
 

                           وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
                           جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم

  
                            مخبر قانون العمل و التشغيل    

 
 

                        نظمي                    
 

  التنسيق مع كلية الحقوق و العلوم السايسيةب
 

  

 ملتقــى وطـــني حــول

  ظل التحوالت االقتصادية في تحدياته  و  واقع التفاوض الجماعي

 
  

     
  
  
  مدير جامعة مستغانم بلحاكم مصطفى .د.أ:  الرئيس الشرفي للملتقى            

   عباسة طاهر عميد الكلية الدكتور  : امــــــــــــــــــــالمشرف الع            
 
 
 

    2018افريل   18و  17يومي    
  بمقر الكلية موقع صالمندر مستغانم 

  
  
  

 

 

 



  اشكالية الملتقى 
الجمـاعي فـي كونـه آلیـة نقابیـة و حضـاریة فعالـة ، تطبـع سـلوك المجتمـع العمـالي بطـابع الحـوار  تفـاوضتبـرز أهمیـة ال

شــكل قواعــد التــي تتــرجم فــي -الــدیمقراطي ، یــتم بــین الشــركاء االجتمــاعیین  فــي إطــار لجــان متســاویة األعضــاء ، تتخــذ قراراتــه
نقــاش تــم تصــویت بأغلبیــة أعضــائها  تعــد هــذه اللجنــة بمثابــة  بعــد حــوار و -الجماعیــة عالقــات العمــل الفردیــة و مهنیــة تــنظم

 . سلطة تشریعیة على مستوى كل هیئة مستخدمة
هنیــة وســیلة لتحقیــق الســلم االجتمــاعي داخــل الهیئــات المســتخدمة ، وذلــك بوضــع قواعــد م ، فــي كونــه كمــا تبــرز أهمیتــه

نظـــام عـــادل  مـــن أمثلـــة ذلـــك اعتمـــاده یشـــارك فیهـــا العمـــال وأربـــاب العمـــل ، مـــن شـــأن هـــذه القواعـــد أن تحقـــق العـــدل والمســـاواة
   .ومنصف بواسطته تحدد أجور كافة العمال على مستوى كل الهیئة المستخدمة

وازن بـین الطـرفین  حیـث تكـافئ ، یحقق نوعا مـن التـأثناء عملیة التفاوض ن تكتل العمال كجماعة تشكل طرفا واحدا إ
مكاســب  لــم یكــن لهــم أن یحققوهــا بعقــودهم  ق العمــالالقــوة الجماعیــة للعمــال ، القــوة االقتصــادیة ألصــحاب العمــل ، وبهــذا یحقــ

ن مركــز كــل عامــل أضــعف مــن حیــث القــوة االقتصــادیة مــن مركــز صــاحب العمــل عنــد التعاقــد، لكــن بفضــل تكتــل أل ، الفردیــة
، فـي العمـال مـع  قـوة صـاحب العمـل تتفـاوض باسـمهم لتحدیـد شـروط العامـة للعمـل ، یتحقـق التـوازن بـین قـوة العمال في نقابـة

  .مناقشة تلك الشروط التي تبرم بمقتضاها عقود العمل الفردیة
فـي كونهـا تكمـل النصـوص القانونیـة المنظمـة تهـا تبـرز أهمیو  تعد االتفاقیات الجماعیة للعمـل ثمـرة التفـاوض الجمـاعي 

لعالقات العمل ، وذلك بتفصیل العام منها ، وتكییفه لیكون أكثـر مالئمـة لظـروف المؤسسـة أو قطـاع النشـاط الـذي تنتمـي إلیـه 
أكثر من التشریع تجاوبا مع التطورات االقتصادیة واالجتماعیة ، حیث یمكن مراجعتها وٕابرام اتفاق جدید یسـایر مـا  ، كماتعتبر

  .یستجد من متغیرات تلك الظروف
ن األهـــداف األساســـیة التـــي یســـعى الشـــركاء االجتمـــاعیون إلـــى تكریســـها فـــي ظـــل التحـــوالت االقتصـــادیة  االســـتقرار مـــ 

للتفـــاوض التشـــریعي لعالقـــات العمـــل الجماعیـــة ، وذلـــك بتقریـــر الحـــد األدنـــى مـــن شـــروط العمـــل بـــإیراد القواعـــد العامـــة ، تاركـــا 
وهـو مـا  ،ط وفقا لظروف وطبیعة نشاط كل مؤسسة وكل قطـاع علـى حـدة لالتفاقیات الجماعیة تفصیل تلك الشرو الجماعي و 

المتعلـــق بعالقـــات العمـــل ، حیـــث أن تدخلـــه انصـــب علـــى القواعـــد  11 – 90كرســـه المشـــرع الجزائـــري مـــن خـــالل القـــانون رقـــم 
وقایة الصحیة واألمـن داخـل المتعلقة بالنظام العام االجتماعي ، كتشغیل القصر واألجانب و النساء واألحكام المتعلقة بقواعد ال

أماكن العمل ، وتحدید األجر الوطني األدنـى المضـمون ، أمـا القواعـد التـي تحقـق المصـالح المقـررة لفائـدة الطـرفین تـرك أمرهـا 
  .لالتفاقیات الجماعیة للتفاوض و 

لتي قد یؤدي تطورهـا إلـى وسیلة للحد من نشوب المنازعات الجماعیة ا التفاوض الجماعي و الحوار االجتماعي عتبر ی
بالمصـلحة العامـة، ولهـذا تعتبـر  أضرار تهدد المصالح االقتصادیة للمؤسسـة مـن جهـة ، والمصـالح االجتماعیـة للعمـال ، بـل و

  . )الجتماعيوثیقة للسلم ا( الناتجة عن تفاوض حقیقي االتفاقیة الجماعیة 
 المادیة والمعنویة هأوضاعوبذلك تتحسن مما یزید في دخله كما أن للتفاوض الجماعي تأثیر على اإلنتاج واإلنتاجیة ، 

 هــل اســتطاعغیــر أن اإلشــكالیة التــي تطــرح  .، األمــر الــذي یــؤدي إلــى إحــداث دورة اقتصــادیة نشــیطةالشــرائیة  تــهقدر وترتفــع ، 
تفصــیل العــام منهــا  لعمــل  وذلــك بأن تكمــل النصــوص التشــریعیة المنظمــة لعالقــات ا یــة جماعاالتفاقیــات الالتفــاوض الجمــاعي و 

إلیــه وهــل اســتطاعت مــن خــالل أحكامهــا أن ، وتكییفــه لیكــون أكثــر مالئمــة لظــروف المؤسســة أو قطــاع النشــاط الــذي تنتمــي 
  .تساهم في تحقیق السلم االجتماعي على مستوى الهیئات المستخدمة ؟

  
  
  



  
  محاور الملتقى 

  ت الجماعیةالتطور التاریخي للتفاوض الجماعي واالتفاقیا: المحور األول 
  التفاوض الجماعي واالتفاقیات الجماعیة للعمل على ضوء المعاییر الدولیة:  1
  التفاوض الجماعي واالتفاقیات الجماعیة للعمل في ظل االقتصاد الموجه:  2

  التفاوض الجماعي في ظل التحوالت االقتصادیة: المحور الثاني 
  )لى مستوى المؤسسة والقطاع والوطني ه عتحدید أطراف(تنظیم وسیر التفاوض الجماعي :  1
الظروف العادیة  ها في حالةمضمون ها اإلجراءات الشكلیة إلعداد ( االتفاقیات الجماعیة ثمرة التفاوض الجماعي :  2

  .)واالستثنائیة  
  ه في ظل التحوالت االقتصادیة تحدیاتصعوبات التفاوض الجماعي و : المحور الثالث  
  .الصعوبات التي تواجه عملیة التفاوض الجماعي :  1
  .التحدیات والحلول لمواجهة تلك الصعوبات :  2
  

  : رسوم المشاركة

  .دج 4000:  المتدخلین بالنسبة لألستاذة  
 اإلطعام یومي الملتقى مصاریف اإلیواء والمخبر  تحملی 
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  )    جامعة مستغانم ( حمیش یمینة . د -                                                          )سعیدة . ج( بوكلي حسن شكیب . د -
  ) جامعة مستغانم( رحوي فؤاد . د  -                                                           )مستغانم . ج( بن قو امال . د -
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  تواريخ هامة 
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