت النقابة هذه التمثيلية لدى السلطات اإلدارية  ،)35املادة (األقل لدى املؤسسة املستخدمة 

ت منذ ست أابة قد انشالنق وهو أن تكون ،وأضاف املشرع اجلزائري شرطا آخر ،)37املادة (املعنية 

وباكتساب النقابة الصفة التمثيلية مينحها املشرع  اجلزائري ). 34املادة (أشهر على األقل  )06(

  :3الصالحيات التالية

 املشاركة يف مفاوضات االتفاقيات أو االتفاقيات اجلماعية داخل املؤسسة املستخدمة. 

 ا وممارسة حق اإلضراباملشاركة يف الوقاية من اخلالفات يف العمل وتسويته. 

 واستثناء  ،مجع أعضاء املنظمة النقابية يف األماكن أو احملالت املتصلة �ا خارج أوقات العمل

 .أثناء ساعات العمل إذا حصل اتفاق مع املستخدم

 أو عن طريق التعليق يف األماكن املالئمة اليت  ،إعالم املوظفني املعنيني بواسطة النشرات النقابية

 .ملستخدم هلذا الغرضخيصصها ا

                                                           

 .املذكور سابقاً  14-90من القانون  26انظر املادة  1

  .املذكور سابقاً  14-90من القانون  26انظر املادة  2

 .املذكور سابقاً  14-90القانون من  38انظر املادة  3
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 حسب اإلجراءات املتفق عليها مع  ،مجع االشرتاكات النقابية يف أماكن العمل من األعضاء

 . املستخدم

 تشجيع عمليات التكوين النقايب لصاحل أعضائها. 

بالصالحيات  1باإلضافة إىل هذه الصالحيات خص املشرع اجلزائري النقابات التمثيلية الوطنيةو   

  :2التالية

 تشار يف ميادين النشاطات اليت تعنيها خالل إعداد املخططات الوطنية للتنمية االقتصادية تس

 .واالجتماعية

 تستشار يف جمال تقومي التشريع والتنظيم املتعلقني بالعمل وإثرائهما. 

 تتفاوض يف االتفاقيات واالتفاقات اجلماعية اليت تعنيها. 

 عيمتثل يف جمالس إدارة هيئات الضمان االجتما. 

 ويف اللجنة الوطنية للتحكيم املؤسسة  ،متثل يف ا�الس املتساوية األعضاء يف الوظيفة العمومية

  .02-90مبقتضى القانون رقم 

على  األكثر متثيالً  الكونفدراليةيتضح مما سبق أن املشرع اجلزائري منح النقابات االحتادية أو        

ونتساءل إن كانت تستطيع ممارستها  ،ال نشاطها النقايباملستوى الوطين صالحيات ذات أمهية يف جم

  يف الواقع العلمي ؟  فعلياً 

  

  

  

  

  

  

                                                           

األكثر  كونفدراليتاهمأو   واحتادا�م )املوظفني العموميني( ء و املستخدمنيامقصود �ا احتادات العمال األجر  ،النقابات التمثيلية الوطنية 1

  .املذكور سابقاً  14-90من القانون ) 37(املادة  :انظر في ذلك .على الصعيد الوطين متثيالً 

 .املذكور سابقاً  14-90من القانون ) 39(ادة انظر امل 2
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  .ي الوظيفة العموميةـــاآلليات القانونية لتسوية النزاعات النقابية ف: يــــــالمطلب الثان

، ادية واالجتماعيةتتميز احلياة املهنية باحلركية والتأثر السريع بتغري املعطيات القانونية واالقتص       

ختضع للمصاحل املتناقضة للموظفني فرادى ومجاعات من جهة وللمؤسسات املستخدمة من  باعتبارهاو 

إىل حدوث نزاعات، هلذا  جهة أخرى، فقد تطرأ على العالقة املهنية أو على املؤسسة أحداث تفضي

  .يب فض هذه النزاعاترتب القانون اجلزائري أسال

 يةالنقاب املنظماتية األساسية اليت تلجأ إليها سنقوم بدراسة الوسائل القانونطلق ومن هذا املن       

والدعوى  ،)ثاينالفرع ال(اإلضراب  ،)ولاألفرع ال( أال وهي املفاوضة اجلماعية ؛حالة النزاع يف

  .)ثالثالفرع ال( القضائية

   .ةــــــــالمفاوضة الجماعي: ولالفرع األ

وهي أسلوب  ،اجلماعية من األساليب الودية حلل منازعات العمل اجلماعية تعترب املفاوضة         

املؤسسات  ياملوظفني وممثل يحيث يلتقي ممثل ،مباشر للحوار والنقاش بني طريف املنازعة اجلماعية

  .�1دف الوصول إىل حل مشرتك للنزاع املطروح ،املستخدمة لتبادل اآلراء وطرح احللول املمكنة

 )02(مي تعريف للتفاوض اجلماعي جاء يف املادة الثانية دمت منظمة العمل الدولية بتقاقوقد         

1981لسنة  154من االتفاقية رقم 
 :اليت تنص على أنهو  ،املتعلقة بتشجيع املفاوضة اجلماعية 2

أو جمموعة من  ،ري املفاوضة اجلماعية مجيع املفاوضات اليت جتري بني صاحب عملعبيشمل ت"

ومنظمة عمال أو أكثر  ،لعمل أو واحدة أو أكثر من منظمات أصحاب العمل من جهةأصحاب ا

  :من أجل ،من جهة أخرى

 أو/حتديد شروط العمل وأحكام االستخدام؛ و 

  أو/بني أصحاب العمل والعمال؛ و العالقاتتنظيم 

 تنظيم العالقات بني أصحاب العمل أو منظما�م ومنظمة أو منظمات عمال". 

                                                           

  .160مسغوين زكريا، املرجع السابق، ص  1

متاح  1981جوان  19خبصوص تشجيع املفاوضة اجلماعية، اعتمدت يف املؤمتر العام ملنظمة العمل الدولية بتاريخ  154االتفاقية رقم  2

  .16/06/2020: تاريخ اإلطالع ،  www.ilo.org/declarationعرب موقع منظمة العمل الدولية 
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جند بعض احملاوالت من طرف بعض الكتاب املهتمني معظمها  ،نسبة لالجتهاد الفقهيوبال       

حيث يعرف  ،ولعل أرجح تعريف وجدناه هو تعريف الدكتور أمحية سليمان ،متشا�ة الصياغة

ذلك احلوار والتشاور الذي يتم بني املنظمات النقابية املمثلة للعمال من " :التفاوض اجلماعي بأنه

بقصد وضع نظام أو قانون مهين  ،ب العمل أو منظما�م النقابية من جهة أخرىوأصحا ،جهة

فيما يتعلق بشروط وظروف التشغيل  ،رالتزامات كل منهما اجتاه اآلخاتفاقي حيدد ويضبط حقوق و 

وخمتلف االمتيازات والضمانات القانونية أو االتفاقية املنظمة لعالقات العمل الفردية  ،والعمل

  .1"ملعمول �ا يف املؤسسة أو القطاع الذي يتم على مستواه التفاوضواجلماعية ا
  

وتنقسم هذا  .للمفاوضة اجلماعية حمدداً  أن القانون اجلزائري مل يقدم تعريفاً جدير بالذكر        

  :املفاوضة اجلماعية إىل نوعني أساسيني مها
  

  :ةــــــــالمفاوضة الوقائي -أوالً 

 على ضرورة عقد املستخدمني وممثلي العمال أو املوظفني اجتماعات تنص أغلب القوانني       

 02-90: رقم ريـــد نص القانون اجلزائــوق. 2ة العالقات االجتماعية واملهنيةــــة يدرسون فيها وضعيـــــوريد

لى ع )15(يف مادته  3املتعلق بالوقاية من النزاعات اجلماعية يف العمل وتسويتها وممارسة حق اإلضراب

يف اجتماعات العمومية  اإلداراتتدرس وضعية العالقات االجتماعية واملهنية داخل املؤسسات و ": أن

دد جيب أن حتو . "املهنيةدورية بني ممثلي العمال واملمثلني املخولني يف املؤسسات واإلدارات العمومية 

وقد سعت  ،ممثلي العمالأو العقود اليت تربم بني املستخدمني و  اتدورية االجتماعات يف االتفاقي

خمتلف املؤسسات إىل جتسيد هذه القاعدة يف امليدان العملي بأسلوب الدورات االجتماعية أو 

  .4أسلوب اللجان املشرتكة

  

                                                           

 .24ص  ،2012 ،اجلزائر ،ديوان املطبوعات اجلامعية ،العمل اجلماعية يف التشريع اجلزائري املقارن عالقاتقانون  ،أمحية سليمان 1

 .119ص  ،سابقالرجع امل ،عصام طواليب الثعاليب 2

 .ج ،النزاعات اجلماعية يف العمل وتسويتها وممارسة حق اإلضرابيتعلق بالوقاية من  1990فرباير  06مؤرخ يف  02-90القانون رقم  3

  .1990فرباير  07الصادر  06ر عدد 

 .120ص  ،املرجع السابق ،عصام طواليب الثعاليب 4
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   :ةـــــــاإلجراءات العالجي - ثانياً 

يقصد �ا تلك األساليب والطرق اليت �دف إىل دراسة وحبث أسباب النزاعات اجلماعية        

 تفرق أغلب القوانني منها القانون اجلزائريو  ،1اد احللول املناسبة هلا ضمن أطر وهيئات معينةوإجي

وتلك اليت تنشأ يف  ،بني النزاعات اليت تنشأ يف القطاعات اخلاضعة لقانون العمل 02-90 :رقم

 ،العموميةوما يهمنا يف موضوعنا هذا هو حالة النزاعات القائمة يف املؤسسات  .2املؤسسات العمومية

  :يـــــف اإلجراءاتوتتمثل هذه 

 : التظلم - أ

 02-90من القانون  16حيث ألزمت املادة  ،م املعمول به يف القرارات اإلداريةلظتهو شبيه الو       

أـو على مستوى  ،صة على مستوى البلدية أو الواليةالطرفني برفع اخلالف إىل السلطات اإلدارية املخت

  .كانت النقابة ذات طابع وطين  الوزراء أو ممثليهم إذا
 

 : ة ــالمصالح - ب

 :ةـــــــــيوجد نوعان من املصاحل     

يف حالة عجز السلطات الرئاسية على حل النزاع اجلماعي خالل الثمانية : المصالحة العادية .1

جملس الوظيفة العمومية " حيل النزاع أمام هيئة متساوية األعضاء تسمى ،أيام املوالية إلخطارها

 .02-90من القانون  17املادة  وذلك حسب ما جاء يف ،3"تساوي األعضاءامل

تقوم  ،يف حال اتضح أن اخلالف يتعلق بعدم التزام قانوين أو تنظيمي: ةـــــالمصالحة الرسمي .2

بضمان تطبيق ذلك االلتزام يف أجل ال  ،اجلهات الرئاسية اليت أخطرت كالوايل أو الوزير

 .02-90 من القانون 18املادة ت عليه حسب ما نص يوماً  30يتعدى 

  

  

 
                                                           

 ،اجلزائر ،ديوان املطبوعات اجلامعية ،5ط ،آليات تسوية منازعات العمل والضمان االجتماعي يف القانون اجلزائري ،محية سليمانأ 1

 .99ص  ،2010

 .120ص  ،السابقاملرجع  ،عصام طواليب الثعاليب 2

 .02-90من القانون  21انظر املادة  3
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  :ةــــــــالوساط -ج

 ،أو رئيس ا�لس الشعيب البلدي ،أو الوايل ،الوزير املكلف بالقطاعكميكن للجهات الرئاسية          

إذا كانت هناك  ،اخلالف اقرتاحات لتسوية خالفهما كفء يعرض على طريف  أن يعني وسيطاً 

 .02-90من القانون  46املادة حسب ما نصت عليه شرة صعوبات يف املفاوضات املبا

  : يمـــــــالتحك -د

ميكن للوزير املعين أو الوايل أو رئيس ا�لس الشعيب البلدي  ،يف حال فشل املصاحلة والوساطة        

على  ،اقتضت ذلك ضرورات اقتصادية واجتماعية قاهرة إنأن حييل اخلالف اجلماعي يف العمل 

-90من القانون  48املادة حسب طنية للتحكيم بعد استشارة املستخدم وممثلي املوظفني اللجنة الو 

للتنفيذ بعد صدور أمر عن الرئيس  يصبح قابالً  معلالً  تصدر اللجنة الوطنية للتحكيم حكماً ، 02

  .02- 90من القانون  52املادة كما أشارت إىل ذلك أيضاً   ،األول للمحكمة العليا

   .اإلضراب: يـــــــالفرع الثان

يلجئون إىل ممارسته  ،يعترب اإلضراب من احلقوق الدستورية والنقابية األساسية للموظفني         

  .ودية عن تسوية النزاعات اجلماعيةعندما تعجز الطرق السلمية وال

ر وحمضر من طرف بعن العمل بصفة إرادية وبقرار مدويعرف اإلضراب بأنه التوقف اجلماعي         

قصد إجبارها على اخلضوع لتلبية  ،�دف الضغط على أصحاب العمل أو السلطة العامة ،لعمالا

وهو يعترب وسيلة من وسائل حتصيل  ،أو إجياد حل لنزاع قائم بينهم وبني صاحب العمل ،مطالبهم

  . 1حقوقهم والدفاع عن مصاحلهم وحقوقهم املهنية واالجتماعية املادية منها واملعنوية

تشكل مصادر تكريسه يف خمتلف  ،دستورية وقانونية ،حلق اإلضراب مصادر دولية وداخليةو         

قر املشرع اجلزائري حق اإلضراب بعد التحول من نظام أوقد  ،السيما الدميقراطية منها ،النظم القانونية

جسدته و  ،1996و 1989هذا التوجه الذي كرسه دستوري  ،االقتصاد املوجه إىل االقتصاد الليربايل

فيفري  06املؤرخ يف  02-90السيما القانون  ،2مع بداية التسعينات لدستورل القوانني الصادرة تطبيقاً 

والذي  ،املتعلق بالوقاية من النزاعات اجلماعية يف العمل وتسويتها وممارسة حق اإلضراب 1990

                                                           

 .139-138 ص، مرجع سابق ،آليات تسوية منازعات العمل والضمان االجتماعي يف القانون اجلزائري ،أمحية سليمان 1

 .401ص  ،مرجع سابق ،ائري املقارنقانون عالقات العمل اجلماعية يف التشريع اجلز  ،أمحية سليمان 2
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والوساطة املنصوص إذا استمر اخلالف بعد استنفاذ إجراءات املصاحلة " :على أنه 24نصت مادته 

ميارس حق  ،قد ترد يف عقد أو اتفاقية بني الطرفني ،ويف غياب طرق أخرى للتسوية ،عليها أعاله

  ". للشروط والكيفيات احملددة يف أحكام هذا القانون العمال يف اللجوء إىل اإلضراب وفقاً 

املتضمن القانون  03-06ر ولقد اعرتف املشرع صراحة �ذا احلق للموظفني العموميني يف األم        

ميارس املوظف حق اإلضراب يف إطار " :واليت تنص على أن ،36األساسي للوظيفة العمومية يف املادة 

  ".التشريع و التنظيم املعمول به

  :1وجند أن لإلضراب أنواع متعددة ميكن تصنيفها حسب عدة معايري        

 :جند: من حيث شرعية اإلضراب) أ

 ول ـــمـعـمـهو كل إضراب حتققت فيه الشروط اليت تنص عليها القوانني ال :رعيـــراب الشــاإلض

 .�ا

 ول �اـــمـعـمـني الــــوانـــقــام الـــألحك اً ـــرقــدث خــراب حيــل إضــو كـــه :رعيـــشالر ـراب غيــاإلض. 

 : من حيث هدف اإلضراب) ب

 د مطالب عمال آخرين يعترب هذا اإلضراب وهو امتناع عن العمل لتأيي :اإلضراب التضامني

مع عمال  أما إذا كان تضامناً  ،مع أجراء يعملون ضمن نفس املؤسسة إذا كان تضامنياً  شرعياً 

 .يف مؤسسة أخرى اعترب غري مشروع

 سة احلكومة اخلارجية أو على سيا كأن يكون اإلضراب احتجاجاً   :اإلضراب السياسي

 يعترب هذا النوع من اإلضراب يف اجلزائر خرقاً  ،قوق العمالدون عالقة لإلضراب حب ،الداخلية

  .للنشاط النقايب اليت متنع التوجه السياسي 14-90من القانون  )05(اخلامسة ألحكام املادة 

 : من حيث امتداد اإلضراب) ج

 يتمثل يف توقف كل العمال يف خمتلف القطاعات عن العمل للدفاع عن  :اإلضراب العام

 .لب موحدةمطلب أو مطا

 أو حىت طائفة معينة من عمال املؤسسة  ،يشمل جزء معني من القطاع :اإلضراب الجزئي

 .الواحدة

                                                           

 .وما بعدها 128ص  ،املرجع السابق ،عصام طواليب الثعاليب 1
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 :1من حيث شكل اإلضراب) د

 حيث ينتقل اإلضراب بالتناوب من  ،2ويقصد به اإلضراب اجلزئي واملتابع :اإلضراب بالتناوب

وعدم حرمان العمال من  وهدف ذلك احملافظة على استمرارية اإلضراب ،وحدة إىل أخرى

 .األجرة كامالً 

 يكون اإلضراب يف هذه احلالة ممتد على فرتات متتابعة ومتالحقة من  :اإلضرابات المتقطعة

 .أكرب على صاحب العمل شأنه أن يولد ضغطاً 

 ذلك أن هذا  ؛بواجبات العامل بل إخالالً  ،باملعىن القانوين ال يعترب إضراباً  :اإلضراب المقنع

وتكاد تكون إنتاجيته  ،إال أنه يف احلقيقة ال يؤدي عمله ،تظاهر بالقيام بالعملاألخري ي

 .منعدمة

 يف هذه احلالة يتوقف العمال عن العمل ومينع العمال  :اإلضراب مع احتالل أماكن العمل

كما أن بعض   ،ويعترب هذا اإلضراب غري شرعي ،الغري املضربني من االلتحاق مبكان العمل

معاقب عليه  جاعلة منه فعالً  ،"عرقلة حرية العمل"بأنه ميثل  اجلزائري قد كيفته القوانني منها

 .02-90من القانون  34املادة حسب  قانوناً 

  تداء قماش بار  )العمال(جراءيكتفي األإذ  ،يف اليابان املعمول به وهو :يـــاإلضراب اليابان

من الضمري  كبرياً   اب يتطلب قدراً ال شك أن هذا النوع من اإلضر  ،برتقايل للتعبري عن غضبهم

  . املهين والرقي احلضاري

  .ةـــــالدعوى النقابي: الفرع الثالث

بالرجوع و  ،هلا مانعاً  جامعاً  إال أ�ا مل تقدم تعريفاً  ،القوانني بوجود الدعوى النقابية تقر أغلب        

للتوجه إىل القضاء للحصول على القدرة املمنوحة للخواص " :يعرفها بأ�ا إىل الفقه القانوين جنده

  .3فهي تقرتب إذن من مفهوم الدعوى القضائية ،"احرتام حقوقهم املشروعة

وقد اعرتف القانون اجلزائري للنقابات حبق التقاضي كونه حق لصيق بالشخصية القانونية يثبت        

 :بنصها على أنه 14-90من القانون  16وهذا ما نصت عليه املادة  ،هلا مبجرد اكتسا�ا إياها

                                                           

  .130ص  ،املرجع السابق ،عصام طواليب الثعاليب 1

 .164ص  ،املرجع السابق ،مسغوين زكريا 2

 .116ص  ،مرجع سابق ،عصام طواليب الثعاليب 3
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 ،أعاله 08للمادة  وفقاً  ،يكتسب التنظيم النقايب الشخصية املعنوية واألهلية املدنية مبجرد تأسيسه"

التقاضي وممارسة احلقوق املخصصة للطرف املدين لدى اجلهات القضائية  -: وميكنه أن يقوم مبا يأيت

املادية أو  ،عضائه الفردية أو اجلماعيةصاحل أأحلقت أضرار مبتصة عقب وقائع هلا عالقة �دفه و املخ

  ."..املعنوية

سواء أكانت تلك  ،ملباشرة أية دعوى قضائية ومعىن هذا أن املنظمة النقابية تصبح أهالً        

الدعوى تتعلق مبصاحلها اخلاصة كشخص قانوين له حق إقامة عالقات مع غريه من األشخاص 

أو متس مصاحل  ،�م مصاحل أعضائها الفردية أو اجلماعية أو تعلق األمر بقضايا ،القانونية األخرى

  .1وهذا إما مدعية أو مدعى عليها ،املهنة اليت متثلها

  :و�ذا فالدعوى النقابية تنقسم إىل نوعني        

  :الدعوى المباشرة) أ

اضي عن أي أنه ميكنها التق ؛هي الدعوى اليت متارسها النقابة باعتبارها صاحبة مصلحة وصفة       

ومن مواضيع الدعوى  ،2طريق ممثلها القانوين يف القضايا اليت �م مصاحلها اخلاصة كمنظمة مستقلة

أو العقود القائمة بينها  ،النزاعات اليت تطرحها العقود واالتفاقيات القائمة بينها وبني اإلدارة ،املباشرة

لقرارات اإلدارية اليت متس مبصلحتها  أو دعوى إلغاء ا ،وبني غريها من النقابات واألشخاص املعنوية

 .3كحل النقابة مثال

   :حــــــدعوى المصال) ب

وهي تلك الدعاوى اليت ميكن للنقابة أن متثل فيها أعضائها أو املهنة اليت متثلها أمام اجلهات        

  :إىل نوعنيهذه الدعوى تنقسم  ومن مثة فإن .4واليت تتعلق باملصاحل اجلماعية أو الفردية ،القضائية

يقصد بالدعوى اجلماعية تك الدعوى اليت تتعلق مبصاحل عامة  :دعوى المصالح الجماعية -

ومن املصاحل العامة املتعلقة . 5جلماعة من املوظفني أو تتعلق مبصاحل املهنة أو قطاع النشاط

                                                           

 .74 ص، مرجع سابق ،والضمان االجتماعي يف القانون اجلزائريآليات تسوية منازعات العمل  ،أمحية سليمان 1

  .75 ص مرجع سابق، ، آليات تسوية منازعات العمل والضمان االجتماعي يف القانون اجلزائري ،أمحية سليمان 2

 .118ص  ،املرجع السابق ،عصام طواليب الثعاليب 3

 .75 ص، مرجع سابق ،ماعي يف القانون اجلزائريمل والضمان االجتعآليات تسوية منازعات ال ،أمحية سليمان 4

 .75 ص ،املرجع نفسه ،أمحية سليمان 5
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اس املس ،احلق يف اإلضراب ،السالمة يف العمل ،صحة املوظفني ،الراحة األسبوعية: باملهنة

 .1باحلرية النقابية وخرق أحكام االتفاقيات اجلماعية

حبيث ميكنها متثيل أعضائها أمام  ،اعرتفت �ا خمتلف القوانني للنقابة: دعوى المصالح الفردية -

أي ميكنها رفع دعوى أو التدخل يف أي مرحلة من مراحلها ؛ 2القضاء دون احلاجة إىل أية وكالة

 :ةـــرديــفــاحل الــومن أسباب دعاوى املص .لوكالة خاصة بذلكنيابة عن أعضائها ودون احلاجة 

األضرار املادية واملعنوية  نـــض عــــويـــعــتــال وىــــات ودعـــــد والشكليـح دون احرتام القواعـــالتسري

  .3واملطالبة حبق أو امتياز ناشئ عن اتفاقية مجاعية ،الالحقة باملوظف أو العامل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

 .117ص  ،السابق عاملرج ، الثعاليبيبعصام طوال 1

 .79ص  ،مرجع سابق ،مل والضمان االجتماعي يف القانون اجلزائريعآليات تسوية منازعات ال ،أمحية سليمان 2

 .118-117ص ،ابقاملرجع الس ،عصام طواليب الثعاليب 3
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  خالصة الفصل األول
  

ة وهي تعين حري ،أن احلرية النقابية من احلريات اجلماعيةب بيانه يف هذا الفصل مما سبقيتضح       

وكذا حرية ممارسة العمل النقايب من طرف  ،وحرية تسيري النقابة ،النقابية اتإنشاء النقابات واالحتادي

إذ  ،حتظى احلرية النقابية بأمهية كبرية على الصعيد الدويل والداخلي ،األعضاء بكل حرية واستقاللية

كما تعترب منظمة العمل الدولية صاحبة االختصاص   ،تعترب القوانني الدولية مصادر عاملية حلمايتها

وقد أقر املشرع اجلزائري باحلرية النقابية وذلك باالنضمام إىل االتفاقيات  ،األصيل يف محاية هذه احلرية

وتنظيم مجلة من الرتتيبات القانونية املتعلقة �ا سواء تلك اليت أقرها يف الدستور  ،لدولية اليت حتميهاا

املعدل  14-90منها القانون  ،واليت تعد مصادر داخلية للحرية النقابية ،أو يف التنظيمات التشريعية

  . واملتمم

كرس   ،14- 90ن أنه باإلضافة إىل القانو وخبصوص احلرية النقابية يف الوظيفة العمومية جند        

وما الحظناه من خالل البحث أن املشرع اجلزائري مل يفصل . 35يف مادته حلرية هذه ا 03-06األمر 

بني فئيت العمال واملوظفني العموميني خبصوص تنظيم احلرية النقابية سوى يف بعض إجراءات تسوية 

ظيم قانوين قائم بذاته فهناك تنظيم قانوين للعمل يف حني أن لكل منهما تن ،املنازعات اجلماعية

  .وتنظيم قانوين للوظيفة العمومية

ونلتمس مظاهر ممارسة احلرية النقابية يف التنظيمات اخلاصة �ا من خالل حرية تأسيس       

حرية تسيري وإدارة  ،حرية االنضمام من عدمه أو االنسحاب منها ،املنظمات النقابية دون إذن مسبق

باإلضافة إىل الصالحيات املمنوحة هلذه املنظمات واآلليات اليت  ،ه املنظمات من قبل أعضائهاهذ

 ،ممارسة حق اإلضراب والدعوى النقابية ،تسمح هلا مبمارسة حريتها النقابية أمهها املفاوضة اجلماعية

مانات اليت أرساها هلا ؟ فما هي الض ،فإذا كان املشرع اجلزائري قد أقر وكرس احلرية النقابية يف قوانينه

  .بالتفصيل يف الفصل الثاينتطرق له ها ؟ هذا ما سنهدف وما هي املعيقات اليت تواجهها يف حتقيق



 

 

  

  
ا ما:  

 اظ  ا ا مت
ت او  
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  :يــــــــــالفصل الثان

  ومعيقات تحقيقهالحرية النقابية في الوظيفة العمومية ضمانات حماية ا

  

قرارها يف القوانني الدولية والوطنية غري كاف إن االعرتاف القانوين باحلرية النقابية وإ       

لذا وجب على كل من املشرع الدويل والوطين تعزيز هذا اإلقرار بضمانات  ،لضمان نفاذها

  . حتمي هذه احلرية

واعتماد نصوص قانونية تضمن  ،ولقد قام املشرع اجلزائري بتكييف األحكام الدستورية       

إال أن هذا اإلقرار ال يعين ترك هذه  ،يف اجلزائر حممية قانونياً فأصبحت  ،محاية احلرية النقابية

وإن كان ال بد من ذلك جيب أن ال  ،احلرية على إطالقها بل ال بد من ضبطها وتنظيمها

  .يف طريق حتقيقها هلا أو عائقاً  يكون هذا الضبط والتنظيم انتهاكاً 

قسم هذا  ،مومية والعوائق اليت تواجههاولدراسة محاية احلرية النقابية يف الوظيفة الع        

ضمانات محاية احلرية النقابية يف  منه إىل األول مت التطرق يف املبحث ،الفصل إىل مبحثني

  .   معيقات احلرية النقابية يف الوظيفة العمومية إىل الثاينيف املبحث  الوظيفة العمومية، و
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  : المبحث األول

  النقابية في الوظيفة العمومية لحريةضمانات حماية ا

  

جل ممارسة أملمارسة أي حق حبرية جيب توفري ضمانات كافية حلماية هذه احلرية، ومن         

احلق النقايب للموظف العمومي حبرية كاملة يف إطار منظمات نقابية أمنت املواثيق الدولية 

بيقها، سواء كانت تلك وحثت التشريعات الوطنية على تبنيها والسعي لتط ،احلماية له

تعلقة باملنظمة النقابية كشخص معنوي يتمتع بالشخصية املعنوية املستقلة، أو املالضمانات 

تبىن مجلة من الضمانات ونص وبالعودة للتشريع اجلزائري جنده  .تلك املتعلقة باملوظف العمومي

       .عليها تكريساً ملا جاءت به االتفاقيات الدولية

سنعاجل ضمانات محاية احلرية النقابية يف الوظيفة العمومية من خالل  ،ذلك ىبناًء عل     

وتلك املقررة للموظف العمومي يف  ،)ولاألطلب امل( دراسة الضمانات املقررة للمنظمة النقابية

  .)ثاينالطلب امل(ا�ال النقايب 
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    .الضمانات المقررة للمنظمة النقابية: المطلب األول

ظفني العموميني مو للن كمي من خالله كون املنظمة النقابية هي التنظيم القانوين الذي        

 نصوص قانونية تضمن هلا ممارسة وجب توفري محاية قانونية هلا بوضع ،ممارسة حقهم النقايب

 أهم الضمانات املقررة للمنظمة النقابية يف إطار احلرية النقابية ولعل، بكل حرية لنقايبها انشاط

  .وإدار�ا وعدم حلها إدارياً  هي حرية تأسيسها

فرع ال( سنتناول يف هذا املطلب حرية تأسيس املنظمة النقابية ،وعلى أساس ذلك       

  ).ثالثالفرع ال(ومحايتها من احلل التعسفي  ،)ثاينالفرع ال( حرية إدار�ا ،)ولاأل
  

    حرية تأسيس المنظمة النقابية : الفرع األول

ن احلق يف تكوين النقابات هو أحد أهم احلقوق النقابية اليت حظيت باهتمام املواثيق إ        

ومن هذا املنطلق سنعاجل هذه  ،ملبدأ احلرية النقابية اليت حرصت على محايتها ضماناً و  ،الدولية

  . الضمانة يف املواثيق الدولية مث نوضح موقف املشرع اجلزائري منها

   .بة في المواثيق الدوليةضمانة تأسيس النقا - أوالً 

من خالل النص على حق تأسيس  ،لقد ضمنت املواثيق الدولية حرية تأسيس النقابات       

مبعىن إمكانية تأسيس منظمة نقابية دون احلاجة إىل احلصول على  ،النقابة دون إذن مسبق

لسنة  87قم وذلك يف عدة اتفاقيات أمهها االتفاقية ر  ،ترخيص أو موافقة من قبل اإلدارة

اخلاصة باحلرية النقابية  87فحسب االتفاقية رقم  ،1977لسنة  08واالتفاقية العربية رقم  ،1948

للعمال وألصحاب العمل دون أي " :ومحاية حق التنظيم الصادرة عن منظمة العمل الدولية

 ما جاء يف حسبهذا و  ،..."يف تكوين منظمات خيتارو�ا ،احلق ودون ترخيص مسبق ،متييز

  .منها )02(املادة الثانية 

تستبعد أي متييز على  ،املالحظ على هذه املادة أ�ا جاءت بصياغة عامة ومطلقةإن         

وتؤكد على عدم خضوع إنشاء  ،أو وظيفة عامة ،أساس املهنة سواء كانت تابعة لقطاع خاص

  .1أي إجراء قانوينإال أن هذا ال يعين إعفائها من  ،النقابات للسلطة التقديرية لإلدارة

يستلزم ممارسته يف إطار منظمة نقابية تعرب عن  ،فاحلق النقايب مقرر ومكفول ،اً إذ        

ترتكز يف تأسيسها على  ،تطلعات املوظفني املشروعة كسالح هلم يف مواجهة تعسف املستخدم

                                                           

  .404 ، ص2016، مكتبة الوفاء القانونية، مصر، 1 ثوابيت إميان رميا سرور، ممارسة احلق النقايب يف التشريع اجلزائري، ط 1
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ختضع إىل  حبيث ال ،حرية التكوين دون قيود أو استثناءات بصفة مستقلة عن السلطة العامة

فقد يتحول مبدأ احلرية النقابية إىل جمرد كلمات جوفاء يف حال كان  ،1إذن أو ترخيص مسبق

أو  ،سواء يف املراحل األوىل قبل إنشاءها ،هناك إلزام ملؤسسي النقابة باحلصول على إذن مسبق

  .  2أو أثناء متتعها بالشخصية القانونية ،يف مراحل تكوينها

   .جزائريــــــال موقف المشرع -ثانياً 

ا مل تبعاً و  ،املشرع اجلزائري اعرتف باحلرية النقابية يف الدساتري املتعاقبة أن عرفنا سابقاً         

املتعلق بكيفيات ممارسة احلق النقايب املعدل  14-90صدر القانون  ،1989جاء يف دستور 

  .املعايري الدوليةالذي يعد القانون األقرب لتكريس احلرية النقابية وفق و  ،واملتمم

املتضمن القانون األساسي العام للوظيفة العمومية جنده نص  03-06وبالرجوع إىل األمر        

ما يعين  3،"ميارس املوظف احلق النقايب يف إطار التشريع املعمول به" :منه على أن 35يف املادة 

نص املنظم هلذا احلق وهو أنه أحال تنظيم ممارسة احلق النقايب بالنسبة للموظف إىل عموم ال

  .السالف الذكر 14-90القانون 

يتضح  ،يف الفصل األول سابقاً ومن خالل دراستنا لشروط وإجراءات تأسيس النقابة         

أن املشرع اجلزائري ألزم املؤسسني بإيداع تصريح بالتأسيس لدى جهة إدارية خمتصة متمثلة يف 

كإجراء وقائي من أجل إعالمها مبمارسة النشاط   ،حلالةالوايل أو الوزير املكلف بالعمل حسب ا

 ،إال أنه أغفل باملقابل النص على اإلجراءات املتبعة يف حالة رفض التصريح بالتأسيس .النقايب

وكيف يفسر هذا السكوت هل هو  ،أو يف حالة سكوت اإلدارة وانقضاء أجل الثالثون يوماً 

  رفض أم قبول ضمين ؟

يتبني أن املشرع اجلزائري احرتم مبدأ تأسيس النقابة دون ترخيص مسبق  ،بناء على ذلك        

  إال أنه  ،إن كان يبدو جمرد تصريح شكليو  ،حيث ربط اعتمادها مبوافقة اإلدارة ،فقط ظاهرياً 

  ما دامت اإلدارة تتمتع بسلطة منح اإلذن بتأسيس النقابة أو ،يعترب ترخيصاً مسبقاً ضمنياً 

                                                           

قسم  ،ختصص قانون عام معمق ،مذكرة ماسرت ،"الضمانات والقيود"املمارسة النقابية يف الوظيفة العمومية  ،لياس بكاكرةإ 1

  .04 ص ،2018/2019 ،اجلزائر ،جامعة العريب بن مهيدي بأم البواقي ،قوق والعلوم السياسيةكلية احل،  احلقوق

  .61 ص ،املرجع السابق ،مسغوين زكريا 2

  .املذكور سابقاً  03-06من األمر ) 35(املادة  3
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  .1اءرفضه دون تدخل القض
  

   .ةـــحرية إدارة المنظمة النقابي: يــــــالفرع الثان

والذي يرتتب  ،إن االعرتاف بالشخصية املعنوية للمنظمة النقابية يعين وجودها القانوين        

عليه آثار قانونية من بينها االستقالل اإلداري واملايل، إذ ال بد للنقابة كمنظمة من وضع تنظيم 

  . نيات مالية للقيام بوظائفها وحتقيق أهدافهاوتوفر إمكا ،داخلي

  :االستقالل اإلداري - أوالً 

 ،ويعين ذلك استقالليتها يف إعداد أنظمتها الداخلية ،املنظمة النقابية حبرية إدار�ا تتمتع       

دون تدخل من أطراف خارجية عن  ،وكذا إعداد برامج عملها وتنظيم نشاطا�ا ،وتسيريها

املتعلقة باحلرية النقابية وممارسة حق التنظيم  1948لسنة  87ما أكدته االتفاقية وهذا . النقابة

ملنظمات العمال وملنظمات أصحاب العمل احلق  -1" :بنصها على أنه )03( يف ماد�ا الثالثة

ويف تنظيم إدار�ا  ،ويف انتخاب ممثليها حبرية كاملة ،يف وضع دساتريها ولوائحها اإلدارية

متتنع السلطات العامة عن أي تدخل من شأنه أن يقيد  -2 . إعداد برامج عملهاويف ،ونشاطها

منها على  )08(وقد نصت ذات االتفاقية يف املادة  ."هذا احلق أو أن يعوق ممارسته املشروعة

أن حيرتم العمال وأصحاب العمل القوانني الداخلية للبلد شرط أن ال متس هذه األخرية 

  2.االتفاقية بالضمانات املقررة يف

اخلاصة حبماية حق التنظيم النقايب وإجراءات حتديد شروط  151أما االتفاقية رقم         

قد جاءت حلماية املوظفني من كل أشكال التدخل اليت  ،االستخدام يف اخلدمة العامة

 -1" :منها )05(تستهدف وضع منظما�م النقابية حتت سلطة املستخدم فقد ورد يف املادة 

تتمتع   -2 .ع منظمات املستخدمني العموميني باالستقالل الكامل عن السلطات العامةتتمت

منظمات املستخدمني العموميني باحلماية الكافية من أي تدخل من جانب سلطة عامة  يف 

وبوجه خاص تعترب األعمال الرامية إىل تشجيع إقامة  -3 .إنشائها أو سري عملها أو إدار�ا

أو إىل دعم منظمة للموظفني  ،العموميني حتت سيطرة سلطة عامة منظمات املستخدمني

                                                           

  . 8 -7ص  ،السابقاملرجع  ،إلياس بكاكرة 1

  . ة النقابية وممارسة حق التنظيماملتعلقة باحلري 87من االتفاقية  08و 03املادتني  2
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مبثابة تدخل  ،العموميني باملال أو بأي طريقة أخرى �دف إخضاعها لسيطرة سلطة عامة

  1."مبفهوم هذه املادة

وجيب يف ممارسة النقابة  ،للمنظمة النقابية حرية تامة يف إدارة شؤو�ا الداخلية ،اً إذ        

ويعين ذلك وجود نوع من الرقابة على أعماهلا  ،إلدارية بكل حرية احرتام القواننيلشؤو�ا ا

جيب أن متارس بواسطة  ،وحىت تتسم هذه الرقابة باحلياد واملوضوعية. للتأكد من احرتام القوانني

والتحقيق يف املسائل  ،والتشريع  الذي مينح السلطة اإلدارية حق الرقابة كيفما تشاء ،2القضاء

  .3اخلية يعترب منافيا ملبادئ احلريةالد

أما على الصعيد الوطين فالقانون اجلزائري اعترب أنه ومبجرد  ،هذا على الصعيد الدويل       

وتسلمها وصل  ،توفر الشروط القانونية وإيداع ملف النقابة لدى اهليئات العمومية املختصة

حسب ما جاء يف املادة  ،املعنويةتسجيل تصريح التأسيس تكتسب املنظمة الشخصية النقابية 

تكتسب املنظمة النقابية الشخصية املعنوية ": واليت تنص على أنه 14-90من القانون  16

    .4"أعاله 08واألهلية املدنية مبجرد تأسيسها وفقا للمادة 

مل يتضمن  ،ومتاشيا مع ما ورد يف االتفاقيات الدولية ذات الصلة بالشأن النقايب         

يف ذلك ما يقتضيه مبدأ حرية  مواكباً  ،ريع النقايب اجلزائري قواعد قانونية لتنظيم إدارة النقابةالتش

إدارة النقابة وتسيريها باستثناء بعض املواد اليت تضمنت الشروط الواجب توفرها فيمن يتوىل 

أن حرية اإلدارة وهذا معناه  ،اإلدارة أو البيانات اليت حتويها الوثائق واجبة اإليداع عند التكوين

   .5والتسيري مرتوكة للمنظمة النقابية يف حد ذا�ا

   :يـــــــــاالستقالل المال -ثانياً 

ا قانونًا ذمة مالية تثبت هل ،مبجرد اكتساب املنظمة النقابية الشخصية االعتبارية         

مبعىن أن  ؛نقابيةوالذمة املالية املستقلة تقتضي وجود موارد مالية خاصة للمنظمة ال ،مستقلة

                                                           

  . اخلاصة حبماية حق التنظيم النقايب وإجراءات حتديد شروط االستخدام يف اخلدمة العامة 151من االتفاقية رقم  05املادة  1

  .140، ص 2000، دار النهضة العربية، مصر، 2 ، ج"عالقات العمل اجلماعية" أمحد الربعي، الوجيز يف القانون االجتماعي 2

   .67 ، ص1998، مكتبة اإلسكندرية، مصر، -دراسة مقارنة-إبراهيم حلمي، الدميقراطية النقابية  3

  .املذكور سابقاً  14-90من القانون  )16(املادة  4

  .12ص  ،املرجع السابق ،إلياس بكاكرة  5
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عن  تكون هلا ميزانيتها اخلاصة اليت تتضمن جانيب اإليرادات والنفقات، وأن تكون مستقلة مالياً 

حلماية حق التنظيم وإجراءات حتديد شروط  151وقد أكدت االتفاقية رقم . 1السلطة العامة

  .ة السابقة الذكراالستخدام يف اخلدمة العامة على ذلك يف الفقرة الثالثة من ماد�ا اخلامس

فاألصل العام يف تدخل السلطة اإلدارية هو أن ال يتعدى موافا�ا بالتقارير املالية  ،إذاً       

وطلب البيانات املالية  ،أما اإلطالع على حسابات النقابة ،ما تكون سنوية واليت غالباً  ،الدورية

أمواال عامة يعترب تعد على والذهاب إىل أبعد من ذلك باعتبار أموال النقابة  ،يف أي وقت

  .2االستقاللية املالية للنقابة

االشرتاكات  ،رسم االنضمام: وللنقابة عدة قنوات تتحصل منها على الدعم املايل وهي      

مداخيل  ،األرباح املتحصل عليها من املطبوعات ،اهلبات والتربعات ،الشهرية لألعضاء

اإلعانات احملتملة اليت  ،بعد موافقة اجلهات املختصةامللتقيات والندوات اليت تقيمها النقابة 

األرباح الناجتة عن استثمار أموال النقابة فيمكنها استثمار أمواهلا يف  ،تقدمها الدولة للنقابات

  .3حدود ما يسمح به القانون

وبالنسبة للمشرع اجلزائري فقد حظر أي متويل للمنظمة النقابية كيفما كان نوعه من        

وهذا حسب الفقرة الثانية من املادة اخلامسة من القانون  ،4أي جهة ذات طابع سياسيطرف 

 :واليت جاء فيها ،املتعلق بكيفيات ممارسة احلق النقايب املعدل واملتمم السالف الذكر 90-14

وال  احلصول على  ،وال ميكنها االرتباط هيكليا أو عضويا بأي مجعية ذات طابع سياسي"...

حتت  ،هبات أو وصايا كيفما كان نوعها من هذه اجلمعيات وال املشاركة يف متويلهاإعانات أو 

  .5 ..."من هذا القانون  30و 27طائلة تطبيق األحكام املنصوص عليها يف املادتني 

                                                           

راه ختصص قانون عام، كلية احلقوق والعلوم ، أطروحة دكتو )دراسة مقارنة(مؤدن مامون، اإلطار القانوين لنشاط املنظمات املهنية  1

  .  330، ص 2015/2016السياسية، جامعة أيب بكر بلقايد تلمسان، اجلزائر، 

  .117ص  ،املرجع السابق ،مسغوين زكريا 2

  .18ص  ،املرجع السابق ،إلياس بكاكرة 3

  .119ص  ،املرجع السابق ،عصام طواليب الثعاليب 4

   .السابق الذكر 14-90من القانون  05/02املادة  5
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 تتكون" :من نفس القانون واليت نصت على أنه 24وحدد باملقابل موارد النقابة يف املادة       

  :نقابية منموارد املنظمات ال

 اشرتاكات أعضائها. 

 املداخيل املرتبطة بنشاطا�ا. 

 اهلبات والوصايا. 

 اإلعانات احملتملة للدولة". 

سلطة كما علق قبول اهلبات والوصايا من منظمات نقابية أو هيئات أجنبية مبوافقة ال         

  1.العمومية املختصة 

عمومية على مالية النقابة يف هذه احلالة جمرد تعد الرقابة اليت متارسها السلطات الو  هذا        

رقابة وصائية �دف إىل التحقق من مصدر ومبلغ األموال واتفاقها مع هدف املنظمة النقابية 

  .2والضغوط اليت قد تنشأ تبعا لتقبلها

ويف  ،حرية إدارة شؤو�ا اإلدارية املاليةكفلت للنقابة االتفاقيات الدولية  يتضح إذًا أن        

 ،اليت تراقب التصرفات ومدى مطابقتها للقانون ،نفس الوقت تكفل ضرورة تطبيق قوانني البالد

وجيب أن تكون الرقابة يف هذه احلالة بواسطة السلطة القضائية ضمانا للحياد ومحاية للحرية 

  .  3النقابية

   .حل التعسفيـــــة النقابة ضد الـــــحماي: الفرع الثالث

النقابات عن الدولة ال يكتمل مبجرد أن يكون تأسيسها غري خاضع ألي  إن استقالل       

ذلك ألن حل  ،بل جيب أن يشمل حاالت حل النقابة أيضاً  ،تدخل من السلطة اإلدارية

فال يكفي أن يسمح بإنشاء النقابات  ،باحلرية النقابية وثيقاً  النقابة قرار خطري يتصل اتصاالً 

بل يتطلب األمر عالوة على ذلك محاية النقابة من  ،اإلدارية وإدار�ا مبنأى عن تدخل اجلهة

                                                           

  .املذكور سابقاً  14-90من القانون  26نظر املادة ا 1

  .  وما بعدها 404مرجع سابق، ص  ممارسة احلق النقايب يف التشريع اجلزائري، ثوابيت إميان رميا سرور، 2

  .119ص  ،املرجع السابق ،مسغوين زكريا 3
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يف اآليت  طرقسنتو . خطر حلها أو شل نشاطها عن طريق إقصاء القيادات النقابية بقرار إداري

  .ماية املنظمة النقابية من تعسف السلطة يف املواثيق الدولية ولدى املشرع اجلزائريحل

  .ةـــــــليحل النقابة في المواثيق الدو  - أوالً 

اخلاصة باحلرية النقابية ومحاية التنظيم النقايب  87كرست املادة الرابعة من االتفاقية رقم        

 ،محاية للمنظمات النقابية من أي إيقاف أو حل تعسفي ،مبدأ عدم جواز حل النقابة إدارياً 

أصحاب العمل  ال جيوز للسلطة اإلدارية حل منظمات العمال ومنظمات" :بنصها على ما يلي

  1".أو وقف نشاطها

فقرار التوقيف هو مبثابة إجراء  ،ننوه إىل ضرورة التفرقة بني حل النقابة وتوقيف نشاطها        

على طلب السلطة اإلدارية املعنية يف حال  بناءً  ،حتفظي مؤقت تتخذه اجلهة القضائية املختصة

أو احنرافها عن األهداف املسطرة يف قانو�ا  ،إخالل النقابة بالقوانني املعمول �ا يف هذا الشأن

  .2أما إجراء احلل فهو إجراء الحق إلجراء التوقيف ويؤدي إىل إ�اء حياة التنظيم ،األساسي

إذ  ،وتعد هذه احلماية من اإليقاف أو احلل ضمانة مكملة حلق تأسيس املنظمة النقابية        

باحلل أو  أو يصبح مهدداً  ،السلطات اإلداريةال قيمة حلق التأسيس إذا كان يظل حتت رمحة 

ليس على ومن الواضح أن احلظر منصب على احلل الذي متارسه السلطات اإلدارية و  ،اإليقاف

وإمنا ميكن مساءلة  فقد ذهب بعض املفكرين إىل أنه جيب عدم حل النقابة مطلقاً  ،احلل مطلقاً 

وقد وجد من ممثلي احلكومات من  ،فسهادون املساس باهليئة ن القيادات وحماكمتها قضائياً 

حبيث ميكن حل وإيقاف النقابات بإجراء  04يطلب يف منظمة العمل الدولية بتعديل املادة 

وقد  ،إداري يف حال اشتغلت بعمل غري قانوين مع منحها حق استئناف هذا القرار أمام احملاكم

  .3رفض هذا االقرتاح بأغلبية ساحقة

                                                           

  نقابية ومحاية التنظيم النقايباخلاصة باحلرية ال 87من االتفاقية رقم ) 04(املادة  1

أمحية سليمان ، قانون عالقات العمل يف التشريع اجلزائري ، حماضرات ألقيت على طلبة سنة ثالثة ليسانس ، قسم القانون  2

  . 93 ص ، 2014/2015،  01اخلاص ، كلية احلقوق ، جامعة اجلزائر 

  .170ص  ،املرجع السابق ،مسغوين زكريا 3
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عن  توضح أن حل النقابة اختيارياً  ،1يت أرستها جلنة احلريات النقابيةومن املبادئ ال        

طريق مجعيتها العمومية أو بقوة القانون الستحالة مواصلة النشاط النقايب ألحد األسباب اليت 

إمنا املقصود باحلل التعسفي ذلك  ،ملبدأ احلرية النقابية ال يعد تعسفيًا وال خمالفاً  ،يقرها القانون

  .2ذي يتم عن طريق السلطة اإلداريةاحلل ال

   :جزائريـــــحل المنظمة النقابية في التشريع ال -ثانياً 

وهذا حسب  ،أو قضائياً  حصر املشرع اجلزائري حل النقابة يف طريقتني فقط إما إرادياً         

جاء  واليت ،املتعلق بكيفيات ممارسة احلق النقايب 14-90من القانون ) 28(ما جاء يف املادة 

فقد خول  ،"و يعلن عن حلها بالطرق القضائيةأ ميكن أن حتل املنظمة النقابية إرادياً ": فيها

للقانون األساسي الذي  وفقاً  هم احلق يف حل املنظمة النقابية إرادياً و ألعضاء النقابة أو مندوب

املطة  )21( وفق ما جاء يف املادة وذلك ،ألزم تضمينه أحكام احلل اإلرادي حتت طائلة البطالن

جيب أن يذكر القانون األساسي للمنظمات النقابية حتت طائلة " :واليت نصت بأنه ،األخرية

 القواعد اليت حتدد إجراءات حل التنظيم النقايب إرادياً  - : ... األحكام التالية ،البطالن

  ".والقواعد اليت تتعلق بأيلولة املمتلكات يف هذه احلالة

يعلن أعضاء التنظيم النقايب أو مندوبوهم املعنيون " :على أن مت النص )29(ويف املادة         

  ".لألحكام املنصوص عليها يف القانون األساسي طبقاً  حل منظمتهم النقابية إرادياً  قانوناً 

 31و 30وفق ما جاء يف املادتني  وقد مسح املشرع اجلزائري حبل املنظمة النقابية قضائياً         

ميكن أن يطلب من اجلهات القضائية " :على أنه 30حبيث تنص املادة  ،14-90من القانون 

للقوانني املعمول  خمالفاً  املختصة حل املنظمة النقابية بالطرق القضائية إذا كانت متارس نشاطاً 

  ".أو غري منصوص عليه يف قوانينها األساسية ،�ا

                                                           

�دف حبث ما  1951عام   117مبوجب قرار جملس إدارة منظمة العمل الدولية يف دورته رقم  أنشئتلنقابية جلنة احلريات ا 1

ويبلغ عدد أعضائها  ،يشكل جملس اإلدارة هذه اللجنة من بني أعضائه ،يصل جملس اإلدارة من شكاوى خبصوص احلرية النقابية

كل من ا�موعات   احتياطيني عن 3أعضاء أصليني و 3 أن هناك مع اإلشارة إىل ،مناوبني 09أصليني و 09عضوا منهم  18

انظر  .جتتمع هذه اللجنة ثالث مرات يف السنة لبحث الشكاوى. خللق التوازن) احلكومات وأصحاب العمل والعمال(الثالث 

  .137، ص مناصرية مسيحة، املرجع السابق :في ذلك

   .173ص  ،املرجع السابق ،مسغوين زكريا 2
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قبل اجلهات القضائية املختصة  يعلن عن احلل القضائي من" :على أنه 31وتنص املادة       

  ."على دعوى من السلطة العمومية أو من أي طرف معين آخر بناءً 

و�ذا جند أن املشرع اجلزائري متفق مع ما جاء يف االتفاقيات الدولية خبصوص حل        

ي لذاحلل اإلداري ا مستبعداً  ،أو قضائياً  فقد حصر حلها بطريقتني ال غري إما إرادياً  ،النقابة

  .غالباً  ويرجح أن يكون تعسفياً  ،يكون من طرف السلطة اإلدارية
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  .يـــالضمانات المقررة للموظف العمومي في المجال النقاب: يــــــالمطلب الثان

ال بد من إحاطته بضمانات عملية متكن  ،من أجل أن ميارس احلق النقايب فعلياً         

وتتمثل هذه الضمانات يف حرية  ،ضمن له احلرية النقابية الفعليةاملوظف من القيام به بشكل ي

وعدم التمييز بني املوظفني  ،)ولاألفرع ال( االنضمام من عدمه للنقابة وحرية االنسحاب منها

  ).ثالثالفرع ال( وكذلك محاية ممثليهم النقابيني ،)ثاينالفرع ال(بسبب االنتماء النقايب 

  .من عدمه للنقابة وحرية االنسحاب منها حرية االنضمام: الفرع األول

مفاد هذه الضمانة هو متكني املوظفني العموميني من القدرة على االنضمام أو عدمه         

   .ويف التشريع اجلزائري ،يف املواثيق الدولية ونتطرق لذلك ،إىل النقابات أو االنسحاب منها

   :حرية انضمام الموظف للنقابة من عدمه - أوالً 

دون  ،إن احلق النقايب من جانبه الفردي يفرتض فيه أن ميارسه املوظف العام بكل حرية       

مع املعايري الدولية ذات  وهذا متاشياً  ،سواء بصورة مباشرة أو غري مباشرة ،أي ضغط أو توجيه

  .1الصلة بالشأن النقايب

 محاية حق التنظيمالنقابية و  املتعلقة باحلرية 1948لسنة  87فبالرجوع إىل االتفاقية رقم        

جندها تكرس حرية املوظف العمومي يف االنضمام واالخنراط من عدمه يف  ،املذكورة سابقاً 

بشرط  ،وكذلك احلق يف االنضمام إليها "... :املنظمة النقابية اليت خيتارها يف ماد�ا الثانية

ذه احلرية سوى القيد املستمد من ومل تورد املادة أي قيود على ه". التقيد بلوائح هذه املنظمات

  .  حرية املنظمة النقابية يف تنظيم هذه املسألة من خالل قوانينها األساسية

وهي  ،من خالل هذه املادة نستشف بأن احلرية النقابية هي قبل كل شيء حرية فردية       

يف تكوين  يتمثل البعد اإلجيايب يف حق املوظفني العموميني ؛تتضمن بعدين إجيايب وسليب

ويتمثل البعد السليب يف حرية  ،منظمات نقابية واالنضمام إليها مبحض إراد�م واختيارهم احلر

كما أن فرض . الفرد يف عدم االنضمام أو االنتساب إىل املنظمات النقابية أو االنسحاب منها

                                                           

  .44ص  ،املرجع السابق ،بكاكرةإلياس  1



 مية ومعيقات تحقيقهاضمانات الحرية النقابية في الوظيفة العمو  :الفصل الثاني

 

 
57 

 

للحرية  اً صارخ العضوية النقابية بقوة القانون أو بضغط من السلطة العمومية يعد انتهاكاً 

  .1النقابية

اخلاصة حبماية حق التنظيم النقايب  1978لسنة  151وقد أكدت االتفاقية رقم        

 )04( على هذه احلرية يف ماد�ا الرابعة ،وإجراءات حتديد شروط االستخدام يف اخلدمة العامة

لى صعيد توفر للموظفني العموميني محاية كافية ضد أي أعمال متييزية ع" :بنصها على أن

وتطبق هذه احلماية بوجه خاص على األعمال  ،استخدامهم تستهدف املساس حبريتهم النقابية

  :ىـــــاليت ترمي إل

  إخضاع استخدام املوظفني العموميني لشرط عدم انضمامهم إىل إحدى منظمات املوظفني

  .العموميني النقابية أو ختليهم عن عضويتها 

 ه بسبب عضويته يف إحدى منظمات املوظفني فصل موظف عمومي أو اإلساءة إلي

  ."العموميني أو بسبب مشاركته يف األنشطة العادية هلذه املنظمة

أعطى املشرع اجلزائري احلق ألي مواطن يف  ،وتطبيقا ملا جاء يف االتفاقيات واملواثيق الدولية     

جبا�م وشروط االخنراط وقد ترك تنظيم حقوق األعضاء ووا ،االنضمام إىل النقابة اليت خيتارها

اخلاص بكيفيات ممارسة احلق النقايب إىل القانون  14- 90للقانون  واالنسحاب واإلقصاء طبقاً 

  .ملبدأ احلرية النقابية األساسي لكل منظمة نقابية تكريساً 

ويعترب حق املوظف يف االنضمام إىل النقابة من عدمه باختياره دون أن يلحقه من جراء       

يف مواجهة املستخدم  ويقوم هذا احلق أساساً  ،القاعدة الرئيسية للحرية النقابية ،ررذلك أي ض

فقد نصت املادة الثالثة  ،2الذي قد يلجأ إىل الضغط على املوظف حىت ال ينضم إىل النقابة

 ،من جهةحيق للعمال األجراء " :يف هذا الشأن على أنه 14-90من القانون  )03(

 حراً  ينخرطوا اخنراطاً  وأن يكونوا هلذا الغرض تنظيمات نقابية أ ،ىواملستخدمني من جهة أخر 

                                                           

  .83ص  ،املرجع السابق ،عبد ا�يد صغري بريم 1
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يف منظمات نقابية موجودة شريطة أن ميتثلوا للتشريع املعمول به والقوانني األساسية هلذه  وإرادياً 

  1".املنظمات النقابية

ذات  ويتضح من نص املادة أن املشرع اجلزائري اعتمد ما جاءت به املواثيق الدولية       

وكفل للموظف العام حرية االنضمام إىل النقابة اليت خيتارها وأحال شروط االنضمام  ،الصلة

  .واالنسحاب إىل القانون األساسي للمنظمة النقابية

   :ةـــــحرية انسحاب  الموظف العام من المنظمة النقابي -ثانياً 

اليت خيتارها بكل حرية أو عدم إذا كان من حق املوظف العمومي االنضمام إىل النقابة         

جيوز لكل  اً إذ .يف االنسحاب منها مىت شاء بإرادته احلرة كذلك فله احلق أيضاً  ،االنضمام إليها

ويعترب ذلك إ�اء ملدة العضوية بإرادته املنفردة ألن  ،عضو أن ينسحب من النقابة يف أي وقت

ال تستطيع رفض هذا االنسحاب  االنسحاب حق للعضو وغري معلق على موافقة النقابة حبيث

  .2أو جتاهله

وإمنا اكتفى  ،ومل ينص املشرع اجلزائري على حق االنسحاب مبوجب نص خاص        

الذي جيب أن ينص على شروط وإجراءات  ،باإلحالة إىل القانون األساسي للمنظمة النقابية

من القانون  21ملادة هذا حسب ما جاء يف نص ا ،االنسحاب من النقابة حتت طائلة البطالن

  .3املتعلق بكيفيات ممارسة احلق النقايب 90-14

وبدراستنا للقانون األساسي والنظام الداخلي للنقابة الوطنية املستقلة ملستخدمي اإلدارة        

جند أن مؤسسي هذه املنظمة النقابية تطرقوا فقط إىل اإلقصاء من النقابة  ،العمومية كنموذج

املتعلق بكيفيات  14-90من القانون  21وبرجوعنا للمادة . ة للعضووالذي يصنف كعقوب

جيب أن يذكر القانون األساسي للمنظمات " :ممارسة احلق النقايب جندها تنص على أنه

   :األحكام التالية ،حتت طائلة البطالن ،النقابية

                                                           

  .السابق الذكر  14- 90من القانون  03املادة  1

  .274ص  ،شربدون سنة ن ،اجلزائر ،جامعة بشار ،جملة البدر ،ضمانات احلرية النقابية يف جانبها الفردي ،مسغوين زكريا 2

  .142ص  ،املرجع السابق ،حرية ممارسة احلق النقايب ،مسغوين زكريا 3
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  1."حقوق األعضاء وواجبا�م وشروط االخنراط واالنسحاب أو اإلقصاء -

يتبني من نص املادة وكأن املشرع خري املنظمة النقابية بني وضع شروط لالنسحاب أو        

فاالنسحاب أمر إرادي ويكون بدون ارتكاب  ،مع أن كال منهما خيتلف عن اآلخر ،اإلقصاء

بينما اإلقصاء يعد عقوبة تلحق العضو يف النقابة  ،أخطاء وإمنا خاضع لإلرادة احلرة للموظف

  .ويكون من طرف املنظمة النقابية عن طريق جلنة تأديبية ،ما ابياً الرتكابه خطأ نق

ومنه فحرية االنسحاب من النقابة تعين أنه ال جيوز منع املوظف العمومي املنتسب إليها         

وإذا كان االنضمام إىل  ،وله أن ميارس هذا احلق مىت شاء وبإرادته احلرة ،من االنسحاب منها

والذي ميكن أن يقبل أو يرفض من قبل املنظمة  ،م عن طريق تقدمي طلباملنظمة النقابية يت

فإن االنسحاب من النقابة ال  ،ويثبت القبول مبنح بطاقة منخرط إلثبات العضوية فيها ،النقابية

كما ال متلك املنظمة النقابية أي سلطة تقديرية يف قبول   ،يتطلب أي إجراءات شكلية خاصة

  .2ال يتعارض مع تسجيل الطلب  الكتايب لالنسحابوهذا  ،االنسحاب من عدمه

    .يـضمانة عدم التمييز بين الموظفين بسبب االنتماء النقاب: يـــــلفرع الثانا

دون تفرقة أو  يقصد مببدأ عدم التمييز ضمان احلرية النقابية للموظفني العموميني مجيعاً       

اجلوهرية اليت تشكل قوام مبدأ احلرية النقابية  ويعترب هذا املبدأ أحد العناصر ،متييز من أي نوع

  .3ذاته

متنع  ،بصيغة عامة وشاملة 1948لسنة  87وقد جاءت املادة الثانية من االتفاقية رقم       

وتؤكد على ذلك يف  1978لسنة  151لتأيت بعدها االتفاقية رقم  ،وتنبذ كل أشكال التمييز

تع املستخدمون العموميون باحلماية الكافية ضد يتم" :حيث جاء فيها) 04(ماد�ا الرابعة 

تنطبق هذه احلماية بوجه خاص على  .أعمال التمييز املضادة للنقابات فيما يتعلق باستخدامهم

  :األعمال اليت ترمي إىل

                                                           

  .السابق الذكر  14-90من القانون  21املادة  1

   .47ص  ،املرجع السابق ،إلياس بكاكرة 2

  .74 ص، املرجع السابق ،حرية ممارسة احلق النقايب ،مسغوين زكريا 3
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  إخضاع استخدام املستخدمني العموميني لشرط عدم انضمامهم إىل إحدى منظمات

  .ضويتهااملستخدمني العموميني أو ختليهم عن ع

  فصل مستخدم عام أو اإلساءة إليه بسبب عضويته إلحدى منظمات املستخدمني

  .1"العموميني أو بسبب مشاركته يف األنشطة العادية هلذه املنظمة

على خلفية تارخيية مفادها أن األعمال التمييزية ضد النقابات     جاءت هذه املادة بناءً     

 ،شروعيتها هو حرية صاحب العمل يف التعاقدوأساس م ،كانت مشروعة يف معظم الدول

أي  ؛وحريته يف توظيف من يريد وكانت التشريعات لعديد الدول حتمي العقد املضاد للنقابة

وعدم االخنراط يف  ،عقد االستخدام الذي يتعهد املوظف مبقتضاه بعدم ممارسة النشاط النقايب

  .2الوظيفة صفوف النقابة وإال عوقب بعدم التوظيف أو التسريح من

ويتضح من نص املادة التأكيد على ضرورة توفري الضمانات الالزمة حلماية املوظف        

سواء قبل التوظيف باشرتاط عدم انضمامه  ،العمومي من أي متييز بسبب ممارسته حلريته النقابية

مبنعه من  أو خالل مساره املهين ،أو ختليه عن عضويته النقابية إذا كان منخرطا فيها ،للنقابة

  .3أو منافع اجتماعية كغريه من املوظفني ،أو متتعه بامتيازات وظيفية ،حقوقه

يف االعرتاف  مع ما جاءت به االتفاقيات الدولية مل يعرف املشرع اجلزائري تأخرياً  ومتاشياً       

املشرع نرى أن  ،06/03وظيفة العمومية يف اجلزائر لقانون ال فطبقاً  ،4باحلق النقايب للموظفني

حيث أورد يف  ،نص يف الفصل األول من الباب الثاين على ضمانات وحقوق املوظف العام

ال ميكن أن يرتتب عن االنتماء إىل تنظيم نقايب أو مجعية أي تأثري على " :أنه 28/1نص املادة 

  ...".احلياة املهنية للموظف 

                                                           

  . ة حبماية حق التنظيم النقايب وإجراءات حتديد شروط االستخدام يف اخلدمة العامةاخلاص 151االتفاقية من ) 04(املادة  1

كلية  أمحد فهمي عبد الوهاب جماهد، احلرية النقابية يف القانون املقارن، رسالة دكتوراه يف القانون، قسم التشريعات االجتماعية، 2

  .  268 ، ص2013احلقوق، جامعة القاهرة، مصر، 

  .48ص  ،املرجع السابق ،ةإلياس بكاكر  3

  . 74ص  ،رسالة ماجستري، املرجع السابق ،حرية ممارسة احلق النقايب ،مسغوين زكريا 4
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ال ميكن بأية حال من األحوال " :من نفس القانون 29إضافة إىل ذلك ما جاء يف املادة       

أن تتأثر احلياة املهنية للموظف املرتشح إىل عهدة انتخابية سياسية أو نقابية باآلراء اليت يعرب 

  1".عنها قبل أو أثناء هذه العهدة

جيب أن ال يتضمن امللف " :أنه من نفس القانون يف فقر�ا الرابعة 93وقد جاء يف املادة        

  ".حظة حول اآلراء السياسية أو النقابية أو الدينية للمعيناإلداري أي مال

املتعلق  14-90كما كفل املشرع اجلزائري ضمانة عدم التمييز من خالل نصوص القانون         

ال جيوز ألحد أن ميارس " :منه على أنه 50حيث نصت املادة  ،بكيفيات ممارسة احلق النقايب

 ،توزيع العملإبان التوظيف واألداء و  ،ته النقابيةأي متييز ضد أحد العمال بسبب نشاطا

وكذلك يف جمال التكوين املهين واملنافع  ،والتدرج والرتقية خالل احلياة املهنية وعند حتديد املرتب

ال جيوز ألحد أن ميارس ضد العمال " :من نفس القانون أنه 51وتضيف املادة ". االجتماعية

  .2"لنقابية ونشاطا�اضغوطا أو �ديدات تعارض املنظمة ا

وهذا يعين أن  ،وردت بصياغة عامة وشاملة" ال جيوز ألحد" استعمال املشرع عبارةإن         

وإمنا يتعداه لكل شخص يتمتع بسلطة  ،حظر التمييز ال يقتصر على املستخدم فقط

  .3"املستخدم

  .ضمانة الحماية القانونية للممثلين النقابيين: الفرع الثالث

ويقصد باحلصانة الضمانات واالمتيازات  ،تمتع املمثلون النقابيون حبصانة قانونيةي       

. املمنوحة لفئات معينة قصد محايتها وتأمني أداء وظيفتها حبرية ودون ضغوط أو إمالءات

 وعليه فاحلصانة ،وليست ميزة شخصية وعدماً  مقررة للوظيفة وجوداً  ،فاحلصانة موضوعية

                                                           

  . املتضمن القانون األساسي العام للوظيفة العمومية 06/03من األمر  29املادة  1

  .املذكور سابقاً  14-90من القانون  51و 50املادتني  2

  .49ص  ،ابقاملرجع الس ،إلياس بكاكرة 3
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 ، قايب هي احلماية املقررة للموظف العمومي الذي تتوفر فيه هذه الصفةالقانونية للممثل الن

  .1مبناسبة أدائه ملهمته النقابية

اخلاصة بتوفري  135وقد كرست القوانني الدولية محاية املمثلني النقابيني يف االتفاقية رقم        

 :ىل منها على أنحيث نصت املادة األو  ،احلماية والتسهيالت ملمثلي العمال يف املؤسسات

 ،مبا فيها التسريح ،يتمتع ممثلو العمل يف املؤسسات حبماية فعلية من أي تصرفات تضر�م"

يف أو اشرتاكهم  ،أو عضويتهم النقابية ،وتتخذ بسبب وضعهم أو أنشطتهم كممثلني للعمال

لرتتيبات  و وفقاً أ ،للقوانني أو االتفاقات اجلماعية القائمة شريطة أن يعملوا وفقاً  ،أنشطة نقابية

  ". أخرى متفق عليها بصورة مشرتكة

فاحلماية العامة تنصب على جمموع املوظفني بغض النظر عن كو�م ممثلني أو جمرد        

من  51و 50املادتني  وهو ما نصت عليه ،2)أعضاء( موظفني ينتمون إىل منظمة نقابية ما

ة هي احلماية املتعلقة باملمثلني النقابيني عند واحلماية اخلاص. ني سابقاً تاملذكور  14-90القانون 

حيث ال يستطيع املستخدم أن يسلط عليهم أية عقوبة مهما   ،قيامهم مبمارسة نشاطهم النقايب

وذلك لتمتعهم عند ممارستهم لوظائفهم النقابية باحلصانة القانونية اليت حتميهم من  ،كان نوعها

ال جيوز للمستخدم أن " :على أنه 90/14لقانون من ا 53إذ تنص املادة  ،تعسف املستخدم

بسبب نشاطاته النقابية عقوبة العزل أو التحويل أو عقوبة  ،يسلط على أي مندوب نقايب

ختتص املنظمات النقابية وحدها مبعاجلة األخطاء ذات الطابع النقايب  .تأديبية كيفما كان نوعها

  ". احملض

ال " :واليت نصت على أنه 30-91مكرر من القانون  53وقد متمت هذه املادة باملادة         

حيق للمستخدم أن يسلط عقوبة العزل أو التحويل أو أية عقوبة تأديبية على أي عضو يف اهليئة 

أعاله بسبب نشاطاته النقابية  40التنفيذية القيادية للهيكل النقايب املنصوص عليه يف املادة 

  ".للتشريع املعمول به وفقاً 

                                                           

داليا زكي قاسم حممود، النشاط النقايب للموظف العام، رسالة دكتوراه يف القانون، كلية احلقوق، جامعة اإلسكندرية، مصر،  1

  . 51، ص 2010

  .85 ص ،2014 ،اجلزائر ،باتنة ،دار قانة للنشر والتجليد ،1ط ،الوجيز يف قانون العمل ،أمحد بنيين 2
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واملالحظ أن املشرع اجلزائري ميز بصريح العبارة بني النشاطات املهنية والنقابية بنص         

خيضع املندوبون النقابيون أثناء ممارستهم نشاطا�م " :القاضية بأن 14-90من القانون  52املادة 

 حيث أكد املشرع على أن احلماية اليت ،"املهنية ألحكام التشريع والتنظيم املتعلقني بالعمل

أي أثناء الفرتة  ؛يتمتع �ا املمثلني النقابيني تقتصر فقط على فرتة قيامهم بنشاطهم النقايب

واليت ميكن ملمثلي املنظمة النقابية أن يقسموها فيما بينهم أو  ،ساعات يف الشهر 10 :ــاملقدرة ب

خارج أوقات وكذلك أثناء قيامهم بنشاطهم النقايب  ،يتنازلوا عنها ألحدهم مبوافقة املستخدم

وال فرق بينهم  ،أما عند قيامهم بنشاطهم املهين فهم ال يتمتعون بأي حصانة أو مناعة. العمل

  .1وبني باقي املوظفني اآلخرين حبيث خيضعون لنفس األحكام املتعلقة بالوظيفة

ويعاد  ،وعدمي األثر ألحكام هذا القانون باطالً  ويعد كل عزل ملندوب نقايب يتم خرقاً       

ومبجرد  ،دماج املعين باألمر يف منصب عمله وترد إليه حقوقه بناء على طلب مفتش العملإ

 14-90من القانون  56إىل  54وتظل أحكام املواد من  .2أن يثبت هذا األخري املخالفة

  .3مطبقة على املندوبني النقابيني طوال السنة اليت تعقب انتهاء مهمتهم النقابية

جند أن املشرع اجلزائري اقتصر على ذكر  14-90من القانون  56ادة من خالل قراءة امل     

وأغفل العقوبات  ،عقوبة العزل فقط وخصها بالبطالن يف حالة خمالفة أحكام القانون

 أو التنزيل إىل املرتبـــة ،مع أ�ا على درجة كبرية من اخلطورة  كعقوبة النقل اإلجباري ،األخرى

  .4قائمة التأهيلأو الشطب من  ،السفلى مباشرة

وخنلص من هذا املبحث إىل أنه رغم إقرار املشرع اجلزائري لضمانات خاصة بالنقابة         

واالعرتاف هلا بالشخصية املعنوية وعدم جواز حلها من قبل  ،كحرية تأسيسها دون ترخيص

تأسيس النقابة مبجرد  فمثالً  ،إال أن معظمها عبارة عن ضمانات صورية فقط ،اإلدارة

 لتصريح يتحول إىل إذن مسبق باشرتاط تسليم وصل تسجيل التصريح بالتأسيس من قبلا

                                                           

  .86ص  ،سابقالاملرجع  ،أمحد بنيين 1

  .14- 90من القانون  56املادة  2

  .14- 90من القانون  57املادة  3

  .للوظيفة العموميةالعام املتضمن القانون األساسي  06/03من األمر  163اطلع على العقوبات التأديبية يف املادة  4
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واعتبار ممارسة النشاط النقايب غري مشروع يف حال غياب  ،الوايل أو الوزير املكلف بالعمل

مثل النقايب، فرغم التنصيص على محايته إال مخبصوص إقرار حصانة قانونية لل وأيضاً . الوصل

ة يف املوضوع مادام املشرع منح املستخدم سلطة تكييف اخلطأ على أنه وظيفي أننا جند ضبابي

  .ومل مينعه من تسليط العقوبات املقنعة على املمثل النقايب ،أو نقايب
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  :يـــالمبحث الثان

   .الوظيفة العمومية قطاع يــــمعيقات الحرية النقابية ف 

  

ولكنها منظمة بقيود تضع  ،ة كحرية عامة هي حرية ليست مطلقةإن احلرية النقابي        

فقد عهد الدستور اجلزائري بصالحية تنظيمها للمشرع وحده لضمان أال  ،حدود ملمارسا�ا

على  جيب أن يكون اهلدف من هذا التقييد هو التنظيم فقط، حفاظاً  إذ ،يبالغ يف تقييدها

  . حريات وحقوق اآلخرينوحىت ال يتم االعتداء على  ،النظام العام

إال أن ممارسة احلرية النقابية جتد عوائق متعددة وعراقيل تواجهها يف  ،ورغم ذلك        

منها ما يصادف النقابات ليعرقل الدفاع عن حقوق ومصاحل  ،اجلانب العملي للممارسة

  . أعضائها املادية واملهنية، ومنها ما يالحق املمثلني النقابيني من مضايقات

وسوف نتناول يف هذا املبحث معيقات احلرية النقابية يف الوظيفة العمومية من اجلانب        

  ).ثاينالطلب امل(ويف اجلانب العملي امليداين  ،)ولاألطلب امل( القانوين
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  .ةــــــــالقيود القانونية للحرية النقابي: المطلب األول

، واحلرية النقابية كأي ملمارستها اً منا تنظم بقيود تضع حدم ألي حرية بإطالقها وإيسلّ  ال        

 14-90يف عدة نصوص قانونية على رأسها القانون حرية وضع هلا املشرع اجلزائري قيود تنظمها 

، وينص على أحكام خاصة كونه ينظم احلرية النقابية يف مجيع القطاعات يف اجلزائربالذي متيز 

  .الواردة عليها بالضمانات املقررة هلا والقيود

كونه  14-90سنتطرق يف هذا املطلب إىل القيود الواردة يف القانون وانطالقًا من ذلك        

وألن هذا القانون ال يغطي كافة  ،)ولاألفرع ال(القانون املنظم لكيفيات ممارسة احلرية النقابية 

 األخرى ذات الصلة باملوضوع جماالت ممارسة احلرية النقابية سنتناول القيود الواردة يف القوانني

  ).ثاينالفرع ال(

  .14- 90القيود الواردة في القانون : الفرع األول

بقيود  املذكور سابقاً  14-90قيد املشرع اجلزائري احلرية النقابية من خالل أحكام القانون       

  .إجرائية وأخرى موضوعية 

  .ةـــــــــالقيود اإلجرائي -أوالً 

نظمة املوالتصريح بتأسيس  ،يود اإلجرائية يف ضرورة عقد مجعية عامة تأسيسيةتتمثل الق        

  :نقابيةال

  :عقد جمعية عامة تأسيسية) أ

إن أول خطوة ملمارسة احلرية النقابية هي اجتماع املوظفني العموميني الراغبني يف تكوين         

وهذا  ،جلمعية العامة التأسيسيةمنظمة نقابية للدفاع عن مصاحلهم املهنية يف إطار ما يسمى با

تؤسس " :واليت جاء فيها ،املذكور سابقا 14-90من القانون  07حسب ما جاءت به املادة 

وهذا قصد املصادقة ". املنظمة النقابية عقب مجعية عامة تأسيسية تضم أعضائها املؤسسني

  . 1واختيار قيادات املنظمة النقابية ،على القانون األساسي

                                                           

  .املذكور سابقاً  14- 90من القانون  07املادة  1
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جيب أن تتوفر يف األعضاء املؤسسني جاءت يف  د اشرتط املشرع اجلزائري شروطاً وق        

ومن بني هذه الشروط شرط توفر اجلنسية  ؛1املذكور سابقا 14-90من القانون  06املادة 

إن يبدو  .سنوات على األقل يف العضو املؤسس )10( عشر اجلزائرية األصلية أو املكتسبة منذ

  .2ألجانب من ممارسة حقهم النقايب بسبب أصلهمهذين الشرطني حيرمان ا

فيه فهذه  سنوات على األقل يعد مبالغاً  )10(كما أن اشرتاط اجلنسية املكتسبة منذ عشر       

وحسب رأي جلنة احلريات النقابية فإن هذا الشرط ميس حبق العمال  ،املدة طويلة جداً 

نتماء إىل الدفاع عن مصاحلهم باإلاألجانب املقيمني بصفة شرعية على أراضي الدولة يف 

  .3خاصة إذا كانوا ميثلون قوة فاعلة يف قطاع ما ،املنظمات النقابية

أن املشرع اجلزائري اقتصر هذا الشرط  نستنتج ،املذكورة أعاله 06إال أنه وباستقراء املادة        

فني األجانب وهذا معناه أن للموظ ،على األعضاء املؤسسني فقط دون األعضاء املنخرطني

وقد  ،ما دام ال يوجد مانع قانوين ،احلق يف االنضمام إىل النقابات واالخنراط فيها بكل حرية

وضع املشرع اجلزائري هذا الشرط كإجراء وقائي حىت مينع األجانب من التكتل وتشكيل قوى 

  .4ضاغطة تؤدي إىل توجيه السياسة االقتصادية للبلد

ألن  ؛بالنسبة للموظفني العموميني رط مل يكن يثري إشكاالً جدير بالذكر أن هذا الش      

من  75اجلنسية اجلزائرية لاللتحاق بالوظيفة العمومية حسب نص املادة  املشرع اشرتط أصالً 

إال أنه بعقد اتفاقيات مع . املتضمن القانون األساسي العام للوظيفة العمومية 03- 06األمر 

  .جانب كفئة األطباء الكوبيني يف ا�ال الصحيدول أجنبية ظهرت فئة املوظفني األ

     من تدخل فإنه يتم بكل حرية ودون ،وبالنسبة إلعداد القانون األساسي للمنظمة النقابية     

وترك ذلك للنقابة بشرط عدم  ،حمدداً  فلم يفرض املشرع منوذجاً  ،السلطة العامة كما سبق ذكره

                                                           

أن يؤسسوا منظمة نقابية  ،أعالهيف املادة األوىل  ميكن لألشخاص املذكورين" :على أنه 14-90من القانون  06تنص املادة  1

  ...."أن تكون هلم اجلنسية اجلزائرية األصلية أو املكتسبة منذ عشر سنوات على األقل) 1 :إذا توفرت فيهم الشروط اآلتية

  .57ص  ،املرجع السابق ،إلياس بكاكرة 2

  .94ص  ،لسابقاملرجع ا ،مناصرية مسيحة 3

  .  90مرجع سابق، ص  ممارسة احلق النقايب يف التشريع اجلزائري، ثوابيت إميان رميا سرور، 4
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من القانون  21على البيانات واألحكام الواردة يف املادة والنص  ،1خمالفة القوانني املعمول �ا

جيب أن يذكر القانون األساسي للتنظيمات " :واليت تنص على أنه ،املذكور سابقاً  90-14

  :األحكام التالية ،النقابية حتت طائلة البطالن

 هدف التنظيم وتسميته ومقره. 

 طريقة التنظيم وجمال اختصاصه اإلقليمي. 

 واملهن والفروع أو قطاعات النشاط املذكورة يف هدفه فئات األشخاص. 

 حقوق األعضاء وواجبا�م وشروط االخنراط واالنسحاب أو اإلقصاء. 

 وكذلك مدة عضويتها ،الطريقة االنتخابية لتعيني هيئات القيادة واإلدارة وجتديدها. 

 القواعد املتعلقة باستدعاء اهليئات املداولة وتسيريها. 

 نظمة النقابية وإجراءات مراقبتهاقواعد إدارة امل. 

 قواعد حسابات املنظمة النقابية وإجراءات مراقبتها واملوافقة عليها. 

  ًوالقواعد اليت تتعلق بأيلولة  القواعد اليت حتدد إجراءات حل املنظمة النقابية إراديا

 2".املمتلكات يف هذه احلالة

سلطة العمومية بكل تغيري يطرأ على القانون وقد ألزم املشرع املنظمة النقابية بإعالم ال      

اليت تلي القرارات املتخذة يف هذا  يوماً  30أو اإلدارة خالل /وهيئات القيادة و ،األساسي

  3.املذكور سابقاً  14-90من القانون  17حسب ما جاء يف املادة وذلك  ،الشأن

  :ســــــيـــالتصريح بالتأس) ب

بيل التنظيمات الوقائية اليت تعمد إليها السلطات العامة يعترب التصريح املسبق من ق      

ويرى بعض الفقه أن هذا النظام أقرب يف . مبمارسة نشاط أو حرية معينة إلعالمها مسبقاً 

على ذلك جيدر و  ،سلبياً  خاصة إذا وقفت السلطة منه موقفاً  ،مضمونه إىل النظام العقايب

وال جيوز هلا منع  ،نشاط أو احلرية فقط من خاللهبالسلطة أن تقف عند حدود العلم مبمارسة ال

                                                           

  . 58ص  ،السابقاملرجع  ،إلياس بكاكرة 1

  . املذكور سابقاً  14-90من القانون  )21(املادة  2

  . املذكور سابقاً  14-90من القانون  )17(املادة  3
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احلرية أو احلد منها إال إذا بدر من القائمني على ذلك النشاط ما يعد من وجهة نظر القانون 

وقد نص املشرع اجلزائري من خالل  ،1بالنظام العام أو اآلداب العامة أو األمن العام إخالالً 

 ،إيداع تصريح التأسيس لدى السلطة العمومية املعنيةعلى ضرورة  14-90من القانون  08املادة 

على  يوماً  30 ويتم تسليم وصل تسجيل التصريح بالتأسيس من قبل السلطة املعنية يف خالل

استيفاء شكليات اإلشهار يف جريدة يومية وطنية إعالمية على  وأيضاً . األكثر من اإليداع

ويرفق التصريح بالتأسيس  .نقابية مؤسسة قانوناً حىت تعترب املنظمة ال ،األقل على نفقة املنظمة

قائمة حتمل أمساء وتوقيع األعضاء : مبلف يشمل 14-90من القانون  09حسب املادة 

ونسختان  ،املؤسسني وهيئات القيادة واإلدارة وكذا حالتهم املدنية ومهنتهم وعناوين مساكنهم

  .2معية العامة التأسيسيةمصادق عليهما طبق األصل من القانون األساسي وحمضر اجل

وهذا يعين  ،إن الطبيعة القانونية للتصريح بالتأسيس ال تتعدى جمرد إعالم السلطة العمومية     

وهذا حسب ما جاءت به االتفاقيات الدولية  ،أنه مبجرد اإليداع تعترب النقابة مؤسسة قانوناً 

اجلزائري أخذ مببدأ حرية تأسيس  إال أن املشرع. الصادرة عن منظمة العمل الدولية ،ذات الصلة

والذي يوحي يف مدلوله " التصريح"باستعماله ملصطلح  ،فقط النقابة دون إذن مسبق ظاهرياً 

   :لكنه يف حقيقة األمر عبارة عن ترخيص مسبق لألسباب التالية ،اللغوي باإلعالم فقط

 لنقابة ممارسة إذ ال ميكن ل ،منح املشرع صالحية التصريح بالتأسيس للسلطة العمومية

والذي يعترب مبثابة  ،مهامها إال بعد حصوهلا على وصل التسجيل من قبل السلطة العامة

ومبفهوم املخالفة يف حالة رفض منح الوصل ال  ،تسب به النقابة الشخصية املعنويةموافقة تك

شرة وبالتايل ال ميكنها مبا ،وال تكتسب الشخصية املعنوية ،تعترب النقابة مؤسسة قانوناً 

 .3نشاطها

 فبإمكا�ا منحه كما ميكنها  ،إن وصل التسجيل خاضع للسلطة التقديرية للسلطة العمومية

 .السكوت

                                                           

  .95-94ص  ،السابق املرجع ،مناصرية مسيحة 1

  .املذكور سابقاً  14-90من القانون  09و 08 املادتني 2

  . 61ص  ،املرجع السابق ،إلياس بكاكرة 3
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 م السلطة العمومية ري تنظيم مسألة التصريح بالتأسيس، كونه مل يلز أغفل املشرع اجلزائ

 ،هاأو تسليم أي وثيقة تثبت إيداع امللف على مستوى مصاحل ،بتسليم وصل التسجيل فوراً 

وبالتايل ففي حالة سكوت اإلدارة فإن أكرب عائق يف وجه األعضاء املؤسسني هو إثبات 

  .1إيداع امللف

  ألن رقابتها يف مثل  ؛واألصل هو تسليمه فوراً  2،لتسليم الوصل يوماً  30منح املشرع مهلة

الفة ويف حال وجود خم ،هذه احلالة ال تتعدى الرقابة الشكلية والتأكد من اكتمال امللف

 33إىل  27للمواد من  وهذا طبقاً  ،فللسلطة املعنية رفع دعوى قضائية واملطالبة حبل النقابة

 .املذكور سابقاً  14-90من القانون 

  ًأن واليت تنص على ،14-90من القانون  16هو نص املادة  ما يؤكد ما قيل سابقا: 

للمادة  وفقاً  ،مبجرد تأسيسها تكتسب املنظمة النقابية الشخصية املعنوية واألهلية املدنية"

فحسب املادة فإن اكتساب النقابة للشخصية املعنوية مرهون باتباع  ،3..."أعاله  08

، ومبفهوم املخالفة فإن ختلف أي شرط من هذه الشروط يؤدي 08الشروط املذكورة يف املادة 

    .4إىل حرما�ا من التأسيس القانوين، واكتساب الشخصية املعنوية

استيفاء شكليات  ،إضافة إىل ما سبق كما ألزم املشرع النقابة العتبارها مؤسسة قانوناً        

 لفقرةاإلشهار يف جريدة يومية وطنية إعالمية على األقل، على نفقتها حسب ما جاء يف ا

  .5املذكورة سابقاً  08األخري من املادة 

   :ةـــــــــــالقيود الموضوعي - ثانياً 

وتقييد قبول اهلبات واهلدايا  ،وعية يف حظر ممارسة النشاط السياسيتتمثل القيود املوض

  .واإلعانات

                                                           

  .  121ممارسة احلق النقايب يف التشريع اجلزائري، مرجع سابق ، ص  ثوابيت إميان رميا سرور، 1

  . املذكور سابقاً  14-90من القانون  08من املادة  02انظر الفقرة  2

  .املذكور سابقاً  14-90من القانون  16الفقرة األوىل من املادة  3

  . 62ص  ،بكاكرة، املرجع السابق إلياس 4

  .املذكور سابقاً  14-90من القانون  08من املادة  03نظر الفقرة ا 5
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  :مارسة النشاط السياسيـــــــــحظر م )أ

اجتاه يرى ضرورة  ؛انقسم الفقه إزاء ممارسة النقابات للعمل السياسي إىل اجتاهني خمتلفني      

لك إىل أن للنقابات وظائف يستند يف ذو  ،مطلقاً  حظر النشاط السياسي للنقابات حظراً 

تقتصر على الدفاع عن مصاحل  ،حمددة تناولتها االتفاقيات الدولية والتشريعات الداخلية

وأن فتح ا�ال للعمل السياسي للنقابات سيؤدي بال ريب إىل حتول  ،أعضائها املادية واملعنوية

يؤدي إىل التفرقة بني  ما ،أماكن العمل إىل ساحات للمبارزة بني خمتلف التيارات السياسية

كما أن ممارسة العمل السياسي للنقابيني جيعلهم يبتعدون عن  ،العمال وتدهور حالة العمل

يف حني  ،أهدافهم املطلبية مما يدفع الدولة إىل حماولة احتوائهم وحتويلهم إىل أدوات لصاحلها

لتدافع عن مصاحل  يرى االجتاه اآلخر أنه ينبغي على النقابات أن تدخل املعرتك السياسي

  . ذلك أن العمل السياسي والنقايب ال ينفصالن ؛الطبقة العمالية

لصعوبة وضع  ما نظراً  وقد ذهبت جلنة احلريات النقابية إىل أن هذه املسألة معقدة نوعاً          

وما هو نقايب، غري أ�ا قدرت بأن احلظر العام ألي نشاط  ،حد فاصل بني ما هو سياسي

وردت ذلك إىل أن احلظر  ،ابات خمالف لروح االتفاقية املتعلقة باحلريات النقابيةسياسي للنق

املطلق قد يطرح مشاكل يف التفسري الذي تعطيه بعض التشريعات للعمل السياسي الذي يتغري 

  .1أو يفتقد إىل الواقعية أو املوضوعية ،من حني آلخر

هذه املسألة، فقد حظر ممارسة صوص خب وجند أن موقف املشرع اجلزائري كان واضحاً         

وذلك  ،2املذكور سابقاً  14-90من القانون  05النشاط السياسي على النقابات مبوجب املادة 

وحظر تلقي أي إعانات  ،حبظر أي ارتباط هيكلي أو عضوي باجلمعيات ذات الطابع السياسي

  .ذات الطابع السياسي غري أنه أجاز االنضمام الفردي للجمعيات ،أو هبات أو وصايا منها

                                                           

  .91-90ص  ،املرجع السابق ،مناصرية مسيحة 1

يز املنظمات النقابية يف هدفها وتسميتها وتسيريها عن أية مجعية ذات تتما" :على أنه 14-90من القانون  05تنص املادة  2

بأية مجعية ذات طابع سياسي وال احلصول على إعانات أو هبات أو وصايا   أو عضوياً  هيكلياً  االرتباطوال ميكنها  ،طابع سياسي

ة النقابية يتمتعون حبرية االنضمام الفردي إىل غري أن أعضاء املنظم. كيفما كان نوعها من هذه اجلمعيات وال املشاركة يف متويلها

  ".اجلمعيات ذات الطابع السياسي
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ويف واقع األمر هناك صعوبة يف التفرقة بني العمل النقايب والعمل السياسي ملا يوجد من        

خاصة وأن نشأة احلركة النقابية يف اجلزائر ارتبطت بالعمل السياسي وكانت  ؛تداخل بني ا�الني

  :ؤالت التاليةوهذا يدفعنا لطرح التسا ،هلا أهداف سياسية أكثر منها مطلبية

  يف امليدان السياسي فقط إذا عارضت السياسة  متدخلةهل تعترب املنظمة النقابية

؟ أو إذا طالبت احلكومة بأن تتبىن برامج تؤدي إىل خلق مناصب عمل  االقتصادية للبالد

  ؟ 1واحتجت على عدم سعيها لتحسني الظروف املعيشية للعمال

االحتاد العام للعمال (عم احلكومة للمنظمة التارخيية أوال يعد د ،لإلجابة عن ذلك        

بشكل واضح للعيان فقط لكو�ا تساند السياسة العامة للحكومة  ومعنوياً  مادياً ) اجلزائريني

  خوضا يف ا�ال السياسي؟

مع أننا  ،وبالتايل فإنه من الصعوبة مبا كان التفرقة بني العمل النقايب والنشاط السياسي        

 ،بأن إبعاد املنظمة النقابية عن العمل السياسي مينحها حرية أكرب يف ممارسة حريتها النقابيةنرى 

  .وإال تضيع هذه األخرية بني التجاذبات السياسية

  :حظر قبول الهدايا والهبات واإلعانات )ب

يشكل موضوع متويل املنظمات النقابية مصدر توتر وصراع مستمر سواء بني املنظمات        

ملا ميثله التمويل املايل من أمهية بالغة لتفعيل نشاط  نظراً  ؛لنقابية ذا�ا أو بينها وبني السلطةا

وما قد ينجر عنه من مساس باستقالليتها من قبل األطراف املمولة هلا  ،املنظمة هذا من جهة

 ،صايا أو إعاناتأو و  ،قد يكون هباتف ؛عدة ويتخذ هذا التمويل أشكاالً  ،من جهة أخرى

وقد أجاز  ،14-90من القانون  24ولقد نص املشرع على موارد املنظمة النقابية املالية يف املادة 

غري أنه اختلف يف تقييدها بالنظر للجهة  ،للمنظمات النقابية تلقي مداخيل متعلقة بنشاطها

 اً فقد ذهب إىل حظر التمويل املايل بأنواعه إذا كان من جهات سياسية حظر  ،اليت تصدر عنها

  .2السالفة الذكر 14-90من القانون  5وهذا بنص املادة  ،مطلقاً 

                                                           

  .92ص  ،، املرجع السابق مناصرية مسيحة 1

  .املذكور سابقاً  14-90من القانون  26و 25، 05نظر املواد ا 2
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د يف حظر التمويل املايل للنقابات من طرف اجلمعيات واملالحظ أن املشرع شدّ        

بينما أخضع اهلبات  ،وذلك ملوقفه السليب من ممارسة النشاط السياسي للنقابات ،السياسية

نظمات النقابية واهليئات األجنبية إىل رقابة السلطات والوصايا واملساعدات الواردة من امل

واليت يتعني عليها أن تتحقق من مصدرها ومبلغها والضغوط اليت تنشأ  ،العمومية املختصة

كما قيد اهلبات والوصايا واإلعانات املثقلة بالشروط بضرورة موافقتها للهدف املسطر  ،عليها

14-90نون يف القانون األساسي للنقابة وأحكام القا
1

إمكانية استفادة  49قد تضمنت املادة و. 

  .2املنظمات النقابية التمثيلية من إعانات من الدولة

املالحظ يف هذه النقطة أن املشرع خص النقابات التمثيلية باإلعانات كو�ا متثل عددا أكرب و  

قل من على األ ٪ 20وذلك ألن صفة التمثيلية ختضع لشروط منها أن تضم  ؛من املوظفني

إال أنه مل حيدد حجم اإلعانة وال كيفية استفادة املنظمات النقابية منها  ،العدد الكلي للموظفني

وهذا جيعل من هذه اإلعانة وسيلة ضغط على  ،بل ترك ذلك للسلطة التقديرية لإلدارة ،بالعدل

  . النقابات يف يد احلكومة

  .الصلةالقيود الواردة في القوانين ذات : يـــــالفرع الثان

  ،بل يتعداه لقوانني أخرى ،إن تقييد احلرية النقابية ال يكمن يف القانون املنظم هلا فقط      

  .كذلك  وحق اإلضراب ،كفرض قيود على حق التجمع والتظاهر

  .القيود الواردة على حرية التجمع والتظاهر -أوالً 

توحة للجميع وحضورها اجتماعات عامة تعقد يف أماكن عامة مف ؛االجتماعات نوعان      

 ،واجتماعات خاصة تعقد يف أماكن مغلقة واملشاركون فيها معروفون ،ال حيتاج بطاقة دعوة

وبالنسبة لالجتماعات النقابية اليت تعقد داخل مقر النقابة األصل فيها أ�ا ال حتتاج إىل إذن 

ة أن حق العمال فقد أقرت جلنة اخلرباء ملنظمة العمل الدولي ،3مسبق أو ترخيص أو إخطار

 87من االتفاقية  03وأصحاب العمل يف تنظيم شؤو�م ونشاطهم املنصوص عليه يف املادة 

                                                           

  .93ص  ،املرجع السابق ،مناصرية مسيحة 1

  .اً املذكور سابق 14-90من القانون  49ادة نظر املا 2

  .72ص  ،إلياس بكاكرة، املرجع السابق 3
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وأنه ال يتفق مع هذه املادة وضع قيود أو حظر، أو حضور أحد  ،يتوقف على االجتماع احلر

 إن ؛موظفي احلكومة االجتماعات النقابية أو اشرتاط اإلخطار عن كل االجتماعات النقابية

حق عقد االجتماعات حبرية هو جزء أساسي من حق املنظمات النقابية يف إدارة شؤو�ا حبرية 

ما يوحي بأنه يقر مبا  ،وبالرجوع للمشرع اجلزائري جنده سكت عن تنظيم هذه املسألة ،1تامة

  . جاءت به مبادئ احلرية النقابية يف هذا الشأن

أما  "... :بأن ررت جلنة احلريات النقابيةأما فيما خيص االجتماعات العامة فقد ق       

ألنه من  ،االجتماعات خارج النقابة فإ�ا ختضع للقوانني املنظمة لعقد االجتماعات العامة

مهمة الدولة احلفاظ على األمن العام يف حالة االجتماعات خارج النقابة وتدخل السلطات 

قد نظم املشرع اجلزائري حرية التجمع و . 2"يف هذه احلالة ال يعترب انتهاكا للحرية النقابية

28-89بالقانون رقم 
وعرف  ،املتعلق باالجتماعات واملظاهرات العمومية املعدل واملتمم 3

 ،متفق عليه ،جتمع مؤقت ألشخاص ..." :االجتماع العمومي مبوجب املادة الثانية منه بأنه

لتحاق به قصد تبادل ينظم خارج الطريق العمومي ويف مكان مغلق يسهل لعموم الناس اال

  4".األفكار أو الدفاع عن مصاحل مشرتكة

  :يــــــوه 28-89وقد قيد املشرع حرية التجمع بعدة قيود نص عليها يف القانون        

   :التصريح المسبق قيد -1

 ،"بتصريح كل اجتماع عمومي يكون مسبوقاً " :من نفس القانون 04فقد جاء يف املادة       

يصرح باالجتماع ثالثة أيام كاملة على األقل قبل تاريخ " :منه 05اخلامسة ونصت املادة 

  .5..."انعقاده

                                                           

   .259أمحد فهمي عبد الوهاب جماهد، املرجع السابق، ص  1

  .72ص  ،املرجع السابق ،إلياس بكاكرة 2

الصادر يف  ،04ر العدد . ج ،يتعلق باالجتماعات واملظاهرات العمومية 1989ديسمرب  31املؤرخ يف  28-89القانون رقم  3

الصادر يف  62ر العدد . ج ،1991ديسمرب  02املؤرخ يف  19-91دل واملتمم بالقانون رقم املع ،24/01/1990

04/12/1991.  

  .نفسه 28-89من القانون ) 02(املادة  4

  .نفسه 28-89من القانون  05، و04املادتني انظر  5
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   :فرض مكان االجتماع -2

ميكن للوايل أو رئيس ا�لس الشعيب " :من نفس القانون على أنه 06حيث نصت املادة       

ريح تغري مكان البلدي أن يطلب من املنظمني خالل األربعة والعشرين ساعة من إيداع التص

عليهم مكان تتوفر فيه الضمانات الالزمة حلسن سريه من حيث النظافة  مقرتحاً  ،االجتماع

كما ال جيوز بأي حال عقد االجتماع يف أماكن العبادة أو يف مبىن   ،"واألمن والسكينة العامة

  .1عمومي غري خمصص لذلك أو عقده يف طريق عام

   :تماعـــــــــــمنع االج -3

ميكن الوايل أو : "مكرر من نفس القانون حيث تنص على أنه 06وهذا مبوجب املادة        

 على األمن العمومي أو إذا تبني جلياً  حقيقياً  من يفوضه منع اجتماع إذا تبني أنه يشكل خطراً 

  .2"مع إشعار املنظمني بذلك ،على حفظ النظام العام أن القصد من االجتماع يشكل خطراً 

 ،مما سبق أن املشرع منح اإلدارة سلطة واسعة يف تنظيم االجتماعات العمومية يالحظ      

 ،فنرى أنه نظم مسألة التصريح املسبق بشيء من التفصيل كإلزام اإلدارة بتسليم الوصل فوراً 

 ،للتصريح بتأسيس منظمة نقابية خالفاً  ،"يسلم على الفور وصل" حيث استعمل عبارة

كما أنه منح السلطة اإلدارة إمكانية تغيري . أن يتضمنها الوصل وتفصيل البيانات اليت جيب

وأضاف هلا صالحية خطرية وهي منع االجتماع حتت مربر . مكان االجتماع املزمع انعقاده

وتشكل هذه الصالحية الستار الذي ختتفي وراءه السلطة اإلدارية . احلفاظ على األمن العام

  . 3رية التجمعلتقييد ح قانونياً  وتتخذ منه أساساً 

وقد عرف  ،حرية التظاهر أيضاً  28-89وباإلضافة إىل تنظيم حرية التجمع نظم القانون        

 ،أو جتمعات األشخاص ،املواكب واالستعراضات "... :منه بأ�ا 15املظاهرات مبوجب املادة 

  :تتمثل يف داً وأورد عليها قيو  ،4"وبصورة عامة مجيع التظاهرات اليت جتري على الطريق العمومي

                                                           

  .املذكور سابقاً  28-89من القانون  08، 06انظر املادتني  1

  . املذكور سابقاً  28-89نون مكرر من القا 06املادة  2

  .74ص  ،املرجع السابق ،إلياس بكاكرة 3

  .املذكور سابقاً  28-89من القانون  15نظر املادة ا 4
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   :الترخيص المسبق) 1

ختضع " :بقوهلا يف فقر�ا الثانية من نفس القانون 15وقد نص عليه صراحة يف املادة        

وهذا يعين أن ممارسة حرية التظاهر تتوقف على قرار ". املظاهرات العمومية إىل ترخيص مسبق

 )08(لب الرتخيص للوايل قبل مثانية كما أوجب املشرع تقدمي ط  ،من اإلدارة قد متنحه أو متنعه

حسب ما جاء يف الفقرة وذلك  ،أيام كاملة على األقل اليت تسبق التاريخ احملدد للمظاهرة

واشرتط أن حيتوي طلب الرتخيص هذا مجلة من  ،من نفس القانون 17األوىل من املادة 

 ،ة إن صح التعبريتعجيزي تضمنت هذه الشروط شروطاً  ،1البيانات نص عليها يف نفس املادة

 وأيضاً  ،واألماكن القادمني منها ،فمن الصعوبة مبا كان حتديد عدد األشخاص املتوقع حضورهم

  . 2حتديد املدة اليت تستغرقها املظاهرة

واملالحظ من خالل استقراء املادة أن املشرع ألزم الوايل بتسليم وصل يثبت إيداع ملف        

 ،يداع ملف طلب تأسيس منظمة نقابيةل النص عليه بشأن إيف حني أغف ،طلب الرتخيص فوراً 

  .3ما يرجح تعمد املشرع عدم النص عليه

  :تغيير مسار المظاهرة) 2

ميكن للوايل أن يطلب من " :هأنبالسابق الذكر  28-89من القانون  18نصت املادة       

در جتوما  .4"هرةاملنظمني تغيري املسلك مع اقرتاح مسلك آخر يسمح بالسري العادي للمظا

مما قد يؤدي إىل سوء  ،اإلشارة إليه أن هذه املادة مل حتدد املدة اليت يطلب فيها تغيري املسلك

كأن يتم تغيري مسار املظاهرة بفرتة وجيزة قبل انطالقها بعد أن سبق اإلعالن عن   ،استخدامها

لذلك   ،وبالتايل إفشاهلا ،ما يؤدي إىل تفويت الفرصة على الراغبني يف االنضمام إليها ،مسارها

                                                           

  .املذكور سابقاً  28-89من القانون  17، 15انظر املادتني  1

  .335ص  ،املرجع السابق ،رمحوين حممد 2

  .78ص  ،املرجع السابق ،إلياس بكاكرة 3

  .املذكور سابقاً  28- 89من القانون  18املادة  4
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كان من األجدر أن يكون الداعي إىل إجراء تغيري مسار املظاهرة هو احلفاظ على النظام العام 

  .1فقط، وإن كان هذا املصطلح عام ويصعب حتديده

   :تحميل المسؤولية المدنية للمنظمين) 3

املسؤولية املدنية عما من نفس القانون على حتميل املنظمني للمظاهرة  20نصت املادة        

 2،وتكون هذه املسؤولية ممتدة من بداية املظاهرة إىل حني انتهائها ،قد يصاحبها من جتاوزات

ولعل خوف املنظمني من إمكانية حتمل مسؤولية ما قد حيدث أثناء املظاهرة من حوادث 

جمون عن أو ألي سبب آخر قد جيعلهم حي ،وجتاوزات ال قبل هلم �ا أو نتيجة تدخل خارجي

  .3للتدخل يف يد اإلدارة يتيح هلا جماالً  كما يعد هذا األمر سالحاً   ،ممارسة حقهم يف التظاهر

   :القيود الواردة على حق اإلضراب - ثانياً 

إال  ،ويعترب وسيلة من وسائل الدفاع عن مصاحلهم ،اإلضراب حق للموظفني العموميني      

نص عليها املشرع يف  ،بقيود إجرائية وأخرى موضوعية بل مقيدً  أنه كباقي احلقوق ليس مطلقاً 

املتعلق بالوقاية من النزاعات اجلماعية يف العمل وتسويتها وممارسة حق  02-90القانون 

  :سنحاول إجيازها فيما يليو . اإلضراب

  :ةــــــــالقيود اإلجرائي -1

  :حىت يقوم املوظفون باإلضراب جيب التقيد بعدة إجراءات موجزها      

  :ى المصالحةــــــــضرورة اللجوء إل )أ

جيب أن يستنفذوا إجراءات املصاحلة املنصوص  ،قبل أن يلجأ املوظفون إىل اإلضراب      

دون أن يتوصلوا إىل حل النزاع  ،يف الفصل األول املذكور سابقاً  02-90عليها يف القانون 

  .4القائم

                                                           

  .336ص  ،املرجع السابق ،رمحوين حممد 1

  .املذكور سابقاً  28-89 القانون من 20املادة نظر ا 2

   .336ص  ،السابقاملرجع  ،رمحوين حممد 3

  .املذكور سابقاً  28-89من القانون  24املادة  نظرا 4
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   :ةـــضرورة عقد جمعية عام )ب

بل جيب أن تعقد مجعية  ،اللجوء إىل اإلضراب فجأة وبطريقة عشوائية قرار ال يؤخذ       

 ،وجود نقابة داخل اإلدارة املعنيةاملوظفني يف حال عدم  رة املندوبني النقابيني أو ممثليعامة مبباد

وتقام هذه اجلمعية يف موقع . وتضم اجلمعية العامة نصف عدد املوظفني املعنيني على األقل

ويتم مناقشة نقاط اخلالف القائمة  ،بعد إعالم الرئيس اإلداري بتاريخ انعقادها ،تادالعمل املع

ويف حال استمرار اخلالف يتم اختاذ قرار الدخول يف إضراب  ،واليت مل يتوصل إىل حل بشأ�ا

  . 1عن طريق اقرتاع سري وبأغلبية املوظفني ا�تمعني

   :اإلشعار المسبق )ج

للجوء إىل اإلضراب وقبل ممارسته جيب إيداع إشعار مسبق باإلضراب بعد اختاذ قرار ا       

حتدد مدة اإلشعار عن طريق  ،وإعالم مفتشية العمل املختصة إقليمياً  ،لدى اهليئة املستخدمة

قد ألزم املشرع ممثلي و . 2أيام ابتداء من تاريخ إيداعه 08وال ميكن أن تقل عن  ،املفاوضة

لغاية وهي منع اإلضرابات  ،دارية املعنية قبل مباشرة اإلضراباملوظفني بإعالم السلطة اإل

أن املهلة املمنوحة  كما  ،الفجائية اليت قد تؤدي إىل االضطرابات على مستوى املرفق العام

لإلدارة قبل سن اإلضراب تعطيها فرصة للدخول يف مفاوضات فعلية مع ممثلي املوظفني مما قد 

كما تسمح هذه املهلة باختاذ اإلجراءات   ،ضرابيسمح بإجياد حل للخالف وجتنب اإل

واالحتياطات الالزمة للحفاظ على أمن وسالمة املنشآت واملمتلكات واحلفاظ على النظام 

  .3من طرف السلطة اإلدارية املعنية ،وتوفري حاجيات املنتفعني من املرفق العام ،العام

  :القيود الموضوعيــــــة -2

  :هناك قيود موضوعية نوجزها فيما يلي ،اإلجرائيةإضافة إىل القيود        

   :االلتزام بعدم عرقلة حرية العمل )أ

                                                           

  .ذكرالسابق ال 02-90من القانون   28-27املادتني  1

   .من نفس القانون 30-29املادتني  2

  .82 ص ،املرجع السابق ،إلياس بكاكرة 3
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أن مينع املوظف أو املستخدم من االلتحاق  عرقلة حلرية العمل كل فعل من شأنه عدي       

ف أو استئناف ممارسة نشاطه املهين بالتهديد أو املناورات االحتيالية أو العن ،مبكان عمله املعتاد

كما يعد احتالل احملالت املهنية للمستخدم من طرف املوظفني . أو االعتداء بأي شكل كان

وقد أجاز املشرع للسلطة اإلدارية اللجوء إىل القضاء الستصدار . املضربني عرقلة حلرية العمل

وتوقع على مرتكيب عرقلة حرية العمل عقوبات تأديبية حيث تعد  ،أمر قضائي بإخالء احملالت

  .  1دون املساس بالعقوبات اجلزائية ،جسيماً  مهنياً  األعمال خطأً  هذه

  :ةـــــــضمان الحد األدنى من الخدم )ب

للحيلولة دون مساس اإلضراب مببدأ استمرارية املرفق العام أو باألنشطة االقتصادية        

رع ضمان احلد األدىن أقر املش ،احليوية أو متوين املواطنني أو باحلفاظ على املنشآت واملمتلكات

إذ  ،يهدف إىل التوفيق بني املصاحل املهنية والصاحل العام تشريعياً  والذي يعترب قيداً  ،من اخلدمة

أو ناتج  ،يتعني تنظيم مواصلة األنشطة الضرورية يف شكل قدر أدىن من اخلدمة بشكل إجباري

  .2عن مفاوضات أو اتفاقيات أو عقود

ألزم املشرع بعض املصاحل يف القطاعات احليوية  ،األدىن من اخلدمة لتطبيق احلد وضماناً         

املصاحل  :نذكر منها 02-90من القانون  38يف املادة  وذكرها حصراً  ،وبقوة القانون به إجبارياً 

املصاحل املرتبطة بسري الشبكة  ،املناوبة ومصاحل االستعجاالت وتوزيع األدوية ،االستشفائية

الكهرباء  بإنتاج املصاحل املرتبطة ،السلكية والالسلكية واإلذاعة والتلفزةالوطنية للمواصالت 

  .3وغريها ،والغاز واملواد البرتولية واملاء ونقلها وتوزيعها

وغري الواردة يف اتفاقية أو  ،)38(وبالنسبة �االت النشاطات غري املذكورة يف املادة          

اإلدارية املعنية حتديد ميادين النشاط اليت تتطلب يتوىل املستخدم أو السلطة  ،عقد مجاعي

                                                           

  .املذكور سابقاً  02-90من القانون  36و ،35 ،34انظر املواد  1

  .املذكور سابقاً  02-90من القانون  37انظر املادة  2

  .املذكور سابقاً  02-90من القانون  38انظر املادة  3
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  ،1وهذا بعد استشارة ممثلي املوظفني ،واملوظفني الضروريني للتكفل به ،القدر األدىن من اخلدمة

  .2كما يعد رفض املوظف القيام بالقدر األدىن من اخلدمة املفروض عليه خطأ مهين جسيم

   :يرـــــــــالتسخ )ج

فإن اهليئة  ،احلد األدىن من اخلدمة كوسيلة لتحديد نطاق اإلضرابإضافة إىل         

على األرواح واملمتلكات وكذا سري  لجوء لعملية التسخري حفاظاً لا قانوناً هلا  املستخدمة خمول

الذين يشغلون  ،وميكن هلا أن تأمر بتسخري املوظفني املضربني. وعمل املرافق العامة واستمرارها

ات العمومية أو املؤسسات العامة مناصب عمل ضرورية ألمن األشخاص يف اهليئات واإلدار 

واملنشآت واألمالك لضمان استمرار املصاحل العمومية األساسية يف توفري احلاجيات احليوية 

 41املادة  به تهذا حسب ما جاءو  ،3أو الذين ميارسون أنشطة الزمة لتمويل السكان ،للبالد

 ،عمال بالتشريع الساري املفعول" :نصت على أنهواليت  ،قاً املذكور ساب 02-90من القانون 

ميكن أن يؤمر بتسخري العمال املضربني الذين يشغلون يف اهليئات واهليئات العمومية أو 

لضمان استمرار  ،املؤسسات مناصب عمل ضرورية ألمن األشخاص واملنشآت واألمالك

وية للبالد أو الذين ميارسون أنشطة الزمة املصاحل العمومية األساسية يف توفري احلاجيات احلي

  ".لتمويل السكان

قد  جسيماً  واعترب املشرع اجلزائري عدم االستجابة ألمر التسخري واالمتثال له خطأً        

       .02-90من القانون  42ت به املادة حسب ما جاء ،4يؤدي إىل عقوبة التسريح من الوظيفة

ويف حالة عدم  ،يبلغ لألطراف املعنية من أجل االمتثال له إدارياً  يعترب قرار التسخري قراراً  ،اً إذ

 ،5االستجابة ميكن لإلدارة اختاذ اإلجراءات اإلدارية املواتية مبا هلا من امتيازات السلطة العامة

                                                           

  .املذكور سابقاً  02-90لقانون من ا 39انظر املادة  1

  .املذكور سابقاً  02-90القانون من  40املادة  انظر 2

  .86ص  ،2008 ،اجلزائر ،الوجيز يف منازعات العمل والضمان االجتماعي، دار العلوم للنشر والتوزيع ،عبد الرمحان خليفي 3

  .87ص ،املرجع السابق ،إلياس بكاكرة 4

  .86ص ،لسابقاملرجع ا ،فييعبد الرمحان خل 5
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إال أن عدم حتديد املشرع لكيفيات وإجراءات القيام بعملية التسخري ينتج عنه ثغرة قانونية 

   .1ضرر من اإلضراب لكسرهيتسرت �ا املت

استعمل املشرع اجلزائري ما يسمى مبوانع اللجوء إىل  ،إضافة إىل هذه القيود الصرحيةو        

أي أنه حدد على سبيل احلصر بعض امليادين  واألنشطة اليت ال ميكن ممارسة حق  ؛اإلضراب

-90من القانون  43ب يف املادة وقد نص على الفئات املمنوعة من اإلضرا ،2اإلضراب فيها

املوظفني املعينني مبرسوم أو املوظفني الذين يشغلون مناصب يف  ،القضاة :نذكر منها ،02

  .وغريهم ،أعوان مصاحل األمن ،اخلارج

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

 ،مذكرة ماسرت يف قانون تسيري املؤسسات ،ضوابط ممارسة حق اإلضراب يف التشريع اجلزائري ،وعزاوي مرمي وفاء ،با عالل حمرزأ 1

  .49ص  ،2018-2017 ،اجلزائر ،جامعة العقيد أمحد دراية أدرار ،كلية احلقوق والعلوم السياسية  ،قسم احلقوق

  .88ص  ،السابقاملرجع  ،فييعبد الرمحان خل 2
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  .للحرية النقابية في الوظيفة العمومية) الميدانية(المعيقات العملية : يـــــــالمطلب الثان

إال أن املنظمات النقابية تصطدم بواقع غري  ،ائري للحقوق النقابيةرغم إقرار املشرع اجلز       

وسنحاول يف هذا املطلب تسليط  ،وهذا نتيجة ما يواجهها من عراقيل ،مشجع ملمارستها

 ،)ولاألفرع ال( الضوء عليها من خالل دراسة املعيقات والعراقيل اليت تعرتض املنظمات النقابية

  ).ثاينالفرع ال( ءهاداواملعيقات اليت تعرتض أ

  .المعيقات العملية التي تعترض المنظمات النقابية: الفرع األول

هناك عدة معيقات وعراقيل خارجية وداخلية تواجهها املنظمات النقابية أثناء ممارستها       

  : سنحاول متييزها فيما يلي ،الفعلية للعمل النقايب

   :ةــــــــالعراقيل الخارجي -أوالً 

  .واملالحقة القضائية ضد النقابات ،مثل يف التدخل اإلداري يف تسيري العمل النقايبوتت      

   :يـــــالتدخل اإلداري في تسيير العمل النقاب -1

عدة تدخالت لإلدارة يف شؤون النقابات  يف جمال احلرية النقابية يف اجلزائر رصد الباحثون      

ولعل أهم ما سجلوه يف هذا  ،أصحاب العمل سواء كان ذلك من احلكومة أو من ،املستقلة

  :الشأن ما يلي

  : معوقات تكوين النقابات )أ

في العديد من ف ،احلق يف تشكيل النقابات بعدة طرق قوضت السلطات اجلزائرية       

عن إصدار وصل التسجيل، ويف حاالت أخرى طلبت من  احلاالت متتنع السلطات تعسفاً 

تعديل نظامها األساسي أو إضافة أوراق جديدة ال يقتضيها  النقابات معلومات إضافية أو

  .القانون

 فمثالً  ،إن عدم احلصول على الوصل حيد من قدرة النقابات على العمل بشكل طبيعي      

مصدر الدخل الرئيسي الذي يسمح  ،بدون وصل ال ميكن للنقابة مجع رسوم العضوية

. مصريف أو رفع دعاوى أمام احملكمةتح حساب وال ميكنها ف. باستئجار مكاتب وتنظيم أنشطة

أوراق  ،وعلى سبيل املثال يف هذا الصدد قدمت نقابة أساتذة التعليم العايل املتضامنني
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 ،وبعد مرور أكثر من عامني مل تتحصل على وصل تسجيلها ،2012يناير  19تأسيسها يف 

 ،2012يوليو  02يف  ،راتقدمت النقابة الوطنية لعمال الربيد وثائق تأسيسها ثالث مكما 

  .1لكن السلطات مل تصدر وصل التسجيل ،2013مارس  03و 2012سبتمرب  13و

حيث  ؛توجد عقبات تعرتض تشكيل االحتاديات والكونفدراليات ويف هذا الشأن أيضاً        

الوطنية املستقلة ملستخدمي اإلدارة العمومية  ضت السلطات العمومية طلب النقابةرف

)SNAPAP( من  02وبأن املادة  ،بذريعة أن حالة النقابة ال ترد يف القانون ،نشاء كونفدراليةإل

الفرع أو القطاع  ،ال تنص سوى على تشكيل نقابة لعمال من ذات املهنة 14- 90القانون 

 )SNAPAP(وندد املكتب الدويل للعمل بإيعاز من  ،وليس على تشكيل كونفدرالية ،النشاط

ألن اإلحتاد العام للعمال اجلزائريني مل يكن  ؛تربها قراءة متييزية للقانون�ذه العراقيل اليت اع

من نفس القانون تذكر بوضوح أن الكونفدرالية  04مع العلم أن املادة  ،لذات القراءة خاضعاً 

  .2ختضع لنفس قوانني املنظمات النقابية

 ،ال تصبح قوة تواجههاالنقابات كي وتكتل  احتاديتبني من ذلك أن السلطات ختشى من       

أن التعددية النقابية املبالغ فيها لدرجة أننا جند يف املهنة الواحدة أو النشاط الواحد عدة  وأيضاً 

وبالتايل إضعاف األداء النقايب، وهذا يصب يف صاحل  ،يؤدي إىل اخلالفات والتضارب ،نقابات

  . السياسة السلطة

  :منع االجتماعات وغلق المقرات النقابية) ب

 جيب على املستخدم أن يضع" :تنص على أنه 14-90من القانون   48رغم أن املادة       

الوسائل الضرورية لعقد  ،أعاله 40لية املذكورة يف املادة حتت تصرف املنظمات النقابية التمثي

يضع املستخدم حتت تصرف املنظمة  .اجتماعا�ا ولوحات إعالمية موضوعة يف أماكن مالئمة

  ".عضوا 150إذا ضمت املنظمة أكثر من  ،مالئماً  ة التمثيلية حمالً النقابي

                                                           

: ، متاح عرب الرابط اإللكرتوين التايل2014يونيو  2تقرير بتاريخ  ،اجلزائر تقويض حقوق العمال ،منظمة هيومن رايتس ووتش 1

www.hrw.org،  17:00: الساعة 05/07/2020مت اإلطالع بتاريخ.  

مؤسسة فريدريش  ،صالح باديس: ترمجة ،-التاريخ احلالة الراهنة و السيناريوهات-زائرالنقابات يف اجل ،ناصر جايب وآخرون 2

  .08ص  ،2020جانفي ) مكتب اجلزائر(إيربت 
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يف تطبيق هذه املادة فالنقابات املستقلة تعاين من  نه ويف الواقع العملي جند إجحافاً أإال        

ما يشكل عائق يف طريق  ،مشكلة قلة أو عدم توفر مقرات مالئمة هلا للقيام باجتماعا�ا

 فعلى سبيل املثال النقابة املستقلة لعمال الرتبية بعد اثين عشرة ،يعيممارسة نشاطها بشكل طب

وطلبات احلصول على مقرات  ،سنة من الوجود ال تتوفر على مقر وطين باجلزائر العاصمة )12(

ورغم أ�ا  ،1990منذ واملقر احلايل يوجد بتيزي وزو . والئية يف واليات تواجدها تلقى الرفض

 05ال متلك إال مخسة مكاتب حملية يف  ،والية 28ومتواجدة يف انتداب  23تتوفر على 

  .كما تؤكد النقابة الوطنية ملمارسي الصحة العمومية على نفس الوضعية. واليات

مارست السلطات  ،وباإلضافة إىل عدم منح مقرات دائمة لصاحل النقابات املستقلة         

 ألسباب غري جدية وغري مؤسسة، فمثالً  ا استناداً العامة أسلوب غلق املقرات املتوافرة التابعة هل

تعرضت النقابة الوطنية املستقلة ملستخدمي اإلدارة العمومية لغلق املقر الوطين لإلحتاد الوطين 

. 1بسبب النزاع حول تسيري اخلدمات االجتماعية 2004ألعوان احلماية املدنية التابع هلا سنة 

ماي  12أصدرت السلطات يف  ،اريب باجلزائر العاصمةومبناسبة تنظيم اول منتدى نقايب مغ

الذي تشغله بشكل دائم النقابة  ،بغلق مقر دار النقابات يف اجلزائر العاصمة قراراً  2010

موقعهم االلكرتوين  وأغلق أيضاً  ،الوطنية املستقلة ملستخدمي اإلدارة العمومية باجلزائر العاصمة

  .2"ام العام من قبل شاغلي املقراإلخالل بالنظ" وذلك ألسباب عدة منها

  : نقص التزويد بالموارد والوسائل) ج 

ميكن للمنظمات النقابية للعمال " :على أنه 14-90من القانون  49تنص املادة          

على الصعيد الوطين أن تستفيد من إعانات الدولة يف إطار التشريع  األجراء األكثر متثيالً 

، إال أنه رغم ذلك فإن جل "والكيفيات احملددة عن طريق التنظيم وحسب املقاييس ،املعمول به

النقابات تعاين من نقص الوسائل املادية واملعنوية املوضوعة حتت تصرفها من طرف السلطة 

وترى النقابات أن النقص يف التزويد بالوسائل  ،ما عدا االحتاد العام للعمال اجلزائريني ،العامة

                                                           

جامعة اإلخوة منتوري  ،45العدد  ،جملة العلوم اإلنسانية ،انتهاك مبادئ استقاللية العمل النقايب يف اجلزائر ،زغموش فوزية 1

  .13ص  ،2016 جوان ،اجلزائر ،قسنطينة

  .14ص  ،املرجع نفسه ،زغموش فوزية 2
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وتتحجج  ،سلطة ملنعها من ممارسة نشاطها النقايب بشكل عاديمن طرف ال اسرتاتيجيةهو 

ني تاملذكور  14- 90من القانون  49و 48السلطة بشرط الصفة التمثيلية الذي تشري إليه املادتني 

وهو ما يسمح  ،هذه الصفة مرتوكة للسلطة التقديرية لصاحب العمل والسلطة اإلدارية ،سابقاً 

ترك  14-90باإلضافة إىل ذلك فإن القانون و  ،ن اإلعانات املاليةهلل حبرمان النقابات املستقلة م

  . 1األمر للسلطات العامة يف منح أو عدم منح الوسائل للنقابات

  : المالحقة القضائية ضد النقابات -2

فتلجأ  ،تعترب اهليئات املستخدمة أن اإلضرابات اليت تشنها النقابات املستقلة غري قانونية       

 كبرياً   وتعد املالحقة القضائية �ديداً . قضائية بغية إيقافها وحماصرة النشاط النقايبللوسيلة ال

فرغم  ،وحلق النقابات يف ممارسة حق اإلضراب املكرس دستورياً  ،لكيفية ممارسة احلرية النقابية

  إال أ�ا تعترب اإلضرابات املعلنة من طرف املنظمات ،ف السلطة حبق اللجوء إىل اإلضراباعرتا

فاستعمل القضاء عدة  ،إضرابات غري شرعية ،النقابية اليت ال تدخل يف حسابات السلطات

  .2مرات من طرف املستخدمني لضرب حركات اإلضراب

اإلضرابات املنظمة من قبل نقابات الوظيفة العمومية سواء يف ظل عدم رغبة  فمثالً        

حالة فشل جوالت احلوار الثنائي بني أو يف  ،السلطات العمومية يف فتح احلوار االجتماعي

أو فشل يف إجراء تسوية أو مصاحلة بشأن نزاعات العمل  ،الوصاية واملنظمات النقابية

تتم حماربتها يف كل مرة عن طريق اللجوء إىل القضاء اإلستعجايل �دف واضح هو   ،اجلماعية

والقرارات القضائية يف  فيأيت إصدار األحكام  ،كسر حركات اإلضراب وتشتيت النضال النقايب

  .3غري حمله يف كثري من األحيان

   :ةـــــــالعراقيل الداخلي - ثانياً 

  :وتتمثل يف العراقيل اليت تواجه املنظمة النقابية داخليا حناول متييز بعضها فيما يلي       

                                                           

    .178 -177ص ،املرجع السابق ،مسعودي أمحد 1

 ،كلية احلقوق  ،شعبة القانون العام فرع القانون الدستوري ،رسالة دكتوراه ،عالقة العمل النقايب بالعمل السياسي يف اجلزائر، زغموش فوزية 2

  .246ص  ،2011/2012 ،اجلزائر ،01جامعة قسنطينة 

  .247ص ،نفسه  املرجع، زغموش فوزية 3
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  : التسيير االستبدادي للمنظمة النقابية )أ

ما  ،قص الشفافية يف تسيري الشؤون الداخلية للمنظمةما يعين عدم دميقراطية النقابة ون      

وبالتايل إضعاف  ،واليت تؤدي إىل تفجري هذه املنظمات ،خيلق العديد من املشاكل الداخلية

وما يؤدي إىل التسيري االستبدادي يف غالب األحيان هو رغبة قيادات . 1أدائها أو اختفائها

ما يدفعهم  ،على مراكزهم واالمتيازات املمنوحة هلم املنظمة يف البقاء يف موقع السلطة واحلفاظ

  .2إىل استعمال خربا�م واحتكارهم للسلطة من أجل استبعاد احتمال خسارة مواقعهم

   :الصراعات الداخلية واالنشقاقات )ب

تظهر من خالل طغيان اخلالفات واخلصومات النقابية يف بعض األحيان على التوافق        

أما أسباب االنشقاقات داخل النقابة فتتعلق بعوامل كثرية قد تكون  ،ظروتقارب وجهات الن

  .3بسبب الرئيس أو بسبب االختالف يف وجهات النظر داخل النقابة الواحدة

  .المعيقات العملية التي تعترض أعضاء المنظمة النقابية: يـــــــالفرع الثان

ولعل  ،ظمة النقابية جندها معوقات ذاتيةإن معظم املعيقات العملية اخلاصة بأعضاء املن       

  :أبرزها ما يلي

  : ةــــــنقص الثقافة النقابي -أوالً 

 ونقص اإلطارات اليت من شأ�ا أن ،واليت تعود إىل حداثة التجربة النقابية من جهة       

 وغياب العمل التنسيقي بني النقابات فيما بينها لضمان حد أدىن من ،نقابياً  تضمن تكويناً 

  :ويربز عامل النقص من خالل عدة مظاهر من بينها. 4التكوين من جهة أخرى

 جهل املمثلني النقابيني بالقواعد القانونية واإلجرائية للنقابة يف بعض النقابات. 

                                                           

  .18ص  ،املرجع السابق ، وآخرونيبناصر جا 1

  .27ص  ،2017، )مكتب مصر( ،مؤسسة فريدريش إيربت ،االستقاللية والدميقراطية النقابية ،أمحد حممد مصطفى 2

تقرير حبثي، معهد عصام فارس للسياسات  ،اجلزائراحلركة العمالية والنقابية والبحث عن العدالة االجتماعية يف  ،زبريي حسني 3

  .21ص  ،2017فرباير  ،العامة والشؤون الدولية يف اجلامعة األمريكية يف بريوت

  . 21ص  ،املرجع السابق ،زبريي حسني 4
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  ما  ،على أدبيات النشاط والتسيري النقايب اطالعهمنقص التكوين النقايب للموظفني وعدم

وكذا انتقال بعضهم إىل  ،رف املنتسبني بالنشاط النقايبيؤدي إىل عدم اهتمام كبري من ط

 .أو املشاركة يف أكثر من نقابة ،نقابات أخرى

 كما أن جهل املوظفني بأمهية النقابة وبدورها يؤدي إىل إحجامهم عن االنضمام إليها.  

  : ية المقنعة ضد اإلطارات النقابيةالعقوبات اإلدار  - ثانياً 

بعض اإلطارات النقابية من طرف املستخدم بفرض عقوبات  اداضطهوذلك من خالل         

ولكن هي يف حقيقة األمر عقوبات متسرتة الغرض منها التضييق على  ،إدارية تبدوا قانونية

  :صالحيات املمثلني النقابيني قصد تكبيلهم وإعاقة نشاطهم النقايب نذكر منها مثالً 

 يق الصارم أو املفرط لتعليمات قواعد العملوذلك بالتطب ؛املغاالة يف اإلجراءات اإلدارية 

  .1بشكل يعرقل النشاط النقايب ،)اخل ...،الغيابات ،ضبط احلضور(

 كقرار النقل لضرورة   ؛استغالل الثغرات القانونية لتسليط عقوبات تبدوا وكأ�ا قرارات قانونية

عرقل نشاطهم تستعمله اإلدارة إلبعاد األعضاء النشيطني يف النقابة بشكل ي ،املصلحة

املعدل واملتمم  91/30مكرر من القانون  53على الرغم من أن املادة  2،النقايب وحيد منه

ال حيق للمستخدم أن يسلط عقوبة العزل " :السالف الذكر تنص على أنه 90/14للقانون 

، أو التحويل أو أي عقوبة تأديبية على أي عضو يف اهليئة التنفيذية القيادية للهيكل النقايب

 ".أعاله، بسبب نشاطاته النقابية، وفقاً للتشريع املعمول به 40املنصوص عليه يف املادة 

  : المالحقة القضائية ضد اإلطارات النقابية - ثالثاً 

 بل تستغل اللجوء إىل القضاء أيضاً  ،مل تكتف السلطات الوصية بتوقيع العقوبات اإلدارية      

ابيني قصد التضييق على ممارسة النشاط النقايب، من أجل إصدار عقوبات جزائية ضد النق

كان األمني العام للنقابة الوطنية املستقلة ملستخدمي اإلدارة العمومية حمل ختويف ومراقبة   فمثالً 

                                                           

أدرار، مفتشية العمل  عبد القادر الطالب حممد، رئيس مصلحة الوقاية ، التنشيط واملراقبة مبفتشية العمل لوالية :مقابلة مع السيد 1

  .2020/ 01/ 28: بتاريخ لوالية أدرار،

  .املصدرعبد القادر الطالب حممد، نفس  2
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وقد واجه املسؤولني النقابيني لنقابة ا�لس الوطين  ،أمنية لنشاطاته النقابية بشكل مستمر

فتم إخضاع  ،2006ماي  13فس املصري بسبب تنظيم إضراب املستقل ألساتذة التعليم العايل ن

كما متت مالحقة   ،ومتت متابعتهم قضائياً  ،كل من منسق الوسط والغرب إىل الرقابة القضائية

 أعضاء املكتب الوطين لنقابة ا�لس الوطين املستقل ملستخدمي التدريس ثالثي األطوار للرتبية

خالل املرحلة اليت سبقت ) عليم الثانوي والتقين سابقاً ا�لس الوطين املستقل ألساتذة الت(

أعضاء من املكتب الوطين للنقابة أمام القضاء بتهمة  06حيث مثل  ،االعرتاف القانوين �ا

وقد مت  ،والدعوة إىل اإلضراب والتجمع غري املسموح به ،االنتماء إىل نقابة غري معرتف �ا

أمام  يوماً  15وخالهلما كان عليهم احلضور كل  ،نيوضعهم حتت املراقبة القضائية ملدة سنت

  .1وحىت بعد االعرتاف القانوين للنقابة فإن املالحقة القضائية مل تتوقف ،قاض التحقيق بالوالية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  .وما بعدها 264 ص ،املرجع السابق  ،عالقة العمل النقايب بالعمل السياسي يف اجلزائر ،زغموش فوزية 1
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  :يـــــــــــــخالصة الفصل الثان

د تبىن وق ،أقرت املواثيق الدولية ضمانات حتمي احلرية النقابية للموظف العمومي       

وكرس بدوره ضمانات حلمايتها من خالل الرتسانة القانونية  ،املشرع اجلزائري هذا اإلقرار

أما من الناحية  ،إال أننا نالحظ أن هذا التكريس جاء من الناحية النظرية فقط. املتشعبة

دم �ا بسبب املعيقات والعراقيل اليت تصط صعباً  العملية فنجد أن احلرية النقابية تواجه واقعاً 

  .املنظمات النقابية خالل ممارستها حلقها النقايب على أرض الواقع

 ،فرغم إقرار املشرع لضمانات خاصة للنقابات كحرية إنشائها دون ترخيص مسبق     

إال أن معظمها عبارة عن  ،وعدم جواز حلها إدارياً  ،واالعرتاف هلا بالشخصية املعنوية

إىل  اء النقابة مبجرد التصريح بالتأسيس يتحول عملياً إنش فمثالً  ،ضمانات شكلية ال أكثر

ترخيص مسبق باشرتاط وصل التسجيل التصريح بالتأسيس من قبل الوايل أو الوزير املكلف 

  .واعتبار ممارسة النشاط النقايب بدونه غري مشروع ،بالعمل

 لطاملا ،بدوا صوريةرغم النص على محاية املمثلني النقابيني إال أن هذه احلماية ت وأيضاً       

 ،اضطهادهم ،ال يوجد ما يلزم اإلدارة ومينعها من التعسف وممارسة العقوبات املقنعة ضدهم

  .ومالحقتهم قضائياً  ،ختويفهم
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  :خاتمــــــــــــــــــة

لقد حاولنا من خالل هذه الدراسة أن نقدم صورة واضحة للحرية النقابية يف الوظيفة        

ومالحظة  ،وحلمايتها دوليا ووطنياً  ،هلا املقرةمبعاجلة القوانني  وذلك بدراستها نظرياً  ،العمومية

  . من خالل حتليل العوارض اليت تعيق سبيل حتقيقها مدى انعكاس هذا اإلقرار واقعياً 

هذه الدراسة توصلنا إىل استخالص مجلة من النتائج أحلقناها جبملة من من خالل و        

  .يت قد تساهم يف حتسني ضمانات ممارسة هذه احلريةاالقرتاحات ال

  :هاـــــمتوصل إليـــــالنتائج ال -1

 لقانون فقد أرسى هلا ا ،تبني لنا أن احلرية النقابية تكتسي أمهية بالغة على الصعيد الدويل

كان هلا األثر البالغ يف تكريسها من خالل املواثيق واالتفاقيات   الدويل مجلة من املعايري،

؛  خاصة تلك الصادرة عن منظمة العمل الدولية اليت تعد صاحبة االختصاص لدولية،ا

اليت جاءت بكامل التفاصيل واإلجراءات ملمارسة احلق  1948لسنة  87كاالتفاقية رقم 

لسنة  151واالتفاقية رقم  حلماية ممثلي العمال، 1971لسنة  153واالتفاقية رقم  ،النقايب

 .مي حق املوظفني العموميني يف احلرية النقابيةاليت جاءت لتؤكد وحت 1978

 وهو يشكل ضمانة  ،يعترب الدستور من أهم املصادر الداخلية للحرية النقابية يف اجلزائر

ذي الذي يعد القانون األول الو  ،املعدل واملتمم 14-90إضافة إىل القانون  أساسية هلا،

من القانون األساسي العام للوظيفة املتض 03-06واألمر  اعرتف �ذه احلرية يف اجلزائر،

 .العمومية بالنسبة للحرية النقابية يف الوظيفة العمومية

  ًأنه ال يوجد فرق يف تنظيم ممارسة احلرية النقابية بني فئة العمال واملوظفني  الحظنا أيضا

مع أن للموظف  دا يف إجراءات املفاوضة اجلماعية،ع ،العموميني يف القانون اجلزائري

 .مي خصوصيته حبكم مركزه القانوين يف الدولةالعمو 

 ضمانات حلماية احلق النقايب وحثت التشريعات الداخلية أمنت املواثيق الدولية  وجدنا ان

حرية : على تبنيها، منها ما هو مقرر للمنظمة النقابية كشخص معنوي تتمثل يف) الوطنية(
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هلا اإلداري واملايل، وعدم إمكانية حلها تأسيس املنظمة النقابية، حرية إدار�ا ما يعين استقال

حرية االنضمام من عدمه للنقابة : ومنها ما هو مقرر للموظفني العموميني واملتمثلة يف. إدارياً 

، عدم التمييز بني املوظفني بسبب االنتماء النقايب، وكذلك محاية منهاوحرية االنسحاب 

 . ممثليهم النقابيني

 يس على اإلدارة االستجابة ملطالب نقابية غري قانونية، لكن عليها لأنه  أيضا ومما توصلنا إليه

للمنظمات النقابية، مساحات لإلعالم توفري مقرات كاملطالب القانونية   أن تستجيب لتلك

النقايب كتخصيص مكان لتعليق املنشورات، والسماح باالجتماعات النقابية وتوفري 

    .   نونيةوغريها من املطالب القا... التسهيالت هلا 

 ،بل سعى املشرع إىل ضبطها وتقييدها وفق أسس  احلرية النقابية ليست حرية مطلقة

إال أن  ،يف محاية النظام العام واألمن العام وحقوق وحريات اآلخرين ومربرات تتمثل أساساً 

 .مصطلح النظام العام مصطلح مطاط قد يتخذ كذريعة للتضييق على ممارسة هذه احلرية

 أنه رغم أن املشرع اجلزائري قد صادق على أغلب املعاهدات الدولية املتعلقة  أيضاً  تبني لنا

إال أن املمارسة العملية والتصرفات اليت تصدر  وتبىن الضمانات الواردة فيها، ،باحلرية النقابية

 ن حمتوى النصوص القانونية،من اجلهات اإلدارية املعنية الزالت ختالف يف كثري من األحيا

خرى احلكومة ومن جهة أ ة تضمن من جهة حق إنشاء النقابات،النصوص القانوني فنجد

لكن  املفاوضة اجلماعية احلرة من جهة، وتقر النصوص حبق ترفض منحها االعتماد،

جند القوانني الوطنية  االحتاد العام للعمال اجلزائريني،احلكومة ال تتعامل يف الواقع إال مع 

يذية وقضائية تقضي بعدم احلكومة سرعان ما تصدر قرارات تنف تعرتف حبق اإلضراب إال أن

 ة جنائية من جراء نشاطهم النقايب،تضمن القوانني محاية النقابيني من كل متابع مشروعيته،

بالرغم من  ،لكن احلكومة ترفع دعاوى جنائية ضد النقابيني وتضعهم حتت الرقابة القضائية

 نظراً  ؛على املستوى الوطين والدويل وعلى رأسها القضاءوجود آليات حلماية احلرية النقابية 

 .لعدم استقالليته عن السلطة التنفيذية

  املشاكل الداخلية للمنظمات النقابية، جند  نه من معيقات احلرية النقابية أيضاً أاتضح لنا

احلماس واالندفاع ألعضاء املنظمة النقابية مع جهلهم بالقواعد القانونية : منها مثالً 
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قصد تلبية أغراض شخصية إنشاء املنظمة النقابية  وأيضاً  جرائية ملمارسة احلرية النقابية،اإلو 

االختالفات من أجل الزعامة  وجند أيضاً . مبجرد حتقيقها يتوقف نشاط املنظمة لقيادا�ا،

وكذا نقص الثقافة والتكوين النقايب للموظفني  غية التمتع باالمتيازات النقابية،والقيادة ب

  . لعمومينيا

واضع و إغفاله جند أن سكوت املشرع اجلزائري يف العديد من امل ،على ما سبق وبناءً         

إضافة إىل عمومية ومرونة الصياغة اليت اعتمدها يف تنظيم احلرية النقابية  لكثري من التفاصيل،

واجلهود  حيث تقابل فيه احملاوالت ؛ويصدمنا بواقع صعب يضعنا أمام إشكاليات قانونية،

نية والدفاع عن املبذولة من طرف املوظفني العموميني ونقابا�م يف سبيل تكريس حقوقهم امله

بقيود إدارية تعسفية وإجراءات تأديبية غري قانونية تفرغ مبدأ احلرية  دائماً  مصاحلهم الوظيفية،

  .كليوحتوله �رد مبدأ صوري وش ،من حمتواه وقانونياً  النقابية املقرر دستورياً 

  : اتـــــــمقترحـــال -2

ارتأينا تقدمي مجلة من االقرتاحات علها تساهم يف سد  وعلى ضوء النتائج املتوصل إليها،      

  : يــــــوتتمثل ف ،النقائص اليت شابت احلرية النقابية يف القواعد القانونية الوطنية اخلاصة �ا

 لتميز هذه الفئة عن فئة  نظراً لعموميني؛ رية النقابية للموظفني اوضع قانون خاص ينظم احل

ركز القانوين من حيث عالقة مراعاة لالختالف القائم بني الفئتني من حيث امل العمال،

 .ولتجنب رحلة البحث بني القوانني العمل،

 ،بعد التأكد  ،جيب النص على تسليم وصل تسجيل التصريح فوراً  خبصوص التصريح املسبق

 .أما مراقبة شرعية النقابة فترتك للقضاء ئق املطلوبة،استيفاء امللف للوثا من

  تبين املشرع اجلزائري لقواعد وأحكام تقر مببدأ املساواة يف االستفادة من املزايا النقابية

وكذا  يني وغريهم من عمال القطاع اخلاص،ووسائل العمل النقايب بني فئيت املوظفني العموم

أن تؤدي  على حنو حيظر فيه قانوناً  ،ملهام النقابيةمبدأ االستقاللية واحلياد يف أداء ا

 .النشاطات النقابية إىل التأثري على املركز الوظيفي ملوظفي القطاع العام
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  تقرير أحكام ردعية تطبق على الرؤساء اإلداريني يف حالة ارتكا�م لتصرفات وأعمال من

شأ�ا عرقلة عمل النقابات أو من  بسبب نشاطا�م النقابية،شأ�ا التمييز بني املوظفني 

 .على مستوى املؤسسة اإلدارية

 ف النقايب ملوظفي القطاع العمومي، كأحد متطلبات النضال االهتمام بالتكوين والتثقي

النقابية لدى املوظفني ففي ظل غياب الوعي احلضاري باحلقوق واحلريات  النقايب،

وأمام غياب  سة هذه احلقوق واحلريات،اءات ممار اء الثقافة القانونية بإجر وبانتف ،العموميني

وستبقى نداءات  التقديرية بيد اإلدارة ورؤسائها، ستظل السلطة التكوين الفين هلؤالء،

  .ومطالب املوظفني جمرد صدى إجابته الوحيدة اإلمهال والالمباالة

ة يف الوظيفة ويف األخري جيدر بنا أن نذكر أنه ورغم النقائص إال أن وضعية احلرية النقابي        

  دميقراطياً  منها من تعترب منوذجاً  ن بكثري مما هي عليه يف دول أخرى،العمومية يف اجلزائر أحس

حيث الزالت متنع اللجوء إىل اإلضراب يف قطاع  يات املتحدة األمريكية واليابان،كأملانيا والوال

وعليه  .جد صارمةبشروط و  وال تسمح به يف القطاع اخلاص إال نسبياً  ،الوظيفة العمومية

إن اجلزائر تتطابق من  أكد على ذلك املكتب الدويل للعمل،كما   نستطيع القول ودون مغاالة،

ول �ا يف شأن الناحية القانونية مع املعايري الدولية اليت تنص عليها خمتلف املعاهدات املعم

  .  سديداً  يبقى هلا أن تفسر هذه النصوص تفسرياً  املمارسة النقابية،

ة يف تارخيها بسبب احلراك جديد ولكون اجلزائر مقبلة على وضع دستور جديد ملرحلة        

نأمل إن يوضع فيه ما يسمح بسد الثغرات والنقائص اليت تشوب التقنني الذي خيص  الشعيب،

  .الوظيفة العموميةجمال احلرية النقابية يف 
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   باللغة العربية ملخـــــــــص

وقد اعرتف به للعمال واملوظفني وأرباب  ،مبدأ احلرية النقابية يعد أساس التشريع النقايب       

عندما اعتمد املؤمتر الدويل للعمل  ،1948العمل على حد سواء ومت تكريسه بصورة صرحية يف عام 

  .التنظيم حق بشأن احلرية النقابية ومحاية 87االتفاقية رقم 

وتتناول هذه الدراسة مبدأ احلرية النقابية يف الوظيفة العمومية الذي أكدت عليه وعلى         

كما مت النص عليه يف عدة   ،اخلاصة بعالقات العمل يف اخلدمة العامة 151محايته االتفاقية رقم 

  .اتفاقيات وتوصيات دولية أخرى

فقد حاول املشرع اجلزائري جتسيد مبدأ احلرية النقابية  ،)ينالوط( أما على املستوى الداخلي        

املتعلق  90/14يف القانون  وقانونياً  للمعايري الدولية بتكريسه دستورياً  يف الوظيفة العمومية طبقاً 

إال أن الواقع العملي . بكيفيات ممارسة احلق النقايب إضافة إىل قوانني أخرى ذات صلة باملوضوع

ات البريوقراطية تقلص من حجم الضمانات اليت حتمي احلرية النقابية يف الوظيفة اثبت أن املمارس

 ،وذلك لعدم وجود الفصل بني السلطات وتبعية السلطة القضائية للسلطة التنفيذية ،العمومية

  . للمبدأ إضافة إىل بعض القيود القانونية اليت ترد على جوهر احلرية النقابية وتشكل انتهاكاً 

  

  .احلرية النقابية، الوظيفة العمومية، احلق النقايب، املوظفني العموميني: ةــــــالمفتاحيالكلمات 
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Abstract: 
 

 
       The principle of freedom of syndication ; which is the basis of union 

legislation، and it was recognized for workers، employers and employers alike and 

it was explicitly enshrined in 1948، when the International Labor Conference 

adopted convention No.87 on freedom of syndication and the protection of the right 

to organize، this study deals with principle of freedom of syndication in the public 

service، which has been emphasized and protected by convention No.151 

concerning Labor Relation in the public service as has been stipulated in several 

other international agreements and recommendations . 

      As for the internal (national) level ، the Algerian legislator tried to embody the 

principle of freedom of syndication in the public service in accordance with 

international Standards by enshrining it constitutionally and legally in law 14-90 

on law to exercise the right to syndication in addition to other relevant laws . 

however ، the practical reality has proven that bureaucratic  practices reduce the 

size of guarantees that protect freedom of syndication in the public service ، due to 

the absence of separation between powers the subordination of the judicial 

authority to the executive authority ، in addition to some legal restrictions that 

respond to the essence of freedom of syndication and constitute a violation of the 

principle .           

Key Words: Freedom of syndication، civil service، right to syndication، public 

employees.  
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