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 مقدمـــــة
تعتبر النزاعات الجماعية في العمل ظاارر  وللياة ملجالو  فاي لال العاالا بظا  النظار 
عن النظااا اقتتاااوو ل الاياااي في،اا ا ل التاي تعارأ عاات كن،اا تاا  الي فاات التاي ت الر 

ي المم اااال ل،ااااا ا ل ااااااال كل كااااااال العماااال كل بااااين مجملعااااة العمااااال كل التنظاااايا الن اااااب
التنظايا الن اابي المم ال ل،اا ماان ج،اة كيارت ا االل تناااير كل تننيان تاعاو  تانلنياة كل تنظيميااة 
كل اتناا  كل اتناتياة جماعياة تتعااا  بأارلر كل ظارلأ العماالاكل بالمأاالل الجماعياة لالم،نيااة 

ا ف او ناات  (1)ر ع تة العمال الجماعياة ل اقتتااوية المتعا ة بالعمل ا كل بأو ك ر من ك ا
معظااااا التأااااريعات عااااات لااااااعل لااااال راااانأ النزاعااااات ل التااااي ت اااامنت ك اب،ااااا  الملا ياااا  ل 
اقتناتااات ل ال االانين الولليااة الااااور   عاان المنظمااة الولليااة لاعماال التااي كاااورت ب،اانا الأااأن 

اإلجبااارو ا لالتااي كلزماات  المتعا ااة بااالتل ي  ل التالاايا 1951لااانة  91التلاااية الولليااة رتااا 
الااولل عااات ءنأااات ريعااات لاتلفياا  اقيتيااارو لاماااارمة فااي مناام اااول  منازعااات العماال ال 
كيااانت المنظماااة الوللياااة ب،ااانأ التلااااية لاااا ياااأت مااان العاااوا بااال اتتباااات،ا مااان اااالاو  تارييياااة 

مااان اااااب ة بايااا  لاااان كلل ظ،ااالر لنظااااا التالااايا فاااي بريرانياااا ل الااانو نأاااأ نتيجاااة مااارااتين 
 الترلر :

 المرحلة األولى : مرحلة النشأة الواقعية :
بايااا  نأاااأت فلااار  التالااايا فاااي بريرانياااا مااان يااا ل الممارااااة العماياااة فاااي  ياااال كو 
تنظيا تأريعي اي  لان كرراأ العمل يألالن مجالس مأترلة من عوو متاالو مان مم ااي 

المجاااالس «أ باااااا العماااال ل كاااااال ابعماااال بملجااال اتناااا  جمااااعي ل التاااي لانااات تعااار 
ل ازواوت  1850ل تااااو ظ،اااارت تااااا  المجااااالس مناااان عاااااا  »المأااااترلة لاتلفياااا  ل التالاااايا 

افني البواية  ارت مألاة الباا  عان رري اة لتاالية النازاا العاالمي  1860فعاليت،ا من عاا 

                                                 
(1)

الربعة الرابعة  – ن الجزائريآليات تسوية منازعات العمل و الضمان االجتماعي في القانو –اباتان كامية اايمان -  
 ( .92ويلان المربلعات الجامعيةا ص ) – 2005
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الااانو لاااا ياااتا اقتناااا  فياااط عاااات تاااالية عااان رريااا  المنال اااات تناوياااا ل  ااارال كل ء ااا   
ل،ااانا تااااا ابراااراأ بت ااامين اتناتاااات،ا الجماعياااة بنااالو تااانص عاااات ءجااارات التالااايا الماااانم ل 

بلااااارة رااارأ  الااا  ماااات ل عااان الرااارفين يااااتوعت ليلااالن رعيااااا لامجااااس المأاااتر  ليلااالن 
رعيااااا لامجااااس المأاااتر  ل يلااالن لاااط اااالت مااارجن لماااا نأاااأت كي اااا فاااي فرنااااا ايااا  كن 

نت منان كلايار النااأ ابلل مان ال ارن التااام المباورات الا ي ية ابللت لتاليا لانت تو كي
عأر بمعرفة العمال ل كااال العمال فاي  ياال كو تنظايا تأاريعيال بعاو كن لانات أارلر 
العمل تنظا عن رري  تنظيا تأريعي كابات تنظا كي اا عان رريا  الاجاان المأاترلة ا كل 

ال انيااة ل راي مرااااة  التالايا ارانا فااي بواياة ظ،االر نظااا  التالاايا كماا بعاورا جاااتت المراااة
 اقات رار ل اقنتأار اللاام.

 المرحلة الثانية :مرحلة االستقرار و االنتشار الواسع : 
تمتاااو رااانأ المراااااة منااان الاااارل العالمياااة ال انياااة ل اتااات ا ن ل تعاااو مراااااة اقاااات رار 

عيااة لنظاااا التالاايا لااوت ولل العااالا ال الاا ا باياا  كااابن التالاايا فااي نزاعااات العماال الجما
مرب ااا لااوت  البيااة ولل العااالا ل راانا نتيجااة انتأااار ارلااة التراالر اقتتااااوو ل اقجتماااعي 

 . (1)لتأمل العالا بأارأ 
ل الجزاعاار ماان بااين الااولل التااي كياانت بنظاااا التالاايا ااالات بالنااابة لا راااا اليا اام 

لعمااااال ل اااااانلن العمااااال كل بالناااااابة لام اااااااات ل اإلوارات العملمياااااة للااااااياة لاااااال نزاعاااااات ا
المتعااا  باللتايااة ماان  1990فيناارو  6الااااور بتاااري   90/02الجماعيااة ا ف ااو جااات تااانلن 

النزاعااات الجماعيااة فااي العماال ل تاااليت،ا ل مماراااة ااا  اإل اارال لياانظا لااااعل اللتايااة ماان 
 13الااااور بتاااري   82/05راانا الناالا ماان النزاعااات بعااو كن لااان ياانص عاي،ااا ال ااانلن رتااا 

في،اا  التالاايا ل الانو ااناالل ورااااتط فاي رانا العاار  المالجز بنالا ماان بماا  1982فينارو 
الأرح ا باي  اتتا معالجة رنا المل لا باعتماو يرة تبتاو  بتاوياو مارياة التالايا باانة 

                                                 
(1)

تلزيم وار  -التشريعات المختلطة في ضوء الفقه و القضاءالتحكيم و التصالح في  -الولتلر عبو الاميو الألاربي  
 (  285،286ص,ص) -ال ارر  –اللتال الاوي  
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عامااة للاالن كنااط ق يملاان ف،ااا ماريااة  التالاايا فااي نزاعااات العماال الجماعيااة مااا لااا تلاان لااوينا 
نة عامااةال راانا مااا تااا تناللااط فااي  مبااا  تم،يااوو اياا  نظاار  ماااب ة عااات نظاااا التالاايا بااا

تررتنااا  لمن،االا التالاايا فااي مرااال كلل ال كناالاا التالاايا ل تمياازأ عمااا ييااتار بااط فااي مرااال 
 انا ل نظرا للالن التالايا ييتااأ فاي ال رااا اليا ام ل اانلن العمال عناط فاي الم اااات ل 

بلل التاليا الاار )اليااص( المعمالل باط اإلوارات العملمية ا ارتأينا كن نتنالل في المبا  ا
في اال  النزاعاات الجماعياة لاعمال فاي ال رااا اليا ام ل اانلن العمال ل الانو اايتا تنااياط 
ءلااات مراباااين اابلل نترااار  فياااط ءلااات ريعاااة التالااايا اكماااا ال ااااني نترااار  مااان ي لاااط ال ااارارات 

ات المتبعااة كماااا الاجنااة الااااور  عاان راانأ ابيير الفااي المبااا  ال اااني نتعاار  ءلاات اإلجاارات
 اللرنية لاتاليا ل ال رارات الااور  عن،اا لفي ابيير نن،ي رنا المل لا بالياتمة .  
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 المبحــث التمهيــــدي
 ماهيــة التحكيـــم
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ءن مارية التاليا مارية لااعةا ل لاتالا في،ا ل لل نابيا ف  بو من الترر  ءلت 
ا في المرال ابلل ل النو بولرأ يتجزك ءلت بع  العناار من،اا ل ري من،لا التالي

تعريأ التاليا الاظلو لاقار اي ايااعاط لربيعتط ال انلنية في     فرلا لفي 
المرال ال اني نتعر  بنلاا التاليا لتميزأ عما ييتار بط للي ناتريم كن نانأ التاليا 

 النو نان باوو ورااتط.
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 المطلــــــــب األول 
 وم التحكيـــممفهـ 

نتعر  في رنا المرال ءلت تعريأ التاليا لظليا لاار ايا في النرا ابلل     
لاليااعص المميز  لط في النرا ال انياكما النرا ال ال  انتعر  من ي لط لاربيعة 

 ال انلنية لاتاليا.

 الفرع األول  
 تعريف التحكيــم 

  أوال : التحكيم لغة

 االا كل وعاأ ل ياامط .معناأ االمط ءلت الم   
 لالمط في ابمر تاليماا كو كمرأ كن يالا فااتلا.

 ااز فيط المط . كولتالا 
 لالالا رل ااا من كامات اهلل تعالت.

ن رنأ المعاني لا،ا تنيو  اإلت ان لال بر لاإلالاا  (1)لا 
. 

 ثانيا : التحكيم اصطالحا 
ع و يتن   »رأ التاليا عات كنط ل و تعووت تعرينات التاليا في الن ط ال انلني فع

ابرراأ بم ت اأ عات ررح النزاا عات مالا ا كو أيص كل كأياص ييتارلن،ا كل 
تعين،ا المالمة في بع  ابالال ا لنل  لانال ولن المالمة الميتاة ا لتو يبرا تبعا 

 .Clause Compromissoireلع و آير ا لينلر في اابط ليامت أرر التاليا 
 نا اقتنا  بمناابة نزاا معين تاعا بالنعل بين اليالا ليامت في رنأ الاالة لتو يللن ر

                                                 
(1)

ا تات ءأراأ اباتان رزي   دور القاضي في التحكيم –اتير في تانلن ابعمال بأير اايا : منلر  نيل أ،او  الماج   
 (.06ص)–لاية الا ل  ا جامعة باتنة  - 15/05/2003 -رم ان
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  Convention arbitrale »(1)كل compromisمأاررة التاليا كل اتنا  التاليا   »
 بتعبير ال انلن الابناني .  « الع و التاليمي »لما يامت كي ا

ا لنل  اال الل م الايااي فن اظ مما اب  نلرأ كن الن ط ايتاأ في تعريأ التالي
 لاقتتااوو الااعو في لل وللة .

نما نظاا  فمن المتن  عايط ف ،ا كن التاليا ليس لاياة كل ريعة لتالية الي فات لا 
تانلني مات ل بناتط لط  ءجراتات يااة بط يتبع،ا المالملن في ال ماألة معينة ا باي  

 .(2)ياتمولن اارت،ا  من اتنا  التاليا
لنابة لتعريأ التاليا كما في النرا ال اني انترر  ءلت يااعص لمميزات التاليا رنا با

 الفرع الثاني
 خصائص التحكيـم 

 يتميز التاليا لنظاا تانلني بعو  يااعص تميزأ عن ال  ات العاوو لفيما ياي نلر كرم،ا 
 أوال : الفصل السريع في القضايا 

تع و جااات التاليا في كلتات مناابة  فالتاليا يلفر رنأ اليااية باي   البا ما
م    -لظرلأ اليالا ا باإل افة ءلت الموو ال اير  لانال في النزاعات لالماوو   تانلنا

كأ،ر لم،مة المااالمين ءنا لا  3من تانلن اإلجراتات المونية تاوو مو   444نجو الماو  
رنأ المو ا تعو تاير  اتت ياوو ميعاو إلاوار ترار التاليا بوت من تاري  تعيين،ا ا ل 

 –)ء نت عأر( أ،را  12م ارنة ببع  ال لانين العربية لال انلن المارو النو ياوورا با 
نجو كن ابرراأ كارار في ايتيار المالمين لبالتالي ملان التاليا لاتت في االة عوا 

                                                 
(1)

ا تلزيم وار  القضاء وضوء الفقه التحكيم  والتصالح في التشريعات المختلطة في الولتلر عبو الاميو الألاربي :   
 .37ر  ا ص ال ار –اللتال الاوي  

 (2)
تات ءأراأ  – منازعات العمل في نطاق المؤسسة العمومية االقتصاديةتلريش بن أرتي: منلر  لنيل الماجاتير ا    

 .124لاية الا ل  بن علنلن ا ص  2001/2002اباتان : عمار علابوو 
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رل النو يعين ايتياررا لامالمين فإن رعيس الج،ة ال  اعية التي كبرا في،ا اتنا  التاليا 
 المالمين ا بملجل كمر لرنا لاط ياارا في ء نات نلا من الارعة عات نظاا التاليا .

 ثانيا:  قلة التكاليف
رل تا ي  ماااة ابرراأ في تامل تلانة تاياة لااا المنازعات بين،ا لالتاليا 

لت ا ي كماا يتين في الظالل نل  لق يترال رالما كل كتعال ماامين لتا  التي توفم عنو ا
 .(1)ماالا الوللة 

 ثالثا : السريـــة 
فتتا   ماااة ابرراأ في الارية بمعنت تملين،ا من الماافظة عات كاراررا التي 
تللن ل،ا ماااة في عوا ءناعت،ا ا لالتاليا يا   نل  بالا ارية ءجراتاتط ا لرنأ الميز  

 س الت ا ي كماا الماالا العاوية .ق يملن تا ي ،ا في ظل مبوك الع نية النو يعو من كا

 رابعا : قيامه على مبدأ الرضائية  والقبول
لرنأ كرا يااية لاتاليا كو الر اعية لالتي يأتر  في،ا مم الع و لفي رنا تال 

 .« التاليا يبوك بع و لينت،ي بالا   »اباتان الولتلر كامو كبل اللفات 
لاا ملاو تانلن اإلجراتات المونية المتعا ة لتظ،ر رنأ الميز  جايا من ي ل تانانا با

بالتالياا فنجو كن لألرراأ ارية ايتيار المالمين في النزاعات بين أرلتين لرنيتين كل 
تانلن اإلجراتات المونية ا لا  افة ءلت رنا امي ما  نملرر م 442كل ر اال نص الماو 

ي بت في ما ر كل ع و  يتلال ءليط ابرراأ لتعيين المالمين باتنا  التاليا لالنو
 من تانلن اإلجراتات المونية .444رامي كل عرفي لرنا ما نات عايط الماو  

للن ر ا كن النالص المنظمة لاتاليا  ب،ا العويو من ال مانات التي تالن  
أراأ ت اع،ا لتوعيا   ة  الت ا ي ءق كن الوللة تارص عات ءي اا التاليا لرتابة لا 

لمن  مة توعيا فاعاية التاليا فنجو كن الرعيس ابلل لامالمة العايا  المت ا ين في التاليا
                                                 

(1)
ا تلزيم وار  ضوء الفقه والقضاءفي التحكيم والتصالح في التشريعات المختلطة الولتلر عبو الاميو الألاربي ا   

 .21اللتال الاوي  ا ال ارر  ا ص 
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يتويل قيتيار الالا المرجن ءنا لا يتن  المالمان عايط الميتاران ا كي ا ءنا لا يعين 
كرراأ ع و التاليا المالمين فإن رعيس الج،ة ال  اعية اللاتم بواعر  ايتااا،ا مال 

ن عات عري ة ت وا ءليط ا لا  افة ءلت رنا فإن ترار الع و ياور كمرأ بتعيين المالمي
التاليا يننن بملجل كمر ااور عن رعيس المالمة التي يللن ترار التاليا اور في 

 نرا  واعر  ايتااا،ا ...ال .
رنا بالنابة ليااعص التاليا فليأ رل ابمر بالنابة لربيعتط ال انلنيةالا رات الميتانة 

 اناالل اإلجابة عايط في النرا ال ال  .الل رنأ الن رة؟رنا ما 
 

 الفرع الثالث 
 الطبيعة القانونية للتحكيم 

ل و ايتاأ الن ط الل الربيعة ال انلنية لاتاليا ا رل لط ربيعة تعاتوية كل ت اعية 
 فيما ياي : طلرنا ما انل ا

 أوال : النظرية التعاقدية
 باقاتناو ءلت الاجج التالية :ترت رنأ النظرية كن التاليا لط رابم تعاتوو لنل  

ءن ابمر النو لط كرمية عنو تاويو ربيعة التاليا رل ر بة ابفراو في ال نزاعات،ا  -1
برري ة لوية عن رري  ءا ل ت وير أيص  ال  ل رل المالا امال ت ويررا لتبلل،ا 

 لت وير رنا ابيير.
ءلت تا ي  ماااة عامة كما  ءن التاليا ييتاأ في روفط عن ال  ات ا فال  ات يرمي -2

 التاليا فإنط يرمي ءلت تا ي  ماااة يااة لألرراأ .
ءن ابفراو باتنات،ا عات التاليا يتنلتلن  منيا عات التنازل عن الوعلتا لييلللن  -3

المالا اارة ماوررا ءراوت،ا لرنأ الاارة ق يملن كن تللن اارة ت اعية ءن ت لا عات 
 ءوار  نلو الأأن.



 11 

  انلن الل عي ي يو رنأ الربيعة اليااة لاتاليا لنل  من ي ل : ال -4
 كنط ءنا لا ي ا المالا بلاجبط ف  تنرب  عايط تلاعو ءنلار العوالة . -
 ءنا كيرأ المالا ا فإنط ق يي م ل لاعو المياامة . -

 ثانيا : النظرية القضائية 
ال  ات رل تربي  ءراو  لرل الركو الظالل باي  يرت كن التاليا رل ت ات ا فجلرر  

ال انلن في الاالة المعنية بلاارة أيص ق تتلجط ءليط ال اعو  ال انلنية التي 
نما يتنازلل  عن  نيرب ،االابأياص عنوما يتن لن عات التاليا ق يتنازلل  عن   نالوعلت لا 

بط  اقلتجات ءلت ال  ات النو تنظمط الوللة لاالن ت ات آير ييتارلن فيط ت اعط لتعترأ
 الوللة فالتاليا نلا من كنلاا ال  ات ءلت جانل ت ات الوللة .

ا ي ة كن ال  ات مظ،ر من مظارر الاياو  ا ليجل ل،نا كق ت لا بط الت الوللة  
للن الوللة لما ل،ا من اارة تاتريم كن تعترأ لبع  ابأياص بال ياا ب،نأ الم،مة في 

لانة ال  اعية لاتاليا من كن المالا ي لا الر  التاليا في نرا  معين لليس كول عات ا
بتربي  تلاعو ال انلن المل لعي ليللن ل رارأ النو ياورأ اجية ابمر الم  ي بط لري 
اجية من المااا كن،ا ق تمنن ءق لألعمال ال  اعية ء افة ءلت رنا فر ا كن التاليا يرمي 

لتاليا كما الا المالا ف،ل ءلت اماية ماالن يااة فإنط في اللاتم رنا يعو روأ ع و ا
يرمي لاا ال  ات ءلت تربي  ال انلن ا للما ي لل الولتلر اامو كبل اللفات فإنط يجل كن 
ينظر ءلت ال،وأ النو يرمي ءليط اليالا من لجلوأ كق لرل الاعي ءلت العوالة عات كاس 

 تيتاأ عن المن،لا الت ايوو لاعوالة كماا الماالا .
بيير كن التاليا رل عمل ت اعي نل ربيعة يااة ق يملن لما يملن تللط في ا 

تانينط لعمل ت اعي للاوأ لق لعمل تعاتوو للاوأ نظرا لايااعص المجتمعة فيط من 
العماينا ت اعي لتعاتووا لبعبار  كو  فباتنا  التاليا يال ت ات التاليا مال ت ات 

الوللة فالتاليا اتنا   ا ءجراتات الوللة في اماية الا ل  ليللن ءلزاميا أأنط أأن ت ات 
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تال مال اإلجراتات ال  اعية بنص ال انلن  ا الا ا أأنط أأن الالا الااور من الاارة 
 .(1)ال  اعية في الوللة 

ءنا لان رنا رل ابمر بالنابة لتاويو الربيعة ال انلنية لاتاليا فليأ رل بالنابة لتاويو  -
بط من ابنظمة ال انلنية رنا ما انتعر  لط في المرال كنلاا التاليا لتمييزأ عما ييتار 

 ال اني من رنا المبا  .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المطلب الثاني
 أنواع التحكيم وتمييزه عما يختلط بــه

 

                                                 

 
(1)

 (.32-31المرجم ااب  ا صاص )-الولتلر عبو الاميو الألاربي  
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نترر  في رنا المرال ءلت كنلاا التاليا في النرا ابلل لفي النرا ال اني ءلت 
 رت .تمييزأ عما ييتار بط من ابنظمة ال انلنية ابي

 الفرع األول  
 أنواع التحكيـــــــم

 يملن ت ايا التاليا عات  كااس عو  معايير :      

 إجباريتهأوال : على أساس 
ايتيارو ل تاليا ءجباروا فيللن ايتياريا ءنا  اتالي لوينا عات كااس رنا المعيار 

رل المعملل بط في لان اقلتجات ءليط بإراو  ابرراأ لرنا رل التاليا بالمعنت الااينا ل 
نزاعات العمل الجماعية في ال راا اليا م ل انلن العمل ا لتو يللن ءجباريا ءنا لجل 
عات ابرراأ اقلتجات ءليط لال المنازعات المتعا ة برلابر تانلنية معينة لرل المعملل بط 

 في منازعات العمل الجماعية في الم ااات لاإلوارات العملمية .

 الطبيعة الهيئة التي تتواله   ثانيا : على أساس
 ad-hocلتاليا ار     instutionelي اا في رنأ الاالة ءلي تاليا م ااي  

جراتات ماوو   اي  كن ابلل رل النو تتلقأ ريعات منظمة وللية كل لرنية لف  تلاعو لا 
و رنا لمل لعة اانا ا لتاوورا اقتناتيات الوللية كل ال رارات المنأعة ل،نأ ال،يعات فنج

النلا من التاليا في الجزاعر مرب  في االة النزاعات الجماعية لاعمل في الم ااات 
لاإلوارات العملمية لالنو تتلقأ الاجنة اللرنية لاتاليا ا كما التاليا الار لالمامت التاليا 
الياص رل التاليا النو يتا بمعرفة مالا كل مالمين ييتاررا اليالا لما ياووأ ر قت 

جراتات ا في رنا النلا من التاليا ياجأ اليالا ءلت ريعة تاليا منظمة اانا من ت لاعو لا 
جراتات تاوورا قعات،ا ا لاتت كن اليالا  لتنال فيما يعر  عاي،ا لف  تلاعو لا 
ييتارلن مالا كل كل ر بمعرفت،ا را ا  ا يتللت ر قت المالملن النال في النزاا 
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 (1)ا اليالا من تلاعو كل لف ا لا لاعو العامة في التاليا المعرل  عاي،ا لف ا لما اووأ ل،
ا لنجو رنا النلا من التاليا في ال راا اليا م ل انلن العمل لتو ل م المأرا الجزاعرو 
اإلرار العاا ل،نا النلا من التاليا في تانلن اإلجراتات المونية باي  نص عات كرا 

من ننس ال انلن ا لمن بين رنأ  445ت  ءل 442ال لاعو التي تالمط من ي ل الملاو 
يحصل االتفاق على التحكيم أمام   »لالتي جات في،ا  443ال لاعو ما نات عايط الماو  

  « المحكمين الذين يختارهم الخصوم ويثبت االتفاق إما بمحضر أو عقد رسمي أو عرفي
راوت،ا  من اي  تعيين  الاتلبايتاار التاليا الار يعتمو كاااا عات ارية ابرراأ لا 

لايتيار المالمينا كل ملان ءجرات التالياا كل اإلجراتات اللاجل تربي ،ا ك نات اير عماية 
التاليا للنل  ال انلن اللاجل التربي  ليجل تلفر اتناتية التاليا عات رنأ الأرلر اتت 

 .(2)يا،ل التاليا ولن التعر  لاعراتيل 

 وضعي   انون الساس مدى تقيد المحكم بالقثالثا : على أ

عات رنا ابااس نللن كماا نلعين من التالياا التاليا العاوو لالتاليا بالاان ا  
م تويا  ابلل عنوما ق يللن لامالا فيط ءق اارة ال  ات في المنازعة المعرل ة عايط

 لمالا بالاانل عي ا كما ال اني ف،ل التاليا النو ق يت يو فيط ابالمط ب لاعو ال انلن ال
 عي لق يللن المط تاب  لارعن فيط اي  كن المالا رنا يالا في ب لاعو ال انلن الل 

النزاا المعرل  عايط لف ا لما يراأ عاوق كل م عما لماااة الررفين بظ  النظر عن  
 ملاف تط لرنا النلا من التاليا يعو اات نات ليترتل عن رنا كن ابين بط يجل 

 . (1)كن يرو في اقتنا  ارااة
                                                 

 
(1)

 (.24الولتلر عبو الاميو الألاربي ا مرجم ااب  ا ص)   
  

(2)
ا تات ءأراأ اباتان  في التحكيم دور القاضي –بأير اايا : منلر  نيل أ،او  الماجاتير في تانلن ابعمال   

 (.39ص)–لاية الا ل  ا جامعة باتنة  - 15/05/2003 -رزي  رم ان
 

 

 (1)
   (.25ا 24مرجم ااب  ا ص ص ) –الولتلر عبو الاميو الألاربي    

(2)
 Antoine Mazroud - Droit du travail -1998 – Mont chrestion – Paris      
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لفي ال انلن النرناي المالا يرب  ال انلن الل عي كل مباو  العوالة اال ربيعة النزاا  -
 .(2)المررلح كمامط فيما يتعا  بنزاعات العمل الجماعية 

 رابعا : على أساس ارتباطه بدولة معينة 
فيللن التاليا لرنيا ءنا اتاات جميم عناارأ بوللة معينة ولن  يرراا لري:  

لنزاا ا جناية المالمين لال انلن اللاجل التربي ا لالملان النو يجرت فيط مل لا ا
التاليا اكما التاليا الوللي  فيللن فيط اليالا ل المالمين كجنبيين في نظر ال ا ي ءنا 

 اتاات جميم عناارأ بوللة كيرت كل تلزعت بين عو  ولل كيرت.
ل لكن ييتار التاليا بما يأب،ط من رنا فيما يتعا  بأنلاا التالياا للن تو ياا      

 . النظا ال انلنية لنا اناالل تمييزأ عن،ا في النرا ال اني
 الفرع الثاني

 تمييز التحكيم عما يختلط به من األنظمة األخرى 
  
تو يتوايل في بع  ابايان من،لا التاليا مم بع  المناريا ابيرت لألنظمة      

بر  لاللاارة لال  ات نل  كن لل من رنأ ابنظمة يعالج ال انلنية لالاان لالللالة لالي
نزاعا بين ابرراأ ا للن بالرجلا ءلت ماور لل لااو من،ا لاللينية التي ياير عاي،ا فإن 

 رنا  ي أ لا ن فيما بين،ا. لفيما ياي م ارنة ملجز  بين،ا لتاويو ن ار الي أ. 

 أوال : تمييز التحكيم عن الخبرة
ا عن اليبر  في للن كن المالا ي لا بلظينة ال  ات ليااا النزاا بين ييتاأ التالي 

اليالا ا لركيط منرل  عاي،ا ا بينما ق يلاأ اليبير ءق بمجرو ءبوات الركو فيما يررح 
عايط من مااعل ا لرنا الركو ق يازا اليالا لق ال ا يا لما كن المالا ياور الما 
                                                                                                                                                         

 
.                                            
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راتات الم رر  في بال التاليا ا بينما اليبير يلتل ت ريرا ليت يو بابل اا لالملاعيو لاإلج
 .(1)لق يت يو باإلجراتات لالملاعيو الم رر  في تانلن اإل بات 

 

 ثانيا : تمييز التحكيم عن الصلح 
يتميز التاليا عن الاان في كن الاان ع و يتا بين كرراأ اليالمة كننا،ا كل 

عن بع  ما  ررأ  فات،ا عن رري  نزلل للبمن يم الن،اا ي لملن بم ت اأ بااا ي
يتما  بطا بينما في التاليا ي لا المالا بم،مة ال  اتا فالتاليا كأو يرلر  من الاانا 
بن التجالز عن الا  في الاان معالا تبل تمامط ا بينما في التاليا تتعنر معرفة ما تو 

 يملن يالا بط المالا .

 ثالثا : تمييز التحكيم عن الوكالة
ييتاأ التاليا كي ا عن الللالةافبالنابة لاللالةافإن ال اعو  كن اللليل ياتمو  

اارانط من المللل ليما  التنال من عمل اللليل ءنا يرج عن اولو للالتطا لق ي لا 
ءق بما يملن كن ي لا بط المللل ا بينما نرت المالا مات ل تماا  –ل اعو  عامة  –اللليل 

ا ا فبمجرو اقتنا  عات التاليا تابن لط انة ال ا ي ا لق يتملن اقات  ل عن اليال 
للل ع و اقتنا  عات كن يللن  (1)اليالا من التويل في عماط بل كن المط ينر  عاي،ا 

للل ررأ تعيين المطا ليللن تعيين لايتيار المالا المرجن ) الالا ال ال ( لنات 
 ل رنأ ابالال يللن مالا الياا بم ابة الررفين كل لمالم،ما كل لأيص كير ...فني م

موافم عنط) لليل باليالمة ( لتللن رنأ الانة الظالبة لط  ا لمم نل  يظل لط من 
 .(1)النااية ال انلنية لانط لمالا لليس للليل باليالمة 

 رابعا : تمييز التحكيم عن الوساطة
                                                 

(1)
جراءات عقد التحكيمالولتلر كامو ابلاللفات ا    -اإلالنورية-منأأ  المعارأ-الناأر– 1974الربعة ال انية  -هوا 

 (.30ص)
 (.32ص ) -المرجم ااب   –تالولتلر كامو كبلا للفا (2)
 

 (. 34-33الولتلر عبو الاميو الألاربي االمرجم الااب  ا ص ص)  (1)
 



 17 

فيما بين،ما ا لالق ءلت ءن عماية اللاارة روف،ا ابين بيو كرراأ النزاا ا لات رل  
الاان لق ينر  اللاير عات ابرراأ كو ال ق ي بالنط بل ولرأ ت ريل لج،ة نظررا كل 

 ت ويا بع  اقتترااات .
عات ي أ المالا النو لط كن ينر  ركيط في ءرار ال انلن اللاجل التربي  لرنا في  ير 

 ا لر ابرراأ .
اللاارة نل  كن اللاير يي م في مااللتط ءلت ء افة ءلت رنا فإن التاليا ييتاأ عن 

ءوار  اليالا لااتعواورا ل،اا بينما في التاليا ق ويل لايالا في عمل المالا لال رار 
 النو ياورأ يللن مبنيا عات ال انلن اللاجل التربي .

 لما تيتاأ اللاارة عن التاليا في للن،ا تاور من لاير لايو عات ي أ التاليا
من مالا لااو كل عو  مالمينا زياو  عن للن اللاارة ق تترال اللتت  النو ياور

 الرليل بينما التاليا عاو  ما يرلل لتتط كل ر.

 خامسا : تمييز التحكيم عن القضاء  

ءنا لان المالا ياتمو اارتط من ءراو  اليالا المنابة في اتنا  التاليا ا كل  
لكن عماط رنا يعو من تبل  الن اللاجل التربي أرر التاليا لينال في النزاا رب ا لا ان

التاليا ق يم ل الوللة لكن  كن كعمال ال  ات ا فإنط يب ت واعما ميتانا عن ال  ات ا نل 
 ت اتا يااا.يعو ت اتأ 
بينما ال  ات يم ل الوللة ا لكن ت اتأ ت ات الوللة العاا المم رنا يملن ءعرات  

نلعين من الماالنا ماااة يااة لايالا لالمتم اة التاليا روفا مزولجاا بنط يا   
في النال الاريم لانزااا لبأتل تلانة لايتيار المالمين الم راين لالاياويينا للنل  ارية 
النزااا ءق كنط ر ا رنأ الماااة اليااة لالتي يجني،ا اليالا من ي ل ااتبعاورا 

ا لمجويا لفعاق قبو من اقاتمات لا  ات العاووا فإن التاليا للاوأا لاتت يللن ناجع
بال  ات النو يلفر لايالا ال مانات ابااايةا لمبوك ارية الوفاا لالملاج،ة بين 



 18 

اليالا ...ءل ا كما الماااة ابيرت ف،ي الماااة العامة باي  يينأ التاليا ل يرا من 
 .(1)العلت اللبير الما ت عات عات  ماالا الوللة بال تلوس ال  ايا  كمام،ا

لب،نا نللن تو االلنا في رنا المبا  التم،يوو تاويو بإيجاز مارية التالياا لالتي  
اتااعونا في ف،ا كل ر لمل لا ورااتنا لرل التاليا للاياة لال نزاعات العمل الجماعية 

 لفيما ياي تنايل رنا المل لا.
لتاية من المتعا  باال 1990فينرو  6الااور بتاري   90/02بالرجلا ءلت تانلن 

نزاعات العمل الجماعيةا نجو كنط تاا بال اللتاية في نزاعات العمل الجماعية ءلت فااين 
ابلل متعا  بابالاا المرب ة عات ال،يعات الماتيومة  ير الم ااات العملمية لرل ما 
يعرأ بالتاليا الار النو اب  لكن تررتنا ءليط في المبا  التم،يوو  لال اني  المرب  

لم ااات لاإلوارات العملمية لرل التاليا الم ااي كل الم اااتي لالنو تررتنا ءليط عات ا
 رل ابير في المبا  التم،يوو لفيما ياي تنايا،ما عات مبا ين.  

         
    
  
 

        
     

                 

 
                                                 

(1)
 15/05/2003ءأراأ اباتان زري  رم ان  – دور القاضي في التحكيم –بأير اايا ا منلر  نيل أ،او  الماجاتير   

 (.18-17جامعة باتنة ا ص ص)
 المبحث األول

 التحكيم الحر في نزاعـــات



 19 
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ا الاااار فاااي نزاعاااات العمااال الجماعياااة ايتيارياااا كل ءجبارياااا تاااو يلااالن الاجااالت ءلااات التالاااي      

ا ل باالرجلا ءلات (1)اال ع و اقتنا  التاليمي المل لا في اتناتية جماعيةال ءلااتط ب،ماا 
نجاااو كن،ااا تااانص عاااات كناااط  فااي االاااة فأااال المااااالاة  يملااان  90/02مااان تاااانلن  09الماااو  

لاايا لمااا تاانص عايااط كالاااا راانا ال ااانلن ا لاراارفين اقتنااا  عااات الاجاالت ءلاات اللاااارة كل التا
 ف،نا لألرراأ المتنازعة ارية اقيتيار بين اللاارة ل التاليا لال النزاا.

 
النااالا مااان نناااس ال اااانلن لتااااوو ابالااااا المرب اااة عاااات رااانا  13ل تاااو جااااتت المااااو  

  فنات عات كن " في االة اتنا  الررفين عات عر  ي ف،ما عاات التالايا تربا االتاليا
مااان تاااانلن اإلجاااراتات المونياااة مااام مراعاااا  ابالااااا الياااااة فاااي رااانا  445ءلااات  442المااالاو 

 ال انلن".
فيماااا ياااااي تنااااايل رااانا المبااااا  فااااي مراباااين ابلل نتعاااار  فيااااط ءلااات ريعااااة التالاااايا 
 لابالاا المتعا ة ب،ا ل المرال ال اني نتعر  فيط ءلت ال رارات الااور  عن ريعة التاليا.

 
 
 
 
 
 

 ب األولالمطل

                                                 
وار  – 2003ربعة  -منازعات العمل الفردية و الجماعية في ظل اإلصالحات االقتصادية في الجزائر,رأيو لا ن :  (1)

  107ص –بلزريعة الجزاعر  –رلمة لانأر ل الرباعة 
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 هيئة التحكيم الحـــــر 
انتعر  في رنا المرال ءلت ابالاا المتعا ة  ب،يعة التاليا فيما ييص لينية 

تعيين،ا لاإلجراتات المتبعة  كمام،ا  عات  لت ما لرو في ال انلن ل نل  من ي ل  فرعين  
 ا نين .

 الفرع األول 
 كيفية تعيين  هيئة التحكيم 
راأ يتمتعاالن باريااة لاماااة فااي ايتيااار  المالميناليااتا تعيااين ل اعااو  عامااة فااإن ابراا

ما عنو ءباراا اقتناتياة الجماعياايا  تااوو تاعماة مااب ة بأاامات المالماين الانين ‘المالمين 
يملاان الاجاالت ءلااي،ا عنااو لتاالا كو ناازاا جماااعي فااي العماال كل يااتا التعيااين لامااا ترااال ابماار 

 .(1)ل التعاتوو نل  ل رل ما يعرأ باإلجرات اإلتناتي ك
فنجاااو رااانا ابمااار كي اااا فاااي ال اااانلن النرنااااي  فااا  نلااالن كمااااا التالااايا  ءق ءنا لانااات 
ابرااراأ فاااي نااازاا ل اتن ااالا عاياااط بل ااام أااارر اتنااااتي فاااي اقتناتياااة الجماعياااة ااااال المااااو   

ل تو نص ال انلن الجزاعرو عات  رلر  التعيين  (2) 1982نلفمبر  13من تانلن  1 – 525
  لامالمين ال انلن  الجزاعرو فيماا يياص ابعماال التجارياة ف ار كماا بالناابة لانزاعاات الماب

ل التااي تاانص عااات كنااط يجاالز  445الجماعيااة  لاعماال فنرباا  عاي،ااا الن اار  ال انيااة  ماان الماااو  
لامتعاتاااوين كن يتن ااالا فاااي لااال ع اااو عاااات عااار  النزاعاااات التاااي تاااو تنأاااأ عناااو التننيااان عاااات 

 كينت بط ك ال اقتناتيات الجماعية . المالمين ل رنا ما
فإناط ياتا تعياين الماا  املرر من تانلن اإلجاراتات المونياة 442ل بالرجلا ءلت الماو  

كير من رارأ الن اباة المم ااة لاعماال مان ج،اة كيارت ا عاات كن ي الا الالماان الميتااران كل 

                                                 
ويلان  4ربعة  -آليات تسوية منازعات العمل و الضمان االجتماعي في القانون الجزائري-كامية اايمان:   (1)

 .106المربلعات الجامعية ص 

(2)   Gerard Lyon – cenjean Pélissier – précis Dalloz- droit du travail 14 édition, 1988-11اrue 

Soufflot – paris . 
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تناا  عاات ايتياار الالاا المالمين الميتارين بتعيين الالا المرجن بيان،اا لفاي االاة عاوا اق
الماارجن فيرفاام ابماار ءلاات الاارعيس ابلل لامالمااة العايااا الاانو يعااين راانا الالااا فااي م،اااة ق 

 تتجالز أ،ر لااو.
ل قباااو كن يااااال اقتناااا  عاااات ال يااااوو الالاااا المااارجن تااااري  اجتمااااا المالماااين 

قتتااوية كل مم ااي التاليا كماا المالمين الميتارين من ررأ مم اي الم ااة العملمية  ا
العمااالا ل كن ي باات راانا اقتنااا  ءمااا فااي ما اار كل فااي ع ااو رااامي كماااا المل اا  ل راال مااا 

مان تاانلن اإلجاراتات المونياة ل فاي االاة عاوا تعياين كراراأ النازاا  443نات عاياط المااو  
الجماااعي مالمااين كل رفااا  كاااورا نلاا  فاااإن لاارعيس الج،ااة ال  ااااعية اللاتاام بااواعرت،ا ماااال 

 ااو )اقتنااا ( كن ياااور كماار بتعيااين المالمااين عااات عري ااة ت ااوا  ءليااط ل راانا مااا نااات الع
 . 3من تانلن اإلجراتات المونية ف ر   444عايط الماو  

للااان فاااي ا ي اااة ابمااار فإناااط ق يملااان  تربيااا  تاااانلن اإلجاااراتات المونياااة فيماااا يتعاااا  
جماعيااة  فماا    فيمااا يتعااا   بتعيااين  ريعااة التالاايا ارفيااا نظاارا ليالاااية نزاعااات العماال ال

مان تاانلن اإلجاراتات المونيةاف،انا ق  442بايتيار لال رارأ مالاا يااص باط ااال المااو  
يتناااال ماام ربيعااة المنازعااات الجماعيااة لاعماال لللن،ااا تتعااا  بناازاا بااين م ااااتين ميتانتااين 

نااااط يتعااااا  للاااال من،مااااا ليان،ااااا المااااات ل ل ماااااالن ماليااااة ل تجاريااااة بينمااااا الناااازاا الجماااااعي فإ
بم ااااة لااااو  كل عااو  م ااااات ل يلاالن كررافااط لاال ماان ءوار  الم ااااة كل ااااال العماال 

الن اباااات المم ااااة لاعماااال مااان ج،اااة  انياااةال ق يملااان رناااا تربيااا  رااانأ  لمااان ج،اااة لالن اباااة ك
اإلجااااراتات عااااات منازعااااات العماااال الجماعيااااة ءق بال ياااااسا باياااا  تعتباااار ءوار  الم ااااااة كل 

 . (1)ات مات اة عن بع ،ا البع  ل تعين لل ج،ة الما عن،ا ااال العمل ريع

 الفرع الثاني

                                                 
 2005/ 4الربعة  -ن الجزائري نآليات تسوية منازعات العمل و الضمان االجتماعي في القانو -كامية اايمان:   (1)

 . 107-المربلعات الجامعية ص 
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 إجراءات التحكيـــــم 
بعو تعيين المالا كل ال،يعة التاليميةا ت وا ل،ا لافة الل اع  ل المعالماات لالماا ار 

لفا  ماا ت اررأ كالااا  طاليااة بميتاأ مراال النزااا ل ميتاأ جلانبط ل يانياتط ل ءألاليات
من تانلن اإلجراتات المونيةا اي  يت وا كمام،ا لل ررأ من كرراأ النزاااءماا  446لماو  ا

بااانة أياااية كل بلاااارة للياال عنطابعااو ااااتوعات يلجااط ل،ااا ماان تباال ريعااة التالااياال فااي 
االة تياأ بع  ابرراأ عن الا لرا كل عن ت ويا الل ااع  لالمعالماات ال زماةا يملن،اا 

جراتات الم رر  في ال لانين ل الانظا المعمالل ب،االماا يملن،اا كن تااور كن تلتم عايط لل اإل
ترارراااا عاااات اااالر  ماااا تاااوا ل،اااا فاااي الملعاااو المااااوو لت اااويا العاااراع  ل المااااتنوات لماااا رااال 

المونياة  ل يااور ال ارار عاات   تمان تاانلن اإلجاراتا 1ف ر   449منالص عايط في الماو  
 م ت ت ما رل م وا ل،ا .

بعو  كن  الييص ءاوار ال رارات التاليمية فإن ريعة المالا كل التالياكما فيما 
يلما من تاري  تعيين،ا لف   30تجمم لوي،ا لافة المعريات تتين تراررا في مو  كتاارا 

المتعا  بتالية النزاعات الجماعية في العمل المأار  90/02من ال انلن  13نص الماو  
كن ياور ترارأ ءق بعوما يتوالل ل يتأالر مم المالمين ءليط ااب اا لق ياتريم المالا  

و لااو من المالمين ا يرينا ل ءن لانلا من امين في الركو ياتريم ءاوار ترارأ بإتباا رك
نيلتم لل مالا عات ترارا فإن لجو كل ر من مالمينال الميتانينا ل   رف ت  ا 

 
لرف  في ترارراا ل يترتل عات نل  كن كتاية ال،يعة التاليمية التلتيم كأار اب ابية ل،نا ا
ال بالربم لن تللن رنا  فعالية لا رار 1)ينتج ال رار ك رأ ل لأنط لتم من جميم المالمين

رل يملن الرعن فيط كا كرراأ النزاا  والتاليمي ما لا  يننن لما كنط ءنا لا يلن مر يا با
 ي. يللن بار ارنا ما انجيل عنط في المرال ال ان قال لمتت

                                                 

انة  -منازعات العمل في نطاق المؤسسة العمومية االقتصادية-تلريأي بن أرتي : منلر  لنيل أ،او  الماجاتير   (1)
 . 126ص –الجزاعر –لاية الا ل  بن علنلن  – 2004/ 2001
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 المطلب الثاني
 القرارات الصادرة عن هيئة التحكيم

انترر   لما نلرنا ااب ا فإنط ق يملن  تنعيل ال رارات التاليمية ما لا تنننا رنا ما
ءليط في رنا المرالاء افة ءلت ءملانية الرعن في رنأ ال رارات من عومط لنل  من ي ل 

 النرعين التاليين .
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  الفرع األول
 تنفيذ القرارات التحكيمية 

ماااان تااااانلن  453ا  452بااااالرجلا ءلاااات تااااانلن اإلجااااراتات المونيااااة ل بالتاويااااو الماااااو  
اإلجاااراتات المونياااة نجاااو كن ال اعاااو  العاماااة ت ااالل باااأن ال ااارار التاليماااي  يااار تابااال لاتننيااان ءق 

  يانااظ بااأمر ااااور عاان رعاايس الج،ااة ال  اااعية الميتاااة مل االعيا ل ءتايميااا بااالنزاا اياا
كال ال رار في لتابة  بر المالمة ل يمانن ناا  تننيانأ لألراراأ تااو ءتمااا عماياة التننيان 

منااط نجاااورا تياارج عاان راانأ ال اعاااو   13ل بال اابر الماااو   90/02للاان بااالرجلا ءلاات تاااانلن 
العامااة  باياا  تاانص الن اار  ال انيااة من،ااا عااات كن " تاارار التالاايا يناار  نناااط عااات الراارفين 

زماااان بتننيااانأ " فمااان يااا ل رااانأ الن ااار   نااااتياص كن تااارارا التالااايا ق ياتااااج ءلااات الااانين يات
تااارييص اااااور عااان رعااايس الج،اااة ال  ااااعية الميتااااة نظااارا لربيعاااة ليالااااية المنازعاااة 

فاااي نزاعاااات العمااال الجماعياااة بايااا   ad-hocفنجاااو رناااا المأااارا مياااز التالااايا  (1)العمالياااة 
ر التالايا علاس ماا رال ملجالو فاي التالايا التجاارو ل كعرت الألل الن،ااعي ل التننيانو ل ارا

اقتتاااااوو المناااالص عاياااط فاااي تاااانلن ءجاااراتات المونياااة ل الااانو يأاااترر ءم،اااارأ بالاااايظة 
 .(2)التننينية 

لنجااو كن التأااريم الجزاعاارو يتناا  ماام النرناااي باياا  يناار  راانا ابيياار بااين التالاايا 
ااااابط تااارار التالااايا ياااال مااان الاااايظة الاااار فاااي تاااانلن اإلجاااراتات المونياااة ل الااانو يااااور 

ماااو  منازعااات  التالاايا الااار فااي عااات علااسب،ااا التننينيااة ل ق يلتاااب،ا ءق بلاااارة ءم،ااارأ 
العمل فال رار التاليمي ليس لط ايظة تننينية للن مأبط بع و بين ابرراأ فاوياط تال  ءلزامياة 

ا للاان التأااريم المااارو يااازا (1)كل اار من،ااا تاال  تننينيااة ل ق ياتاااج باانل  ءلاات ااايظة تننينيااة 

                                                 
    126ص  –المرجم الااب   –تلريأي بن أرتي   (1)

(2)
 Omar Zahi '' Revue Algérienne des Science Juridique Economique et Politique'' n°4 

Décembre , des publications universitaire  p787 
(1)  Gerad Lyon cæn jean pélissoir précis Dallol – droit des travail 14 2dition 1988 11 Rue 

Soufflot Paris  - P- 106 
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ءم،ااار تاارار التالاايا فااي نزاعااات العماال الجماعيااة بالااايظة التننينيااة ماان تاااا لتااال المالمااة 
 .(2)الميتاة

 الفرع الثاني 
 الطعن في قرارات التحكيـم

باااالرجلا ءلااات تاااانلن اإلجاااراتات المونياااة نجاااو كناااط كلرو باااال متعاااا  برااار  الرعااان فاااي 
مناط عاات  13نجاو كناط تاو ناص فاي المااو   90/02الرجلا ءلات تاانلن كالاا المالمينا للن ب

مااان تاااانلن  454ءلااات  442اناااط تربااا  عاااات التالااايا  فاااي منازعاااات العمااال الجماعياااة المااالاو 
اإلجااراتات المونيااة ل بالتااالي اااات نت الماالاو المتناللااة لراار  الرعاان فااي كالاااا المالمااين ماان 

لن العايط فاإن تارارات التالايا الاااور  فاي مجاال من ننس ال ان 458ءلت الماو   455الماو  
منازعااات العماال الجماعيااة ق تي اام بو ررياا  ماان راار  الرعاان العاويااة كل  ياار العاويااةا 
لما كن رنأ ال رارات مازمة ف ر برراأ النزاا ل ق يمتاو ك رراا ءلات الظيار ااال ناص المااو  

كلروت ااارااة باااأن تاارار التالااايا  13ماان تاااانلن اإلجااراتات المونياااةا  ل كي ااا المااااو   454
 ياتزمان بتننينأ . نينر  نناط عات الررفين الانا

فماان ياا ل راانا المرااال نجااو بااأن تاارارات التالاايا الااااور  بيااالص نزاعااات العماال 
 الجماعية  ير مرتبرة لتننينرا بأو ءجرات كل كمر ت اعي لما كن،ا  ير تاباة ل اتعناأ.

تااااو يااااالأ نظيريااااط النرناااااي ل المااااارو بيااااالص ل ب،اااانا يلاااالن المأاااارا الجزاعاااارو 
الرعااان فاااي تااارارات التالااايا  بايااا  نجاااو كن  ابلل كجااااز الرعااان فاااي ال ااارار التاليماااي كمااااا 
المالمة العايا لاتاليا  ل التي يملن،ا كن تاظي ال ارار التاليماي الاااور باانة  يار أارعية 

ر التاليمااي باانة  ياار أاارعية  ل كمااا المالمااة العاياا لاتالاايا ل التاي يملن،ااا كن تاظااي ال ارا
تعيو ال  اية لألراراأا ل بااولر تارار تاليماي جوياو فاي ال  اية ل الرعان  فياط كمااا  رانأ 

                                                 
 –اإلالنورية  –وار الجامعة الجويو  لانأر  2005 – عالقات العمل الجماعية –الولتلر مارنت كامو كبل عمرل   (2)

 . 327ص 
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ا ل لانا (1)المالمة مر   انية ا فإن رنأ ابيير  تنال في المل لا ب ارار  يار تابال لارعان 
مااي كماااا مالمااة ننااس ابماار بالنااابة لامأاارا المااارو باياا  كجاااز الرعاان فااي ال اارار التالي

 .(2)الن   بننس الأرلر ل ابل اا ل اإلجراتات في تانلن المرافعات المونية التجارية 
ل ب،نا نللن كن،ينا رنا المبا  ل المتعا  بالتاليا الار في نزاعات العمل الجماعياة 

يا نترر  ءلاات التالااااافااي المبااا  ال اااني  اكمااااكما ا نبرااا الن ااار المتعا ااة بااطبعااو ورااااتنا 
 الم اااتي في نزاعات العمل الجماعية .

 
 
  

    
  
  

     
       

   
 
 
 

 
 

                                                 
(1)   Gerad Lyon caen Jean Palissier- ouvrage précédent -pp( 1060-1061 ).  

 –تلزيم منأأ  المعارأ  2003لانة  12ال انلن رتا  -موسوعة قانون العمل –الولتلر تورو عبو النتاح الأ،ارو   (2)
 .  313-اإلالنورية ص

 المبحــث الثـــاني
التحكيم المؤسساتي في نزاعات العمل 

 الجماعية
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يعو التاليا المربا  عاات نزاعاات العمال الجماعياة فاي الم اااات ل اإلوارات العملمياة      
لا بااط ا ل تااو اااب  لنااا كن تاليمااا م اااااتيا باعتبااار كن الاجنااة اللرنيااة لاتالاايا رااي التااي ت اا

عرفنا ما رل التاليا الم اااتي في المبا  التم،يوو ال تجاور اإلأاار  كناط تاو تاا اااتاوا  
ا تااو تنااالل 1990فيناارو  6الااااور بتاااري   90/02راانا الناالا ماان التالاايا بملجاال ال ااانلن 

نااال ل ايتاااااات  الاجنااة اللرنيااة لاتالاايا الميتاااة بال تالبااال اليااامس منااط ااا ايا
فااااي المنازعااااات الجماعيااااة التااااي تنأااااأ فااااي الم ااااااات ل اإلوارات العملميااااة ولن ال راعااااات 
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ابياارت بينمااا تاار  م،مااة تاويااو تأااليا،ا ل تنظيم،ااا ل ءجااراتات عما،ااا لانااالص التنظيميااة 
ا 1990ويااامبر  22الااااور بتاااري   90/418ال ا اة ل المتم اااة فااي المرااالا التننيانو رتااا 

تاليا ءجبارو علس التاليا الاار فاي نزاعاات العمال الجماعياة مان ايا   ل رنا التاليا رل
الأااالل ل الم اااملن ل عاااات رااانا اباااااس اااالأ نرلاااز عاااات  ااا   ن اااار كااااااية فاااي رااانا 
المبااااا  ماااان ياااا ل مرابااااين ابلل نتاااااو  فيااااط عاااان تأاااالياة الاجنااااة لتنظيم،اااااا كمااااا ال اااااني 

يا لال اارارات الااااور  عاان الاجنااة فنتاااو  فيااط عاان اإلجااراتات المتبعااة بيااالص راانا التالاا
 اللرنية لاتاليا .

 
 
 
 
 
 
 

 

 المطلب األول
 اختصاصات اللجنة الوطنية للتحكيم و تنظيمها

فاااي رااانا المراااال نتعااار  كلق ءلااات المجااااقت التاااي تياااتص الاجناااة اللرنياااة لاتالااايا 
 لانظر في،اا  ا بعو نل  ءلت تأليا،ا ل تنظيم،ا ل رنا في    ة  فرلا .

 األول  الفرع
 اختصاصات اللجنة الوطنية للتحكيم
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عاااات كناالاا النزاعااات الجماعياااة فااي العمااال  90/02ماان تااانلن  49ل ااو نااات المااااو  
التي تللن من ايتااص الاجنة اللرنية لاتالياا فاال رانأ المااو  فاإن الاجناة تياتص فاي 

 النين يمنعلن من الاجلت ءلت اإل رال . نالي فات التي تعني الماتيومي
ماان راانا  (1) 48الي فاات التااي تعاار  عاي،ااا اااال الأاارلر المناالص عاي،ااا فااي الماااو  -

 ال انلن.
الماااااتيومين الممناااالعين ماااان الاجاااالت ءلاااات  90/02ماااان ال ااااانلن  43ف ااااو اااااووت الماااااو  

اإل رال لال  اا ا المالظنين المعيناين بمراالا كل المالظنين الانين يأاظالن منااال فاي 
...الااا ا  ف،ناااا فاااي رااانأ الاالاااة الاجناااة ق تبااات فاااي النااازاا مااااالن ابمن نالياااارجا كعااالا

لتااالية اإل اارال ا ل ءنمااا إليجاااو ااال لانزاعااات ال اعمااة بااين العمااال ل اإلوار ا لمااا كن،ااا 
 . (2)تنظر في المنازعة التي انولم بيالا،ا ء رال ا ل نل  تاو جعل او لط

عيااا لتجناال اإل اارالا  لمااا يملاان فااالاجلت ءلاات الاجنااة اللرنيااة فااي الاالااة ال انيااة يلاالن لتا
كن يللن كي ا بعو انر   اإل رالا  لي،اوأ لماا فاي الاالاة ابللات إليجااو اال لانازاا 

 .(1)ل اقجتماعية يرير   اقتتااويةباعتبار كن الاالة 
رنا بالنابة قيتااااات الاجناة للان لياأ رال ابمار بالناابة لتأاليات،ا؟رنا ماا اانجيل 

 .عنط في النرا ال اني

 الفرع الثاني 
 تشكيلة اللجنة الوطنية للتحكيم

                                                 
يملن لالزير المعني  46عات:" ءنا ااتمر اإل رال بعو فأل اللاارة المنالص عاي،ا في الماو   48تنص الماو    (1)

كل رعيس المجاس الباوو النو يايل الي أ الجماعي في العمل , ءن اتت ت نل   رلرات اتتااوية ل  كل اللالي
عاي،ا في البال اليامس من رنا ال انلن بعو ااتأار   الماتيوا ل  صاجتماعية تارر  عات الاجنة اللرنية لاتاليا المنال 

 المم ل لاعمال "

 
  387-الجزاعر ص–وار ال ابة لانأر  2003 -ئري و التحوالت االقتصاديةقانون العمل الجزا –عبو الا ا نيل  (2)

(1)
  Amar Zahi –les procédures de règlement des conflits de travail d'après la loi  n° 90/02 du février – revue 

algérienne  des sconse juridique économique et politique n°  décembre 1990 office des publique liquation 

universitaire p 787 . 
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عااات كن " يااركس الاجناة اللرنيااة لاتالاايا تااا   90/02ماان ال اانلن  51ناات الماااو  
ماان المالمااة العايااا ا ل تتلاالن ماان عااوو يتاااالت فيااط عااوو المم اااين الاانين تعياان،ا الوللااة ا 

تاويااو عااووراا  للينيااة   لعااوو ماان مم اااي العمااال "ا  فااي اااين كاالاات الن اار  ال انيااة من،ااا
 تعيين،ا ءلت جانل لينية  تنظيا ل اير الاجنة ءلت نص تنظيمي قا .

وياااامبر 22المااا ري فاااي  90/418فتربي اااا ل،ااانأ الن ااار  ااااور المراااالا التننيااانو رتاااا 
االماوو لألع ات رنأ الاجنة بأربعة عأر ع لا واعما كربعة من،ا مم اين تعيان،ا  1990

لاعمااالا ل يماااة مم اااين لاماااتيومين كو الم ااااات ل ال،يعااات  الوللااة ل يماااة مم اااين
اإلوارية المأظاة من،ا  مم ل الااارة الملاناة باللظيناة العملمياة  ل تاو ااوو رانا المراالا 

الملاناااين  تالتننيااانو لااانل  اااانة ابع اااات المم ااااين لاوللاااة فاااااررا فاااي مم ااااي الااالزرا
ءلااات جانااال مم ااال الااااارة الملاناااة باللظيناااة بالعمااالا  العاااول ا المالياااة ا ل الواياياااة ف ااار 

 العملمية .
كما مم اي العمال كل بابارت المالظنين فياتا ايتيااررا ل تعييان،ا  مان تبال التنظيماات 
الن ابيااة ابل اار تم ااي   لاعمااال عااات الماااتلت الاالرني عااات كن تظااا لاال فعااة ماان المم اااين 

 اتيااارييناقكن ق يا اار را قت الاواعمينا عاوو مما اال مان ابع ااات اقاتيااريينا عاات 
اجتماعااات الاجنااة ءق فااي االااة  يااال ابع ااات الااواعمينا ل يااتا تعيااين  الجمياام كو لاال 

اانلات تابااة لاتجوياو  3النعات المألاة لاجنة بأمر من الرعيس ابلل لامالمة العاياا لماو  
 . (1)لتنظيم،ا رنا فيما يتعا  بتألياة  الاجنة اللرنية ل للن ليأ رل ابمر بالنابة 

 الفرع الثالث 
 تنظيم اللجنة الوطنية للتحكيم

تعو الاجنة اللرنية لاتالايا ريعاة واعماة ا م رراا الرعيااي ل الاواعا رال المالماة العاياا  
ماان المرااالا التننياانو الاااالأ الاانلر لاجنااة كمانااة ت نيااة  8ل راانا مااا نااات عايااط الماااو  

                                                 
 (. 109ص) –المرجم الااب   –كامية اايمان   (1)
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وت الاجنة ا ل تا ير اجتماعات رانأ الاجناة ل تلاأ بتا ي الرابات اقفتتااية لاوعلت ل
ماان المرااالا التننياانو  9التنظاايا الماااوو ل،اانأ اقجتماعاااتا  لراانا مااا نااات عايااط الماااو  

 نظام،ا الواياي مباأر   بعو تللين،ا .الاالأ النلر ا عات كن تعو الاجنة 
الايا ل التاي تلالن بعو كن تلتمل تألياة الاجنة ل تنظيم،ا تباأار كمام،اا ءجاراتات الت    

اال ما انل اط في المرال ال اني من رنا المبا  مم التعر  ءلت تارارات الاااور  
 ل،ا ل ابالاا المتعا ة ب،ا .

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المطلب الثانــــي:
 اإلجراءات المتبعة  أمام اللجنة الوطنية و القرارات

 .عنها الصادرة 
راتات ااير وعالت التالايا كمااا من ي ل رنا المرال انتعر  في فارا كلل ءلات ءجا

الاجنة اللرنية لاتاليا مم تاويو كرا يالاايات رانأ اإلجاراتاتا ل فاي فارا  ااني نتعار  
 ل كرا ابالاا المتعا ة ب،ا. –ءلت ال رارات الااور  عن الاجنة 
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 الفرع األول
 إجراءات سير دعوى التحكيم أمام اللجنة

 الوطنية للتحكيم 
عاماة  تم الاوعلت كمااا الاجناة اللرنياة لاتالايا ءلات ءجاراتايملن تانيأ ءجراتات رفا

 يارت العمل ب،ا في لل ال  اياا ل ءجراتات يااة اال نلعية ل م ملن لل ت ية .
ل تتايص اإلجراتات ابللت ا  في كنط في لل الاااقت ل م،ماا لانات اباابال التاي 

بم ت ت عري اة ملتلباةا  كوت ءلت عر  النزاا عات الاجنةا فإن رنا العر  يجل كن يتا
تلجااط كل تاالوا لااوت ابمانااة الت نيااة لاجنااة ا تبااين في،ااا بميتاااأ الملاتااأ التااي يم ا،ااا كرااراأ 
الناازاا ا  لمااا يجاال كن تلاالن راانأ العري ااة ماااالبة بت رياار كل ماانلر ا   تل اان في،ااا ءمااا 

 كل اقجتماعية التي تبرر عر  النزاا عات رنأ  اقتتااويةال رلر  ال الت 
 
 

من مراالا  11الاجنة كل موت م عمة عر  النزاا عات الاجنة اال ما نات عايط الماو  
باإل ااااافة ءلاااات ما اااار عااااوا الماااااالاة الاااانو يعااااوأ مجاااااس اللظيااااأ العماااالمي  90/418

 المتاالو ابع ات .
للاال ت ااية  –رعاايس الاجنااة  –ل لورااااة الااوعلت بااانة معم ااة ل جويااة يعااين الاارعيس 

  ااة  كياااا التااي تاااي ل اام العري ااة اقفتتاايااة اليااااة ب،اااا اياا  م ااررا يااااا ا  ياا ل  
يتا ت الم رر المعين لافة المعالمات ل الل اع  ل الت اارير التاي ل،اا ع تاة باالنزاا المعارل  

 عات الاجنةا  ل التي ترال ءليط من ابرراأ ءما بانة تا اعية كل برال منط.
  االن يماااة عأاار يلمااا التااي تاااي  بعااو راانا تجتماام الاجنااة بااوعلت ماان رعيااا،ا فااي

ءيااواا العري ااة اقفتتاايااة لاااوعلتا ل بعااو كن تاااتمم ءلاات ت رياار كل عاار  الم اارر الملااااأ 
بال  ااايةا  ل مم ااااي كراااراأ النااازاا ل عناااو ال ااارلر  ءلااات كو أااايص يملناااط كن ينياااورا فاااي 



 34 

اا بااأو كعمال،اااا نأاارا فااي ورااااة ال  ااية ماان ميتاااأ جلانب،اااا ل عنااو ال اارلر  يملن،ااا ال ياا
تا ي  كل با  كل تاريات ترارا  رلرية لاتلال ءلت ف،اا جياو لم بااات النازاا ا  لتلالين 
تناعااااة تامااااة بميتاااااأ المعريااااات التااااي تااااتالا فيااااط ماااان ميتاااااأ الجلاناااال ال انلنيااااة       ل 
اقتتااااوية ل اقجتماعيااةا لمااا يملن،ااا كن تتا اات فااي راانا اإلرااار جمياام المعالمااات التااي ل،ااا 

 فات الجماعية لاعملالنا كو ل ي ة كعاوت فاي ءراار ءجارات المااالاة ل اللااارة ااة بالي
 . 90/02من ال انلن  50اال ما نات عايط الن ر  ابيير  الماو  

كما اإلجراتات اليااة فن او ب،ا تا  النلار  التي تميز النزاعات اليااة بنعة 
من ال انلن  44ل 43ايط الماو  العمال الممنلعين من مماراة ا  اإل رال ا  لما تنص ع

الاالأ النلر ل تا  التي ت رر الاارات اإلوارية العايا عنو ااتمرار اإل رال  90/02
اءلت عر ،ا عات رنأ الاجنة لما نات عات نل  الماو  (1)بعو فأل الماالاة كل اللاارة 

 من ال انلن الاالأ النلر. 48
الممنالعين مان مماراااة اا  اإل اارال  ايا  كناط ءنا لاناات النزاعاات الياااة بالعمااال

الاجنااة بااانة مباأاار  ءمااا بمجاارو تيام،ااا كل بعااو فأاال الماااالقت اللويااة لتاااليت،ا  اتنظاار في،اا
اولن كن يللن ل،اا الااارة الت ويرياة فاي رفا  التااوو ل،اا فاإن النالا ال ااني مان المنازعاات 

مااان  48الااااا المااااو  الياااااة بالنعاااات ابيااارتا ل التاااي ياااتا عر اااا عاااات الاجناااة تربي اااا ب
يملن لاجناة كن تارف  النظار في،اا ءنا لاا ت تنام باالمبررات التاي ت اوم،ا اال انلن الاالأ الانلر

ماان المرااالا التننياانو  14الج،ااة التااي ت ااومت بالرااال  ا اياا  تاانص فااي راانا الأااأن الماااو  
،اااا عات"....ياااورس الم ااارر ماااوت جااالاز تبلل،اااا بال يااااس ءلااات الاااولاعي التاااي تاااانو ل 90/418

اارة العملمية ااابة العري ةا  ل عنو اقتت ات بعو اماا مم اي العماال كل مااتيومي،ا 
." 

                                                 
الماالاة ري مرااة ءجبارية يتعين المرلر عاي،ا في االة ااتمرار الي أ بين ررفي النزاا الجماعي في  -ك  (1)

 ل ا جال .العمل,ل تو تيورا المأرا بملاعيو تاير  تامن بن  النزاا في كتر 
اللاارة:يملن لررفي النزاا كن يتن ا عات أيص يلانانط بإيجاو تالية لوية لاي أ يامت اللاير ل النو يعر   -ل

 عات الررفين التلايات التي يرارا مناابة لن  المنازعة, لري  ير مازمة.
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الملالياااةا  رااانأ الااااارة الت ويرياااة لاجناااة فاااي تبااالل الاااوعلت بناااا،ا  16ل ت لاااو المااااو  
ماان ال ااانلن  48عااات" ت اارر الاجنااة اللرنيااة لاتالاايا  التااي ترفاام ءلي،ااا الااوعلت تربي ااا لاماااو  

 لماتلارا ". تاباية عري ة الاارة العملميةا تبل كية مناتأة زجلا 90/02
ل معنات راانا كن الاجناة رااي لااورا التااي تماا  اااارة ت اوير فيمااا ءنا لانات ت ااية  كل 
نزاا ما تابل لعر ط عاات التالايا الانو تياتص باط رانأ الاجناة كا قا ل بالتاالي راي اللاياو  

لاقجتماعياة  اقتتاااويةياة ل كرمياة " ال ارلرات التي تما  الاارة الت ويرية لت رير موت جو
المأار ءلي،ا ل التي تألل الابل ابااااي ل اللاياو ااال  48ال ارر  " ا اللارو  في الماو  

رنا النص لعر  م ل رنأ النزاعات عات رنأ الاجنة بعو التمال رنأ اإلجراتات كمااا الاجناة  
 ار تراررا.الماأ جيوا ت لا بإاو  ل بعو كن تورس الاجنة

 .  (1)ل في النرا التالي نتعر  برا كالاا رنا اإلجرات 

 
 الفرع الثاني

 إصدار قرارات التحكيم و تنفيذها
من المرالا المنظا لاجنة اللرنية لاتالياا المأار ءلي،ا ااب  عاات  19نات الماو  

بع اااات كن "ت ااارر الاجناااة اللرنياااة لاتالااايا عااان رريااا  ءااااوار الاااا معاااال يتيااان بأ ابياااة ا
الاا رينالفي االة تعاول ابالاتايللن الت الرعيس مرجاا"الرنا ال رار ق يللن تااب  

كيااا التالياة 3لاتننين ءق بم ت ت كمار اااور عان الارعيس ابلل لامالماة العاياا يااورأ يا ل 
 لاولر الالا ل يباغ رنا ابيير من تبل رعيس الاجنة ءلت ابرراأ المعنية بط.

 ل كالاااا راانأ النااالص كن تاارار التالاايا الااااور فااي نظاااا التالاايا لن اااظ ماان ياا
مان  13النو ينر  نناط عات ابرراأ المعنية بمجرو اولرأ اال المااو   -الار-العاوو
 ل ق ياتاج بمر من الج،ة ال  اعية لننانأ. 90/02تانلن 

                                                 
 (  134/135ص )  –المرجم الااب   –كامية اايمان   (1)
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اعيا مازا لألرراأ مما يعني كن رنا الالا  ير تابل ل اتعناأ ا لرل بنل  يعتبر ن،     
 .ااور عن الج،ات ال  اعية العاويةالمعنية بط أأنط في نل  بالالا أأن كو الا ن،اعي 

الانو تاا اتياانأ  1999ل يعو ال ارار ابلل الاااور عان الاجناة اللرنياة لاتالايا لاانة 
 ء ااار اإل ااارال الااانو تااااا باااط المجااااس الااالرني باااااتن  التعاااايا العااااليا تااارارا م،ماااا نظااارا لماااا
ياتليااااط ماااان كالاااااا عويااااو  متعا ااااة بااااالتاليا فااااي نزاعااااات العماااال الجماعيااااة فااااي الم ااااااات 
لاإلوارات العملمياةا ل الاانو اااناالل التراار  ءلات بعاا  الن ااار الم،مااة التاي تعاار  ل،ااا ماام 

 ءوراج ماا  مت من اي يات ال رار .
ااالل عااوا  فنجااو فااي راانا ال اارار المجاااس الاالرني بااااتن  التعااايا العااالي تااو ك ااار وفاام

الماااالاة ل بالتااالي بر ن،ااا يااااة ل كن،ااا ءجاارات ءجبااارو تباال الاجاالت ءلاات  تااتااراا ءجااراتا
باااااتن  التعاااايا العاااالي باااأن المجااااس الااالرني ا للااان الاجناااة كجابااات عاااات رااانا الاااوفم يالتالااا

 18, 17, 16في ناالص المالاو  و يالأ رنأ اإلجراتات الالماوو  لالبا  العامي رل الن
ل بالتااالي فإنااط ق ياااتنيو ماان يرعااطا  باعتبااارأ كنااط كعااان عاان  90/02ماان ال ااانلن  20, 19

مان  24المااو   الرانا لماا ت ت ايط1998كلتالبر  17ءلت اإل رال ابتوات من  تنيتط في الاجل 
عااات ع لبااة  54 تااو نااص فااي الماااو  رتاااالنجااو كن ال ااانلن الماانللر كعاا أ  (1)ننااس ال ااانلن 

الاا )المالمين( بمعالمات  ير اااياة كل ل ااع  مازلر  كل ماارس الو جزاعية للل من  يزل 
-لرانأ ابييار امنالرات ااتيالية تات،وأ ال ظر عات كع ات رانا الج،ااز بظياة تلجياط ترارأ

 اقاااتناو راانا الناازاا لاالن المجاااس الاالرني بااااتن  التعااايا العااالي كراو تنرباا  عااات  -الماااو 
      من يرعط.

ار لاارس العماال بااإجرات لااا ياانص عايااط ال ااانلن لراال تبايااغ ماااأ لمااا نجااو كن راانا ال اار 
راانا مااا ناتيااااط ماان ياا ل عبار "...فيمااا ييااص عااوا  للاتالااياا الااوعلت لامجاااس الاالرني 

                                                 
" ءنا ااتمر الي أ بعو ااتنناو ءجراتات الماالاة ل اللاارة المنالص عاي،ا كع أ ,لفي عات  24تنص الماو    (1)

 يال رر  كيرت لتالية , تو ترو في ع و ل اتناتية بين الررفين يمارس ا  لاعمال في الاجلت ءلت اإل رال لف ا لأرلر 
 ل اللينيات الماوو  في كالاا رنا ال انلن " 
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التبايغ بماأ الوعلت فإنط بظ  النظر عن للن ال انلن ق ينص عاات م ال رانا اإلجارات فاإن 
 ."ابة ل ر ا عايط الاجنة اللرنية لاتاليا تأمر ل تمنن كج  لان 

ا باياا   (2) 90/02ماان ال ااانلن  48, 25لمااا كن راانا ال اارار ت اامن تناااير لاماااوتين 
كعتبر ءجرات كين ملاف ة الن ابة تبل الاجلت ءلت التاليا ليس ءجراتا جلررياا  بايا  ق يترتال 

لمتعاا  عات تيانط عاوا تاباياة الاوعلت ل رانا ماا رو باط عاات وفام المجااس الالرني لألاااتن  ا
بعاااوا كيااان ملاف تاااط تبااال الاجااالت ءلااات التالااايا ا  لماااا كلاااوت الاجناااة باقعتمااااو عاااات المااااوتين 

التالاايا التجااور اإلأااار  ءلاات كن الااااب تين عااات  اارلر  تلتيااأ اإل اارال بمجاارو الاجاالت ءلاات 
عاات ع لباات جزاعياة لمان يتاابل فاي تلتاأ جمااعي تأاالرو  90/02من ال اانلن  55الماو  

كيااااا ءلااات  أااا،رين  8المياااالأ بالااااا  رااانا ال انلنالالمتم ااااة فاااي الاااابس مااان عااان العمااالال
التأااوو راانأ الع لبااة ءلاات  لتااابن وج كل بإاااوارما  2000وج ءلاات  500لبظرامااة ماليااة بااين 

وج كل ءاااوارما ءنا 50000وج ءلاات  2000ااانلات ال رامااة ماان 3كأاا،ر ءلاات  6الااابس ماان 
   عات ابأياص كل الممتالات.ااال رنا التلتأ كعمال عنأ كل اعتوات 

ماان المرااالا التننياانو رتااا  13لمااا اعتباارت الاجنااة كن اإلجااراتات الماانللر  فااي الماااو  
م في ءتباع،ا مان عوماط ءلات ليات ءجبارية ل تي  1990ويامبر  22الم ري في  90/418

 الت ويرية لام رر . الاارة
اااااة اإلجاااراتات  لااال ماااا ااااب  نلااارأ لاااان فاااي ءراااار تبااالل وعااالت التالااايا أااال  ل

المتبعااة ماان ررفااي الناازاا كمااا ماان اياا  مل االا راانا ال اارار ف ااو االلاات الاجنااة التلفياا  بااين 
لج،ات نظار لال مان الرارفين بياالص ن اار اليا أ ل المتعا اة كااااا باابجلر ل الاالن 
الجااامعي ا تااانلن ابااااتان الباااا ا  لتااو لاااان منراال  تاارار الاجناااة اللرنيااة لاتالاايا مناااانا 

 ما لألااتن  مازما ل،ا بتلتيأ ل  رال .      نلعا 

                                                 
ن الاجلت ءلت مماراة اإل رال ل يلتأ اإل رال النو أرا فيط لمجرو اتنا  الررفين في : يمل25تنص الماو   (2)

 الي أ الجماعي في العمل عات عر  ي ف،ما عات التاليا.
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 خـاتــمة
 )الياااص(الارتنا الماالجز  لنظااامي التالاايا مااا يملاان تللااط فااي ابيياار ماان ياا ل وراااا

لالتالاايا الم اااااتي فااي النزاعااات الجماعيااة لاعماال راال كنااط يجاال كن تااويل تعااوي ت عويااو  
لراانا مااا كأااار ءليااط اباااتان عماار زارااي فااي  90/02نلن عااات النظااامين ماان ياا ل تعااويل تااا

م التط المورجة في المجاة الجزاعرية لاعاالا ال انلنياة ا اقتتاااوية لالاياااية بايا  اعتبار كن 
ن اإلتياان ب،انأ التعاوي ت  جراعاي لا  التعوي ت يجل كن تمس     كلجط م اااتي ا بأرو لا 

لاااال اقنأااااظاقت لنلاااا  بااااال اياااات أ  بااااانة آليااااة لاااايس ماااان أااااانط واعمااااا كن يجياااال عاااان
 الل عيات ا بينما في بع  الااقت فإن تلايو اإلجراتات يعو بم ابة تباير لفعالية .

 6لبالنعااال فاااإن نظاااامي تاااالية المنازعاااات الجماعياااة لاعمااال المبيناااين بملجااال تاااانلن 
اااا كل ق ايما ءجراتات التاليا بايا  يلالن يايأترلان في العويو من الن ار 1990فينرو 
فااااي بعاااا  الااااااقت لم اااااااتي فااااي ااااااقت كياااارت للاااان يب اااات التالاااايا    ad-hocااااارا

كن  ال ل امان فعالياة كلبارا مان الماتاااانالم ااااتي فاي اااقت معيناة كل ار ماان اليااص 
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تلاااالن لجااااان لاتالاااايا  ياااار مرلزيااااة لمتلاجااااو  عااااات ماااااتلت لاااال لقيااااة انر تااااا ماااان تلزياااام 
الاجناااة اللرنياااةا مااام مراعاااا  كن المااااألة مااااتعجاة  اقيتااااااات مااام ءملانياااة الرعااان كمااااا

 لمتلتنة عات تلتيأ اإل رال .
ءن تاويل رانأ الاجنااة يملان كن يلاااو الااالل لياااارا فاي ء اارات تاانلن العماال لماا فعاااط  

 .1999ال رار الااور عن الاجنة اللرنية لاتاليا في انة 
ررات ،اا بلاا لبيار مان العماال لمن كجال  امان فعالياة كلبار ل،انأ ال،يالال يجال عاوا لا 

باااال العلااااس فيجاااال التمييااااز بااااين ج،ااااازين ج،اااااز التااااايير الاااانو تلاااالن م،امااااط واعمااااة لج،اااااز 
الاااانين يملاااان ااااااتوعاع،ا ءق فااااي االااااة تعيياااان،ا انر تااااا ماااان تاعمااااة تعااااورا الاجنااااة  المالمااااين
 المعنية.

العاااوو فاايملن ماان ولن أاا  كن تلاالن كمانااة  اابر كل كمانااة ااار بم ابااة ج،اااز واعااا لاتااايير 
ل وار  لال ياا بمتابعة اإلجراتات منن رفام الاوعلت كمااا الاجناة ءلات  اياة تننيان ال ارار الاااور 

 عن،ا .
ماان كجاال ت ياايا يالاااية الج،اااز فإنااط ماان الماتاااان كل الماباان كن تااانو رعااااة ل  

 ال  اعي.الاجنة ءلت أيص ق يللن تا يا م،ما لان ماتلاأ في الااا 
التعوياين يجل النال اللاي بين ال اعوتين الاتين تاريان عاات ءجاراتات باإل افة ءلت رنين 

التالاايا الل ااايلي المبينااة فااي تااانلن اإلجااراتات المونيااة لال اعااو  التااي تااارو عااات ءجااراتات 
 التاليا  في مجال المنازعات الجماعية لاعمل .

اإلجاااراتات المونياااة فاااي  بناااط تاااو تاااا اااااب ا تربيااا  ابالااااا العاماااة لاتالااايا الااالارو  فاااي تاااانلن
عناورا تااا تربياا  التالاايا اإلجبااارو بااين الم اااات اقأااترالية لللنااط لااا يااأت بالنتاااعج  1971

المنتظر  ا لنتيجة نلا  تاا اااتبعاو كالااا تاانلن اإلجاراتات المونياة لل ام نظااا ماات ل لاان 
لتالااايا باااين ا اا لرلااانا تاااا الناااال ن،اعيااا 1975جااالان  17المااا ري فاااي  75/44ماااال ابمااار 

لالتالااااايا الم ااااااااتي المااااانللر لااااانل  مااااان  الماااااا يتبع،ااااا 442مااااالاوالالل اااااايلي المباااااين فاااااي 
الماتاان ل م نظااا تاليماي لامال متعاا  بنزاعاات العمال الجماعياة لمااتمو مان الأاريعة 
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العاماة كو تاانلن اإلجااراتات المونياة مام ءوراج التعااوي ت ال زماة المتنااابة ماام ربيعاة الناازاا 
 العمالي.
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