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 بسم هللا الرحمان الرحيم

 والصالة والسالم على رسوله الكريم
 

 

 والضمان الاجتماعي، السيد وزير العمل والتشغيل -

 السيد الرئيس ألاول للمحكمة العليا ، -

 السيد املدير العام للوظيفة العمومية وإلاصالح إلاداري،-

 ،رئيس املجلس إلاقتصادي وإلاجتماعي والبيئيالسيد  -

 السيد ألامين العام لالتحاد العام للعمال الجزائريين، -

 الوطنية ألرباب العمل الجزائريين،  السادة ممثلي الكونفدرالية -

 السيدة الرئيسة والسيدات والسادة أعضاء اللجنة الوطنية للتحكيم،  -

 السيدات والسادة أعضاء مجلس الوظيفة العمومية املتساوي ألاعضاء،  -

 السيدات والسادة الحضور، -

   .أسرة إلاعالم -
 

 السالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته
 

أودُّ يف مستهل مداخليت، أن أتوّجه خبالص الشكر واالمتنان إىل 

أخي وزميلي السيد وزير العمل والتشغيل والضمان االجتماعي، على 

من اللجنة الوطنية للتحكيم  ٍلتنظيمه هذا احلفل لتنصيب ُك

وجملس الوظيفة العمومية املتساوي األعضاء، وعلى دعوته الكرمية 

صيب، الذي هو حدٌث هاّم وجديٌر باالحتفاء، حلضوري مراسم هذا التن

لعالقة مهاّم هاتني اهليئتني حبقوق املستخدمني واملوظفني يف املؤّسسات 

املتنوعة ويف اإلدارات العمومية، كما يتعلق بالطرق املتاحة هلم قانونًا، 
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لتسوية نزاعاتهم اجلماعية بعدٍل وإنصاٍف وهدوٍء ، دون عرقلة الّسري 

 .ق العام أو تعطيل مصاحل اجملتمع واألفرادالعادي للمرف

رُّ على اإلشادة بها،                         ُموهي مهمة يف غاية النُّبل واملسؤولية، ال َأ 

دون أن أتوّجه خبالص التهاني والتربيكات إىل رئيسّي وأعضاء                   

مع متنياتي هلم مجيعًا كّل التوفيق والنجاح                  هاتني اهليئتْين معًا،

يف أداء مهاّمهم، حتقيقًا للعدل واإلنصاف، ومراعاًة للمصلحة العاّمة 

ألمن باجملتمع اوجوهري ال مناّص منه يف استتباب كعامٍل أساسي 

 .واستقراره، ومواصلة منّوه وتطّوره خبطى ثابتة

ك ِبَتَبُوِء املرأة  اجلزائرية رئاسة اللجنة ُه كذلِوَنوبهذه املناسبة ُأ

الوطنية للطعن ُمْثِبَتًة بذلك قدرتها على إقتحام مجيع اجملاالت اليت 

 .كانت، ردحا من الزمن، حكرا على الرجل

وشكري موصول على وجه اخلصوص إىل احملكمة العليا اليت 

اع مسحت للعدالة أن تثبت مرة أخرى أن مكانة املرأة يف هذا القط

تضاهي مكانة الرجل، وهي املكانة اليت يشجعنا التعديل الدستوري 

األخري على تدعيمها أكثر مبا يسمح هلا باملشاركة يف مجيع اجملاالت 

 .يف بناء مؤسسات اجلزائر اجلديدة خدمة للوطن واملواطن

 

 سيداتي سادتي

ن اخلالفات يف جمال العمل مرتبطة إرتباطا وثيقا بالعالقات إ

ة اليت تربط بني الفاعلني يف هذه العالقة من مستخدمني وأرباب املهني
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فإذا . عن إنسداد يف مسار التفاوض اجلماعي العمل، وهي ناجتة خاصًة

 تتدهور العالقة إىل درجةمل ينجح أطراف العالقة يف جتاوز اخلالف 

نجر عن ذلك عواقب وتكالتوقف عن العمل،  مجاعٍي اللجوء إىل عمٍل

وخيمة على أرباب العمل وعلى دميومة اخلدمة املقدمة للمواطن 

 .الوطين واإلقتصاد

عات ُيَعدُّ العمود الذلك فإن وضع نظام وقائي حلل هذه النز

الفقري إلقامة عالقات مهنية متينة ودائمة قوامها التوازن بني حقوق 

ظ على مناصب العمل مبا يضمن احلفا ابربأاملستخدمني ومصاحل 

 .و دميومة أداة اإلنتاج الشغل

 0009ر فرباي 6املؤرخ يف  90- 09يف هذا السياق، يأتي القانون رقم 

النظام الوقائي سواء على مستوى املؤسسات  املعدل واملتمم، ليكرس هذا

مستوى القطاعات األخرى مبا يف ذلك واإلدارات العمومية أو على 

 .من حق اإلضرابالقطاعات أو الفئات املمنوعة 

حلل  ار التفاوضَسَمأحكاما تنظم  َعَضإن القانون املذكور، إْذ َو

، ل على ضبط استعمال حق اإلضرابِمالنزاعات اجلماعية وتسويتها وَع

ضمن كل واحد منها التوفيق بني َت ِنْيَتَيمؤسساِت ِنْيَتع آلَيَضفإنه َو

وهما يشكالن عامل النجاح لكامل التدابري الوقائية  املصاحل املتعارضة،

 .املنصوص عليها
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ما اللجنة الوطنية للتحكيم من جهة وجملس تان ُهن اآلليإ

الوظيفة العمومية املتساوي األعضاء من جهة أخرى، واليت حنن اليوم 

 .بصدد اإلشراف على تنصيب تشكيلَتْيِهما اجلديدتني

وإذا كان اجملال ليس مفتوحا يف هذه املناسبة للحديث عن ما مييز 

اىل القواسم املشرتكة اليت  الواحدة عن األخرى، فال بد من التطرق

جتمع بينهما، على إعتبار أن كالهما يدافع عن نفس القيمة 

وهي السلم اإلجتماعي الذي حنن اليوَم يف أمّس احلاجة  اإلجتماعية 

 .إليه

 

 دتيسيداتي سا

تسوية النزاعات اجلماعية يف العمل هو ذلك الذي لظام إن أجنع ن

يساهم يف جعل اخلالف ال يتجاوز احلدود املقبولة على املستوى 

لتطور اجوا ال يعيق اإلقتصادي واإلجتماعي وبالتبعية خيلق 

 .اإلقتصادي وال يؤدي إىل املساس بالعدالة اإلجتماعية

واملطلوب بهذا الصدد من أطراف النزاع اجلماعي اللجوء، بأقصى 

درجة، إىل اإلمكانيات املتعددة اليت أتاحها القانون املذكور للوصول إىل 

حل توافقي مبا يف ذلك تفعيل اآلليات القانونية املتعددة اليت نصَّ 

عليها وهي املصاحلة والوساطة والتحكيم اإلختياري املنظم يف قانون 

مع التحفظ فيما خيص بعض اإلختالفات  ،جراءات املدنية واإلداريةاإل
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ما يتعلق األمر باملؤسسات اإلدارية أو بالقطاعات األخرى غري حسب 

 .اإلدارية

ن أهمية اللجوء إىل الطرق الثالثة املذكورة حلل النزاع مكوت

ويف ، اجلماعي، يف كونها تضمن حال توافقيا ينال رضا مجيع األطراف

إخفاقهم يف ذلك، فاألمر جيرهم إىل التحكيم اإلجباري، وبهذا  حالة

جنة الوطنية لالصدد فإن القرار سيكون مفروضا على إعتبار أن ال

للتحكيم، مثال، تصدر قرارات واجبة التنفيذ بأمر من الرئيس األول 

   .هي ممهورة بالصيغة التنفيذية ْذللمحكمة العليا ِإ

 زميِّمالءمة هذه اخلاصية اليت ُت كل ذلك، ال يعين عدم أنغري 

قرارات اللجنة الوطنية للطعن، ذلك أن وضعية اإلنسداد اليت تعرفها 

بعض النزاعات، وضعف قدرة األطراف على جتاوز خالفاتهم، جتعل 

ا لإلضطراب الناتج ُمحتما اللجوء إىل الطرق القسرية اليت تضع حًد

 .أي اإلضراب عن العمل اجلماعي

 

 سادتيسيداتي 

ة والتنظيمية ين األحكام التشريعيف سياق آخر، يتعني التأكيد أ

عمل جاءت متوافقة مع لت الصلة حبل النزاعات اجلماعية لااجلزائرية ذ

. الصكوك الدولية ال سيما تلك الصادرة عن منظمة العمل الدولة

 :ويدخل يف هذا اإلطار ما يأتي

 



6 
 

 

 ،تشجيعها للحلول التفاوضية 

 على مساعدة األطراف على إجياد حل للنزاع بنفسها دون  العمل

 تدخل السلطات العمومية،

  حل النزاعات يف الوظيفة العمومية عن طريق التفاوض وفق

تضمن اإلستقاللية وعدم التحيز، مبا يف ذلك إجراءات شفافة 

 .املصاحلة
 

ان املبادئ َيْضُمَنفضال عن ذلك فإن التشريع والتنظيم املذكورين 

اليت توصي بها هذه املنظمة، رغم إعطائها احلق للدول إلنشاء النظام 

 :ومن هذه املبادئ. اخلاص بها

  إختيارية حلل النزاعات، أن تقرتح السلطات العامة آليات ودية

تكون جمانية وسريعة، بهدف املساهمة يف الوقاية من النزاعات يف 

 العمل،

  بفعل العمال     تشجيع األطراف على تفادي اللجوء إىل اإلضراب

خالل فرتة إجراء املصاحلة أو  بفعل رب العمل،اإلغالق  وأ

 التحكيم،

 وثيق الكتابي لإلتفاقات الناجتة عن إجراءات التسوية تضرورة ال

 .الودية وأن تكون هلا قوة قانونية
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 سيداتي سادتي
 

طبيعة املصاحل اليت تتجاذب أطراف النزاعات  أن ،خالصة القول

جبميع التشريعات إىل تفادي طرح النزاع على  اجلماعية هي اليت أدت

ويتعني حينئذ على خمتلف آليات التسوية غري . اجلهات القضائية

على أن ال القضائية أن تبحث عن إقامة التوازن بني املصاحل املتعارضة 

عريض أدوات اإلنتاج ملخاطر غري مربرة ودون املساس يف تيتسبب ذلك 

قوق اإلقتصادية واإلجتماعية للعمال احلباحلق اجلماعي يف الدفاع عن 

 .هو مبدأ احلق يف العمل النقابيوأمسى من مبدأ أعلى  يتولدالذي 

اخلالصة ألعضاء اللجنة الوطنية  َيويف األخري، أجدد تهاِن

ظيفة العمومية املتساوي األعضاء للتحكيم ونظرائهم يف جملس الو

بهذه متمنيا هلم مجيعا التوفيق والنجاح يف مهامهم كما أهنئ أيضا 

املستخدمني باهليئات اإلدارية وغري كافة فئات أرباب العمل و املناسبة

متمنيا هلم مزيدا من وممثليهم بالتنظيمات النقابية املختلفة اإلدارية 

يف كنف األمن  إزدهار بالدنايف سبيل حتقيق تطور و املكتسبات

   .واإلستقرار

 

  أشكركم على كرم اإلصغاء،أشكركم على كرم اإلصغاء،

  ..و السالم عليكم ورحمة اهلل تعالى وبركاتهو السالم عليكم ورحمة اهلل تعالى وبركاته

  

  بلقاسم زغماتيبلقاسم زغماتيعالي السيد عالي السيد مم
 حافظ األختامحافظ األختاموزير العدل، وزير العدل،                                                                                                                                                                                                 
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