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 يقذيت

 

ٌعتبر االستقرار السٌاسً إحدى الؽاٌات الكبرى التً تسعى جمٌع الدولة لتحقٌقها، 

كٌفما كانت طبٌعة نظامها السٌاسً وقوتها االقتصادٌة ونفودها العسكرٌة؛ولن ٌتحقق لها 

ذلك إال بتوفٌر االستقرار االجتماعً
1

 األمر الذي ٌفسر أن ضمان سلم اجتماعً وتوفٌر 

مناخ اجتماعً تسوده الطمؤنٌنة والعدالة االجتماعٌة، مسإولٌة أصبحت أكثر من أي وقت 

مضى ملقاة على عاتق الدولة وأجهزتها، وتتجلى هذه المسإولٌة بشكل واضح فً أنواع 

التشرٌعات التً تسنها الدولة لتوجه بها عملٌة التؽٌٌر وتضبط بها العالقات القابمة بٌن أفراد 

. المجتمع

ووعٌا من مختلؾ التشرٌعات المقارنة بؤهمٌة القانون االجتماعً وبمختلؾ اآلثار 

التً ٌرتبها على السلم االجتماعً داخل الدولة
2

 

مما ٌساهم عملٌا فً تقدم المجتمع وفً رقٌه على أكتر من مستوى فإنها لم تترك 

مسؤلة تطبٌقه وكٌفٌة تؤوٌله لنشاط المحاكم وحدها، وإنما عملت على خلق هٌبات إدارٌة 

تساهم بدورها فً فرض احترام ذلك التطبٌق داخل المإسسات التً تخضع للقانون 

االجتماعً
3

 وبالخصوص من جانب أصحابها، وتتمثل هذه الهٌبات اإلدارٌة أساسا فً 

                                                 
1
تقرٌر لنٌل دبلوم الدراسات العلٌا المعمقة فً القانون الخاص وحدة قانون : دور مفتشٌة الشؽل فً استقرار السلم  االجتماعً:  عزٌز أودونً 

 1ص .1999-1998األعمال جامعة الحسن الثانً عٌن الشق كلٌة العلوم القانونٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة الدار البٌضاء السنة الجامعٌة 
2
 وذلك فً ظل التطورات االقتصادٌة و السٌاسٌة التً عرفها العالم فً العقود األخٌرة وما تمخض عنها من هٌمنة رأسمالٌة وقٌمها على مختلؾ  

المجاالت بما فً ذلك من القوانٌن المنظمة للعالقات داخل المجتمع حٌث أصبحت قواعد القانون االجتماعً تتجه أكثر فؤكثر إلى خدمة مصالح 
المشؽلٌن تحت ذرابع مختلفة من قبٌل الحفاظ على استقرار المقاولة ورقابتها من الركود االقتصادي وحماٌتها من وقوع فً المساطر الجماعٌة، 

. وبالتالً الحفاظ على مناصب الشؽل
جامعة محمد الخامس _ مفتشٌة الشؽل كمٌة متدخلة فً عالقات الشؽل رسالة لنٌل دبلوم الدراسات العلٌا المعمقة فً القانون الخاص: نادٌة أكاو-

.   2007-2006الرباط السنة الجامعٌة . كلٌة العلوم القانونٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة_ أكدال
3
 الفالحٌة الؽابوٌة ت وتتمثل هذه المإسسات فً المإسسات الصناعٌة والتجارٌة والمقاوالت الصناعٌة التقلٌدٌة والمهن الحرة واالستؽاللٌا 

والمإسسات العمومٌة التابعة للدولة والجماعات المحلٌة، إذ كانت تكتسً طابعا صناعٌا أو تجارٌا أو فالحٌا، والتعاونٌات : والمرافق التابعة لها
والشركات المدنٌة والنقابات والجمعٌات والمجموعات على اختالؾ أنواعها وبصفة عامة كل األشخاص المرتبطٌن بعقد شؽل أٌا كانت طرق 

. تنفٌذه، وطبٌعة األجر المقرر فٌه وكٌفٌة أدابه
أكتوبر -  شتنبر70هٌؤة تفتٌش الشؽل من خالل مدونة الشؽل وتشرٌع منظمة الدولٌة المجلة المؽربٌة لإلدارة المحلٌة والتنمٌة العدد : حسن صحٌب

     98 ص 2006
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مفتشٌات الشؽل والساهرٌن على إدارتها وتسٌٌرها
1

حٌث تلعب دورا وقابٌا فً مقابل الدور 

. العالجً للقضاء

وإذا كان المشرع المؽربً وعلى ؼرار نظٌره الفرنسً، قد خول لمفتش الشؽل 

سلطات مهمة ووسابل وإمكانٌات
2

 حتى ٌتسن ه القٌام بوظٌفته فً رقابة مدى تطبٌق 

المإسسات الخاضعة لرقابته لقواعد قانون الشؽل، فإنه بالمقابل من ذلك قد أتقل كاهله 

بمجموعة من المهام التً ٌمكن القول أنها ال تخرج عن كونها إما رقابٌة أو ذات طبٌعة 

.إدارٌة أو تإدي وظٌفة تصالحٌة أو تحكمٌة
3

 

هذا وإن جهاز تفتٌش الشؽل ٌكتسً أهمٌة بالؽة، وإن كان ذلك على المستوى الوطنً 

أو على المستوى الدولً، فعلى المستوى األول تظهر أهمٌة مفتشٌة من خالل كونها مإسسة 

اجتماعٌة تعمل على تطبٌق قانون الشؽل وتسهر على استقرار العالقة الشؽلٌة، وتساهم فً 

تحضٌر االتفاقٌات الجماعٌة
4

 أما على المستوى الدولً، فتظهر أهمٌة جهاز تفتٌش الشؽل 

إذا علمنا أن منظمة العمل الدولٌة تعلق آماال كبٌرة على الجهاز المذكور من أجل الحفاظ 

على صحة وسالمة األجراء وتحسٌن ظروؾ العمل
5

 

ومما الشك فٌه أن رجوعنا إلى أصول جهاز التفتٌش سٌكشؾ لنا أكثر عن أهمٌته 

. داخل مجتمع الشؽل

                                                 
1
 وما 11 ص 1997مطبعة النجاح الجدٌدة الدار البٌضاء الطبعة األولى .نظام تفتٌش الشؽل ، الواقع الحالً وآفاق المستقبل :  محمد الكشبور 

. ٌلٌها
2
وتتجسد هذه اإلمكانٌات أساسا فً الزٌارات المخول لمفتشً الشؽل القٌام بها والتً عددت الوزارة العدد الالزم القٌام به من طرؾ المفتش منها  

شهرٌا، إضافة إلى إمكانٌة توجٌه المفتش الشؽل األسبلة للمشؽل واإلجراء، وكذا القٌام بكافة التحرٌات واالبحات التً تمكنه من التؤكد من مدى 
من طرؾ العون المكلؾ بتفتٌش الشؽل بتحرٌر تقرٌر : التزام الشؽل لقانون الشؽل كما أن هذه الزٌارات قد تتوج فً صالة الوقوؾ على مخافة ما

. ومحضر من طرؾ هذا األخٌر
   113 ص 2003 السنة 6محمد الدكً تؤمالت فً نظام تفتٌش الشؽل مجلة القصر العدد 

3
:   للتوسع فٌما ٌتعلق بمهام مفتشً الشؽل الرقابٌة واإلدارٌة والتصالحٌة والتحكمٌة راجع بالخصوص 
 2004الوسٌط فً مدونة الشؽل الجزء األول عالقات الشؽل الفردٌة الطبعة األولى المطبعة والوراقة الوطنٌة مراكش السنة : عبد اللطٌؾ خالفً-

 وما ٌلٌها  134ص 
 وما ٌلٌها  354نظام تفتٌش الشؽل الواقع الحالً وآفاق المستقبل المرجع السابق ص : شبوركمحمد ال- 
.  وما ٌلٌها95 ص 2005القانون االجتماعً المؽربً الطبعة الثانٌة منشورات دار القلم الرباط السنة : الحاج الكوري- 

-Véronique roy droit du travavail-dound paris 2004 p: 6 et suivantes. 

- Bernard teyssit droit du trvail relation individuelles de trvail 2ém édition édition lite paris 1992 p 136 et 

suivantes.  
4
وقد عرؾ موضوع تفتٌش الشؽل اهتماما كبٌرا خصوصا مع بداٌة الثمانٌنٌات، وهو اهتمام متعدد األبعاد والجهات فهناك النقابات التً تطالب  

. بتوفٌر وسابل فعالٌة لضمان احترام قانون الشؽل وهناك اهتمام الفقه القانونً بالموضوع وذلك عالوة على اهتمام موظفً جهاز التفتٌش أنفسها
. 179 ص 1997قانون الشؽل المؽربً دراسات وأبحاث مطبعة دار النشر المؽربٌة الدار البٌضاء : عبد العزٌز العتٌقً

5
.  وما ٌلٌها80م س ص : القانون االجتماعً المؽربً:  الحاج الكوري 
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فالمالحظ أن جهاز التفتٌش الشؽل الضارب فً القدم، إذ كان مفتش الشؽل فً فرنسا 

ٌقوم بدور المراقب لجودة اإلنتاج ومدى مطابقة هذا األخٌر للمعاٌٌر التً تضعها وتحددها 

إال أنه ومع التطور الصناعً الذي عرفه القرن التاسع عشر أصبح وظٌفة . السلطة العامة

مفتشً الشؽل تتمثل فً حماٌة العامل المنتج بعد أن كانت هً حماٌة المستهلك
1

وإذا كان 

المؽرب لم ٌعرؾ جهاز التفتٌش فً مرحلة ما قبل الحماٌة، على اعتبار أن تنظٌم الشؽل 

داخل طوابؾ الصناعة التقلٌدٌة كان ٌقوم به المحتسب، فإنه ومع الحماٌة الفرنسٌة، برزت 

مجموعة من النصوص التً تشٌر إلى تفتٌش الشؽل
2

 1941 مارس 1 حٌث صدر ظهٌر 

منذ ذلك الحٌن إلى الوقت الراهن مر جهاز التفتٌش بالمؽرب بمجموعة تطورات تمخض 

عنها بالخصوص لم شتات النصوص القانونٌة المنظمة للجهاز المذكور وتحدٌد 

اختصاصات القابمة علٌه
3

 

ومن أخطر وأهم ما ٌنشؤ من نزاعات بٌن أفراد المجتمع فً عصرنا الحالً هً 

نزاعات الشؽل، وتعتبر هذه األخٌرة من أبرز المظاهر الممٌزة للمجتمعات المعاصرة، 

. خصوصا مع التطورات االقتصادٌة والسٌاسٌة التً عرفها العالم فً العقود األخٌرة

ولتفادي تطور هذه النزاعات مع ما ٌترتب عن ذلك من مساوئ اجتماعٌة واقتصادٌة 

بالنسبة لطرفً العالقة الشؽلٌة عهد المشرع فً مدونة الشؽل 
4

 ، إلى مفتشً الشؽل مهمة 

. إجراء محاوالت التصالح، سواء فً مجال نزاعات الشؽل الفردٌة أو الجماعٌة

 بخصوص تكلٌؾ 129و81ورؼم التحفظ الذي تثٌره اتفاقٌتً منظمة العمل الدولٌة

جهاز تفتٌش الشؽل بتسوٌة نزاعات الشؽل، وذلك حفاظا على فعالٌة المهمة األساسٌة 

المتعلقة بالمراقبة، وتطبٌق أحكام قانون الشؽل، فإن الممارسة العملٌة لهذا الجهاز، أقنعت 

. المشرع بتكرٌس وتقنٌن تدخل مفتشٌة الشؽل فً تسوٌة نزاعات الشؽل

                                                 
1
.   وما ٌلٌها89القانون االجتماعً المؽربً، المرجع السابق ص :  الحاج الكوري 

2
.  وما ٌلٌها92 عبد الكرٌم ؼالً فً القانون االجتماعً المرجع السابق ص  

3
.  وما ٌلٌها13نظام تفتٌش الشؽل المرجع السابق ص :  محمد الكشبور 

4
 المتعلق المدونة 65-99الصادر بتنفٌذ القانون رقم  (2003 سبتمبر 11)1424 من رجب 14 المإرخ ب 1-03. 194 الظهٌر الشرٌؾ رقم  

. الشؽل
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وٌهدؾ هذا االختصاص فً حقٌقته إلى الحد من مختلؾ النزاعات التً قد تنشؤ بٌن 

الطبقات العاملة من جهة أولى، وأرباب المإسسات من جهة ثانٌة سواء كانت هذه النزاعات 

. الفردٌة أو جماعٌة وكٌفما كان موضوعها أو طبٌعتها

فموضوع مفتشٌة الشؽل أصبح من المواضٌع التً استؤثرت باالهتمام فً السنوات 

. األخٌرة سواء لدى رجال القضاء أو لدى الباحتٌن أو الممارسٌن أنفسهم

واختٌارنا لموضوع دور مفتشٌة الشؽل فً حد من النزاعات الشؽل أملته دوافع 

الرؼبة فً مواصلة التعلٌم ودخول باب البحث العلمً الذي اعتبر نفسً مبتدبا فٌه * 

. محتاجا إلى التوجٌه والتقوٌم

تطور المناخ االقتصادي واالجتماعً بالمؽرب نتٌجة ما ٌعرفه العالم من متؽٌرات * 

. سٌاسٌة واقتصادٌة واجتماعٌة

والتً ستزداد وتٌرتها  (الطرد اإلعفاء، اإلؼالق):اتساع وثٌرة النزاعات االجتماعٌة* 

. فً ظروؾ األزمة االقتصادٌة الحالٌة

تكرٌس المشرع المؽربً لهذا الجهاز مهمة المصالحة التً كان ٌمارسها من * 

. الناحٌة الواقعٌة، ٌدفعنا إلى بحث مظاهر التنظٌم التشرٌعً لهذه المهمة

الدور الكبٌر التً أصبحت تلعبه مفتشٌة الشؽل فً حل نزاعات الشؽل بطرٌقة ودٌة * 

. رؼم الواقع المزري الذي تعٌشه

وكؽٌره من البحوث فقد واجهتنا فً بحتنا هذا مجموعة من الصعوبات ومعوقات 

ترتبط بعدة عوامل نذكر منها بالخصوص قلة المراجع العلمٌة التً تطرقت بصفة خاصة 

كما أن أؼلب البحوث التً تطرقت لجهاز التفتٌش هً . لجهاز التفتٌش بالمؽرب بشكل عام

. عبارة عن مقاالت

ومنهجٌة البحث التً سنتبعها فً هذه الدراسة، تقوم على المزاوجة بٌن الجانب 

الوصفً الذي ال ؼنى عنه فً دراسة أي موضوع قانونً مع الحرص على تجنب 

: اإلسهاب، والجانب التحلٌلً الذي سٌركز بدوره على الجوانب التالٌة
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جانب الدراسة المقارنة باعتماد القانون المقارن، وسنعتنً بالذات باألوضاع السابدة * 

. فً القانون الفرنسً

الجانب النقدي وقد عملنا فً إطاره على إبراز بعض التؽٌرات التً حفل بها * 

والنقط التً تختلؾ , التشرٌع المؽربً قً تنظٌمه لدور مفتشٌة الشؽل فً فض النزاعات

. فٌها عن التشرٌعات المقارنة

وإذا كان المشرع المؽربً قد جعل من جهاز مفتشٌة الشؽل وسلة لتسوٌة نزاعات 

بٌن عدة آلٌات قبلٌة وبعدٌة . الشؽل، ٌتموقع من حٌث تنظٌمه فً موضع استراتٌجً وسط

لتسوٌة نزاعات الشؽل والتً فرضتها خصوصٌات هذه النزاعات، فإن اإلشكالٌة المحورٌة 

المطروحة للنقاش على امتداد فقرات هذا البحث، هً ما هً حدود توفق المشرع المؽربً 

فً وضع إطار قانونً فعال لجهاز مفتشٌة الشؽل فً نزاعات الشؽل بشكل ٌحد وٌساهم فً 

حل هذه النزاعات بفعالٌة؟ 

وإلى أي حد استطاع إقامة نوع من التوفٌق أو التوازن بٌن مهمة المراقبة والتفتٌش 

لما فٌه خدمة للمقاولة الوطنٌة بصفة , من جهة ،ومهمة المصالحة والتوفٌق من جهة أخرى

خاصة ولالقتصاد الوطنً بصفة عامة؟ 

وهً اإلشكالٌة التً سنحاول مقاربة حقٌقتها العلمٌة والعملٌة من خالل فصلٌن، نعالج فً 

فٌما نتطرق ( الفصل األول.)اإلطار القانونً لدور مفتشٌة الشؽل التصالحً :األول منهما

من تدخل مفتشٌة الشؽل فً تسوٌة النزاعات والصعوبات التً تحد :(  الفصل الثانً )فً

         .لهدا التدخ
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  انفصم األٔل
اإلطار انقإََٙ 

نذٔر يفتشٛت انشغم 

 انتصانحٙ
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لقد نتج عن التطور االقتصادي الذي عرفه العالم تحول نوعً فً العالقات المهنٌة؛ 

واالجتماعٌة، بحٌث أصبحت المإسسة أداة لتحقٌق مصلحة عامة و وسٌلة لضمان نوع من 

. التوازن بٌن المصالح االجتماعٌة

وفً ظل هذه التطورات االقتصادٌة، لم ٌعد قانون الشؽل وحده هو المإطر لعالقات 

العمل، ولم ٌبق جهاز القضاء هو الجهاز التقلٌدي لحل نزاعات الشؽل، وإنما ظهرت هناك 

مفاهٌم جدٌدة و وسابل أخرى لتؤطٌر العالقات المهنٌة وتسوٌة نزاعات الشؽل، ومن أبرز 

هذه الوسابل أسلوب التفاوض االجتماعً أو الحوار االجتماعً بٌن الفرقاء االجتماعٌٌن، 

ولقد لعبت الوزارة الوصٌة
1

 دورا بارزا فً هذا المجال من خالل جهاز التفتٌش الذي حاول 

بل ساهم فً حل العدٌد من نزاعات الشؽل وتفادي وقوع العدٌد منها عن طرٌق 

اختصاصاته التصالحٌة والتشاورٌة والرقابٌة منها، وأنها نتجت عن الممارسة الفعلٌة النابعة 

من العمل الٌومً لمفتش الشؽل؛ بفعل احتكاكه باألجراء والمشؽلٌن من خالل زٌارات 

. التفتٌش

إن تسوٌة نزاعات الشؽل تعتبر الٌوم من أهم اهتمامات مفتشٌة الشؽل فً المؽرب 

وان كانت كثٌر من الجهات تنتقد قٌام مقتشٌة الشؽل بهده المهمة على اعتبار أنها ال تنسجم ,

لكن رؼم هده االنتقادات نجد أن  (المبحث األول (إن لم تكن تتناقض مع بقٌة مهامها 

. ( المبحث الثانً (المفتشٌة تقوم بهدا الدور 

 

                                                 
 .41: ص. س,م: دور مفتشٌة الشؽل فً  استقرار السلم االجتماعً: عزٌز أودونً-  1
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يٕقغ تسٕٚت َشاػاث انشغم ضًٍ : انًبحث األٔل

 يٓاو يفتشٛت انشغم

تعتبر منازعات الشؽل إحدى المظاهر الممٌزة للمجتمعات المعاصرة خصوصا منها 

ذات التقدم الكبٌر فً مجال الصناعة، هذا المجال سمح بتجمع عدد كبٌر من األجراء، األمر 

الذي نتج عنه خلق الجو المناسب للتكتالت العمالٌة، وبالتالً لنزاعات الشؽل نتٌجة للمطالب 

التً تعبر عنها هذه التكتالت، والرفض و التماطل الذي ؼالبا ما تواجه به من طرؾ 

المشؽلٌن
1

 

، (المطلب األول)ولتوضٌح األمر سنعمل على تعرٌؾ جهاز مفتشٌة الشؽل وهٌكلته

 (المطلب الثانً )بٌنما نعرض الختصاصات والمهام المخولة لمفتشٌة الشؽل  

انتؼزٚف بجٓاس يفتشٛت انشغم ْٔٛكهتّ  : انًطهب األٔل

ولتفادي تطور هذه النزاعات مع ما ٌترتب عن ذلك من مساوئ اجتماعٌة واقتصادٌة 

بالنسبة لطرفً العالقة الشؽلٌة، اهتمت التشرٌعات بسن قواعد قانونٌة كفٌلة لحل هذه 

. النزاعات سلمٌا

ولهذا الؽرض تم إحداث هٌبات تختلؾ طبٌعتها ومن بٌن هذه الهٌبات نجد مفتشٌة 

الشؽل، التً تقوم بمهام واختصاصات متنوعة؛ أهمها العمل على ضمان احترام مقتضٌات 

قانون الشؽل، وحماٌة أطراؾ العالقة الشؽلٌة ومحاولة التوفٌق بٌن مصالحها من أجل 

توفٌر استقرار الشؽل باإلضافة إلى دورها ألتصالحً فٌما ٌتعلق بنزاعات الشؽل الفردٌة 

والجماعٌة
2

 .

                                                 
. 161: ص. س,م.الفصل التعسفً لألجٌر على ضوء العمل القضابً: بشرى العلوي-  1

: للمزٌد من التوضٌح راجع
 . وما ٌلٌها31 ص 2007 ٌونٌو 37مجلة المعٌار العدد : تؤمالت فً أحكام مدونة الشؽل: محمد بلهاشمً- 
: راجع فً هذا العدد-  2

.  وما ٌلٌها161ص . س, الفصل التعسفً لألجٌر على ضوء العمل القضابً م: بشرى العلوي- 
 السنة 22مفتشٌة الشؽل بٌن جسامة المسإولٌات ومحدودٌة اإلمكانٌات المجلة المؽربٌة لالقتصاد والقانون المقارن العدد : عبد اللطٌؾ خالفً-  

. 214:  ص1994
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بٌنما سنتطرق فً ,لتعرٌؾ جهاز مفتشٌة الشؽل  (الفقرة األولى)وعلٌه سنخصص 

 .للتنظٌم الهٌكلً لجهاز مفتشٌة الشؽل (الفقرة الثانٌة)

انتؼزٚف بجٓاس يفتشٛت انشغم  : انفقزة األٔنٗ

تعتبر مفتشٌة الشؽل الجهاز اإلداري التابع لوزارة التشؽٌل والتكوٌن المهنً، وهً 

تقوم بدور أساسً وفعال قصد ضمان استقرار عالقات الشؽل والحفاظ على السلم 

و ٌتكون جهاز مفتشٌة الشؽل من .االجتماعً الضروري لكل تقدم اقتصادي واجتماعً

موظفٌن عمومٌٌن مصنفٌن فً مختلؾ الساللٌم اإلدارٌة تابعٌن من حٌث المبدأ  إلى وزارة 

التشؽٌل
1

 ٌسمون بمفتشً ومراقبً الشؽل والشإون االجتماعٌة ومفتشً ومراقبً القوانٌن 

االجتماعٌة فً الفالحة
2

وٌوجد على رأس كل مصلحة مفتش الشؽل ٌسمى مندوب الشؽل 

ٌمثل الوزارة فً العمالة أو اإلقلٌم ومن بٌن اختصاصات أنه ٌسعى إلى تسوٌة النزاعات 

الناشبة عن عالقة الشؽل عبر قٌامه بإجراء محاولة التصالح لتحقٌق نوع من التوازن بٌن 

أطراؾ النزاع
3

 .

واعتبارا لكون مفتشً الشؽل موظفون عمومٌون فهم ٌخضعون لقانون الوظٌفة 

 وتبعا لذلك فهم ٌخضعون كذلك لكافة النصوص 1958 فبراٌر 24العمومٌة الصادر بظهٌر 

القانونٌة التً وضعها المشرع لحماٌة الموظفٌن العمومٌٌن من كل ما قد ٌتعرض له من 

وزٌادة على ذلك أفرد المشرع لهم مجموعة من النصوص القانونٌة تعاقب كل . اعتداءات

. من ٌحول دون تطبٌق مقتضٌات قانون الشؽل أو النصوص التنظٌمٌة الصادرة تطبٌقا له

                                                 
وإذا كانت مفتشٌة الشؽل تتكون فً معظم أعضابها من موظفٌن تابعٌن لوزارة التشؽٌل باعتبارها الوزارة الوصٌة على قطاع الشؽل، فإن مهمة  1

. التفتٌش تسند فً بعض المٌادٌن إلى فبة من الموظفٌن ؼٌر التابعٌن لوزارة التشؽٌل حٌث ٌحلون محل مفتش الشؽل فً مهامه
 مهمة كتفتٌش الشؽل فً المعادن ومناجم الحجر التً ٌتطلب استؽاللها القٌام بالحفر 1947 ٌولٌوز 2 من ظهٌر 52وهكذا أوكلت مقتضٌات الفصل 

 من الظهٌر أو كال مهمة المراقبة الفنٌة فً المعامل التابعة إلدارة األشؽال العمومٌة إلى 53فً باطن األرض إلى مهندسً المعادن كما أن الفصل 
 مكرر من نفس الظهٌر مهمة المراقبة الجارٌة على المراكب المعدة للمالحة البحرٌة إلى 53الموظفٌن المنوطة لهم هذه المراقبة وأناط الفصل 

رإساء األقسام البحرٌة وإلى متفقدي المالحة البحرٌة وذلك عوضا من مفتش الشؽل 
:  راجع بهذا الخصوص

.  وما ٌلٌها215: ص. س,م . مفتشٌة الشؽل بٌن جسامة المسإولٌات ومحدودٌة اإلمكانٌات: عبد اللطٌؾ خالفً
 شتنبر 70هٌؤة تفتٌش الشؽل من خالل مدونة الشؽل وتشرٌع منظمة الشؽل الدولٌة المجلة المؽربٌة لإلدارة المحلٌة والتنمٌة العدد : حسن صحٌب 

  وما ٌلٌها 93:  ص2006أكتوبر 
 . من مدونة الشؽل530 المادة 2

3  - A .Zitouni.Les conflits individuels de travail.revue Algérienne du travail .N5" sous édition" Année 1998 P83 
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وٌتم ولوج سلك تفتٌش الشؽل بناء على المإهالت العملٌة للمترشح وذلك من بٌن 

حاملً دبلوم المدرسة الوطنٌة لإلدارة بشكل مباشر أو بواسطة مباراة تفتح لفابدة حاملً 

. دبلوم الدراسات العلٌا المعمقة أو ما ٌعادلها

وال . وٌعٌن المرشحون الناجحون فً المباراة أو المعنٌون بصفة مباشرة متمرنٌن

ٌجوز ترسٌمهم إال بعد قضاء مدة سنة من التمرٌن أو التدرٌب، وٌقضون هذه السنة 

التدرٌبٌة فً مفتشٌات الشؽل ٌتلقون وٌكتسبون خاللها التجارب والخبرات الالزمة ألداء 

ومزاولة مهامهم فٌما بعد وٌتم هذا التدرٌب إما فً المصالح الخارجٌة أو اإلدارة المركزٌة 

. وٌتضمن هذا التدرٌب جوانب إدارٌة وأخرى تقنٌة 

تتمٌز فترة التمرٌن بقٌام المفتشٌن المتمرنٌن أثناء هذه السنة بزٌارات تفتٌشٌة وذلك 

صحبة المفتشٌن الرسمٌٌن بهدؾ التمرن والتدرب على طرق ومناهج التفتٌش وطرق 

. االطالع على وثابق وسجالت المقاولة الخاصة بالشؽل

وبعد انتهاء فترة التمرٌن ٌمكن إما ترسٌم العون المتمرن أو تجدٌد فترة التمرٌن لمدة 

سنة جدٌدة وأخٌرة من التمرٌن وذلك بالنسبة للمتمرن الذي لم ٌوفق وفً حالة فشله على إثر 

هذه السنة األخٌرة من التمرٌن أمكن إما إعفابهم أو إرجاعهم إلى أسالكهم األصلٌة إن كانوا 

. ٌنتمون لإلدارة

 من مدونة الشؽل531وكما تجب اإلشارة إلى أنه وإعماال لمقتضٌات المادة 
1

 فإن 

 ٌإدون 530 الشؽل والذٌن أشارت إلٌهم مقتضٌات المادة شجمٌع الموظفٌن المكلفٌن بتفتً

الٌمٌن المنصوص علٌها فً الظهٌر الشرٌؾ المتعلق بالٌمٌن الواجب أداإها على الموظفٌن 

المنصبٌن لتحرٌر محاضر الضبط
2

 كما ٌخضعون هإالء األعوان للمقتضٌات الخاصة 

بحفظ السر المهنً
3

 والتً تفرض علٌهم عدم البوح بؤسرار الصناعة وال بمختلؾ أسالٌب 

االستؽالل المحتمل إطالعهم علٌها أثناء قٌامهم بؤعباء وظٌفتهم، بحٌث إنه عند مخالفة هذه 

المقتضٌات وإفشاء األسرار التً سمحت ظروؾ عملهم باإلطالع علٌها فإنهم  ٌعاقبون طبقا 

                                                 
. من مدونة الشؽل 531 الفقرة األولى من المادة 1
 بمثابة النظام األساسً العام للوظٌفة العمومٌة كما وقع تؽٌٌره 1958 فبراٌر 24 الصادر بتارٌخ 1 58 – 008راجع الظهٌر الشرٌؾ رقم  2

 .وتتمٌمه
  .134: ص.س,م  .اإلمكانٌات محدودٌة  مفتشٌة الشؽل بٌن جسامة المسإولٌات و:عبد اللطٌؾ خالفً 3



دور مفتشية الشغل  

في الحد من نزاعات الشغل  

 11 

 من القانون الجنابً المؽربً مع مراعاة االستثناءات المشار إلٌها فً 446ألحكام الفصل 

الفصل المذكور
1

.  من المدونة فً فقرتها األخٌرة531 كما نصت على ذلك المادة 

انتُظٛى انٓٛكهٙ نجٓاس يفتشٛت انشغم  : انفقزة انثاَٛت

أمام توسع رقعة تطبٌق قانون الشؽل بالمؽرب بفعل التطور االقتصادي الذي عرفته 

. البالد كان من الضروري تنظٌم جهاز تفتٌش الشؽل من أجل ضمان فعالٌته

  سنحاول فً هذه الفقرة الوقوؾ على التنظٌم اإلداري والبناء الهٌكلً الذي تعتمد 

.  علٌه مصالح تفتٌش الشؽل سواء منها المركزٌة أوال أو الخارجٌة ثانٌا

المصالح المركزٌة  : أوال 

تشمل وزارة التشؽٌل والتكوٌن المهنً باإلضافة إلى دٌوان وزٌري على إدارة 

مركزٌة ومصالح خارجٌة ومن بٌن ما تضمنه اإلدارة المركزٌة نجد مدٌرٌة الشؽل التً 

 22 من مرسوم 10تشمل على عدة أقسام حٌث بالرجوع إلى مقتضٌات الفصل 
2

نونبر 

 المتعلق بتحدٌد اختصاصات وزارة التشؽٌل والتكوٌن المهنً نجده ٌحدد لنا أقسام 1996

:  مدٌرٌة الشؽل كاآلتً

 قسم مراقبة تطبٌق تشرٌع الشغل  :

:  وٌشمل هذا القسم على المصالح اآلتٌة

. مصلحة تفتٌش الشؽل- 

.  مصلحة العالقات المهنٌة

. قسم مراقبة القوانٌن االجتماعٌة فً الفالحة

:  وٌشمل هذا القسم بدوره على المصالح اآلتٌة

. مصلحة تفتٌش القوانٌن االجتماعٌة فً الفالحة- 

. مصلحة العالقات المهنٌة فً القطاع الفالحً- 

                                                 
األطباء والجراحون ومالحظو الصحة وكذلك الصٌادلة والمولدات وكل : "  من القانون الجنابً فً فقرته األولى أن 446تنص مقتضٌات الفصل  1

شخص ٌعتبر من األمناء على األسرار بحكم مهنته أو وظٌفته الدابمة أو المإقتة إذا أفشى سرا أودع لدٌه وذلك فً ؼٌر األحوال التً ٌجٌز له فٌها 
 " .القانون أو ٌوجب علٌها فٌها التبلٌػ ٌعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وؼرامة من مابة وعشرون إلى ألؾ درهم

 المتعلق بتحدٌد اختصاصات وتنظٌم وزارة التشؽٌل 1996 نونبر 22 الموافق ل 1417 رجب 10 صادر فً 2 – 95 – 321مرسوم رقم   2
  .155:  ص1997 فبرابر 6 الموفق ل 1417 رمضان 28 بتارٌخ 4445والشإون االجتماعٌة الجرٌدة الرسمٌة عدد 
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كقسم من أقسام مدٌرٌة الشؽل هً التً تهمنا وقد أنٌطت بها , ومصلحة تفتٌش الشؽل

. مجموعة من المهام وقصد تحقٌقها فهً تتوفر على مجموعة من المكاتب

 ًمكتب التفتٌش اإلقلٌم  :

ٌختص هذا المكتب بمراقبة مختلؾ األعمال التً تقوم بها المصالح الخارجٌة وكذا 

القٌام بزٌارات مضادة للمإسسات التً تمت مراقبتها من قبل األعوان المكلفٌن بالتفتٌش 

باإلضافة إلى فحص تقارٌر الزٌارات المنجزة والتؤكد من مدى صحة البٌانات التً تتضمنها 

. التقارٌر وكذا مطابقتها مع ما هو موجود فعال  بالمإسسات التً تمت زٌارتها

كما ٌختص هذا المكتب بتصحٌح ومراقبة المحاضر التً ٌحررها األعوان المكلفون 

بالتفتٌش بشؤن المخالفات التً تمت معاٌنتها وتوجٌه هذه المحاضر إلى النٌابة العامة عند 

االقتضاء
1

 باإلضافة إلى دراسة ملفات المإسسات التً تزاول نشاطات خطٌرة ومضرة 

.  بالصحة والسالمة المهنٌة

ونظرا لخطورة وتكاثر عدد اإلصابات التً ٌتعرض لها األجراء وكذا األمراض التً 

ٌمكن أن تصٌبهم أثناء مزاولة نشاطهم المهنً فقد تم إحداث مصلحة مستقلة بجانب مصلحة 

. مفتشٌة الشؽل تعنى بالصحة والسالمة المهنٌة

 مكتب الشكاٌات  :

ٌقوم هذا المكتب بتلقً الشكاٌات مباشرة من اإلجراء أنفسهم أو عن طرٌق اإلدارة أو 

البرٌد وٌقوم بدراستها وإحالتها على المصلحة الخارجٌة المعٌنة قصد البحث والتقصً فً 

. موضوع الشكاٌة ثم إعادتها للمشتكٌن قصد إفادتهم بشؤن شكواهم

 

 

 مكتب الشؤون اإلدارٌة  :

                                                 
 .بخصوص هذه النقطة ٌجب اإلشارة إلى أن مقتضٌات مدونة الشؽل منحت مفتشً الشؽل إحالة المحاضر مباشرة على القضاء 1
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ٌتكلؾ بدراسة مشارٌع التنقالت التً ٌزمع األعوان المكلفون بتفتٌش الشؽل القٌام بها 

 به مراقبة برامج الزٌارات بعد القٌام بها قصد طوالتً تصرؾ لهم تعوٌضات بشؤنها كما تنا

. التؤكد من مراعاة الضوابط القانونٌة المسطرة فً هذا العدد

مكتب مسك وضبط بطاقات المإسسات - 

ٌقوم هذا المكتب بتصنٌؾ المإسسات الخاضعة لتفتٌش الشؽل مهنٌا وجؽرافٌا تبعا 

. للمصالح الخارجٌة عن طرٌق بطاقات تخصص لذلك

وتضم كل بطاقة بٌانات عن المإسسة ونوع النشاط االقتصادي الذي تزاوله وعدد 

أجرابها وكذا عدد الزٌارات التفتٌشٌة التً خضعت لها والمخالفات التً كانت موضوع 

. تسجٌل أو متابعة 

ٌتضح من خالل استعراضنا لهذه المكاتب التً تشكل مصلحة تفتٌش الشؽل جسامة 

األعمال المنوطة بها ، الشًء الذي ٌقتضً توفٌر اإلمكانٌات المادٌة والبشرٌة الكافٌة حتى 

.  تتمكن من مساٌرة التطور الحاصل فً مٌدان الشؽل بصفة عامة

المصالح الخارجٌة : ثانٌا

تتكون المصالح الخارجٌة لوزارة التشؽٌل والتكوٌن المهنً أساسا من مندوبٌات 

إقلٌمٌة تضم من بٌن مرافقها األساسٌة دوابر للشؽل هذه األخٌرة هً االمتداد الترابً 

. والتقنً لمصلحة تفتٌش الشؽل المركزٌة

دابرة الشؽل، مكتب التشؽٌل دابرة : وتضم مندوبٌة الشؽل عموما أربع مصالح وهً

القوانٌن االجتماعٌة فً الفالحة والمفتشٌة الطبٌة للشؽل باإلضافة إلى وحدات أو مكاتب 

إدارٌة داخل  المندوبٌة كمكتب حوادث الشؽل ومكتب الشإون االجتماعٌة
1

 وٌقوم المندوب 

. برباسة المصالح الخارجٌة لوزارة التشؽٌل والتكوٌن المهنً طبقا لالختصاص الترابً

وسنتناول فٌما ٌلً أهمٌة الدور الذي ٌقوم به المندوب اإلقلٌمً للشؽل ثم دور ربٌس 

. دابرة الشؽل بوصفها المصلحة األكثر ارتباطا بمٌدان تفتٌش الشؽل

 المندوب اإلقلٌمً المكلف بالشغل –أ 

                                                 
1
Ahmed bouharrou:L'administration locale du travail ; R.M.D.N22 décembre 1993p49 et suivi  
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ٌعتبر المندوب اإلقلٌمً ممثال لوزٌر التشؽٌل والتكوٌن المهنً فً اإلقلٌم أو العمالة 

أو الوالٌة كما أنه منسق ألنشطة المرافق التابعة لوزارة التشؽٌل والتكوٌن المهنً فً دابرته 

. الترابٌة باإلضافة إلى أنه مراقب لسٌر العمل اإلداري والمهنً للعاملٌن تحت إشرافه

ومن الناحٌة التقنٌة فهو ٌمارس مهمة تؤطٌر األعوان المكلفٌن بتفتٌش الشؽل بمساعدة 

. ربٌس دابرة الشؽل

 مندوبٌة 37كما أنه ٌعتبر المسبول األساسً عن مندوبٌة التشؽٌل وتوجد حالٌا 

خاضعة لسلطة مندوبً وزارة التشؽٌل  

 رئٌس دائرة الشغل  –ب 

ٌعتبر ربٌس الدابرة المسإول الثانً داخل المندوبٌة فهو ٌقوم باإلشراؾ على مراقبة 

تطبٌق مقتضٌات تشرٌع الشؽل داخل  المإسسات المتواجدة تحت نفوذه وربٌسا مباشرا 

ألعوان التفتٌش وٌتعٌن علٌه تنظٌم عمل األعوان الذٌن ٌساعدونه من أجل القٌام بؤكبر عدد 

. ممكن من زٌارات المراقبة والتفتٌش داخل الدابرة

وتشكل دابرة الشؽل النواة المحلٌة لتفتٌشٌة الشؽل، ٌتم تحدٌد نفوذها الترابً جؽرافٌا 

وٌعٌن على رأسها أحد أعوان , حسب عدد المإسسات الخاضعة لقانون الشؽل المتواجدة بها

. التفتٌش وذلك بالنظر لكفاءته وأقدمٌته فً العمل

:  وتنقسم دوابر الشؽل التً ٌمارس أعوان التفتٌش مهامهم داخلها إلى

. دوابر الشؽل فٌما ٌخص المجال التجاري والصناعً والمهن الحرة- 

دوابر مراقبة الشؽل فً المجال الفالحً فٌما ٌخص االستؽالالت الفالحٌة - 

. والؽابوٌة

 التشؽٌل التابعة لهاتومن المعلوم أن هذه الدوابر خاضعة إدارٌا لمندوبٌا
1

  

: ومن بٌن مهام ربٌس دابرة الشؽل ما ٌلً

القٌام بعدد من الزٌارات شهرٌا  - 
2

.  للمإسسات والمقاوالت الخاضعة لمراقبته

                                                 
  216:  ص1994 / 22مفتشٌة الشؽل بٌن جسامة المسإولٌات ومحدودٌة اإلمكانٌات م م أ ق م ع : عبد اللطٌؾ خالفً 1
 فإن الحد األدنى الشهري لعدد الزٌارات الذي 1999 أبرٌل 2 بتارٌخ 2556حسب مذكرة صادرة عن وزارة التشؽٌل والتكوٌن المهنً تحت رقم  2

:  ٌتعٌن على العون المكلؾ بالتفتٌش القٌام بها هً
.  زٌارة شهرٌا بالنسبة لرإساء دوابر الشؽل– 15- 
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. المساهمة فً تسوٌة نزاعات الشؽل- 

انجاز تقارٌر شهرٌة حول الحالة االقتصادٌة واالجتماعٌة للمقاوالت والمإسسات - 

. الخاضعة لمراقبته فً إطار اختصاصه الترابً

 

االختصاصاث ٔانًٓاو انًخٕنت نًفتشٛت : انًطهب انثاَٙ

انشغم 

لقد كان الؽرض األساسً من تفتٌش الشؽل عند ظهوره بالمؽرب هو مراقبة تطبٌق 

قانون الشؽل وضمان احترامه، مع ما ٌتبع ذلك من مهمة استشارٌة لمساندة الفرقاء 

 فً ماالجتماعٌٌن على تفهم القوانٌن االجتماعٌة، والتؽلب على الصعوبات التً تواجهه

 المتعلق بالمصالحة 1946 ٌناٌر 19إطار عالقات العمل، ومع تجمٌد العمل بظهٌر 

ءوالتحكٌم عن طرٌق المصالحة والتوفٌق بٌن الفر قا
1

 

يزاقبت تطبٛق قإٌَ انشغم : انفقزة األٔنٗ

إن مهمة السهر على تطبٌق قانون الشؽل منوطة بمفتشٌة الشؽل
2

 فمراقبة هذا التطبٌق 

 لهذه اإلدارةةهً المهمة األساسٌة والتقلٌدي
3

 1947 ٌولٌوز 2 وفً هذا اإلطار فإن ظهٌر 

 24 والمهن الحرة وكذا ظهٌر ةالمتعلق بنظام الشؽل فً المإسسات الصناعٌة والتجاري

 بشؤن نظام الشؽل فً المإسسات الفالحٌة، ٌختص مفتش الشؽل بمراقبة 1973أبرٌل 

تطبٌق قانون الشؽل
4

 فً المإسسات العمومٌة والخصوصٌة والتعاونٌات والمإسسات 

الخاصة بالتعلٌم الصناعً أو األعمال الخٌرٌة والمإسسات التجارٌة والمإسسات الصناعٌة 

والمهن الحرة والنقابات والجمعٌات والجماعات كٌفما كان نوعها، والمإسسات التً ال 

                                                                                                                                                         
.  زٌارة شهرٌا بالنسبة ألعوان المكلفٌن بتفتٌش الشؽل– 20- 
.  زٌارة شهرٌا بالنسبة لرإساء دوابر القوانٌن االجتماعٌة فً الفالحة– 15- 

مفتشٌة الشؽل بٌن مطرقة تحدٌات العولمة وسندات منهجٌة التهمٌش أٌة إشكالٌات؟ وأٌة آفاق : محمد معن:           راجع بهذا الخصوص
  .3:  ص2002 مارس 9. مجلة تصدرها الجمعٌة المؽربٌة لمفتشً الشؽل ع: مستقبلٌة؟   نشرة اتصال 

أطروحة لنٌل دكتوراه الدولة فً القانون الخاص  نزاعات الشؽل الجماعٌة وطرق تسوٌتها السلمٌة فً القانون المؽربً والمقارن: علً الصقلً-  1
 . 334:  جامعة سٌدي محمد بن عبد هللا كلٌة العلوم القانونٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة بفاس ص1989 -1988موسم 

2 - jean Blaise: Traité de droit du travail – Dalloz 1966 p 377. 
3 - jean Blaise: Op cit. p: 385. 
4 - P.Ramackere. et L. vibouluf: l'inspection du travail l'institut de l'emploi et de la formation professionnelle, 

ministre de l'emploi et de la formation professionnelle. Paris 1996 p:196. 
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ٌستخدم فٌها إال األعضاء من نفس األسرة، وباقً األنشطة التً ٌحددها الفصل األول من 

 مراقبة مفتشٌة 1953 شتنبر 9 وقد مدد القرار المقٌمً الصادر فً 1947 ٌولٌوز 2ظهٌر 

الشؽل إلى مإسسات الدولة والجماعات المحلٌة التً تنجز فٌها أشؽال ذات طابع صناعً أو 

عملٌات ذات طبٌعة خاصة ما ٌتعلق باألوراش والمعامل والمستودعات والمكاتب
1

 

وتتمثل الوظٌفة الرقابٌة التً حددتها مدونة الشؽل فً السهر على تطبٌق األحكام 

التشرٌعٌة والتنظٌمٌة المتعلقة بالشؽل، وذلك بقصد الوقوؾ على مدى التزام المشؽلٌن 

بالمقتضٌات الواردة فً قانون الشؽل خصوصا، والقانون االجتماعً بشكل عام، ولهذه 

الؽاٌة سمح المشرع لمفتش الشؽل بالصالحٌات التالٌة
2

 :

إمكانٌة ولوج ما بٌن السادسة صباحا والعاشرة لٌال، المإسسات واألماكن التً توجد  -

أسباب معقولة و وجٌهة لدى مفتشً الشؽل بؤنها خاضعة لرقابة مفتشٌة الشؽل، وكذا 

 .جمٌع المحالت التً ٌعمل بها األجراء لمنازلهم

 المراقبة والبحث والتحري التً تبدو لمفتش الشؽل ضرورٌة تالقٌام بجمٌع إجراءا -

للتؤكد من مدى تطبٌق األحكام القانونٌة والتنظٌمٌة سواء فردٌا أو باالستعانة بخدمات 

خبراء فً المجاالت التقنٌة
3

 :، والعملٌة، وٌدخل فً هذه اإلجراءات الرقابٌة

 طرح االستفسارات على المشؽل والعمال حول مسابل تطبٌق قانون الشؽل  -

 .اإلطالع على جمٌع الوثابق والدفاتر والسجالت المنصوص علٌها قانونٌا -

 . األمر بإلصاق اإلعالنات التً ٌجب عرضها قانونٌا  -

انتقاء وأخذ عٌنات من المواد األولٌة المستعملة من طرؾ العمال وذلك قصد إجراء  -

 .تحالٌل علٌها

                                                 
1 - M.Fakkak " Répertoire de la législation marocaine du travail" librairie AL Wahda Al Arabia, Casablanca 

1994 p 811. 
الصادر  (2003 سبتمبر 11 )1424 من رجب 14 المإرخ ب 1.03.194 من مدونة الشؽل الصادرة بموجب ظهٌر شرٌؾ رقم  532المادة -  2

 . المتعلقة بمدونة الشؽل65-99بتنفٌذ القانون رقم 
.  من مدونة الشؽل تمتد هذه الصالحٌات إلى األطباء والمهندسٌن المكلفٌن بتفتٌش الشؽل فً نطاقه وتخصصه533وفقا للمادة -  3
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وعند وقوؾ مفتش الشؽل على مخالفات لمقتضٌات قانون الشؽل، ٌقوم بتنبٌه المشؽل 

بمالحظاته حول المخالفات المعٌنة، وٌمكنه أن ٌثبتها فً محضر ٌكتسب القوة الوثوقٌة ، 

وٌوجه إلى المحكمة المختصة من قبل المصالح المختصة التابعة للوزارة المكلفة بالشؽل
1

 

وإذا كانت المخالفات تتعلق بالمقتضٌات التشرٌعٌة والتنظٌمٌة المتعلقة بحفظ الصحة 

والسالمة، وجب على المفتش أن ٌنبه المشؽل إلى اتخاذ جمٌع التدابٌر بصفة إستعجالٌة، 

وإذا رفض أو أهمل المشؽل هذا التنبٌه ٌحرر المفتش محضرا بهذا االمتناع عن االمتثال 

. لمضمون التنبٌه

انتٕفٛق فٙ َشاػاث انشغم : انفقزة انثاَٛت

لم تتضمن المعاٌٌر الدولٌة خاصة االتفاقٌات أي مقتضٌات تتعلق بإسناد مهمة فض 

نزاعات الشؽل إلى األعوان المكلفٌن بتفتٌش الشؽل، بل األكثر من ذلك أن التوصٌة رقم 

 حول تفتٌش الشؽل فً الصناعة والتجارة والتوصٌة رقم 81 الملحقة باالتفاقٌة رقم 81

 بتفتٌش الشؽل فً الزراعة، استبعدتا أن تشمل وظابؾ 129 الملحقة باالتفاقٌة رقم 133

مفتش الشؽل مهاما تجعل منه مصالحا أو حكما فً نزاعات الشؽل، ؼٌر أنه بالرجوع إلى 

 المتعلقة بوظابؾ مفتش الشؽل نجدها 81الفقرة الثانٌة من المادة  الثالثة من االتفاقٌة رقم 

تنص على إمكان إسناد مهام أخرى إلى مفتش الشؽل شرٌطة أال تتعارض مع عملهم 

األصلً واألداء الفعال لواجباتهم األولٌة، وأال تخل بؤي حال من األحوال بالسلطة والحٌاد 

اللذان ٌجب توافرهم لدى المفتشٌن فً عالقاتهم بؤصحاب العمل والعمال، وقد تم التنصٌص 

. 129على نفس المقتضى فً الفقرة الثالثة من المادة السادسة من االتفاقٌة رقم 

لذلك نالحظ أن منظمة العمل الدولٌة قد تحرت الحٌطة والحذر فً تضمٌن وظابؾ 

. مفتش الشؽل مهمة فض نزاعات الشؽل

                                                 
 من المسطرة الجنابٌة، وذلك الن 292إال أن مفتشً الشؽل نادرا ما ٌلجؤون إلى تحرٌر محاضر رؼم أنها تستمد قوتها وحجٌتها من الفصل -  1

هذه المحاضر بعد تحرٌرها من طرؾ مفتش ترسل إلى المصلحة المركزٌة التً تنظر فً مدى مالءمتها إلرساله إلى المحكمة، كما ٌمكن أن 
تحفظها، الشًء الذي من شؤن أن ٌساهم بشكل واضح فً تعمٌق وتركٌز التوجه لمفتشً الشؽل وذلك بعدولهم عن كتابة أي محضر وذلك حفاظا 

.. على بعض معنوٌاتهم تجاه المشؽلٌن، هذه المعنوٌات التً قد ٌوظفونها مستقبال فً محاوالت الصلح التً قد تطرح علٌهم
 .225: الندوة الثانٌة للقضاء االجتماعً ص: دور مفتشٌة الشؽل وأثره على القضاء االجتماعً: أنظر مداخلة عبد العلً اسمٌرس
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وٌرجع أساسا إلى أن هذه النقطة المتعلقة بتسوٌة الخالفات من المسابل التً تثٌر 

نقاشات صاخبة بٌن الدول األعضاء بمنظمة العمل الدولٌة بٌن مإٌد ومعارض لفكرة تدخل 

. جهاز التفتٌش لفض نزاعات الشؽل

كما أن الواقع والممارسة كرس هذا الدور لمفتش الشؽل، وجعل األطراؾ تفضل 

اللجوء إلى هذه المرحلة أو تحكٌم المفتش قبل المرور إلى القضاء الذي بدوره ٌحبذ هذه 

. الخطوة، رؼم أن مسؤلة حل نزاعات الشؽل تدخل ضمن االختصاصات األكٌدة للمحاكم

 الذي أوجب على 1947 ٌولٌوز 27 فبعد فشل المحاكم االجتماعٌة المحدثة بظهٌر 

ربٌس المحكمة االجتماعٌة، إجراء محاولة الصلح بها، وعند تعذر ذلك ٌرخص لألطراؾ 

فً رفع القضٌة إلى المحكمة، عدل المشرع عن هذه المحاكم خاصة وأن محاولة الصلح 

بها أصبح إجراء شكلٌا، إذ نادرا ما ٌتم الصلح خالل هذه الجلسة كما أن األطراؾ تلجؤ قبل 

ذلك إلى مفتش الشؽل، وقد أبانت الممارسة العملٌة أن القضاٌا التً وقع الصلح فٌها أمام 

مفتشً الشؽل تفوق بكثٌر القضاٌا التً سوتها المحكمة المذكورة
1

 

وباختفاء المحاكم االجتماعٌة تكرس عرؾ إجراء الصلح أمام مفتش الشؽل
2

 مما 

 من مدونة 532جعل المشرع ٌنقل هذا العرؾ إلى مستوى القانون حٌث نصت المادة 

الشؽل المتعلقة بوظابؾ العون المكلؾ بتفتٌش الشؽل فً النقطة الرابعة على مهمة المفتش 

فً إجراء التصالح فً مجال نزاعات الشؽل الفردٌة، ٌحرر فً شؤنها محضرا ٌمضٌه 

طرفا النزاع، وٌوقعه بالعطؾ العون المكلؾ بالتفتٌش وتكون لهذا المحضر قوة إبرابٌة فً 

. حدود المبالػ المبٌن فٌه

وهكذا وانطالقا من مدونة الشؽل، تكون جمٌع خالفات الشؽل التً من شؤنها أن 

تإدي إلى نزاعات جماعٌة موضوع محاولة تتم أمام أعوان التفتٌش
3

 

                                                 
-20012تطبٌق االتفاقٌات الدولٌة للشؽل فً إطار الممارسة المؽربٌة أطروحة لنٌل الدكتوراه فً القانون العام السنة الجامعٌة : أحمد بودراع-  1

 .304:  جامعة محمد الخامس كلٌة العلوم القانونٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة الرباط أكدال ص2002
2 - Ahmed Bouharrou. Le système marocain des relations professionnelles" publications RE MALD, éditions 

maghrébines, Casablanca 1997 page 95-96.   
 المطبعة الوراقة الوطنٌة مراكش 2008الوسٌط فً مدونة الشؽل الجزء الثانً، عالقات الشؽل الجماعٌة الطبعة األولى : عبد الطٌؾ خالفً-  3

 .211: ص
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إال أنه ما ٌمكن مالحظته أن مدونة الشؽل لم تشر إلى إلزامٌة مسطرة إجراء الصلح 

لدى مفتش الشؽل، فهل ٌجب على المشتكً أن ٌمر ضرورة عبر عون  تفتٌش الشؽل، أم 

له حق التقدم مباشرة إلى القضاء، كما كان علٌه األمر من قبل، ؼٌر أنه ٌتضح أن اللجوء 

إلى مسطرة الصلح وإن سعى المشرع إلى ترجٌح كفتها فً النزاعات الفردٌة للشؽل، تبقى 

اختٌارٌة، إذ ٌنص المشرع على أي إجراء آخر ٌمكن القاضً االجتماعً من معرفة ما إذا 

كانت القضٌة المعروضة علٌه قد استوفت مسطرة المصالحة أمام جهاز التفتٌش أم ال، 

خاصة وأن مدونة الشؽل قد التزمت الصمت حٌال الجهة التً تحتفظ بمحضر محاولة 

. الصلح أهً مفتشٌة الشؽل أم أطراؾ النزاع ٌؤخذون نظٌرا منه، أم ٌحال إلى المحكمة

 من مدونة الشؽل فإن 532باإلضافة إلى هذه االختصاصات التً نصت علٌها المادة 

. مفتش الشؽل ٌضطلع بمهام تقرٌرٌة فً الكثٌر من الحاالت  ومنها

الزٌادة فً ساعات العمل بصفة مإقتة  -

طرد أحد العمال بسب ارتكاب الخطؤ الجسٌم  -

طرد أو توقٌؾ أحد مندوبً العمال  -

إعالم المفتش بكل حادثة أو مرض مهنً ٌتعرض لها أحد أجراء المإسسات وقد  -

أناط المشرع لمفتش الشؽل القٌام باختصاصات استشارٌة، حٌث ٌعٌن على فهم 

وتنفٌذ القاعدة القانونٌة سواء تعلقت بالعالقات المهنٌة أو بالصحة والسالمة المهنٌة 

أو بالحرٌة النقابٌة أو الضمان االجتماعً وحوادث الشؽل وؼٌر ذلك من 

 . الموضوعات التً تشكل مادة قانون الشؽل خاصة، والقانون االجتماعً عموما 

وعلٌه فمن خالل تطرقنا لمختلؾ اختصاصات والمهام التً تقوم بها مفتشٌة الشؽل 

بالمؽرب، تبٌن لنا بجالء أنها اختصاصات ومهام تكاد تكون شاملة لمختلؾ جوانب الحٌاة 

االقتصادٌة واالجتماعٌة وٌعزى ذلك إلى التداخل الموجود بٌن االختصاصات القانونٌة 

لمفتشٌة الشؽل والمتمثلة فً مراقبة تطبٌق تشرٌع الشؽل والمهام التصالحٌة التً أنٌطت لها 

هذا فضال عن كونها الساهر األساسً على . من أجل إٌجاد حلول حبٌة لنزاعات الشؽل
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تنمٌة روح وثقافة الحوار االجتماعً بٌن أطراؾ العالقة الشؽلٌة والسٌر به قدما فً أفق 

. تحقٌق سلم اجتماعً
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انقًٛت انقإََٛت نهٕظٛفت :   انًبحث انثاَٙ 

انتصانحٛت نًفتشٛت انشغم 

 بالقٌمة القانونٌة للوظٌفة التصالحٌة لمفتشٌة الشؽل ةلدراسة هذه النقطة المتعلق

لموقؾ القضاء من الوظٌفة التصالحٌة لجهاز تفتٌش  حٌث سنتطرق: نخصص لها مطلبٌن

 بٌنما سنعالج  االختالؾ الفقهً حول تدخل مفتش الشؽل فً (المطلب األول)الشؽل فً 

. (المطلب الثانً)نزاعات الشؽل فً

يٕقف انقضاء يٍ انٕظٛفت انتصانحٛت : انًطهب األٔل 

نجٓاس تفتٛش انشغم 

ٌعتبر الصلح فً المادة االجتماعٌة العنصر المشترك بٌن جهازي مفتشٌة الشؽل 

والقضاء االجتماعً، مما ٌطرح التساإل عن كون المهمة التصالحٌة لمفتش الشؽل تعٌن 

القضاء االجتماعً، وتخفق علٌه عبء القضاٌا التً كان من الممكن أن تعرض علٌه لوال 

تدخل مفتشً الشؽل، مما ٌجعلها تلقى قبوال من لدن القضاء المذكور، رؼم كونها مستمدة 

فقط من صمٌم الواقع العملً وؼٌر مستندة ألي أساس قانونً
1

 .

وهل ٌمكن أن نعتبر تنظٌم الصلح فً مدونة الشؽل مإشرا داال على مدى أهمٌة دور 

رؼبة من المشرع المؽربً لتؤسٌس تعاون قانونً . جهاز تفتٌش الشؽل على هذا المستوى

بٌن مفتشٌة الشؽل والقضاء االجتماعً فً مجال الصلح المبرم بٌن األجٌر والمشؽل تحت 

إشراؾ مفتش الشؽل
2

 

وإذا كانت الوظٌفة الرقابٌة كثٌرا ما كانت تقود مفتش الشؽل إلى محاولة التوقٌؾ 

بٌن طرفً العالقة الشؽلٌة من خالل  اقتراح حلول كفٌلة بحسم النزاع القابم بٌنهما من أجل 
                                                 

1
. ماستر قانون األعمال والمقاوالت. رسالة لنٌل الماستر فً قانون األعمال والمقاوالت: عالقة متفشٌة الشؽل بالقضاء أي رهان: حسن الحطاب-  

 9 ص 2008 و2007موسم - الرباط- السوٌسً كلٌة العلوم القانونٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة–جامعة محمد الخامس 
2
 41وتجدر اإلشارة أن عرض نزاع الشؽل الفردي على العون المكلؾ بتفتٌش الشؽل ٌبقى اختٌارٌا، على ما ٌستنتج من الفقرة الثالثة من المادة -  

ٌمكن لألجٌر الذي فصل الشؽل لسبب ٌعتبره تعسفٌا؛ اللجوء إلى مسطرة الصلح التمهٌدي : "... من مدونة الشؽل، التً تنص على ما ٌلً
."  أدناه من أجل الرجوع إلى شؽله أو الحصول على تعوٌض532 من المادة 4المنصوص علٌه فً الفقرة 

وهكذا ٌمكن القول إن عرض نزاع الشؽل الفردي أمام العون المكلؾ بتفتٌش الشؽل؛ قصد إجراء محاولة التصالح، تبقى مسؤلة اختٌارٌة، وبالتالً 
. ٌحق اللجوء إلى القضاء مباشرة دون استنفاد هذه المسطرة
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الحفاظ على استقرار العالقات الشؽلٌة، لتؽدو بذلك المهمة التصالحٌة لمفتشٌة الشؽل وسٌلة 

وآلٌة ؼٌر مباشرة للرقابة على حسن تطبٌق قانون الشؽل
1

 

مما ٌطرح التساإل حول موقؾ القضاء من الصلح المبرم تحت إشراؾ مفتش 

وما موقفه فً ظل التكرٌس القانونً  (أوال). الشؽل باعتباره اختصاصا واقعٌا عرفٌا

. (ثانٌا)لالختصاص المذكور 

يٕقف انقضاء يٍ انصهح كاختصاص ٔاقؼٙ : انفقزة األٔنٗ 

تجدر اإلشارة إلى أن إسناد مهمة الصلح التمهٌدي ألعوان تفتٌش الشؽل؛ ال ٌعتبر 

من المستجدات التً عرفها اختصاص هإالء، فقد كانوا ٌمارسون هذه الوظٌفة فً عملهم 

الٌومً قبل صدور مدونة الشؽل، وبدون سند قانونً
2

 

 بٌن قإال أنه رؼم كون الدور التصالحً لجهاز تفتٌش الشؽل أتبت فعالٌته فً التوفً

المشؽل واألجٌر، إثر قٌام نزاع
3

 فإن االختصاص المذكور خلق جدال فقهٌا ما بٌن معارض 

ومإٌدا له
4

 

وأمام هذا الجدل الفقهً حول االختصاص التصالحً لمفتش الشؽل والذي حسمته 

مدونة الشؽل، ٌمكن البحث عن موقؾ الجهاز القضابً إزاء الصلح الذي ٌبرم بمساعدة 

مفتش الشؽل قبل صدور مدونة الشؽل، باعتباره اختصاصا واقعٌا عرفٌا، ؼٌر مستند إلى 

أساس قانون ٌقتضً منا البحت فً مدى صحة وشرعٌة الصلح المبرم بٌن المشؽل وأجٌره 

.عن طرٌق التفاوض المباشر ودون تدخل أي وسٌط
5

 

                                                 
1
. 292 الصفحة 1995 السنة 3-2دور متفشٌة الشؽل فً تطبٌق  قانون الشؽل مجلة المرافعة العدد : سعٌد لمانً-  

2
 73 و72ص .س ,م.نظام تفتٌش الشؽل الواقع الحالً وآفاق المستقبل : محمد الكشبور-  

3
 113 ص 2003 السنة 6العدد - مجلة القصر-تؤمالت فً نظام تفتٌش : محمد الدكً-  

4
:  راجع-  

 159الوسٌط فً مدونة الشؽل الجزء األول عالقات الشؽل الفردٌة مرجع سابق ص : عبد اللطٌؾ خالفً- 
 1994 السنة 22المجلة المؽربٌة لالقتصاد والقانون العدد –مفتشٌة الشؽل بٌن جسامة المسإولٌات ومحدودٌة اإلمكانٌات : عبد اللطٌؾ خالفً-

 223الصفحة 
. 95 ص 2001نشر مكتبة دار السالم الرباط السنة -  الطبعة الثانٌة–القانون االجتماعً المؽربً : الحاج الكوري- 
ندوة تحت عنوان عقود العمل والمنازعات االجتماعٌة من . حجٌة محاضر مفتش الشؽل بإنهاء المنازعة االجتماعٌة للصلح: عبد الرزاق لعلج- 

 ٌولٌوز 06 و05خالل اجتهادات المجلس األعلى نظمها هذا األخٌر  بمناسبة الذكرى الخمسٌنٌة لتؤسٌسه بمقر محكمة االستٌناؾ أكادٌر ٌومً 
.  379 ص 2007

 
5
 11ص .س,م. عالقة مفتشٌة الشؽل بالقضاء أي رهان: حسن الحطاب-  



دور مفتشية الشغل  

في الحد من نزاعات الشغل  

 23 

وٌذهب بعض الفقه
1

 إلى القول بؤن إحداث المشرع المؽربً لتقنٌة التوصٌل عن 

صافً كل الحساب عند أي إعفاء، ٌعنً أن المشرع قد تخلى عن الصلح المدنً فً إطار 

. المنازعات الشؽلٌة

745إال أن ما ٌمكن مالحظته هو أن المشرع من خالل الفصل 
2

 من قانون 

االلتزامات والعقود، حاول أن ٌضٌؾ شٌبا آخر فٌما ٌخص توصٌل تصفٌة كل حساب 

. بالتنصٌص صراحة على أنه ٌعتبر وصل بسٌط

وبالتالً فالصلح المبرم بٌن األجٌر والمشؽل قصد إنهاء نزاع قابم بٌنهما صحٌحا 

وسلمٌا، من الناحٌة القانونٌة، حٌث ٌفترض أن ٌكون نابع من إرادتٌن حرتٌن مشتركتٌن 

 من قانون االلتزامات والعقود1111وإال أمكن الطعن فٌه طبقا للفصل 
3

 .

وإذا كان الصلح المدنً تتجسد فٌه العدالة بٌن الطرفٌن وٌفرض فٌه نوع من التوازن 

بٌن الطرفٌن، وذلك لعدم وجود التبعٌة بٌنهما
4

 وذلك ما ال ٌنطبق على طرفً عقد الشؽل 

ورؼم مناداة بعض الفقه بعدم األخذ به؛ لكونه قد ٌإدي إلى االنتقاص من حقوق األجٌر التً 

. تعتبر من النظام العام

لذلك ٌبقى التساإل مطروحا؛ كٌؾ تعامل القضاء فٌما ٌخص مسؤلة االتفاق الودي 

بٌن أطراؾ عالقة الشؽل، هل أخد بها حٌث ٌبرئ ذمة المإاجر إطالقا اعتمادا على قاعدة 

العقد شرٌعة المتعاقدٌن أم اعتمد اختالل المراكز فً العالقة الشؽلٌة بٌن الطرفٌن؟ 

 

لإلجابة عن هذا التساإل البد من اإلشارة إلى أن العمل القضابً سار فً اتجاه 

 من قانون  االلتزامات 1100 و 754معاكس للفقه والنصوص التشرٌعٌة خاصة  الفصلٌن 

والعقود، حٌث قرر صحة الصلح المبرم بٌن األجٌر ومشؽله بشكل مباشر ودون أي وسٌط، 

. ومن باب أولً صحة الصلح المبرم بٌن األجٌر والمشؽل بمحضر مفتش الشؽل

                                                 
1
 33ص .س,الندوة الثانٌة للقضاء االجتماعً، م: اإلعفاءات االقتصادٌة ووسابل اإلبراء: محمد سعٌد بنانً-  

2
.  من قانون االلتزامات والعقود المؽربً 745راجع الفصل - 

3
.  من قانون االلتزامات والعقود المؽربً 1111راجع اللفصل -  

4
تنظٌم الصلح فً منازعات الشؽل الفردٌة، ندوة تحت عنوان عقود العمل والمنازعات االجتماعٌة من خالل اجتهادات المجلس : إبراهٌم قضا-  

 388 ص 2007 ٌولٌوز 06 و05األعلى؛ نظمها هذا األخٌر بمناسبة الذكرى الخمسٌنٌة لتؤسٌسه بمقر محكمة االستٌناؾ أكادٌر ٌومً 
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وفً هذا االتجاه ذهبت المحكمة االبتدابٌة بوجدة فً أحد أحكامها
1

:  ما ٌلً

وحٌث إنه بالرجوع إلى محضر الصلح المبرم بٌن الطرفٌن، ثبت للمحكمة بؤنه " ... 

قد وقع اتفاق بٌن الطرفٌن على إنهاء العقد القابم بٌنهما بعد توصل المدعٌة بحقوقها المترتبة 

... فً ذمة المدعى علٌه

وحٌث إن اتفاق الطرفٌن على إنهاء العقد بعد توصل المدعٌة بالحقوق ٌإدي إلى 

إبراء ذمة المدعى علٌه من المبالػ، والتعوٌضات المستحقة للمدعٌة وهو ما ٌتماشى مع 

..."   من قانون االلتزامات والعقود1098مقتضٌات الفصل 

وجاء فً حكم ابتدابٌة القنٌطرة، التً ذهبت فً نفس المنحى
2

:  ما ٌلً

وحٌث إنه باالطالع على عقد الصلح المدلى به ٌتضح أنه ٌنص على أن "... 

المدعً والمدعى علٌه ٌعقدان هذا الصلح حسما لكل نزاع، وذلك بصفة حبٌة وفً نطاق 

 وما ٌلٌه هً قانون االلتزامات والعقود، وأنه ال ٌمكن الرجوع فٌه وذلك 1098الفصل 

 من قانون االلتزامات والعقود، وحٌث إن من التزم بشًء 1106عمال بمقتضٌات الفصل 

. لزمه

وحٌث إن العقد شرٌعة المتعاقدٌن األمر الذي ٌتوجب معه تبعا لما هو منصوص 

". علٌه فً عقد الصلح التصرٌح برفض طلب المدعً

 دجنبر 6كما جاء فً حكم آخر صادر عن المحكمة االبتدابٌة بالدار البٌضاء، بتارٌخ 

 من قانون 1106 بالصلح المبرم بٌن األجٌر والمشؽل معتمدة على الفصل 1988

االلتزامات والعقود، الذي ٌنص على أنه ال ٌجوز الرجوع فً الصلح ولو باتفاق الطرفٌن 

ما لم ٌكن قد أبرم باعتباره مجرد عقد معاوضة
3

  

 جاء فً إحدى حٌثٌاته ما 11/10/2002وقد صدر عن المجلس األعلى قرار بتارٌخ 

حٌث ثبت صحة ما عابته الوسٌلة على القرار المطعون فٌه؛ وذلك ما دفع فً سابر : "ٌلً

                                                 
1
. (ؼٌر منشور) 115/02 فً الملؾ رقم 2002 نونبر 20 بتارٌخ 2136حجم صادر عن ابتدابٌة وجدة  رقم -  

2
 1999 ٌونٌو 19 منشور بمجلة  اإلشعاع عدد 97/622 فً الملؾ االجتماعً رقم 1998 أكتوبر 22حكم صادر عن ابتدابٌة القنٌطرة بتارٌخ -  

 181ص 
3
:  م ا ج ع أشار إلٌه1988 دجنبر 6حكم صادر عن المحكمة االبتدابٌة بالدار البٌضاء بتارٌخ -  

-Azzeddine Kettani: Transaction en droit  social –Revue Marocaine de Droit et d’économie du développement.  

N° 22 -  1990 p 161                                                                                                                                                     
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مراحل الدعوى بؤن النزاع تم حسمه بمقتضى الصلح المبرم أمام مفتش الشؽل، والمشرع 

لما خول لمفتش الشؽل إجراء محاولة التوفٌق بٌن األجٌر ومشؽله لوضع حد للنزاع عن 

عقد العمل الرابط بٌنهما، فإن التجاء األجٌر إلى مفتش الشؽل كان من أجل تحقٌق ذلك 

 أنه بعد 20/05/1998الهدؾ، وما دام مفتش الشؽل قد أكد بمقتضى إشهاده المإرخ فً 

البحث الذي أجراه تبٌن له بؤن األجٌر كان قد تقدم بشكاٌة ضد مشؽله، فقام مفتش الشؽل 

باستدعاء الطرفٌن قصد التوفٌق بٌنهما، فؤسفرت مقابلة الصلح بقبول المشؽل أداء تعوٌض 

جزافً لألجٌر، وتبٌن من وثابق الملؾ أن األجٌر قام بالفعل بسحب المبلػ من البنك مما 

ٌدل على أنه أبرم صلحا نهابٌا لجعل حد للنزاع القابم بٌنه وبٌن مشؽله فً نطاق مقتضٌات 

 ٌنص على أنه ٌترتب على 1105 من قانون االلتزامات والعقود وأن الفصل 1098الفصل 

والقرار المطعون فٌه ... الصلح أن تنقضً نهابٌا الحقوق واالدعاءات التً كانت محال له

عندما قضى من جدٌد على المشؽل باألداء رؼم الصلح الذي أبرمه مع أجٌره ٌكون ؼٌر 

".مرتكز على أساس وٌعرض للنقض
1

 

وجاء فً قرار آخر صادر عن المجلس األعلى ما ٌلً
2

تعٌب الطالبة على  " ... 

القرار المطعون فٌه التعلٌل الخاطا، ذلك أنها تمسكت بالصلح الذي تم بٌن الطرفٌن على ٌد 

مفتش الشؽل الذي أوكل إلٌه المشرع البت فً النزاعات التً تطرأ بٌن المشؽل والمستخدم، 

وأن محاولة السٌد مفتش الشؽل استمرت وتوصل المطعون األجٌر بحقوقه كاملة، بل أكثر 

 من قانون 1098محتجة بمقتضٌات الفصل  (...كذا)منها، عندما توصل بمبلػ إضافً قدره 

إال أن محكمة االستٌناؾ استبعدت الصلح بعلة أن مقتضٌات الفصل . االلتزامات والعقود

 من قانون االلتزامات والعقود ال تسري على القضاٌا االجتماعٌة، وأن هذا التعلٌل 1098

... خاطا

                                                 
1
الصلح والتحكٌم : ملٌكة بنزاهٌر:  أوردته06/02/2001 م ا ج ع 11/10/2002 مإرخ فً 751قرار صادر عن المجلس األعلى تحت رقم -  

.  وما ٌلٌها150 ص 2004السنة - الرباط-االختٌاري لحل نزاعات الشؽل الفردٌة، الندوة الثالثة  للقضاء االجتماعً نشر دار السالم 
2
 1999 ٌونٌو 19 منشور بمجلس اإلشعاع عدد 817/98 فً الملؾ االجتماعً عدد 1988 فبراٌر 6قرار صادر عن المجلس األعلى بتارٌخ -  

. 128ص 
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وبرد القرار المطعون فٌه الدفع على النحو المذكور، ٌكون معلال تعلٌال خاطبا، ٌنزل 

 من قانون االلتزامات والعقود مما 1098منزلة انعدامه وخارقا بذلك مقتضٌات الفصل 

". ٌعرضه للنقض

وهكذا ٌتضح من خالل تطرقنا للنماذج المشار إلٌها من  أهم األحكام والقرارات 

القضابٌة، أن القضاء جسد من خاللها مظهرا من مظاهر التعاون بٌنه وبٌن جهاز تفتٌش 

الشؽل على مستوى الصلح، حٌث ٌتعاون األول مع الثانً من خالل األخذ بالصلح المبرم 

تحت إشرافه، وٌعٌن الثانً األول من خالل الحسم فً العدٌد من النزاعات الفردٌة عن 

طرٌق الصلح لٌساهم فً التخفٌؾ من عبا القضاٌا التً تثقل كاهله، وكل ذلك فً سبٌل 

. تحقٌق الهدؾ المشترك بٌنهما

كما تجدر اإلشارة أن بعض قرارات المجلس األعلى راعت أهمٌة االتفاق  الودي 

المبرم بٌن طرفً النزاع والذي ٌطبعه مبدأ العقد شرٌعة المتعاقدٌن كما أنه أخذ أحٌانا 

بالصلح المبرم بمحضر مفتش الشؽل، وبالتالً نعتقد أنه جانب الصواب عندما قرر بؤن 

المشرع خول لمفتش  الشؽل إجراء محاوالت التوفٌق بٌن األجٌر ومشؽله والحال أن القرار 

حٌث كان االختصاص التصالحً لمفتش .  قبل صدور مدونة الشؽل2002صدر لسنة 

الشؽل نابعا من الممارسة الٌومٌة وؼٌر مستند إلى أساس قانونً، حٌث لم ٌتم تكرٌسه بنص 

قانونً إال بعد صدور مدونة الشؽل التً أضافت مهمة المصالحة من خالل الفقرة الرابعة 

.  منها إلى المهام التقلٌدٌة لمفتشً الشؽل532من المادة 

.  ذلك ما ٌجعلنا نتساءل عن موقؾ القضاء من الصلح كاختصاص قانونً
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يٕقف انقضاء يٍ انصهح كاختصاص قإََٙ : انفقزة انثاَٛت

لتوفر اإلطار القانونً .  المتعلق بمدونة الشؽل65.99لقد جاءت مقتضٌات قانون 

الذي ٌعمل داخله مفتشً الشؽل أثناء حله لمختلؾ النزاعات الفردٌة، فلقد تم النص بصفة 

صرٌحة على دور المصالحة، وبالتالً انتقلت هذه الوظٌفة من صفة الواقعٌة والعرفٌة إلى 

صفة القانونٌة، مما قد ٌتبادر معه إلى الذهن أن المشرع قد نظم عالقة مفتشٌة الشؽل 

بالقضاء االجتماعً على هذا المستوى، وحدد مركز كل منهما وحسم فً قوة الصلح المبرم 

. أمام مفتش الشؽل لٌسد الباب أمام تضارب االجتهاد والتؤوٌل

كل ما سبق ٌجعلنا نطرح التساإل حول دقة النظام القانونً للصلح؛ وفً حالة 

العكس مدى توفق العمل القضابً فً البحث عن اإلرادة الحقٌقٌة للمشرع سواء على 

. (ب)أو فً إطار الصلح فً حالة الفصل التعسفً  (أ)مستوى الصلح التمهٌدي 

: الصلح التمهٌدي- أ

ٌعتبر مفهوم الصلح التمهٌدي من بٌن المستجدات التً جاءت بها مدونة الشؽل 

المؽربٌة
1

 وبالتالً سلك نفس توجه المشرع المورٌتانً
2

 

ومن الناحٌة العملٌة ٌتم تدخل جهاز مفتشٌة الشؽل إلجراء محاوالت التصالح 

بمقتضى طلب أو شكاٌة تقدم من طرؾ األجٌر لمفتش الشؽل الذي ٌسلمه استدعاء قصد 

. تبلٌؽه إلى المشؽل للحضور إلى جلسة الصلح

لكن بالرجوع إلى المقتضٌات القانونٌة الخاصة بمحاوالت التصالح ومسطرة 

إجراإها نجد ؼٌاب أي مقتضى قانونً ٌلزم المشؽل باالستجابة الستدعاء مفتش الشؽل حتى 

ٌواجه بٌنه وبٌن أجٌره، ذلك ما ٌفرض على مفتش الشؽل تكرار االستدعاء أمال فً استجابة 

المشؽل له، وهو الوضع الذي دفع البعض إلى المطالبة بتجنٌح واقعة عدم امتثال المشؽل 
                                                 

1
:  من مدونة الشؽل على ما ٌل532ًنصت المادة -  

: تناط باألعوان المكلفٌن بتفتٌش الشؽل المهام التالٌة
1 ...................-2    ............-3 ...............-
إجراء محاوالت التصالح فً مجال نزاعات الشؽل الفردٌة ٌحرر فً شؤن هذه المحاوالت محضر ٌمضٌه طرفا النزاع، وٌوقعه - 4

:   بالعطؾ العون المكلؾ بتفتٌش الشؽل، وٌكون لهذا المحضر قوة اإلبراء فً حدود المبالػ المبنٌة فٌه
2
لقد أصبح اللجوء إلى محاولة التصالح  أمام مفتش الشؽل إلزامٌا وذلك قبل أي دعوى قضابٌة وذلك بموجب مدونة الشؽل المورٌتانٌة لسنة -  

 منها التً نصت على أنه ٌجب على صاحب العمل أو العامل أن ٌطلب رفع الخالؾ الفردي من أجل محاولة التوفٌق 292 من خالل المادة 2004
أمام مفتش الشؽل أو مراقب  الشؽل أو ناببه القانونً قبل عرض أي قضٌة على أنظار محكمة الشؽل، ومن جهتنا نرى أنه كان على المشرع 

. المؽربً عند إسناده الصلح التمهٌدي إلى جهاز مفتشٌة الشؽل جعله مرحلة إجبارٌة قبل اللجوء إلى القضاء
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لالستدعاء الموجه  إلٌه من طرؾ مفتش الشؽل قٌاسٌا على تجنٌح واقعة عرقلة قٌام مفتش 

الشؽل بمهامه
1

. وسٌرا على نهج المشرع المورٌتانً
2

فً حٌن اكتفى المشرع المصري
3

 

بالتنصٌص على وجوب استجابة المشؽل الستدعاء مفتش الشؽل دون إقرار جزاء على عدم 

. االستجابة

وبالتالً لجوء أحد طرفً النزاع، والذي ٌكون فً الؽالب هو األجٌر، إلى مفتش 

الشؽل وحٌث ٌتم توجٌه االستدعاء إلى المشؽل الذي حضر بدوره جلسة الصلح، وتمكن 

فإنه ٌحرر محضرا بشؤن الصلح التمهٌدي المتوصل إلٌه . مفتش الشؽل من التوفٌق بٌنهما

. وٌوقعه بالعطؾ بعد توقٌعه من قبل طرفً النزاع

وجعلت المدونة من المحضر المبرم فً هذا الصدد أمام مفتش الشؽل ذا إبراء 

ٌحرر فً : "  من مدونة الشؽل بؤنه532جزبً، حٌث ورد فً الفقرة الخامسة من المادة 

شؤن هذه المحاوالت محضر ٌمضٌه طرفا النزاع أو ٌوقعه بالعطؾ العون المكلؾ بتفتٌش 

." الشؽل؛ وتكون لهذا المحضر قوة اإلبراء فً حدود المبالػ المبنٌة فٌه

الذي ٌستشؾ من هذه الفقرة أن النزاع بٌن األجٌر والمإاجر ٌعد منتهٌا لكن فً 

ؼٌر ذلك فإنه قابل - خالفا للصلح المدنً- حدود ما هو متصالح علٌه أمام مفتش الشؽل

. للمنازعة فٌه أمام القضاء

توحً ... ٌمكن لألجٌر"  نجد أن كلمة 41كما أنه إذا ما رجعنا إلى مقتضى المادة 

بشكل منطقً  أن عرض النزاع الفردي على جهاز تفتٌش الشؽل ٌبقى اختٌارٌا وال ٌترتب 

على اللجوء مباشرة إلى القضاء رفض الدعوى
4

هل :  ولهذا السبب ٌبقى التساإل مطروحا

ٌمكن اعتبار محضر الصلح المنجز أمام مفتش الشؽل ٌشكل قوة إٌوابٌة أم وثٌقة حاسمة 

                                                 
1
 16ص . س,م. عالقة متفشٌة الشؽل بالقضاء أي رهان: حسن الحطاب-  

2
: المخالفات المعاقب علٌها بؽرامات مدنٌة:  من مدونة الشؽل المورٌتانً على ما ٌل429ًتنص المادة -  

عضو محكمة الشؽل الذي ال ٌحضر ألداء مهمته دون عذر مقبول وذلك بناء على استدعاء تم تبلٌؽه . ٌعاقب بؽرامة قدرها خمسة آالؾ أوقٌة- 
. إلٌه، وفً حالة العود خالل مدة سنة تصبح الؽرامة المدنٌة عشرة آالؾ أوقٌة

وٌقضً بنفس الؽرامات المدنٌة وطبقا لنفس الشروط وبنفس المبالػ كل شخص لم ٌستجٌب لالستدعاء الموجه إلٌه لمحاولة التوقٌؾ بالنسبة لنزاع 
..." فردي أو جماعً أو لوساطة بالنسبة لنزاع جماعً

3
.  من قانون العمل المصري163: المادة-  

4
وحدة -  قانون خاص–واقع الصلح فً المادة االجتماعٌة، دراسة نظرٌة وتطبٌقٌة، رسالة لنٌل دبلوم الدراسات العلٌا المعمقة : محمد أسبول-  

. 85 ص 2005-2004البحث والتكوٌن فً قانون العقود والعقار، جامعة محمد األول وجدة السنة الجامعٌة 
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خصوصا . تقطع النزاع وبصٌؽة أدق هل تتاح للمتضرر إمكانٌة الطعن فً الصلح التمهٌدي

 من مدونة الشؽل تثٌران نوعا من التناقض وعدم االنسجام؟  532 و41وأن المادتٌن 

جوابا على التساإل المذكور أعاله، ٌرى بعض الفقه
1

 أن المشرع المؽربً من خالل 

هذا المقتضى قد أطر بنص قانونً لعالقة تعاون بٌن مفتش الشؽل والقضاء االجتماعً، 

وبالتالً وضع حدا للجدل الفقهً والقانونً الذي ظل سابدا حول حجٌة محاضر الصلح 

المبرمة بمحضر مفتش الشؽل، والتً أصبحت ذات حجٌة تبوتٌة إلى أن ٌثبت عكس ما 

. فٌها

بٌنما ٌرى أحد الباحثٌن
2

 أنه على القضاء االجتماعً بدل المزٌد من الجهد فً 

تقصً روح النص ومنح محاضر الصلح التً حررها مفتش الشؽل حجٌة ثبوتٌة ال ٌمكن 

خصوصا وأن المشرع المؽربً لم ٌنظم مضمون . الطعن  فٌها أمام المحاكم إال بالزور

الصلح وال إجراءاته وال البٌانات الواجب توفرها فً محضر الصلح التمهٌدي، وذلك على 

خالؾ نظٌره المورٌتانً
3

  

وٌالحظ أن تشرٌع الشؽل لم ٌحدد إطارا قانونٌا واضحا ورقٌقا لتنفٌذ المهمة 

التصالحٌة لمفتش الشؽل فً النزاعات الفردٌة، حٌث ٌرى أحد المهتمٌن
4

 أن هذا النوع من 

الصلح ما هو إال تكرٌس وتجسٌد وتقنٌنا  للممارسة التً كان ٌعمل بها قبل دخول مدونة 

 بطرٌقة مرنة أي ءالشؽل حٌز التنفٌذ من طرؾ  مفتشٌة الشؽل والتً تعامل معها القضا

. اعتبار الصلح تمهٌدٌا وقابال للطعن

وٌبدو من خالل بعض األحكام القضابٌة أن هناك جهود مبذولة من طرؾ القضاء 

االجتماعً فً هذا اإلطار، حٌث جاء فً حكم صادر عن المحكمة االبتدابٌة بالرباط بتارٌخ 

حٌث صرح المدعى أمام المحكمة خالل جلسة الصلح وجلسة : "  ما ٌل19/12/2006ً

                                                 
1
 دار النشر الجسور 1994دراسة تحلٌلٌة نقدٌة لمدونة الشؽل المرتقبة مشروع : : عبد العزٌز العتٌقً، محمد الشرقانً، محمد القري الٌوسفً-  

. 239،   ص 1999وجدة 
2
. 16ص .س,م. عالقة متفشٌة الشؽل بالقضاء أي رهان: حسن الخطاب-  
محضر التوفٌق ، إذا توصل الطرفان إلى اتفاق ٌثبته المفتش خالل نفس الجلسة :  من مدونة الشؽل المورٌتاتنٌة على ما ٌل296ًتنص المادة - 3

توقٌع الطرفٌن مع توقٌع مفتش الشؽل، تارٌخ المحضر، نص مختلؾ عناصر : فً محضر التوثٌق الذي ٌجب أن ٌتضمن كً ال ٌعتبر باطال
الشكوى، النقاط التً حصل بشؤنها التوفٌق وعند االقتضاء المبالػ المتفق علٌها بالنسبة لكل عنصر من عناصر الشكوى، عناصر الشكوى التً تم 

وال ٌجوز أن تستخدم فً المحضر أٌة عبارة مثل على وجه الخصوص، . التخلً عنها، فً حالة التوفٌق الجزبً للطلبات التً لم ٌتضمنها التوفٌق
". ، وإال اعتبر المحضر باطال"متفرقات أو مخالصة لكل حساب أو كافة المبالػ مندمجة" 
4
.  وما ٌلٌها381ص .س,حجٌة محاضر مفتش الشؽل بإنهاء المنازعة االجتماعٌة للصلح م: عبد الرزاق لعلج-  
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البحث أنه توصل باإلنذار من أجل الرجوع إلى العمل كما تم االتفاق على ذلك أمام السٌد 

مفتش الشؽل، لكنه لم ٌلتحق بعمله خوفا من تلفٌت تهمة له من المسإول عن العمال الذي 

..."عرضه للضرب والشتم والسب
1

 

: بٌنما جاء فً سٌاق حكم عن ذات المحكمة االبتدابٌة بالرباط ما ٌلً

وحٌث أثار نابب المدعى علٌها دفعا مفاده أن المدعً أبرم صلحا نهابٌا مع مشؽلته " 

بعد توصله بجمٌع مستحقاته مدلٌا بنسخة طبق األصل لمحضر صلح نهابً مع توصٌل 

. وإبراء ذمة

وحٌث تبت للمحكمة من خالل الوثٌقة المذكورة أن المدعً أبرم صلحا نهابٌا مع 

" وتوصل بجمٌع مستحقاته2002 ماي 17المدعً علٌها بتارٌخ 
2

 

وجاء فً حٌتٌات حكم صادر عن المحكمة االبتدابٌة بالرباط مإرخ فً 

وحٌث دفع المدعى علٌه كون المدعً تؽٌب عن العمل بدون : "، ما ٌل05/07/2007ً

مبرر فضال على أنه تم االتفاق أمام السٌد مفتش الشؽل قصد التحاقه بالعمل ولم ٌحترم 

... االتفاق واستمر فً الؽٌاب 

وحٌث إنه فضال عن ذلك فالثابت من محضر التصالح المدلى به بالملؾ أنه تم 

االتفاق أمام مفتش الشؽل على رجوع المدعً للعمل إال أن هذا األخٌر لم ٌدل للمحكمة بما 

"ثبت أنه فعال التحق بالعمل ومنع من استبنافه
3

 

                                                 
1
.  ؼٌر منشور11/1027/02 فً م ا ج ع 19/12/2006 بتارٌخ 1632حكم صادر عن المحكمة االبتدابٌة بالرباط تحت رقم -  

2
.  ؼٌر منشور11/1027/02 فً م إ ج ع  21/12/2006حكم صادر عن المحكمة االبتدابٌة بالرباط بتارٌخ -  

3
األحكام المشار إلٌها :  ؼٌر منشور11/1257/06 فً م ا ج ع 07/07/2007 بتارٌخ 1170حكم صادر عن المحكمة االبتدابٌة بالرباط رقم -  

. 17فً الهامش أعاله، قد أشار إلٌها حسن حطاب فً مرجعه السابق ص 
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الصلح فً حالة الفصل التعسفً - ب

 من 41نظم المشرع المؽربً الصلح التمهٌدي فً حالة الفصل التعسفً فً المادة 

مدونة الشؽل، التً بموجبها تم تخوٌل األجٌر الذي وقع فصله عن شؽله لسبب اعتبره 

تعسفٌا، أن ٌلجؤ إلى مسطرة الصلح التمهٌدي المنصوص علٌه فً الفقرة الرابعة من المادة 

 من مدونة الشؽل ، ٌتوسط له مفتش الشؽل لدى مشؽله من أجل إرجاعه إلى عمله أو 532

حصوله على تعوٌض
1

ٌجب توفرها لٌنتج .  من مدونة الشؽل بشروط41 وقد حددت المادة 

. الصلح المبرم بمحضر مفتش الشؽل فً حالة الفصل التعسفً آثاره

وتتمثل هذه الشروط فً حالة فصل األجٌر عن عمله لسبب اعتبره تعسفٌا وحصوله 

على تعوٌض، فإنه ٌتعٌن توقٌع توصٌل استالم مبلػ التعوٌض من طرؾ كل من األجٌر 

والمشؽل أو من ٌنوب عنه، وٌتعٌن أن ٌكون االتفاق مصادقا عل صحة إمضابه من طرؾ 

الجهة المختصة بالمصادقة على صحة اإلمضاءات؛ وموقعا بالعطؾ من قبل العون المكلؾ 

. بتفتٌش الشؽل

وبالتالً متى توفرت هذه الشروط المشار إلٌها أعاله، أنتج الصلح التمهٌدي المبرم 

 من مدونة الشؽل آثاره بؤن أصبح نهابٌا ٌضع حدا ألي نزاع وال ٌمكن 41فً إطار المادة 

الطعن فٌه أمام القضاء، ولذلك ذهب بعض الفقه
2

 إلى القول بؤنه ٌتعٌن تشجٌع الصلح 

.  من مدونة الشؽل وتمدٌده لٌشمل اإلشهاد الودي41المنصوص علٌه فً المادة 

ومن خالل ما ذكر أعاله ٌتبٌن أن المشرع المؽربً قد أطر لعالقة تعاون قانونً بٌن 

من خالل العمل على تنظٌم هذا النوع من الصلح . جهاز تفتٌش الشؽل والقضاء االجتماعً

بشكل واضح وتضمن ضمانات أساسٌة لألجٌر، عالوة على كونه نهابٌا ؼٌر قابل للطعن 

.فٌه أمام المحاكم
3

 

                                                 
1
ٌمكن لألجٌر الذي فصل عن الشؽل لسبب ٌعتبره تعسفٌا اللجوء إلى مسطرة الصلح : ."...  من مدونة الشؽل على ما ٌل41ًتنص المادة -  

.  أدناه من أجل الرجوع إلى شؽله أو الحصول على تعوٌض532التمهٌدي المنصوص علٌه فً الفقرة الرابعة من المادة 
فً حالة الحصول على تعوٌض، ٌوقع توصٌل استالم مبلػ التعوٌض من طرؾ األجٌر والمشؽل أو من ٌنوب عنه، وٌكون مصادقا على صحة 

. إمضابه من طرؾ الجهة المختصة، وٌوقعه بالعطؾ العون المكلؾ بتفتٌش الشؽل
..." ٌعتبر االتفاق الذي تم التوصل إلٌه فً إطار الصلح التمهٌدي نهابٌا وؼٌر قابل للطعن أمام المحاكم

2
إنهاء عقد الشؽل، الجزء الثانً المجلد . عالقات الشؽل الفردٌة، عقد الشؽل. قانون الشؽل بالمؽرب فً ضوء مدونة الشؽل: محمد سعٌد بنانً-  

. 1363الثانً ص 
3
. 18ص .س,م. عالقة مفتشٌة الشؽل بالقضاء أي رهان: حسن الحطاب- 
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ونرى أن المحكمة التً ٌتوخاها المشرع من خالل هذا تنظٌم هذا النوع من الصلح 

. تكمن فً رؼبته فً الحد من هذه النزاعات وتخفٌؾ العبء على القضاء االجتماعً

 من مدونة الشؽل بمإازرة مفتش الشؽل لألجٌر 74وفً نفس اإلطار نصت المادة 

األمً الذي ٌوقع توصٌل تصفٌة كل حساب، بحٌث ٌكون التوصٌل موقعا بالعطؾ من 

طرؾ مفتش الشؽل
1

 .

فالمشرع المؽربً بهذا المقتضى قد جمع بٌن الحسنٌٌن
2

 فهو من جهة أقر حماٌة 

 منن قانون 745األجٌر األمً أكثر من تلك التً كان منصوصا علٌها فً الفصل 

االلتزامات والعقود، الذي ٌستبدل توقٌع األجٌر األمً بتوقٌع شاهدٌن ٌعٌنهما األجٌر نفسه
3

 

بحٌث أصبح األجٌر األمً، الذي ٌقبل باللجوء إلى تقنٌة توصٌل تصفٌة كل حساب إلبراء 

ذمة مشؽله، مإازرا من طرؾ العون المكلؾ بتفتٌش الشؽل الذي ٌوقع بالعطؾ فً إطار 

.  من مدونة الشؽل532الصلح المنصوص علٌه فً المادة 

إضافة إلى ما ذكر أعاله فالمشرع حدد صراحة قٌمة التوصٌل الموقع بالعطؾ من 

طرؾ مفتش الشؽل؛ وأعطى له قوة تبوتٌة فً حدود المبالػ المبنٌة فٌه، لٌؽلق بذلك الباب  

أمام االجتهاد والتؤوٌل؛ وهو ما دفع البعض إلى القول بؤنه من األفٌد توسٌع اختصاص 

مفتش الشؽل بالتوقٌع بالعطؾ على وصل إبراء الذمة متى كان األجٌر أمٌا، لٌشمل جمٌع 

األجراء حتى ٌكون الوصل المذكور معبرا عن حقٌقة توصل األجٌر بمستحقاته القانونٌة من 

.جهة، وٌضع حدا إلحالة النزاع على القضاء من أجل الطعن فٌه من جهة ثانٌة
4

 

االختالف انفقٓٙ حٕل تذخم يفتش : انًطهب انثاَٙ

انشغم فٙ َشاػاث انشغم 

                                                 
1
ٌجب إذا كان األجٌر أمٌا ؛أن ٌكون توصٌل تصفٌة كل حساب موقعا بالعطؾ من قبل العون " ... من مدونة الشؽل 74جاء فً مقتضٌات المادة -  

".  أدناه532المكلؾ بتفتٌش الشؽل، فً إطار الصلح المنصوص علٌه فً المادة 
2
. 19ص . س,م. عالقة مفتشٌة الشؽل بالقضاء أي رهان: حسن الحطاب-  

3
: ٌلزم أن ٌتضمن التوصٌل البٌانات اآلتٌة، وإال وقع باطال. "... من قانون االلتزامات والعقود على ما ٌلً (مكرر مرتٌن) 745ٌنص الفصل -  
وإذا " جملة المبلػ المدفوع لألجٌر تصفٌة لكل حساباته مكتوبا بخط ٌده، كما ٌلزم  على األجٌر أن ٌكتب قبل توقٌعه عبارة قرئ وصودق علٌه - أ

..." استبدل توقٌعه بتوقٌع شاهدٌن ٌختارهما بنفسه: كان األجٌر أمٌا
4
 1998الدار البٌضاء السنة –مطبعة دار النشر المؽربٌة  (ؼٌر مذكورة)الطبعة –قانون الشؽل المؽربً دراسات وأبحاث : عبد العزٌز العتٌقً-  

. 185ص 
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فً إطار الدور االجتماعً الذي ٌقوم به مفتش الشؽل فً حالة نشوب النزاع بٌن 

األجٌر والمإاجر فإنه ٌقوم بمحاولة إجراء المصالحة بٌن الطرفٌن وؼالبا ما ٌوفق فً 

مسعاه
1

 إال أنه بالرؼم من هذا النجاح فً حل النزاعات الفردٌة والجماعٌة فقد ثار جدل 

كبٌر بٌن مإٌدي ومعارضً قٌام مفتش الشؽل بوظٌفة المصالح واستند الفرٌق األول المإٌد 

الفقرة )لهذه الصالحٌة بهدؾ أن هذا االختصاص نابع من العمل الٌومً لمفتش الشؽل 

بٌنما الفرٌق الثانً المعارض لهذه المهمة المخولة لجهاز تفتٌش الشؽل، باعتبار أنه  (األولى

مكلؾ بمهام محددة فً تطبٌق القانون على أحسن وجه والقٌام بوظٌفة الرقابة وأن تسوٌة 

.    (الفقرة الثانٌة) القضاء، هو من باب الفهم الخاطا للقانون لٌس إال ةالنزاعات من ؼٌر جه

االتجاِ انًؤٚذ نتذخم يفتشٛت انشغم إلجزاء : انفقزة األٔنٗ

انصهح االجتًاػٙ 

ٌذهب هذا االتجاه إلى أن وظٌفة الصلح التً تكرست بفعل الواقع انطالقا من العمل 

الٌومً لمفتش الشؽل
2

 تقوم بدور فعال فً الحفاظ على السلم االجتماعً باعتباره الهدؾ 

.المتوخى من وضع التشرٌعات االجتماعٌة
3

 

وٌضٌؾ هذا االتجاه أن المحاولة الصلحٌة من أهم الوظابؾ التً ٌمكن أن ٌقوم بها 

. مفتش الشؽل، فإنهم كثٌرا ما ٌوفقون فً مهمتهم هذه أكثر من توفقهم فً مهامهم األخرى

خصوصا إذا كانت لهم عالقة طٌبة وودٌة مع طرفً النزاع
4

 حٌث ٌوظفون كل مإهالتهم 

.وخبراتهم من أجل إقناع الطرفٌن والدفع بهما إلى التصالح عوض اللجوء إلى المحكمة
5

 

ذلك أنه عندما ٌسهر هذا الجهاز على تطبٌق المقتضٌات التشرٌعٌة المإطرة 

للعالقات الشؽلٌة، فإنه وقبل ذلك ٌعمل بالدرجة األولى على ضمان األمن االجتماعً بإقرار 

صلح بٌن المإاجر واألجٌر ٌضمن من جهة أولى االستمرار فً العمل وحقوق العامل ومن 

                                                 
 .198، ص 1994 السنة 22دور مفتشٌة الشؽل فً استقرار عالقات الشؽل المجلة المؽربٌة لالقتصاد والقانون المقارن عدد :  زهور الحر 1
 مطبعة دار النشر الجسور 2000القانون االجتماعً المؽربً، دراسة فً ظل التشرٌع الحالً ومدونة الشؽل المرتقبة مشروع :  دنٌا مباركة 2

.  وما بعدها50 ص 2001وجدة 
 . 113 ص 2003 6تؤمالت فً نظام مقتشً الشؽل مجلة القصر، عدد :  محمد الدكً 3
 .66، ص 1997نظام تفتٌش الشؽل، الواقع الحالً وآفاق المستقبل مطبعة النجاح الجدٌدة الدار البٌضاء :  محمد الكشبور 4
 .198 ص 2004 أحكام عقد الشؽل مطبعة األمنٌة الرباط 65-99مدونة الشؽل الجدٌدة، القانون رقم :  الحاج الكوري 5
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جهة ثانٌة ٌسعى لتلطٌؾ الجو داخل المقاوالت الشؽلٌة عن طرٌق تسوٌة النزاعات والتً 

.تإثر حتما بشكل سلبً على اإلنتاج واالقتصاد معا
1

  

وهناك من ٌرى أن دور القٌام بالمصالحة ٌساهم بشكل كبٌر فً استقرار عالقات 

العمل، وبالتالً فً إرساء السلم االجتماعً، كما أنه ٌخفؾ من الضؽط الذي تعرفه المحاكم 

من جراء كثرة الملفات، هذا النجاح الذي ٌحققه مفتش الشؽل على مستوى هذه الوظٌفة، هو 

ما دفع األستاذ علً الصقلً إلى القول بؤن تدخل هذا األخٌر لتسوٌة نزاعات الشؽل عن 

.طرٌق المصالحة تدخل إٌجابً وواقعً
2

 

االتجاِ انًؼارض نتذخم يفتش اشغم إلجزاء : انفقزة انثاَٛت

انصهح االجتًاػٙ 

لقد عارض هذا االتجاه تدخل مفتشٌة الشؽل فً تسوٌة نزاعات الشؽل عن طرٌق 

الصلح، على أساس أن هذا االختصاص ٌتعارض مع وظٌفة هذا الجهاز فً مراقبة حسن 

.تطبٌق قانون الشؽل
3

 

ذلك أن مفتشٌة الشؽل ٌنصب اهتمامها حول البحث عن المإسسات المشمولة بمراقبة 

السلطة التفتٌشٌة والمتكونة من إطار مراقبً الشؽل والشإون االجتماعٌة ومراقبة القوانٌن 

.االجتماعٌة فً الفالحة وفً مٌادٌن أخرى كالمناجم
4

 

وبالتالً ٌرى أصحاب هذا االتجاه أن مهمة المصالحة تإثر بشكل كبٌر على مهمته 

األصلٌة وهً وظٌفة المراقبة
5

 وذلك أن مفتش الشؽل ٌلجؤ إلى استعمال مهارته وحنكته 

إلقناع الطرفٌن بضرورة إنهاء النزاع بٌنهما عن طرٌق الصلح كؤن ٌلتزم صاحب العمل 

بالرفع قلٌال من مبلػ األجرة، أو بمنح العامل بعض االمتٌازات التً ٌطالب بها العامل منذ 

                                                 
رسالة لنٌل دبلوم الدراسات العلٌا المعمقة فً القانون الخاص موسم . الصلح فً نزاعات الشؽل بٌن القواعد العامة ومدونة الشؽل:  فإاد الفارسً 1

 .17 جامعة محمد األول كلٌة العلوم القانونٌة واالقتصادٌة وجدة، وحدة عقود وعقار، ص 2006-2007
 .340ص . س,م. نزاعات الشؽل الجماعٌة وطرق تسوٌتها السلمٌة فً القانون المؽربً والمقارن:  علً الصقلً 2
المالحظات واالقتراحات المطروحة بشؤن إصالح نظام تفتٌش المإسسات الشؽل، المجلة المؽربٌة لالقتصاد والقانون المقارن :  محمد الشرقانً 3

 .107، ص 1994 السنة 22عدد 
 . وما ٌلٌها18ص . س, الصلح فً نزاعات الشؽل بٌن القواعد العامة ومدونة الشؽل م:  فإاد الفارسً 4

5  Jean Maurice verdier, Droit du travail 9
ème

 édition Dalloz 1990. p 24. 
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.أمد لٌس بقصٌر
1

 حٌث ؼالبا ما ٌلجؤ المفتش إلى استمالة عطؾ صاحب العمل من أجل 

إرجاع عامل أو منح تعوٌضات أو حقوق، فهنا ٌفقد سلطته على المإسسة فً تطبٌق القانون 

.وبالتالً ٌفقد مركز القوة الذي من المفروض أن ٌتمتع به فً مواجهة رب العمل
2

 

أن تخوٌل عون التفتٌش هذه الصالحٌة ٌتعارض مع - حسب هذا االتجاه-هذا فضال

81مقتضٌات اتفاقٌة العمل الدولٌة رقم 
3

:   التً جاء فٌها

إذا عهد إلى مفتشً العمل بمهام أخرى، فٌجب أال ٌتعارض بؤي حال مع عملهم 

األصلً، وأال تخل بحال ما بالسلطة والحٌدة اللتٌن ٌجب توافرهما لدى المفتشٌن فً 

.  عالقاتهم مع أصحاب العمل والعمال

وبالتالً فإن مقتضٌات هذه المادة الثالثة من االتفاقٌة توضح عدم جواز الجمع بٌن 

اختصاص مفتشً الشؽل كمحكمٌن أو موفقٌن فً نزاعات الشؽل على حساب اختصاصهم 

. األصلً

 مارس 13كما نجد اللجنة الدولٌة متعددة االختصاص، التً زارت المؽرب بٌن 

، وذلك فً إطار البرنامج الدولً لتحسٌن ظروؾ وبٌبة العمل 1978 أبرٌل 15و

(PIACT)  سجلت نفس الرأي فً تقرٌرها المقدم للحكومة المؽربٌة، نقلته عن بعض أطر

مفتشٌات الشؽل بالمؽرب الذٌن ٌعتقدون بوجود تناقض بٌن المهتمٌن اللتٌن ٌقوم بهما 

المفتش، حٌث أوصت بضرورة عدم قٌام مفتش الشؽل بدور المصالح ألنه حرصا منه على 

تسوٌة النزاع قد ٌتؽاضى عن تطبٌق القانون مما ٌكون على حساب مهمة المراقبة التً 

تهدؾ إلى ضمان احترام القانون، وقد عبرت هذه اللجنة عن ذلك من خالل بعض األمثلة 

التً تعبر أحسن تعبٌر عن تسامح وتساهل مفتش الشؽل فً تطبٌق قانون الشؽل للوصل 

                                                 
 .183، ص 1994 السنة 22مفتشٌة الشؽل االختصاصات والفعلٌة، المجلة المؽربٌة لالقتصاد والقانون المقارن عدد :  إرٌس فجر 1
 السنة 22مفتشٌة الشؽل بٌن جسامة المسإولٌات ومحدودٌة اإلمكانٌات المجلة المؽربٌة لالقتصاد والقانون المقارن عدد : عبد اللطٌؾ خالفً-  2

 .223، ص 1994
:  راجع 3

. 101ص .س,م.نظام تفتٌش الشؽل بالمؽرب: محمد الكشبور      -   
 دار النشر 1994دراسة تحلٌلٌة نقدٌة لمدونة الشؽل المرتقبة مشروع : عبد العزٌز العتٌقً، محمد الشرقانً، محمد القري الٌوسفً -

.  وما ٌلٌها251، ص 1999الجسور وجدة 
مفتشٌة بٌن المراقبة والمصالحة، تقرٌر لنٌل دبلوم الدراسات العلٌا المعمقة فً القانون الخاص، وحدة البحث والتكوٌن فً : بدر الصٌلً -

قانون الشؽل والتحوالت االقتصادٌة واالجتماعٌة، جامعة الحسن الثانً عٌن الشق كلٌة العلوم القانونٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة الدار 
 .64، ص 2007-2006البٌضاء السنة الجامعٌة 

واقع نظام تفتٌش الشؽل فً المؽرب، رسالة لنٌل دبلوم الدراسات العلٌا المعمقة وحدة البحث والتكوٌن والضمانات : أحمد أزدوفال -
. 18، ص 2000-1999التشرٌعٌة فً قانون األعمال المؽربً جامعة محمد األول كلٌة العلوم القانونٌة واالقتصادٌة وجدة موسم 
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إلى اتفاق ٌنهً النزاع حٌث الحظت من خالل إحدى االتفاقٌات التً تم التوصل إلٌها نتٌجة 

المصالحة تتضمن توقٌؾ أحد العمال لمدة تزٌد على ثمانٌة أٌام، فً حٌن أن الفصل السادس 

 ٌنص على أن التوقٌؾ كإجراء تؤدٌبً ال ٌمكن 1948 أكتوبر 23من النظام النموذجً قرار 

.أن ٌزٌد عل ثمانٌة أٌام
1

 
2

 

وبالتالً خالصة القول أن هذا االتجاه ٌرى أن وظٌفة الصلح التً ٌقوم بها مفتش 

الشؽل تتناقض مع وظٌفة مراقبة تطبٌق قواعد قانون الشؽل، وحسب اعتقادهم أن إسناد 

مهمة حل نزاعات الشؽل لمفتشً الشؽل بموجب نص قانونً تعد خطوة ؼٌر موفقة، ومن 

.شؤنها تكرٌس واقع الضعؾ والتهمٌش الذي تعٌشه هذه المإسسة
3

  

وإذا ذهبنا مع هذا االتجاه، نكون بالفعل أمام حالة تعارض القانون الداخلً ممتال فً 

،532الفقرة الرابعة من المادة 
4

 مع اتفاقٌتٌن دولٌتٌن صادق علٌهما المؽرب، األولى هً 

 بشؤن تفتٌش الشؽل فً المٌدان الصناعً والتجاري والثانٌة هً االتفاقٌة 81االتفاقٌة رقم 

 بشؤن تفتٌش الشؽل فً المٌدان الزراعً، هذا ما ٌطرح لنا مسؤلة تدرج مصادر 129رقم 

. القانون، بناء على حالة التعارض بٌن قانون داخلً واتفاقٌة دولٌة

لكن نعتقد أن تكرٌس مدونة الشؽل لوظٌفة المصالحة التً كان ٌقوم بها مفتشً 

الشؽل بحكم الواقع إلى مصاؾ القواعد التشرٌعٌة، تعد خطوة صاببة ومجدٌة، ألنهم ٌقومون 

بدور مهم فً الحفاظ على السلم االجتماعً، وإن كنا نرى ضرورة أن تضم هذه المإسسة 

أعوانا متخصصٌن، تناط بهم بصفة خاصة هذه المهمة، وأن ٌكونوا متوفرٌن على تجربة 

وخبرة كافٌتٌن تسند لهم مهمة البحث مع األطراؾ المهنٌة، حول الحلول الحبٌة لتسوٌة 

. نزاعات الشؽل

                                                 
 .340ص . س,م.نزاعات الشؽل الجماعٌة وطرق تسوٌتها السلمٌة فً القانون المؽربً والمقارن:  علً الصقلً 1
 من مدونة الشؽل فً فقرتها الثالثة أن ما بٌن العقوبات التؤدٌبٌة التً ٌمكن للمشؽل اتخاذها فً حق األجٌر 37 فً نفس اإلطار جاءت المادة  2

.  التوقٌؾ عن الشؽل مدة ال تتعدى ثمانٌة أٌام
 .65ص . م،س. مفتشٌة بٌن المراقبة والمصالحة:  بدر الصلً 3
:  من مدونة الشؽل على أن532 تنص الفقرة الرابعة من المادة  4
: تناط باألعوان المكلفٌن بتفتٌش الشؽل المهام التالٌة»
 ".إجراء محاوالت التصالح فً مجاالت نزاعات الشؽل الفردٌة " 
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كذلك من شؤن تكرٌس هذه المهمة على المستوى القانونً التخفٌؾ على األجٌر عناء 

المسطرة القضابٌة الطوٌلة والمعقدة على اعتباره فً ؼالب األحوال ٌكون طرؾ ضعٌؾ 

. فً المجتمع، مما قد ٌساعد على استقراره فً العمل

ولعل خٌر دلٌل على فعالٌة هذا الدور المنوط بمفتشٌة الشؽل، اإلحصابٌات التً تبٌن 

لنا مدى نجاح هذا الجاز فً أداء هذه الوظٌفة، وذلك ما سنتطرق له بالتحلٌل والتفصٌل من 

 . خالل الفصل الموالً من هدا البحت
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          انفصم انثاَٙ

تذخم يفتشٛت انشغم 

فٙ تسٕٚت انُشاػاث 

ٔانصؼٕباث انتٙ 

تحذ يٍ ْذا انتذخم 
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منذ القدم كانت العالقات اإلنسانٌة، محل تصادم ونزاع تراجعت حدته مع صدور 

النصوص القانونٌة األولى، حٌث تولت تنظٌم هذه العالقات من أجل إٌجاد الحلول المالبمة 

وضمان بعض الحقوق والمكتسبات وعالقة الشؽل ال ٌمكن استثناإها من حلقة هذا 

الصراع، خاصة وأنها تعرؾ مواجهة ٌن مصلحتٌن متناقضتٌن، من جهة األجٌر ٌسعى 

دابما إلى تحسٌن وضعٌته داخل المقاولة أو المإسسة، وتحقٌق دخل ٌضمن له العٌش الكرٌم 

له وألفراد أسرته، وكذا المجتمع الذي ٌمثله، فً حٌن من جهة ثانٌة ٌبقى هدؾ المإاجر 

الوصل إلى أكبر ربح ممكن بتكلفة إنتاجٌة ضبٌلة مستؽال حاجة األجٌر للعمل، وأحٌانا قلة 

ورؼم تدخل المشرع . وعٌه بالحقوق التً أصبحت تتمتع به الطبقة العاملة فً هذا العصر

لتحقٌق التوازن فً هذه العالقة، فإنها تبقى بعٌدة عن ذلك، إذ ال ٌمكن تصور التطبٌق 

الحرفً لنصوص القانون، ألن األمر ٌتعلق بدهنٌات وثقافة السوق تحت مضلة العرض 

. والطلب

وٌظهران تدخل مفتشٌة الشؽل فً النزاعات الفردٌة والجماعٌة عن طرٌق المصالحة فعال 

. وٌساهم فً اقرارالسلم االجتماعً.وناجح ٌساعد فً تخفٌؾ حرارة هده النزاعات الملتهبة 

 مع دلك قاصرا بسبب الصعوبات والعوابق التً تعترضه وتتحد لوان كان هدا الدور ٌظ

سنتطرق لتدخل مفتشٌة الشؽل قً تسوٌة :وهدا مانتناوله من خالل التالٌٌن,من فعالٌته

 الصعوبات التً تحد من تدخل جبٌنما نعال.(المبحث األول)النزاعات الفردٌة والجماعٌة 

. (المبحث الثانً)مفتشٌة الشؽل فً النزاعات 
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تذخم يفتشٛت انشغم قٙ تسٕٚت : انًبحث األٔل 

انُشاػاث انفزدٚت ٔانجًاػٛت 

 عالقة الشؽل هً عبارة عن تجربة قوة بٌن طرفٌها، حٌث نجد األجراء ٌسعون إن

إلى فرض مطالبهم عن طرٌق شن اإلضرابات، فً حٌن ٌلجؤ المشؽل إلى استعمال وسٌلة 

ضاؼطة لتهدٌد هإالء وتذكٌرهم عن طرٌق اإلؼالق إلى دور المإسسة فً فتح بٌوتهم 

.وتمكٌنهم من وسابل العٌش، وبالتالً إلزامهم بقبول الظروؾ التً ٌتم فٌها العمل
1

       

لكن العالقة بٌن المشؽل واألجٌر وقبل أن تصل إلى مرحلة االنهٌار عن طرٌق 

اإلضراب أو اإلؼالق، قد تعرؾ االنتهاء على مستوى فردي ٌخص أجٌرا واحد فقط، بشكل 

من األشكال التً ٌنتهً بها عقد العمل، حٌث تعرؾ بدورها مشاكل مما ٌجعل تدخل أجهزة 

للتوفٌق ما بٌن مصالح الطرفٌن، مع النظر -جهاز تفتٌش الشؽل فً ؼالب األحٌان-معٌنة، 

هذا باإلضافة إلى امتالك . لمصلحة األجٌر باعتباره طرؾ ضعٌؾ فً العالقة ؼٌر المتكافبة

المشؽل الوسابل الكفٌلة بحرمان األجٌر من حقوقه، مع العلم العقد وأثناء سرٌانه قد ٌعرؾ 

التوقؾ وألسباب مختلفة، وقد تطرأ أسباب أخرى تإدي إلى انتهابه أو توقفه، ذلك ما ٌترتب 

عنه ظهور مشاكل عدٌدة، مما ٌإثر على وضعٌة األجٌر، مع أخذ بعٌن االعتبار أن إنهاء 

العقد تكون بمبادرة من طرؾ المشؽل، هذا باإلضافة إلى أن النزاعات التً تطرأ على 

.عالقة الشؽل سواء كانت فردٌة أو جماعٌة ترتب مساوئ اجتماعٌة واقتصادٌة للجانبٌن
2

   

وللوقوؾ على الوظٌفة التصالحٌة لمفتشٌة الشؽل، ارتؤٌنا تقسٌم هذا المبحث إلى 

منه لدور مفتشٌة الشؽل فً تسوٌة النزاعات الفردٌة  (المطلب األول)مطلبٌن، نخصص 

لتجلٌات دور مفتشٌة الشؽل فً النزاعات الجماعٌة  (المطلب الثانً)وفعالٌة، بٌنما نفرد 

. وفعالٌتها

 

                                                 
مفتشٌة الشؽل ودورها فً ضمان الحماٌة العمالٌة، أطروحة لنٌل الدكتوراه فً الحقوق وحدة البحث والتكوٌن فً قانون األعمال :  صباح كوتو 1

 .238، ص 2004-2003جامعة الحسن الثانً عٌن الشق كلٌة العلوم القانونٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة الدار البٌضاء موسم 
 .238. ص. س, م. مفتشٌة الشؽل ودورها فً ضمان الحماٌة العمالٌة:  صباح كوتو 2
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دٔر يفتشٛت انشغم فٙ تسٕٚت انُشاػاث : انًطهب األٔل

انفزدٚت ٔفؼانٛتٓا 

إن العالقة التعاقدٌة القابمة بٌن طرفً اإلنتاج، وما تنتجه من تضارب لمصالح 

الطرفٌن، ؼالبا ما تسفر عن الكثٌر من النزاعات، فكل طرؾ ٌسعى إلى تحقٌق مصالحه 

على حساب اآلخر ؼٌر مكترث بالنتابج التً سٌخلفها ذلك، هذه النزاعات قد تتخذ صبؽة 

فردٌة أو جماعٌة وما ٌهمنا فً هذا السٌاق، هً النزاعات الفردٌة وٌقصد بالنزاعات 

.الفردٌة، كل خالؾ بسبب الشؽل من شؤنه أن ٌإدي إلى نزاع بٌن األجٌر ومشؽله
1

   

فاألجٌر فً ؼالب األحٌان نظرا لوضعٌته االجتماعٌة نادرا ما ٌسعى إلى التخلً عن 

منصب شؽله ومصدر رزقه، إال إذا وجد عمال بدٌال ذو أفضلٌة أحسن عن منصبه األول، 

ال من حٌث األجر وؼٌرها من االمتٌازات من جهة، أما المإاجر من جهة ثانٌة، ونظرا 

للتطور التكنولوجً، الذي وضع اآللة محل الٌد العاملة، وكذا ارتفاع نسبة البطالة والتً 

تزٌد من الطلبات المقدمة للحصول على عمل بؤجر أقل، ٌحاول دوما الحصول على ٌد 

عاملة رخٌصة، مما ٌدفع به للتخلً عن البعض من أجرابه بدعوى عدم الكفاءة المهنٌة أو 

ارتكاب خطؤ جسٌم أو احتمال تعرض مإسسة لإلؼالق بسبب أزمة اقتصادٌة
2

كما هو الحال 

األزمة االقتصادٌة التً ٌعرفها العالم بؤسره، مما ٌإدي إلى نشوب النزاع واللجوء إلى 

.  القضاء للحصول على الحقوق التً ٌدعٌها كل طرؾ

                                                 
 الخالؾ الفردي فً الشؽل هو كل خالؾ ٌقوم به األجٌر أو العامل المتدرب من جهة ومشؽله أو ممثله من جهة ثانٌة، بمناسبة تنفٌذ عقد الشؽل  1

إلخالل أحدهما بالتزام من االلتزامات المحددة فً العقد أو لخرقه أو عدم امتثاله لنص قانونً أو تنظٌمً أو اتفقً بما ٌسبب الضرر للطرؾ 
. اآلخر

وتختلؾ أساب المنازعات الفردٌة من حالة ألخرى، إال أنها ترتبط كلها باإلخالل بالنزاع أو التقصٌر فً تطبٌق نص قانونً أو تنظٌمً 
أو اتفاقً، وهو ما ٌمٌز أساس هذا النوع من المنازعات الفردٌة عن الجماعٌة، التً تهدؾ فً أؼلبها إلى تعدٌل أو تؽٌٌر القانون أو النظام القابم 

وتعوٌضه بقانون أو نظام أو اتفاق جدٌد األمر الذي أدى لمختلؾ التشرٌعات إلى وضع أنظمة وإجراءات تسوٌة مختلفة تناسب وظٌفة كل نوع من 
. المنازعات

ونظرا لطبٌعة المنازعات الفردٌة وما قد ٌنشؤ عنها من مضاعفات وإخالل باستقرار عالقات الشؽل الفردٌة، وما قد ٌترتب على ذلك 
من إخالل بالحقوق وااللتزامات المقرة للطرفٌن، فإن تشرٌعات الشؽل قد أحاطتها بعناٌة تنظٌمٌة، خاصة كما وضعت لها إجراءات تسوٌة متمٌزة 

. قصد تسهٌل معالجتها وحلها فً مختلؾ المراحل التً تمر بها
مختصر القانون االجتماعً المؽربً فً ضوء االجتهاد القضابً الحدٌث ومشروع مدونة الشؽل لسنة : عبد العزٌز العتٌقً: أنظر

.      244، مرجع سابق، ص 183، ص 2001 مكتبة المعارؾ الجامعٌة اللٌدوفاس 2000-2001
 .240ص . س,م. مفتشٌة الشؽل ودورها فً ضمان الحماٌة العمالٌة:  صباح كوتو 2
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حٌث جرت العادة فً المؽرب اعتٌاد األجراء كلما وقع لهم مشكل أو نزاع فً 

عدم أداء األجر، عدم التسجٌل فً الصندوق الوطنً للضمان -طرد)عملهم مع مإاجرهم 

التوجه إلى مفتش الشؽل قبل أن ٌفكر فً طرح الموضوع على القضاء  (...االجتماعً

طالبٌن منه التدخل لدى رب العمل قصد حل المشكل ودٌا
1

 ومن جانب آخر المشؽل بدوره 

ٌلجؤ إلٌه، أو ٌستجٌب لدعوته تعبٌرا عن حسن نٌته فً حل نزاعه مع أجٌره أو أجرابه 

. بالطرق السلمٌة وتؤكٌدا لعاد تعسفه فً استعمال حقوقه المخولة له قانونا

 (الفقرة األولى)وبالتالً نتساءل عن طبٌعة تدخل مفتش الشؽل فً النزاع الفردي 

.  (الفقرة الثانٌة)ومدى فعالٌة هذا التدخل فً تسوٌة هذا النزاع 

 

طبٛؼت تذخم يفتش انشغم فٙ انُشاع انفزد٘ : انفقزة األٔنٗ

كان دور مفتش الشؽل قبل صدور قانون مدونة الشؽل بالنسبة للمنازعات الفردٌة 

دور ثانوي إن لم ٌكن هامشً لكونه ٌفتقر إلى وجود نص صرٌح ٌحدد الوسابل واألسالٌب 

التً تمكنه من مواجهة النزاعات المعروضة علٌه، فٌما ٌخص عالقة الشؽل إذ أن كل عون 

من أعوان التفتٌش ٌضطر إلى مواجهة هذه النزاعات سواء الفردٌة منها أو الجماعٌة حسب 

تقدٌره لألمور وما تحظى به من أولوٌة فً نظره ومدى خطورتها فً تقدٌره، وقدرته على 

التحمل فً مواجهة هذه المشاكل
2

 كان ٌتم ذلك فً ؼٌاب إطار قانونً أو نص واضح وهو 

ما كان ٌإثر سلبا على دوره والوظٌفة األساسٌة المناطة بمفتش الشؽل فً السهر على 

مراقبة تطبٌق التشرٌعات الخاصة بشروط وظروؾ الشؽل، فإن الواقع العملً أفرز له 

جملة أخرى من المهام من ضمنها مهمة المصالحة بٌن طرفً عالقة الشؽل فٌما قد ٌثار 

بٌنهما من خالفات ونزاعات سواء كانت فردٌة أو جماعٌة، إذ كثٌرا
3

 ورؼبة من المشرع 

                                                 
:  راجع 1

 ً92، ص 1993ماي  (3-2)دور مفتشٌة الشؽل فً تطبٌق قانون الشؽل مقال منشور بمجلة المرافعة العدد : سعٌد لمان .
 ً207، ص 1994 السنة 22مفتشٌة الشؽل الحصٌلة واآلفاق، المجلة المؽربٌة لالقتصاد والقانون المقارن العدد : سعٌد لمان .
 95 والوراقة الوطنٌة مراكش، ض 10ص . س,الممارسة المٌدانٌة الٌومٌة لمهنتً المراقبة والمصالحة: محمد معن. 

 .95، المطبعة والوراقة الوطنٌة مراكش، ص 2001الوسٌط فً عالقات الشؽل الفردٌة، الطبعة األولى :  عبد اللطٌؾ خالفً 2
 .142 مكتبة المعارؾ الجدٌدة، ص 2005 الطبعة 99-65القانون االجتماعً المؽربً وفق مدونة الشؽل قانون :  عبد العزٌز العتٌقً 3
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المؽربً فً التخفٌؾ عن القضاء من حجم النزاعات المعروضة علٌه فً المادة الشؽلٌة
1

 

 من مدونة الشؽل بإسناده لمفتش الشؽل صالحٌة 532لذلك تدخل المشرع فً المادة 

اإلشراؾ على إجراء الصلح بٌن األجٌر والمإاجر، وبالتالً قد وضع المطار القانونً لهذا 

التدخل
2

 فنص فً المادة المذكورة على أنه تناط باألعوان المكلفٌن بتفتٌش الشؽل المهام 

: التالٌة

. السهر على تطبٌق األحكام التشرٌعٌة، والتنظٌمٌة المتعلقة بالشؽل -1

إعطاء المشؽلٌن واألجراء معلومات ونصابح تقنٌة حول أنجح الوسابل لمراعاة  -2

 .األحكام القانونٌة

إحاطة السلطات الحكومٌة المكلفة بالشؽل علما بكل نقص أو تجاوز فً  -3

 .المقتضٌات التشرٌعٌة والتنظٌمٌة المعمول بها

 .إجراء محاوالت التصالح فً مجال نزاعات الشؽل الفردٌة -4

  ٌحررون فً شؤن هذه المحاوالت محاضر ٌضمنونها طرفا النزاع وٌوقعونها 

. بالعطؾ، وتكون لهذه المحاضر قوة اإلبراء فً حدود المبالػ المبٌنة فٌها

وٌالحظ من خالل مقتضٌات المادة أعاله أنه رؼم تدخل المشرع فً هذه المادة 

بالنسبة لتدخل مفتش الشؽل فً محاولة التصالح بٌن أطراؾ النزاع فً نزاعات الشؽل 

الفردٌة فإنه لم ٌنص، ال على كٌفٌة إجراء هذا التصالح، وال المسطرة التً ٌمكن لمفتش 

. الشؽل استعمالها لهذه المحاولة

على أن ما تجدر اإلشارة إلٌه فً هذا السٌاق، اعتٌاد لجوء المشؽلٌن والعمال خاصة 

إلى مفتش الشؽل، ومن األسباب التً تدعو األطراؾ إلى مراجعته كمرحل أولى قبل اللجوء 

                                                 
 والذي ألؽى المحاكم االجتماعٌة ومحاكم السند والمحاكم اإلقلٌمٌة، صاحبة الوالٌة 1974 إذا تعتبر المحكمة االبتدابٌة طبقا للتنظٌم القضابً لسنة  1

... ، والذي ٌنص على أنه، تختص المحكمة االبتدابٌة 1974 ٌولٌوز 15العامة فً االختصاص استنادا إلى مقتضٌات الفصل الخامس من ظهٌر 
....  فً جمٌع الدعاوى طبقا للشروط المحددة بمقتضى قانون المسطرة أو قانون المسطرة الجنابٌة أو نصوص خاصة عند االقتضاءربالنظ

وبالتالً فإنه ٌبقى لهذه المحاكم المجال مفتوحا للنظر فً جمٌع القضاٌا المدنٌة وقضاٌا األحوال الشخصٌة والمٌراث والقضاٌا االجتماعٌة، حٌث 
ٌندرج ضمن هذه األخٌرة النزاعات الفردٌة المتعلقة بعقود الشؽل أو التدرٌب المهنً والخالفات الفردٌة التً لها عالقة بالشؽل أو بالتدرٌب المهنً 

. ابتدابٌا وانتهابٌا
 2002 مارس 9مفتشٌة الشؽل بٌن مطرقة تحدٌات العولمة وسندات منهجٌة التهمٌش أٌة إشكالٌة وأٌة آفاق مستقبلٌة نش، اتصال العدد :محمد معن 

 . 6ص 
 2007مسطرة الصلح فً نزاعات الشؽل الفردٌة علة ضوء مدونة الشؽل المؽربٌة الجدٌدة مجلة القصر العدد السابع عشر ماي :  محمد أوزٌان 2

 . 113مطبعة النجاح الجدٌدة الدار البٌضاء ص 
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 فً فقرتها الثالثة واألخٌرة، إلى 41إلى القضاء رؼم اإلمكانٌات التً تتٌحها لهم نص المادة 

.كون العمال وأرباب العمال ٌفضلون حل النزاع إدارٌا وحبٌا لدى مفتشٌة الشؽل
1

  

وبالتالً فتدخل مفتش الشؽل فً محاولة تسوٌة ومعالجة نزاعات الشؽل الفردٌة، 

وبؽٌة إٌجاد أرضٌة للتوافق بٌن األجٌر ومإاجر فً نزاع فردي وإرضاء الطرفٌن، ٌسلك 

مرحلة : مفتش الشؽل خطة محكمة من بداٌة النزاع إلى نهاٌته ٌمكن تلخٌصها فً مرحلتٌن

و مرحلة البث فً النزاع إما بحضور الطرفٌن أو ,استقبال المشتكً واستدعاء المشكى به

 .ؼٌاب أحدهما

 استقبال المشتكً واستدعاء المشتكى به:أوال 

حٌن ٌثار نزاع فردي بٌنه وبٌن المشؽل إلى مفتشٌة -المشتكً–ؼالبا ما ٌلجؤ األجٌر 

الشؽل قبل لجوبه للمحكمة، وٌتم استقبال العامل بمكتب مفتش الشؽل وٌقوم هذا األخٌر 

باالستماع إلى شكاٌته وكذا إلى مطالبه
2

 وٌكتفً بإطالعه عل حقوقه، وٌتعٌن على مفتش 

ٌعد ذلك ٌبادر . الشؽل أن ٌتجنب إصدار أي موقؾ مسبق قبل االستماع إلى الطرؾ الثانً

مفتش الشؽل إلى استدعاء المشؽل بهدؾ استطالع موقفه من تظلم األجٌر، والقٌام 

.بإجراءات صلح ومحاولة التوفٌق بٌنهما
3

   

وٌقوم المفتشون بكتابة أسماء العمال المشتكون ومإسساتهم بسجل مخصص لذلك مع 

.  (...طرد أجور، العطلة، حودث الشؽل)تحدٌد نوعٌة مطالبهم 

البث فً النزاع :ثانٌا 

: فً هذه النقطة ٌجب التمٌٌز بٌن حالتٌن

                                                 
ٌمكن لألجٌر الذي فصل عن الشؽل لسبب ٌعتبره تعسفٌا اللجوء إلى مسطرة الصلح التمهٌدي » فً فقرتها الثالثة على أنه 41 نصت المادة  1

فً حالة تعذر أي اتفاق بواسطة الصلح »كما نصت نفس المادة فً فقرتها األخٌرة على أنه «...532المنصوص علٌه فً الفقرة الرابعة من المادة 
 .«...التمهٌدي ٌحق لألجٌر رفع دعوى أمام المحكمة المختصة التً لها أن تحكم فً حالة ثبوت فصل األجٌر تعسفٌا

. 205ص . س,م.مفتشٌة الشؽل الحصٌلة واآلفاق : لمانً سعٌد -  2
 أبرٌل 24-23ندوة قانون الشؽل والتنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة أكادٌر : دور مفتشٌة الشؽل فً تطبٌق قانون الشؽل المرافعة: لمانً سعٌد    - 

 .293، ص 1993 ماي 3-2 العدد 1992
 .122 ص 2002الطرد التعسفً لألجٌر بٌن التشرٌع والقضاء بالمؽرب الطبعة األولى :  محمد سعد جرٌندي 3
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حالة حضور الطرفٌن معا : الحالة األولى

عند افتتاح جلسة الصلح، ٌجتهد مفتش الشؽل، من أجل إٌصال الطرفٌن المتنازعٌن 

إلى حل وسط، مستخدما فً ذلك كل وسابل اإلقناع، وبطرٌقة مرنة ٌجتهد حسب كل حالة 

: على حدة أمال فً أن ٌحظى بموافقتهما ورضاهما وفقا للحول التالٌة

. إرجاع األجٌر إلى منصب عمله -

تمكٌن األجٌر من مستحقاته القانونٌة والذي ٌجب أال ٌقل على أي أداء قد  -

ٌجب لألجٌر، وٌوقع توصٌل استالم مبلػ التعوٌض من طرؾ األجٌر، وكذلك من طرؾ 

المشؽل أو من ٌنوب عنه، وٌكون مصادقا على صحة إمضابه من طرؾ الجهة المختصة، 

 .وٌوقعه كذلك بالعطؾ العون المكلؾ بتفتٌش الشؽل

وٌعتبر االتفاق الذي تم التوصل إلٌه فً إطار هذا الصلح التمهٌدي نهابٌا بحٌث ال 

ٌقبل أي طعن أمام المحاكم
1

 من مدونة 532 مع اإلشارة إلى أن الفقرة األخٌرة من المادة 

الشؽل تنص صراحة على أن المحضر الذي ٌحرره عون التفتٌش بخصوص محاوالت 

الصلح فً مجال النزاعات الفردٌة ال تكون له قوة اإلبراء إال فً حدود المبالػ المبٌنة فٌه
2

 

وهو ما ٌفٌد أنه وفً حالة ما إذا كان اتفاق الصلح الذي تم التوصل إلٌه ٌتضمن أي 

انتقاص لما هو مستحق لألجٌر قانونا، فإنه ٌبقى له دابما حق اللجوء إلى القضاء للمطالبة 

بما هو مستحق له رؼم توقٌعه على محضر الصلح، ومصادقته على صحة إمضابه لدى 

.الجهة المختصة
3

   

                                                 
 . من مدونة الشؽل41 راجع المادة  1
حٌث ٌرى البعض منهم أن هناك تضاربا كبٌرا . 532 والفقرة الرابعة من المادة 41 ثارت هذه النقطة فً التعارض البٌن بٌن مقتضٌات المادة  2

 فقرة ثانٌة من مدونة الشؽل، فاألولى تعتبر اتفاق الصلح نهابٌا وؼٌر قابل للطعن فً حٌن أعطت الثانٌة محضر 532 و41بٌن مضمون المادتٌن 
 تتعلق باتفاق الصلح الذي ٌحسم النزاع 4 المدة 41الصلح التمهٌدي قوة اإلبراء فً حدود المبالػ المضمنة فٌه، وعلى حد قوله ٌرى أن المادة 

 فترتبط بمحاضر الصلح عموما ما عدا قضاٌا الفصل التعسفً، وهً محاضر 532/4المرتبط بالفعل التعسفً، وهو ال ٌجوز الطعن فٌه، أما المادة 

. ٌسوغ الطعن فٌها
 ٌنبؽً أن تكون قراءة شاملة صحٌح أنها نصت على حق األجٌر المفصول تعسفٌا فً اللجوء إلى مسطرة 41وجانب من الفقه ٌرى أن قراءة المادة 

ال ٌمكن »الصلح التمهٌدي، ولكن ال ٌعنً أن هذه المسطرة مخصصة للطرد التعسفً فقط بدلٌل أن المادة نفسها فً فقرتها الثانٌة تنص على أنه 
: راجع بتفصٌل« للطرفٌن أن ٌتنازال مقدما عن حقهما المحتمل فً المطالبة بالتعوٌضات الناتجة عن إنهاء العقد سواء كان اإلنهاء تعسفٌا أم ال

. 200 مطبعة النجاح الجدٌدة الدار البٌضاء، ص 2004 أحكام عقد الشؽل طبعة 65/99مدونة الشؽل الجدٌدة القانون رقم : الحاج الكوري- 
.  وما ٌلٌها115ص . س,مسطرة الصلح فً نزاعات الشؽل الفردٌة علة ضوء مدونة الشؽل المؽربٌة الجدٌدة م: محمد أوزٌان- 

 لنٌل دبلوم الدراسات العلٌا المعمقة فً القانون الخاص، وحدة ةواقع الصلح فً المادة االجتماعٌة دراسة نظرٌة تطبٌقٌة، رسال: محمد أسبول- 
 .  وما ٌلٌها92، ص 2004/2005التكوٌن والبحث فً قانون العقود والعقار السنة الجامعٌة 

دفعت أمام قضاء الموضوع بؤنها أبرمت صلحا مع األجٌر المطلوب لدى السٌد -المشؽلة-الطالبة»: وفً هذا الصدد قضى المجلس األعلى بؤن -  3
ع، إال أن القرار المطعون فٌه رد ذلك الدفع بتعلٌل .ل. من ق1098مفتش الشؽل بمقتضاه تم حسم النزاع بٌن الطرفٌن عمال بمقتضٌات الفصل 
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وبالتالً ٌبقى اإلشكال المطروح فٌما ٌخص تدخل مفتش الشؽل قابم، خصوصا وأن 

 لم تنص على أي قوة خاصة للمحضر فٌما ٌخص البنود التً ٌمكن أن تتضمنه 532المادة 

أو القٌود، زٌادة على ما نص علٌه من مبالػ، حٌث أعطاه قوة اإلبراء فً حدود المبالػ 

المبٌنة فٌه دون سواها، لذلك نرى أن هذا النص لم ٌعط لمفتشً الشؽل أي إطار قانونً أو 

مسكري ٌمكن أن ٌتحرك فٌه، وإنما أعطاه فقط المكنة القانونٌة إلجراء محاولة الصلح، 

بقٌت قاصرة لعدم اشتمالها على أي عنصر ٌمكن اإلفادة من المجهود الذي ٌبدله مفتش 

الشؽل فً إطار محاولة الصلح بٌن الطرفٌن، إذا ما استثنٌنا المبالػ التً ٌمكن أن ٌقع 

.االتفاق علٌها، والتً ٌقتصر أثر محضر الصلح على اإلبراء منها ال ؼٌر
1

 

حالة غٌاب الطرفٌن : الحالة الثانٌة

ٌعتبر حضور المشؽل لحل النزاع اختٌارٌا، الفتقار المفتش : غٌاب المشغل -

لوسٌلة إجبار المشؽل على تلبٌة استدعابه، وفً حالة تؽٌبه أو امتناعه عن حضور جلسة 

. التصالح، ٌتعٌن علة مفتش الشؽل إحالة األجٌر مباشرة على المحكمة المختصة

 فً هذه الحالة ٌتعٌن على مفتش الشؽل إحاطة المشؽل :غٌاب األجٌر -

بمحتوى وفحوى الشكاٌة، وتؤجٌل البث فً النزاع لوقت الحق، أما حالة ؼٌاب الطرفٌن 

 .فإن مفتش الشؽل ٌقوم بحفظ النزاع: معا

 

 

 

فؼانٛت تذخم يفتش انشغم فٙ تسٕٚت انُشاع : انفقزة انثاَٛت

 انفزد٘

                                                                                                                                                         
ذلك أن مقتضٌات الصلح الوارد بمدونة ...  المتعلق بالصلح ال تسري على القضاٌا االجتماعٌة1098خاطا عندما نص بؤن مقتضٌات الفصل 

.  لٌس بها أي استثناء للقضاٌا االجتماعٌة ونزاعات الشؽل1116 إلى 1098قانون االلتزامات والعقود بدءا من الفصل 
، 2004 أوردته الندوة الثالثة للقضاء االجتماعً مارس 216/2001 ملفا اجتماعً عدد 751 عدد 01/10/2002قرار المجلس األعلى بتارٌخ - 

. 153-152ص 
مسطرة التقاضً فً المادة االجتماعٌة فً القانون المؽربً، أطروحة لنٌل الدكتوراه فً الحقوق وحدة قانون األعمال كلٌة : ي كمال الود ؼٌر 1

 .147، ص 2006-2005الحقوق أكدال الرباط السنة الجامعٌة 



دور مفتشية الشغل  

في الحد من نزاعات الشغل  

 47 

تعتبر تسوٌة النزاعات المهنٌة على ٌد مفتش الشؽل، من المواضٌع التً أثارت وما 

تزال تثٌر جدال ونقاشا، دون التوصل إلى الحسم نهابٌا بٌن مساندي ومعارضً فكرة قٌام 

.هذا العون بدور المصالحة
1

 
2

 

وتفادٌا لهذا الجدل الدابر حول فعالٌة تدخل مفتش الشؽل من عدمه، نعتقد أنه ٌمكن 

وكما ٌذهب إلى ذلك بعض الفقه الفرنسً
3

 اعتماد هذه المهمة ضمن مهمة اإلرشاد والنصح 

الذي ٌقدمه المفتش لألجٌر والمإاجر خاصة فً المإسسات الصؽرى والمتوسطة، حول 

المقتضٌات القانونٌة والتنظٌمٌة وحتى االتفاقٌة المطبقة باعتباره األكثر تؤهٌال لذلك 

لتزوٌدهم بالمعلومات الضرورٌة فٌما ٌخص عالقاتهم - فً نظر األجراء خاصة-والوحٌد

بالمإاجر، والحقوق الواجبة لهم وااللتزامات الواقعة علٌهم، فاألجراء ٌرون فٌه الشرطً 

الذي ٌمكن أن ٌحمً حقوقهم وٌدافع عنها، ذلك أن تدخله ٌكون ٌومٌا وعملٌا، ن المفتش 

وعند طرح النزاع أمامه ٌرسل إلى المإاجر إلعالمه بالنزاع المعروض أمامه وإعطابه 

رأٌه الشخصً والحلول الممكنة، فإما ٌستجٌب المشؽل لهذا الحل أو ٌرفض وفً هذه الحالة 

فالمفتش لٌست له وسابل قانونٌة إللزام المشؽل، وهذا ما ٌثٌر مسؤلة الثقة ما بٌن أطراؾ 

.العالقة الشؽلٌة ومفتش الشؽل
4

   

ورؼم المعارضة التً ٌواجهها مفتش الشؽل عند تدخله من طرؾ بعض الفقه وحتى 

القضاء فً بعض مواقفه، فإن الممارسة قد أثبتت أن المفتش ٌقوم بدور مهم فً المٌدان 

االقتصادي واالجتماعً خالل تدخله، حٌث تبرز اإلحصابٌات أن أؼلب النزاعات ٌتم حلها 

على ٌد مفتش الشؽل، إذ ٌساعد عل تجنب تدهور العالقات بٌن المإاجرٌن واألجراء 

وتحسٌن المناخ االجتماعً، كما أن جهاز تفتٌش الشؽل ٌساهم فً حسم الخالفات فً آجال 

قصٌرة قٌاسٌة وإرجاع عدد كبٌر من األجراء المطرودٌن والمسرحٌن إلى عملهم
5

 وبالتالً 

ٌعمل فً إرساء السلم االجتماعً والذي ال ٌقدر بثمن باعتباره الهدؾ المتوخى من وراء 

                                                 
. 248ص . م،س. مفتشٌة الشؽل ودورها فً ضمان الحماٌة العمالٌة:   صباح كوتو1
 . بخصوص الجدل الفقهً حول قٌام مفتش الشؽل بمهمة المصالحة إلى جانب مهمة المراقبة راجع المطلب الثانً من المبحث الثانً من الفصل األول 2

3
Yves Fromont. Les pouvoirs de l'inspecteur du travail page. 182 thèses de doctorat université de Montpellier 1980  

 .249ص .س,م.مفتشٌة الشؽل ودورها فً ضمان الحماٌة العمالٌة:  صباح كوتو 4
 11جهاز تفتٌش الشؽل عنصر فعال فً ترسٌخ دعابم السلم االجتماعً والرقً بالمقاولة وتدعٌم االستثمار، نشرة اتصال عدد :  سلٌمان الجابري 5

 . وما ٌلٌها7، ص 2002نونبر 
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وضع التشرٌعات االجتماعٌة بصفة خاصة والتشرٌعات بصفة عامة نظرا ألبعاده 

.االقتصادٌة واالجتماعٌة والسٌاسٌة
1

 

وإلعطاء صورة واضحة عن دور مفتش الشؽل فً حل النزاعات الفردٌة للشؽل، 

مستوى مدٌنة أكادٌر: سنقدم إحصابٌات فٌما ٌؤتً وذلك على مستوٌٌن
2

 وذلك من خالل 

. المندوبٌة الجهوٌة للتشؽٌل بؤكادٌر

.على مستوى جهة أكادٌر*
3

 

 2007 نزاعات الشغل الفردٌة لسنة

النزاعات المحالة المطالب الملباة عدد المطالب عدد النزاعات  

على المحكمة 

العمال الذٌن تم 

إعادة إدماجهم 

المبالغ المستخلصة لفائدة 

العمال بالدرهم 

 2586601.40 109 286 1149 2012 1153عمالة أكادٌر إداوتنان 

 981377.09 50 180 434 1066 488عمالة إنزكان آٌت ملول 

 1284417.38 232 267 1106 1495 1275إقلٌم شتوكة آٌت باها 

 114923.70  3 28 32 32إقلٌم تزنٌت 

 4967319.57 391 736 2717 4605 2948المجموع 

 

 2008نزاعات الشغل الفردٌة لسنة

النزاعات المحالة المطالب الملباة عدد المطالب عدد النزاعات  

على المحكمة 

العمال الذٌن تم 

إعادة إدماجهم 

المبالغ المستخلصة لفائدة 

العمال بالدرهم 

 3345922.03 167 158 1180 1841 1173عمالة أكادٌر إداوتنان 

 6185799.25 48 104 460 874 499عمالة إنزكان آٌت ملول 

 2419977.25 136 166 976 1277 1037إقلٌم شتوكة آٌت باها 

 41240.00 11 11 34 42 49إقلٌم تزنٌت 

 11992939.01 362 439 2650 4034 2758المجموع 

 

من خالل إلقاء نظرة على الجدول أعاله، ٌتضح لنا أهمٌة تدخل مفتش الشؽل فً 

 شكاٌة قدمت إلى مفتشٌة الشؽل بالمندوبٌة الجهوٌة 5706النزاعات الفردٌة فهً أصل 

 شكاٌة أي ما ٌمثل 5367 حلت منها 2008 و2007للشؽل بؤكادٌر خالل الفترة الممتدة بٌن 

عامال إلى العمل وهو عدد 753 والباقً عرض على القضاء، كما أنه ثم إرجاع 93%نسبة 

                                                 
 .10ص . س, م: واقع نظام تفتٌش الشؽل فً المؽرب: ل أحمد أزد وفا 1
.  وقع اختٌارنا لمدٌنة أكادٌر بحكم كون هذه المدٌنة تمتاز بكثرة المعامل والمصانع وبالتالً ستكون نسبة نزاعات الشؽل بصورة مفرطة 2
.  المصدر المندوبٌة الجهوٌة للتشؽٌل والشإون االجتماعٌة، عمالة أكادٌر 3



دور مفتشية الشغل  

في الحد من نزاعات الشغل  

 49 

ال ٌستهان به خاصة فً الظروؾ االقتصادٌة واالجتماعٌة التً تعرفها البالد من جراء 

تداعٌات األزمة العالمٌة الراهنة وارتفاع معدل البطالة، وحتى العمال الذٌن لم ٌتم إرجاعهم 

إلى عملهم فإن وضعٌتهم ؼالبا ما ٌتم حلها بتدخل مفتشٌة الشؽل وذلك بمنحهم تعوٌضات 

. عن الطرد

وعلٌه فإن عد الشكاٌات المحالة على القضاء والمبٌنة فً الجدول أعاله، قلٌلة جدا 

إذا ما قورنت بعدد الشكاٌات المسواة خارج هذه المإسسة فإن ذلك ٌإكد فعالٌة مسطرة 

الصلح أمام مفتشٌة الشؽل، بالرؼم من أن اللجوء إلٌها لٌس إجبارٌا وهذا ما ٌستشؾ من 

.  من مدونة الشؽل41خالل قراءة المادة 

تجهٛاث دٔر يفتشٛت انشغم فٙ : انًطهب انثاَٙ

انُشاػاث انجًاػٛت ٔفؼانٛتٓا 

ٌترتب عن اختالؾ المصالح بٌن المإاجرٌن واألجراء نشوب أشكال متعددة من 

الخالفات المتعلقة بالشؽل سواء كانت فردٌة أو جماعٌة، وإذا كان من السهل وضع تعرٌؾ 

لنزاع الشؽل الفردي باعتباره ٌهم أجٌر واحد وٌتعلق بوضعٌته الشؽلٌة الفردٌة، فإن األمر 

لم ٌكن هٌنا بالنسبة لتعرٌؾ نزاعات الشؽل الجماعٌة حٌث عرؾ مدا وجزرا بٌن فهاء 

قانون الشؽل
1

 لتمٌٌزها عن نزاعات الشؽل الفردٌة، الشًء الذي جعل المشرع المؽربً 

كؽٌره من التشرٌعات
2

 من 549 ٌتدخل لٌعرؾ نزاعات الشؽل الجماعٌة، من خالل الفصل 

، هً كل الخالفات الناشبة بسبب الشؽل، "نزاعات الشؽل الجماعٌة"»: مدونة الشؽل كالتالً

                                                 
:  للتفصٌل فً الموضوع أنظر 1

. 302، ص 2004مدونة الشؽل الجدٌدة أحكام عقد الشؽل، مطبعة األمنٌة الرباط ط : الحاج الكوري -
 .102ص . س, نزاعات الشؽل الجماعٌة وطرق تسوٌتها السلمٌة فً القانون المؽربً والمقارن م: على الصقلً -

 المطبعة الوراقة الوطنٌة 2006عالقات الشؽل الجماعٌة الطبعة األولى : الوسٌط فً مدونة الشؽل الجزء الثانً: عبد اللطٌؾ خالفً -
 .18مراكش، ص 

 .827، ص 1982عقد العمل فً القانون المصري الطبعة الثانٌة، مطابع الهٌبة المصرٌة العامة للكتاب : محمد جمال الدٌن زكً -

- Jacques Brissaud-paul André Guy: «l'évolution sociale et la pratique de l'arbitrage» Bocard, édition 

paris 1939 p. 81.  
مع عدم اإلخالل بحق التقاضً تسري أمام أحكام   »2003 سنة 12 من قانون العمل المصري رقم 128ٌنص المشرع المصري فً المادة  -  2

هذا الباب على كل نزاع ٌتعلق بشروط العمل أو ظروفه أو أحكام االستخدام ٌنشؤ بٌن صاحب عمل أو مجموعة من أصحاب األعمال وبٌن جمٌع 
. «العمال أو فرٌق منهم

كل خالؾ ٌنشؤ بٌن مجموعة من العمال أو :  من قانون العمل األردنً كالتال2/22ًحدد التشرٌع األردنً المقصود بالنزاع العمالً فً المادة -  
النقابة من جهة وبٌن صاحب العمل أو نقابة أصحاب العمل من جهة أخر حول تطبٌق عقد عمل جماعً أو تفسٌره أو ٌتعلق بظروؾ العمل 

 .وشروطه
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والتً ٌكون أحد أطرافها منظمة نقابٌة أو جماعة من األجراء، وٌكون هدفها الدفاع عن 

. مصالح جماعٌة، مهنٌة لهإالء األجراء

كما تعد نزاعات الشؽل الجماعٌة كل الخالفات الناشبة بسبب الشؽل والتً ٌكون أحد 

أطرافها مشؽل واحد، أو عدة مشؽلٌن، أو منظمة مهنٌة للمشؽلٌن، ٌكون هدفها الدفاع عن 

. «مصالح المشؽل أو المشؽلٌن أو المنظمة المهنٌة للمشؽلٌن المعنٌٌن

وتعتبر نزاعات الشؽل الجماعٌة من أصعب النزاعات التً تعرفها عالقات الشؽل، 

األمر الذي ٌفرض التعامل معها بحذر ومرونة تفادٌا لما ٌمكن أن ٌترتب عنها من 

انعكاسات سلبٌة على أطراؾ العالقة اإلنتاجٌة
1

 فهً نتٌجة حتمٌة لتعارض المصالح بٌن 

األجراء الذٌن ٌربون فً تحقٌق مطالبهم والدفاع عنها والمشؽل الذي ٌطمح إلى المحافظة 

.على دوره القٌادي فً تسٌٌر المإسسة أو المقاولة
2

 

ولعل من المظاهر األساسٌة لنزاعات الشؽل الجماعٌة، نجد اإلضراب من جانب 

األجراء ولإلؼالق المضاد من جانب المشؽل، لذلك وضعت مختلؾ التشرٌعات
3

 ومن 

ضمنها المشرع المؽربً طرق سلمٌة لحل النزاعات، حٌث جعل اختصاص النظر فٌها 

لهٌبات ؼٌر قضابٌة ٌراعى فً تكوٌنها واختٌار أعضابها توافر الخبرة االجتماعٌة 

واالقتصادٌة والمهنٌة والقانونٌة مع توفٌر ضمانات قضابٌة أحٌانا أخرى ومن بٌن هذه 

.   الهٌبات نجد مفتشٌة الشؽل

وبالتالً أصبح تدخل جهاز تفتٌش الشؽل فً النزاعات الجماعٌة منصوص علٌه 

.بمقتضى مدونة الشؽل
4

 

                                                 
جانب المرونة فً عالقات الشؽل وق مدونة الشؽل بحث لنٌل دبلوم الدراسات العلٌا المعمقة فً القانون الخاص وحدة التكوٌن :  لٌلى بل العافٌة 1

 .100، ص 2008-2007والبحث فً قانون المقاولة جامعة محمد الخامس أكدال كلٌة العلوم القانونٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة السنة الجامعٌة 
 .76ص . م،س. مفتشٌة الشؽل بٌن المراقبة والمصالحة:  بدر الصٌلً 2
 .12/525R إلى 1/523Rالتشرٌع الفرنسً الفصول من  -  3

. 1996 سنة 8قانون العمل األردنً الصادر تحت رقم       - 
.  الباب الثالث عشر من مدونة الشؽل التونسٌة      - 

ٌكون كل خالؾ بسبب الشؽل، من شؤنه أن ٌإدي إلى نزاع جماعً، موضوع محاولة »:  من مدونة الشؽل على ما ٌل551ً تنص المادة  4
 .«...للتصالح، تتم أما المندوب المكلؾ بالشؽل لدى العمالة أو اإلقلٌم، أو العون المكلؾ بتفتٌش الشؽل
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وٌقتضً منا بٌان دور مفتشٌة الشؽل فً المصالحة، عرض مسطرة تسوٌة مفتش 

 فعالٌة مفتشٌة الشغل فً تسوٌة ، و(الفقرة أألولى)الشؽل لنزاعات الشؽل الجماعٌة، 

. (الفقرة الثانٌة ) النزاعات الجماعٌة

يسطزة تسٕٚت يفتش انشغم نُشاػاث انشغم : انفقزة أألٔنٗ

انجًاػٛت 

رسم المشرع المؽربً فً مدونة الشؽل مسطرة تدخل مفتش الشؽل فً معالجة نزاع 

الشؽل الجماعً
1

 ومعٌار التدخل بالنسبة لمفتشٌة الشؽل هو عدد المقاوالت التً ٌقع فٌها 

النزاع، فإذا كان النزاع من مقاولة واحدة، فإنه ٌعرض على مفتش الشؽل، وإذا كان النزاع 

.ٌهم أكثر من مقاولة ٌعرض على المندوب المكلؾ بالشؽل فً العمالة أو اإلقلٌم
2

  

وبلورة للطابع السرٌع إلجراءات تسوٌة نزاعات الشؽل الجماعٌة، تنص مقتضٌات 

مدونة الشؽل، على أنه بمجرد تحرٌك إجراءات التصالح، سواء تمت بمبادرة من الطرؾ 

الراؼب فً التعجٌل، أو بمبادرة من العون المكلؾ بتفتٌش الشؽل فً المقاولة، ٌجب على 

هذا األخٌر أن ٌقوم على وجه السرعة باستدعاء أطراؾ النزاع بواسطة برقٌة
3

 وذلك فً 

أجل ال ٌتعدى ثمانٌة وأربعٌن ساعة من تارٌخ رفع النزاع إلٌه
4

 حٌث ٌلزم علٌه بذل 

قصارى جهوده لتسوٌة النزاع بؽٌة الوصول باألطراؾ إلى اتفاق، وذلك داخل أجل ال ٌجب 

.أن ٌتعدى ستة أٌام من تارٌخ رفع النزاع الجماعً للشؽل إلٌها
5

  

هذا وإن المشرع المؽربً قد استثنى وبدون مبرر، االستدعاء الذي ٌوجه العون 

المكلؾ بتفتٌش الشؽل أو المندوب المكلؾ بالشؽل حسب األحوال، ألطراؾ النزاع فً حالة 

. من مدونة الشؽل585 و583تخلفهم عن الحضور من الحماٌة المقررة فً المادتٌن 
6

  

                                                 
 . من مدونة الشؽل552 راجع المادة  1
 .62، ص 2007ٌونٌو - ماي108الطرق البدٌلة كل نزاعات الشؽل الجماعٌة مجلة المحاكم المؽربٌة عدد :  بشرى العلوي 2
 ٌظهر من حٌث الواقع أن طرق االستدعاء تختلؾ، فباإلضافة إلى البرقٌة المنصوص علٌها فً مدونة الشؽل، ٌتم االستدعاء كذلك عن طرٌق  3

 .الهاتؾ أو الفاكس أو عن طرٌق مندوبً األجراء أو الممثلٌن النقابٌٌن
 . من مدونة الشؽل558 راجع الفقرة األولى من المادة  4
 .  من مدونة الشؽل560 راجع المادة  5
 . من مدونة الشؽل585 و583 راجع مقتضٌات المادتٌن  6
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من خالل ما سبق، ٌتبٌن أن مدونة الشؽل تكرٌس فعل إرادة عرض نزاعات الشؽل 

الجماعٌة على جهاز تفتٌش، بؤقصر سرعة ممكنة، فكلما طال أمد النزاع كلما أصبح من 

. الصعب إٌجاد حل له

فالمشرع المؽربً بقدر ما ٌهتم بسن النصوص القانونٌة التً تضمن افتتاح إجراءات 

التسوٌة وجمع األطراؾ فً أسرع وقت، بقدر ما ٌإكد على الحضور الشخصً لهإالء 

األطراؾ قصد إٌجاد حل للنزاع المطروح، وهذه النتٌجة ال ٌمكن الوصول إلٌها إال إذا كان 

. الطرفان حاضرٌن معا وبصفة شخصٌة أمام جهاز تفتٌش الشؽل

وإذا كان المبدأ هو وجوب الحضور الشخصً ألطراؾ النزاع الجماعً لجلسات 

المصالحة أمام مفتشٌة الشؽل، باعتبارها جهة من جهات المصالحة، فإنه استثناء من هذا 

المبدأ، إذ تعذر حضور هإالء األطراؾ شخصٌا لسبب قاهر، علٌهم أن ٌنٌبوا شخصا 

مإهال إلبرام اتفاق التصالح
1

 وذلك تفادٌا لسوء النٌة التً قد تكون وراء تعٌٌن النابب من 

قبل أي من الطرفٌن، والذي قد ال ٌهدؾ من ورابه سوى إطالة أمد النزاع، بحكم أن سلطات 

النابب ؼالبا ما تكون محدودة، وؼالبا ما ٌدفع خالل المناقشات بضرورة الرجوع إلى 

الطرؾ الذي ٌمثله الستشارته، وهو ما من شؤنه أن ٌإدي إلى طول أمد النزاع الذي ٌتنافى 

.وطبٌعة نزاعات الشؽل الجماعٌة، وما ٌجب أن تتمٌز به من سرعة
2

 

لذلك حسن فعل المشرع المؽربً، حٌنما اشترط فً أي نابب عن أطراؾ نزاع 

. الشؽل الجماعً، أن ٌكون متمتعا بكامل الصالحٌات إلبرام اتفاق التصالح

أما إذا تعلق األمر بشخص اعتباري، فإنه ٌجب علٌه أن ٌنتدب عنه ممثال قانونٌا، 

.تكون له كذلك كامل الصالحٌات إلبرام اتفاق التصالح
3

  

وٌحرر حسب األحوال، المندوب المكلؾ بالشؽل لدى العمالة أو اإلقلٌم، أو العون 

المكلؾ بتفتٌش الشؽل فورا،فً ختام جلسات الصلح، محضرا ٌثبت فٌه ما توصل إلٌه 

األطراؾ من اتفاق تام أو جزبً، أو التصالح، وكذا عدم حضورهم عند ؼٌابهم، وٌوقع 

المحضر، حسب األحوال من طرؾ المندوب أو العون المكلؾ بتفتٌش الشؽل واألطراؾ، 
                                                 

 . من مدونة الشؽل558 الفقرة الثانٌة من المادة  1
 .225ص . م،س.الوسٌط فً مدونة الشؽل الجزء الثانً:  عبد اللطٌؾ خالفً 2
 . من مدونة الشؽل558 الفقرة الثالثة من المادة  3
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 555وتسلم نسخة منه إلى األطراؾ المعنٌة، أو تبلػ إلٌهم عند االقتضاء طبقا ألحكام المادة 

. من مدونة الشؽل

وٌبقى فً األخٌر أنه فً حالة فشل المسطرة أمام جهاز تفتٌش الشؽل، فالمندوب أو العون 

 أٌام، برفع النزاع أما اللجنة 3المكلؾ بتفتٌش الشؽل، أو أحد األطراؾ، ٌبادر خالل 

.اإلقلٌمٌة للبحث والمصالحة
1

     

فؼانٛت يفتشٛت انشغم فٙ تسٕٚت انُشاػاث : انفقزة انثاَٛت

 انجًاػٛت

سنخصص النقطة .بخصوص فعالٌة مفتشٌة الشؽل فً تسوٌة النزاعات الجماعٌة

بٌنما نتطرق  .(اوال )االولى المتمتلة فً الفعالٌة من خالل خصوصٌات مفتشٌة الشؽل 

. (تانٌا )لفعالً مفتشٌة الشؽل من خالل اإلحصابٌات الرسمٌة

الفعالٌة من خالل خصوصٌات مفتشٌة الشغل      : أوال

ٌلعب مفتش الشؽل دورا مهما فً تسوٌة نزاعات الشؽل الجماعٌة من خالل العمل 

على إٌجاد تقارب لوجهات النظر، وذلك بوضع حد للخالؾ أو على األقل إٌجاد نوع من 

الرهن فٌما ٌتعلق ببعض نقط الخالؾ بالنظر إلى الخصابص التً ٌتمٌز بها مفتشوا الشؽل 

واحتكاكهم الٌومً باألجراء ومشاكلهم
2

 وعن طرٌق تطبٌقه المتبصر لتشرٌع الشؽل 

وحرصه على حماٌة المصالح المشروعة لألجراء فً إطار الموضوعٌة، ٌكتسب ثقة 

األطراؾ
3

 هذا ما ٌجعلهم مإهلٌن أكثر للوقوؾ على ماهٌة النزاع وحقٌقته، وبالتالً محاولة 

. التوصل إلى جانب األطراؾ إلٌجاد حل للنزاع المطروح

كما تبرز أهمٌة الدور الذي تقوم به مفتشٌة الشؽل من خالل لجوء األطراؾ إلٌها 

خاصة وأن المصالحة التً تتم أمامها تبقى بعٌدة عن أٌة شكلٌات أو مساطر خاضعة 

ٌمكن أن -لقوانٌن معٌنة، لذلك فاألطراؾ ٌحبذون االبتعاد عن كل ما هو إداري ومقنن بحٌث

                                                 
 70، المجلة المؽربٌة لإلدارة المحلٌة والتنمٌة العدد ةهٌؤة تفتٌش الشؽل من خالل مدونة الشؽل وتشرٌع منظمة الشؽل الدولً:  حس صحٌب 1

 ٌ.111، ص 2006أكتوبر - شتنبر
 .280ص . س,م. مفتشٌة الشؽل ودورها فً ضمان الحماٌة العمالٌة:   صباح كوتو 2
 .344. ص. نزاعات الشؽل الجماعٌة وطرق تسوٌتها السلمٌة فً القانون المؽربً والمقارن م،س:  علً الصقلً 3
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ٌفرض علٌهم حلوال ال تناسب مطالبهم، حٌث أن المفتش عندما ٌقوم بدور المصالحة ٌقوم 

به انطالقا من المإهالت التً اكتسبها من ممارسة الٌومٌة لسلطاته ومن تجارب المفتشٌن 

الذٌن سبقوه فً ممارستهم لهذه الوظٌفة حتى أصبحت عرفا بٌنهم، فوجوده داخل الصراع 

الٌومً ألطراؾ العالقة الشؽلٌة ٌجعله ذو كفاءة وقدرة على التوصل إلى حقٌقة النزاع، 

. والحلول الممكنة سواء لحله أو لتفادٌه، إذا ما عرض علٌه النزاع قبل اندالعه

ومما ٌزكً هذا الدور الفعال لمفتش الشؽل تواجده باستمرار رهن إشارة األطراؾ 

وإمكانٌة االتصال به بكٌفٌة مباشرة وسرٌعة، إضافة إلى الثقة التً ٌضعها فٌه األطراؾ 

انطالقا من واجب الحٌاد واالستقالل، وكذا المحافظة عل أسرار المهنة، فالمالحظ أن 

أرباب العمل ٌفضلون اللجوء إلى مفتش الشؽل حفاظا على سمعة مإسساتهم وأسرارهم 

. ومناقشة مشاكلهم ونزاعاتهم مع أجرابهم فً إطار من السرٌة والكتمان

كلها خصابص من شؤنها تساعد مفتش الشؽل على المساهمة فً منع تقٌٌم النزاعات 

عن طرٌق إقناعه بالتروي وبسلوك الطرق السلٌمة للتسوٌة، وتوجٌههم إلى تسوٌة ٌقبلون 

.بها دون أن ٌفرض علٌهم حال معٌنا ٌلزمهم بإتباعه
1

 

وبذلك فإن مفتش الشؽل ٌعمل على خلق الظروؾ المناسبة، بتهٌا األطراؾ 

المتنازعة لالجتماع والتفاوض، حٌث ٌعمل على دعوة األطراؾ إلى الجلوس إلى طاولة 

المفاوضة، هذا فإن دل على شًء، فإنما ٌدل على أهمٌة الحوار والتعاون من أجل حل 

النزاعات القابمة، والمرتكزة ؼالبا حول التسرٌح ألسباب اقتصادٌة
2

 أو اإلؼالق أو الزٌادة 

فً األجور أو الحفاظ على المكاسب والحقوق، أو المطالبة بإرجاع ممثلً األجراء، وبالتالً 

للوصول إلى تسوٌة ألن تجاهل هذه الخطوات من شؤنه تقلٌل حظوظ النجاح إن لم ٌإد إلى 

.تفاقم الوضع
3

    

الفعالٌة من خالل اإلحصائٌات الرسمٌة :   ثانٌا

                                                 
 .345. ص. م،س: نزاعات الشؽل الجماعٌة وطرق تسوٌتها السلمٌة فً القانون المؽربً والمقارن:  علً الصقلً 1
:  أنظر 2

.  وما ٌلٌها52، ص 1999الفصل ألساب اقتصادٌة، مطبعة دار النشر المؽربٌة، الدار البٌضاء : الصدٌق بزاوي   -  
- Jacques Biancarelli, la compétence de l'inspection du travail en matière de licenciement pour motif économique 

revue droit sociale, n° 3 mars 1982. p 225. 
 .345. ص. نزاعات الشؽل الجماعٌة وطرق تسوٌتها السلمٌة فً القانون المؽربً والمقارن م،س:  علً الصقلً 3
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تلعب مفتشٌة الشؽل دورا كبٌرا ومهما والسٌما فً الوقاٌة القبلٌة من اندالع 

 الؽاٌة منه هو اجتناب préventifالنزاعات أي أن عمل مفتش الشؽل هذا هو عمل وقابً 

اندالع أي إضراب أو إؼالق بحٌث كلما ظهر له قٌام خالفات وتصبح مإشرات على قٌام 

إضراب أو إؼالق سارع مفتش الشؽل إلى دعوة األطراؾ إلى إجراء المفاوضات 

الجماعٌة، وتقدٌم النصابح للفرقاء االجتماعٌٌن، وتقرٌب وجهات النظر المتباٌنة 

.والمتعارضة للمصالح
1

 

وبهذا التدخل، ٌكون مفتش الشؽل قد تمكن من اجتناب حدوث ووقوع عدد كبٌر 

ومهم من النزاعات، لما لها من وقع وتؤثٌر سلبً سواء على المستوى االقتصادي حٌث ٌتم 

تجنب اللجوء إلى اإلضرابات واإلؼالق، وبالتالً خدمة كبٌرة لالقتصاد الوطنً، أو على 

المستوى االجتماعً، بالحرص على استقرار مناصب الشؽل واالستفادة من خدمات 

الضمان االجتماعً، أما على المستوى السٌاسً فٌحول تدخل مفتش الشؽل دون وقوع 

. اإلضراب واإلؼالق مع م ٌنتج عن ذلك من استقرار وأمن داخل البالد

وهكذا فتدخل مفتش الشؽل ٌإدي إلى تفادي المالٌٌن من ساعات العمل الضابعة 

بسبب اإلضراب، وبالطبع ٌنعكس هذا بإٌجابٌة على االقتصاد الوطنً وعلى العمال وعلى 

المإسسات المعنٌة، بحٌث ٌتم اجتناب ضٌاع عشرات اآلالؾ من أٌام العمل وتوقؾ اإلنتاج، 

هذا التوقؾ الذي تترتب عنه انعكاسات سلبٌة على استمرارٌة المإسسة وزبنابها، وعلى 

.تموٌل السوق وعلى استقرار االستثمار ومناصب الشؽل بصفة عامة
2

   

وتوضح اإلحصابٌات المنجزة من طرؾ المندوبٌة الجهوٌة ألكادٌر، أن عددا كبٌرا 

من النزاعات قد تم تطوٌقها وحلها عن طرٌق مفتشٌة الشؽل، فمن خالل قراءة متؤنٌة 

. للجدول التالً ٌتضح الدور الذي تلعبه مفتشٌة الشؽل فً حل النزاعات الجماعٌة

جدول ٌلخص نتائج تدخل مفتش الشغل لحل النزاعات الجماعٌة للشغل خالل سنتً 

.  على صعٌد المندوبٌة الجهوٌة للتشغٌل بأكادٌر2008 إلى 2007

 2007نزاعات الشغل الجماعٌة لسنة  *
                                                 

1    Pierre viano, le rôle de l'inspection du travail dans le règlement des conflits collectifs, revue droit social, n° 4 

avril 1997, p 94.  
 .المندوبٌة الجهوٌة للتشؽٌل بؤكادٌر:  المصدر 2
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النزاعات التً تم عدد النزاعات  

التغلب علٌها 

عدد 

االضرابات  

عدد 

المضربٌن  

عدد االجمالً 

للعمال 

عدد أٌام العمل 

الضائعة  

االضرابات التً 

تم تفادٌها 

 2 486 512 280 5 2 27عمالة أكادٌر إداوتنان 

 1 125 77 56 2 18 20عمالة انزكان أٌت ملول  

 15 4228 3909 2267 14 77 91إقلٌم شتوكة آٌت باها 

- - - - -  2 2إقلٌم تزنٌت 

 18 4839 4498 2603 21 99 140المجموع 

 

 2008نزاعات الشغل الجماعٌة لسنة *

النزاعات التً تم عدد النزاعات  

التغلب علٌها 

عدد 

االضرابات  

عدد 

المضربٌن  

عدد االجمالً 

للعمال 

عدد أٌام العمل 

الضائعة  

االضرابات التً 

تم تفادٌها 

-  1498 619 428 7 12 19عمالة أكادٌر إداوتنان 

-  580 630 580 1 5 6عمالة انزكان أٌت ملول  

 12 13025 10952 3946 25 20 45إقلٌم شتوكة آٌت باها 

-  16 4 4 1-  1إقلٌم تزنٌت 

 12 15119 12205 4958 34 37 71المجموع 

 

ٌتبٌن من الجدول أعاله، أن عدد النزاعات الجماعٌة المحصٌة بالجهة المذكورة 

 نزاعا، تمكن أعوان تفتٌش 211 بلػ 2008 و2007أعاله خالل الفترة الممتدة ما بٌن 

 منها إلى إضرابات األمر الذي ساهم فً تجنٌب اقتصاد الجهة 30الشؽل من تفتدي تطور 

. خسارة هامة

إن األرقام الواردة فً الجدول أعاله، توضح النجاح الكبٌر لمفتشٌة الشؽل فً تسوٌة 

. النزاعات الجامعٌة

ؼٌر أن التحلٌل العلمً الموضوعً، ٌفرض علٌنا التعامل مع هذه األرقام بشًء من 

الحذر، ألنها ال تشٌر إلى الكٌفٌة التً تمت بها تسوٌة هذه النزاعات، وبعبارة أوضح، هل 

سوٌت بتدخل مفتشٌة الشؽل وحدها وبوسابلها الخاصة، أم أن الحل لم ٌتم إال بعد مإازرة 

السلطات المحلٌة لها وبتؤثٌر منها، كما أنها ال تشٌر إلى أٌة تسوٌة بعد اندالع اإلضراب أو 

.    اللجوء إلى اإلؼالق، وذلك لمعرفة الدور الذي ٌقوم به أعوان تفتٌش لشؽل فً هذه الحالة
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وعل أي، فجهاز تفتش الشؽل ٌضطلع بدور مهم فً تسوٌة نزاعات الشؽل 

الجماعٌة، وٌساهم بالتالً بفعالٌة ونجاعة فً استقرار العالقات الشؽلٌة وضمان السلم 

االجتماعً الذي ال مندوحة عنه لكل تنمٌة اقتصادٌة واجتماعٌة، لذلك ٌنبؽً دعم هذا 

.  الجهاز وتقوٌته ورفع درجة تؤهٌله، حتى ٌواكب المهام العدٌدة المنوطة به
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انصؼٕباث انتٙ تحذ يٍ تذخم : انًبحث انثاَٙ 

يفتشٛت انشغم فٙ انُشاػاث 

سنعالج  هده النقطة المتعلقة  بالصعوبات التً تحد من تدخل مفتشٌة الشؽل فً 

 التعاون بٌن مفتشٌة الشؽل لمحدودٌة (المطلب االول)نخصص : النزاعات فً مطلبٌن 

. نخصصه لمحدودٌة التعاون بٌن مفتشٌة الشؽل والقضاء ( المطلب التانً)بٌنما .والقضاء

يحذٔدٚت انتؼأٌ بٍٛ يفتشٛت انشغم : انًطهب  األٔل

ٔانقضاء 

تعتبر مفتشٌة الشؽل من أهم األجهزة التً تراهن علٌها الدول من أجل  تفعٌل 

مقتضٌات القانون االجتماعً قصد بلوغ النماء االقتصادي واالجتماعً، إال أن فعالٌة عمل 

. مفتشٌة الشؽل تبقى رهٌنة بمستوى عالقتها بالقضاء

ولما كانت  نجاعة عمل مفتشٌة الشؽل باعتبارها آلٌة حاسمة فً تفعٌل مدونة الشؽل 

وتحقٌق الرهانات المعقودة علٌها، ترتبط بطبٌعة عالقتها بالجهاز القضابً، فإنه من 

الطبٌعً أن ٌطرح التساإل حول طبٌعة اإلكراهات والمعٌقات التً  تشوش على سهولة 

التواصل  الفعال والبناء بٌن مفتشٌة الشؽل والقضاء، وأٌن تتجلى مظاهر المحدودٌة فً 

عالقة مفتشٌة الشؽل بالقضاء على مستوى الصلح  باعتباره االختصاص الحدٌث قانونا 

.  والقدٌم ممارسة وواقعا

وبالتالً فهل ٌكفً تكرٌس االختصاص التصالحً  لمفتش الشؽل بمقتضى نص 

. قانونً لتؤطٌر التعاون والتشارك بٌن مفتشٌة الشؽل والقضاء على مستوى محاضر الصلح

فمن خالل التكرٌس القانونً لالختصاص التصالحً لمفتش الشؽل، أراد المشرع 

المؽربً قطع دابر الجدل الفقهً والقضابً الذي كان قابما حول  االختصاص المذكور قبل 

. صدور مدونة الشؽل
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لكن التساإل ٌبقى مطروحا حول ما إذا كان تنظٌم الصلح التمهٌدي دقٌقا وكفٌال بان 

أم أن تنظٌم الصلح المذكور ٌتسم . ٌإطر لعالقة تعاون جدي بٌن مفتشٌة الشؽل والقضاء

بالمحدودٌة والقصور اللذان ٌإثران سلبا  على عالقة جهازي الرقابة على القانون 

. (الفقرة األولى)االجتماعً 

وماذا عن الصلح فً حالة  الفصل التعسفً؟ هل تعتبر الضمانات واإلجراءات التً 

حفه بها المشرع المؽربً كفٌلة بؤن تإطر  للتعاون المطلوب بٌن مفتشٌة  الشؽل والقضاء 

. (الفقرة الثانٌة)أم أنها تبقى قاصرة عن بلوغ هذا المسعى 

 انًحذٔدٚت ػهٗ يستٕٖ انصهح انتًٓٛذ٘: انفقزة األٔنٗ

قبل صدور مدونة الشؽل كانت تظهر بشكل جلً محدودٌة عالقة التعاون بٌن 

جهازي مفتشٌة الشؽل والقضاء االجتماعً، حٌث رفض هذا األخٌر الصلح المبرم بحضور 

مفتش الشؽل فً مجموعة من األحكام استنادا إلى نصوص قانون االلتزامات والعقود 

. (أولى)

ٌمكن أن نتساءل عن موقؾ القضاء بعد صدور مدونة الشؽل حٌال المهمة 

التصالحٌة القانونٌة لمفتشً الشؽل، هل تم تنظٌم الصلح التمهٌدي بشكل ٌقوي العالقة ما بٌن 

. (ثانٌا)جهازي مفتشٌة الشؽل والقضاء االجتماعً 

رفض القضاء للصلح فً النزاعات قبل صدور مدونة الشغل : أوال

ٌجب اإلشارة إلى أن القضاء االجتماعً كان ٌتعامل بشكل نسبً فً أخده بالصلح 

مما جعل تلك , المبرم بحضور مفتش الشؽل فً عدة أحكام حتى قبل صدور مدونة الشؽل

. األحكام الصادرة عنه تعرؾ نوع من التدبدب

 المحكمة االبتدابٌة بالدار البٌضاءتوفً السٌاق ذاته رفض
1

 ال ٌمكن تطبٌقه فً 

المادة االجتماعٌة وكل محاولة للصلح بهذه الطرٌقة تعد مرفوضة وال عمل بها، بدلٌل 

 الذي 1100 المادة االجتماعٌة ٌتعارض مع مقتضٌات الفصل يالصلح المدنً المطبق ؾ
                                                 

1
 أوردها عز الدٌن الكتانً 741/87و / 740/8 739/84 و 738/87 ابرٌل فً الملفات أعداد 06أربعة أحكام صادرة عن ابتدابٌة البٌضاء فً -  

 :فً مقاله
- Transaction et droit social, Revue Marocaine de droit et d'économie du développement  N° 22 Année 1990 

Page 161 
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 من قانون االلتزامات 1111 بالنظام العام، والفصل ةٌمتع الصلح فً المسابل المتمثل

 أو الؽلط المادي، سوالعقود الذي ٌمنع بالطعن فً عقد الصلح بسبب اإلكراه أو التدلً

 من ذات القانون التً تمنع التنازل المسبق عن 754باإلضافة إلى الفقرة التاسعة من الفصل 

. الحق فً التعوٌض عن  اإلنهاء التعسفً لعقد الشؽل

 الصلح دوفً نفس االتجاه عملت المحكمة االبتدابٌة بالمحمدٌة على استبعاد عق

المبرم بٌن األجٌر والمشؽل فً مجال إنهاء عند الشؽل؛كٌفما كانت الصورة والكٌفٌة التً 

ابرم بها، على أساس أن األجٌر ال ٌجوز  له التنازل عن حقوقه المترتبة عن الفصل 

التعسفً ألنها من النظام العام
1

 

وهو نفس التوجه الذي سار علٌه المجلس األعلى فً قرار جاء فً إحدى حٌثٌاته ما 

لكن حٌث أن اإلشهاد المدلى به والمحرر من طرؾ السلطة المحلٌة ال ٌوجد به : " ..... ٌلً

ما ٌفٌد أن المطلوب فً النقض ؼادر عمله تلقابٌا ألنه ٌنص فقط على أن ربٌس الدابرة 

ولٌس به أي تنازل عن حقوقه .... استدعى الطرفٌن وأدى المشؽل ما بذمته من واجبات 

 من قانون االلتزامات والعقود754والتً لو وقعت لكانت باطلة حسب مقتضٌات الفصل 
2

  .

وفً نفس اإلطار دابما، اعتبرت المحكمة االبتدابٌة بالدار البٌضاء ان مفتش الشؽل 

لٌس بعدل وال موثق، وبالتالً فان الوثٌقة التً ٌحررها والمتمثلة فً محضر الصلح ال تلزم 

القاضً فً شًء ، وان كان لهدا األخٌر أن ٌاخدها بعٌن االعتبار وٌضٌفها إلى عناصر 

.أخرى قد تساعده على الفصل النهابً فً النازلة المعروضة علٌه
3

 

وقد ذهب بعض الفقه المؽربً
4

 أن هذا االتجاه القضابً ٌستند ؼالبا الستبعاد عقد 

الصلح المدنً فً مجال عالقات الشؽل، وعلى الخصوص فً مجال اإلنهاء على ثالثة 

: قواعد قانونٌة، وهً

                                                 
1
:   اشار الٌه85/135: فً م ا ح ع1986 شتنبر 18 حكم المحكمة االبتدابٌة بالمحمدٌة بتارٌخ -  

- Azzeddine kettani : OP. Cit. P . 162  
2
 . وما ٌلٌها61 ص 41 منشور بمجلس األعلى العدد 1987 شتنبر 21قرار صادر عن المجلس األعلى بتارٌخ -  

3
 : أورده.355/86:  م ا ج ع23/9/87 تحت رقم ءحكم صادر عن المحكمة االبتدابٌة بالدار البٌضا-  

. 184. ص. س,مفتشٌة الشؽل االختصاصات والفعالٌة م:إدرٌس فجر   - 
4
التعسؾ فً إنهاء عقد الشؽل، أحكام التشرٌع ومواقؾ الفقه والقضاء دراسة مقارنة، مطبعة النجاح الجدٌدة بالدار البٌضاء : محمد الكشبور-  

 .150 ص 1992
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 من قانون االلتزامات والعقود، الذي ٌمنع الصلح فً المسابل 1100الفصل . 

.المتعقلة بالنظام العام
1

 

 من قانون االلتزامات والعقود، الذي ٌسمح بالطعن فً عدم الصلح 1111الفصل . 

.بسبب اإلكراه أو التدلٌس أو الؽلط المادي
2

 

من قانون االلتزامات والعقود، التً تمنع التنازل عن " الفقرة التاسعة  " 754الفصل 

التعوٌضات المتعلقة باإلنهاء التعسفً
3

 

فٌما ٌرى البعض األخر من الفقه أن جانبا من القضاء اعتبر اإلشهاد بالمصالحة أو 

 وإنما ٌبقى مجرد عالتنازل أمام مفتش الشؽل بعد التوصل بمبالػ مالٌة ال شكل إنهاء للنزا

 فً المراقبة ةوصل بسٌط بالمبالػ التً تم تسلٌمها لألجٌر، والمحكمة تبقى لها الصالحً

وهل األمر ٌكتسً : والنظر فً التعوٌضات الممنوحة هل هً مطابقة للقواعد المقررة أم ال

وحجتهم فً ذلك انه ال ٌوج نص قانونً .  مقنعيمؽادرة تلقابٌة أم انه ٌتعلق بطرد تعسؾ

ٌحمل لمحضر المصالحة قوة تنهً النزاع
4

 

 أحكام القلٌلة الصادرة عن ابتدابٌة المحمدٌة والدار البٌضاء والتً هوإذا استثنٌنا هذ

 قبل –بموجبها استبعدتا الصلح المدنً فً مجال عالقات الشؽل فان القضاء المؽربً 

اقر فً العدٌد من أحكامه مشروعٌة الصلح فً مجال عالقات الشؽل، - صدور مدونة الشؽل

متجاهال بذلك القواعد اآلمرة التً تمنع التنازل عن حقوق األجٌر، وهكذا أخذت ابتدابٌة 

                                                 
1
:   من ق ل ع على ما ٌل1100ًٌنص الفصل -  

ال ٌجوز الصلح فً المساءل المتعلقة بالحالة الشخصٌة وبالنظام العام أو بالحقوق الشخصٌة األخرى الخارجة عن دابرة التعامل، ولكن ٌسوغ     " 
".   أو على المنافع التً تنشا من الجرٌمة ةالصلح على المنافع المالٌة التً تترتب على مسالة تتعلق بالحالة الشخصً

2
:  من ق ل ع على ما ٌل1111ًٌنص الفصل -  

: ٌجوز الطعن فً الصلح    " 
. بسبب اإلكراه أو التدلٌس: أوال
بسبب ؼلط مادي وقع فً شخص المتقاعد األخر، أو فً صفته أو فً الشًء الذي كان محال للنزاع : ثانٌا
: النتفاء السبب إذا كان الصلح قد اجري: ثالثا

.  على سند مزور–     أ 
. على سبب ؼٌر موجود-      ب
....".  على نازلة سبق فصلها بمقتضى صلح صحٌح أو حم ؼٌر قابل لالستبناؾ أو للمراجعة، كان الطرفان او احدهما ٌجهل وجوده–     ج 

3
:  من ق ل ع على ما ٌل754ًتنص الفقرة التاسعة من الفصل  -   

...". ال ٌصح التنازل مقدما من الطرفٌن عن الحق الذي قد ٌثبت ألحدهما فً طلب التعوٌضات وفقا لما تقضً به األحكام السابقة     " ... 
4
 الصفحة 1994 السنة – 22. ع.دور مفتشٌةالشؽل فً استقرار عالقات الشؽل المجلة المؽربٌة لالقتصاد والقانون المقارن .أزهور الحر -  

198 .
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الدار البٌضاء قً تؽٌٌر موقفها السابق، وقد اعتمدت المحكمة فً هذا الحكم 
1

 على الفصل 

:  من قانون االلتزامات والعقود الذي ٌنص على ما ٌل1106ً

ال ٌجوز الرجوع فً الصلح، ولو باتفاق الطرفٌن ما لم ٌكن قد ابرم باعتباره " 

". مجرد عقد معاوضة

فقد جاء فً احد أحكامها ما . كما أن المحكمة االبتدابٌة بوجدة سارت فً نفس االتجاه

وحٌث انه بالرجوع إلى محضر الصلح المبرم بٌن الطرفٌن أمام السٌد مفتش : " ...ٌلً

 تبت للمحكمة بؤنه قد وقع اتفاق بٌن الطرفٌن ٌنص على إنهاء 25/07/2000الشؽل بتارٌخ 

العقد القابم بٌنهما بعد توصل المدعٌة، بحقوقها المترتبة فً ذمة المدعى علٌه، وحٌث أن 

المدعٌة، أبرمت صلحا مع المدعى علٌه توصلت فً إطاره بحقوقها، وانفصال عن بعضها 

 عن ضالتعوي" البعض برضً وامتٌاز، وبدون متابعة، مما ٌجعل طلبها فً هذا الشؤن 

.ؼٌر مإسس وٌتعٌن رفضه" الطر التعسفً 
2

  

ونعتقد أن القضاء المؽربً لم ٌكن صاببا فما ذهب إلٌه بشان تطبٌق الصلح المدنً 

فً مجال العالقة الشؽلٌة، حٌث انه تارة ٌذهب فً اتجاه اعتماده وتارة ٌقول بفكرة االستبعاد 

حٌث ٌرى احد الباحثٌن 
3

  أن طرفً العالقة التعاقدٌة فً عقود العمل تتمٌز بتفاوت 

المراكز بن األجٌر المإاجر فهذا األخٌر ذو مركز اقتصادي قوي، فً حٌن أن األجٌر ذو 

مركز ضعٌؾ مما قد ٌكون مدعاة لالستؽالل من قبل المشؽل فً فرض مختلؾ الشروط 

. التً تخدم مصالحه ولو أدى ذلك إلى إهدار حقوق األجٌر

: غموض الصلح التمهٌدي: ثانٌا

أمام الجدل الفقهً والقضابً بخصوص قٌام مفتشً الشؽل بالمهمة التصالحٌة بون 

 الشؽل التً تنشا من ت ونظرا لما اتبثته من نجاعة وفعالٌة فً الحد من نزاعايسند قانون

. طرفً اإلنتاج، دفعت بالمشرع المؽربً إلى تقنٌن تدخله من خالل مدونة الشؽل

                                                 
1
 .   161 أشار إلٌه عز الدٌن الكتانً فً مرجعه السابق ص 87/246 م ج ع 1988 دجنبر 6حكم ابتدابٌة الدار البٌضاء بتارٌخ  -  

2
. (ؼٌر منشور ) 2/ 115.م ج ع20/11/2002 بتارٌخ 2136 وجدة رقم ةحكم ابتدابً -  

3
 الجدٌدة بٌن ضرورات اإلبقاء على السلم ةمسطرة الصلح فً نزاعات الشؽل الفردٌة على ضوء مدونة الشؽل المؽربً: محمد أوزٌان -  

 . 107 مطبعة النجاح الجدٌدة الدار البٌضاء ص 207 ماي 17العدد : مجلة القصر: االجتماعً وحتمٌات التنمٌة االقتصادٌة
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لكن صدور وتطبٌق مدونة الشؽل فً الواقع، أبان عن مجموعة من المسابل التً 

، حٌث لتحد من تدخله منها عدم دقة تنظٌم المحاوالت التصالحٌة التً ٌقوم بها مفتش الشػ

ٌعرؾ الصلح التمهٌدي نوع من الؽموض والقصور سواء من حٌث الصٌاؼة الفنٌة للنص 

. التشرٌعً أو من حٌث الممارسة

"  فً فقرتها األخٌرة نجدها تنص على أن 532فبالرجوع إلى مقتضٌات المادة 

ٌحرر فً شان هذه المحاوالت محضر ٌمضٌه طرفا النزاع وٌوقعه بالعطؾ العون لمكلؾ 

..." بتفتٌش الشؽل

فالمشرع هنا لم ٌكلؾ نفسه عناء التنصٌص على البٌانات الجوهرٌة الالزمة لصحة 

ؼٌر أن هذا ال ٌمنع من . الصلح التمهٌدي، واالهم من ذلك عدم قٌامه بتعرٌؾ المحضر

 من قانون المسطر الجنابٌة المؽربٌة24االستبناس بالتعرٌؾ الوارد فً المادة 
1

 

 المؽربٌة، وان كان ة من قانون المسطرة الجناب24ً جاء فً المادة يفالتعرٌؾ الذ

ٌخص المحاضر المحرر من طرؾ ضباط الشرطة القضابٌة، فانه ٌمكن أن ٌنطبق على 

تلك التً ٌحررها األعوان المكلفٌن بتفتٌش الشؽل، وهذا الطرح ٌستفاد من الفقه الثانٌة من 

المادة أعاله التً أحالت وهً فً معرض حدٌثها عن بٌانات المحضر على نصوص خاصة 

.أخرى
2

 

وبالنسبة للبٌانات التً ٌنبؽً أن تتضمنها المحاضر التً ٌنجزها أعوان التفتٌش فان 

مدونة الشؽل لم تحدد شكال معٌنا، إال أن وزارة التشؽٌل والتكوٌن المهنً وضعت رهن 

.إشارة هذا الجهاز نماذج من هذه المحاضر
3

  

 ل من مدونة الشػ532وما قد ٌضفً على المحضر المشار إلٌه فً مقتضٌات المادة 

من اشكال، هو عدم تبٌان المشرع المؽربً لمصٌر محضر الصلح فً حالة ؼٌاب احد 

                                                 
1
:  بؤنهر المؽربٌة التً عرفت المحضة من قانون المسطرة الجناب24ًتنص المادة  -   

الوثٌقة المكتوبة التً ٌحررها ضابط الشرطة القضابٌة أثناء ممارسة مهامه وٌضمنها ما عاٌنه وما تلقاه من تصرٌحات أو ما قام به من        " 
 "عملٌات ترجع الختصاصه

2
:  من قانون المسطرة الجنابٌة على ما ٌل24ً من المادة ةتنص الفقرة الثانً -   

 إلٌها فً مواد أخرى من هذا القانون أو فً نصوص أخرى، ٌتضمن المحضر خاصة اسم محرره وصفته ر المشات       دون اإلخالل بالبٌانا
. " تارٌخ انجاز اإلجراء وساعة تحرٌر المحضر إذا كانت تخالؾ ساعة انجاز اإلجراءىومكان عمله وتوقٌعه، وٌشار فٌه إل

3
. انظر نماذج من هذه ا لمحاضر فً الملحق -  
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البٌانات المشار إلٌها فً المادة أعاله كما هو الحال عدم توقٌع المحضر من قبل احد طرفً 

.   النزاع

حٌث ٌرى جانب من الفقه 
1

 أن عدم توقٌع احد طرفً النزاع على المحضر ٌعد 

مجرد بٌان ٌستؤنس به القاضً فً حل النزاع وال ٌلزمه فً شًء وٌضٌفها إلى عناصر قد 

. تساعده على الفصل النهابً فً القضٌة المعروضة علٌه 

وكان على المشرع المؽربً من أجل تفادي الؽموض وسد الباب أمام التؤوٌل أن 

ٌنص على مصٌر المحضر الموقع من قبل مفتش الشؽل واحد طرفً النزاع دون الطرؾ 

ونعتقد أن من األفضل أن ٌؤخذ به مدام ورقة رسمٌة محررة من طرؾ موظؾ . األخر

 من قانون االلتزامات 419 و 418عمومً محلؾ ومختص، طبقا مقتضٌات الفصلٌن 

.والعقود
2

 

أما بخصوص الجانب المتعلق بالممارسة الواقعٌة للصلح من طرؾ مفتش الشؽل، 

فان األجٌر قد ٌلجا فً بعض الحاالت إلى الطعن أمام القضاء فً الصلح الذي ٌكون ابرمه 

مع مشؽله تحت إشراؾ مفتش الشؽل، فٌستجٌب القضاء لطلب األجٌر مما ٌنتج عنه من 

جهة لوم المشؽل لمفتش الشؽل وعدم االستجابة الستدعابه مرة أخرى 
3

  وٌخلق لدى أعوان 

 ك شعورا باإلحباط ومساسا بهٌبتهم وسلطتهم وتقوٌض لدعابم التعاون التشارشالتفتً

.الواجب قٌامه بٌن مفتشٌة الشؽل القضاء من جهة ثانٌة
4

  

ٌرى بعض الفقه 
5

 انه فً ظل مدونة الشؽل المؽربٌة، التً حددت التعوٌضات 

وبٌنت طرٌقة احتسابها ٌمكن تجاوز هذا الوضع الذي من شانه أن ٌساعد مفتش الشؽل على 

تحرٌر محاضر لن ٌكون أمام القضاء إال أن ٌؤخذ بها مادامت مشتملة على كافة التعوٌضات 

. المستحقة لألجٌر بشكل واضح و مفصل

                                                 
1
 . 239ص . س,م. تحلٌلٌة نقدٌة لمدونة الشؽل المرتقبة ةعبد العزٌز العتٌقً، محمد الشرقانً، محمد القري الٌوسفً، دراس -  

2
:  من قانون االلتزامات والعقود ٌنصا ما ٌل419ً و 418بالرجوع إلى مقتضات كل من الفصلٌن  -  

 : "  418الفصل       * 
  : "   419الفصل       * 

3
 . 291ص . س,م.دور مفتشٌة الشؽل فً تطبٌق قانون  الشؽل : سعد لمانً -  

4
 السنة 22مفتشٌة الشؽل بن جسامة المسإولٌات ومحدودٌة اإلمكانٌات المجلة المؽربٌة لالقتصاد والقانون المقارن العدد : عب اللطٌؾ خالفً -  

  223 ص 1994
5
  261، مطبعة النجاح الجدٌدة الدار البٌضاء ص 2007الطبعة الثانٌة السنة : الفصل التعسفً لألجٌر على ضوء العمل القضابً: بشرى العلوي -  
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كما تجب اإلشارة فً هذا السٌاق إلى أن المشرع المورٌتانً 
1

 كان أكثر دقة من 

والتً تعتبر إلزامٌة قبل : المشرع المؽربً فً كٌفٌة تنظٌم محاولة التوفٌق أمام مفتش الشؽل

عرض أي قضٌة على القضاء، سواء تعلق األمر بمحضر الصلح الذي مٌز فٌه بٌن الصلح 

.الكلً والصلح الجزبً أو بمحضر عدم الصلح
2

 

وأكثر من ذلك، نجد المشرع المورٌتانً خضع محضر الصلح للتذٌٌل بالصٌؽة 

 المحضر للمقتضٌات مالتنفٌذٌة من طرؾ ربٌس محكمة الشؽل بعد تؤكده من احترا

ةالقانونً
3

 .

 انصهح فٙ حانت انفصم ويحذٔدٚت تُظٙ: انفقزة انثاَٛت 

انتؼسفٙ 

 من مدونة 41لقد نظم المشرع المؽربً الصلح فً حالة الفصل التعسفً فً المادة 

الشؽل 
4

 مجموعة من اإلشكاالت التً تساعد على قٌام محدودٌة ر ٌثًر وهذا التنظٌم المذكو

. بٌن العالقة بٌن مفتشٌة الشؽل والقضاء

 نجدها توحً ة من مدونة الشؽل فً فقرتها الثان41ً إلى مقتضٌات المادة عفالبرجو

بان الصلح ٌجد محال له فً التعوٌضات المتعلقة بإنهاء عقد الشؽل وٌشمل حالة اإلنهاء 

. التعسفً عالوة على حالة اإلنهاء الودي

بٌنما قراءة الفقرة الثانٌة تبٌن  أن نطاق الصلح ضٌق ال من حٌث صفة طالبه المحدد 

، أو سبب اللجوء إلٌه "ٌحق لألجٌر " فً األجٌر وحده دون المشؽل من خالل إٌراد عبارة 

                                                 
1
:   من مدونة الشؽل المورٌتانً ما ٌل298ً و 296تنص المادتان  -  

إن محضر التوفٌق إذا توصل الطرفان إلى اتفاق ٌثبه المفتش خالل نفس الجلسة فً محضر التوفٌق الذي ٌجب ان ٌتضمن : " 296المادة      . 
 وعند قتوقٌع الطرفٌن مع توقٌع مفتش الشؽل، تارٌخ المحضر نص مختلؾ عناصر الشكوى، النقاط التً حصل بشؤنها التوفً: كً ال ٌعتبر باطال

فً حالة التوفٌق الجزبً للطلبات التً . االقتضاء المبالػ المتفق عٌها بالنسبة لكل عنصر من عناصر الشكوى عناصر الشكوى التً تم التخلً عنها
متفرقات أو مخالصة لكل حساب أو كافة المبالػ "  وال ٌجوز أن تستخدم فً المحضر أٌة عبارة مثل على وجه الخصوص قلم ٌتضمنها التوفً

". وإال ٌعتبر المحضر باطال " " مندمجة 
على ما ٌلً فً حالة عدم التوفٌق ٌثبت مفتش الشؽل الخالؾ فً موعد ال ٌمكن أن ٌتجاوز سبعة أٌام فً محضر ٌبٌن فٌه : 298وتنص المادة 
.  أساب اإلخفاق

2
. بخصوص هذه النماذج من المحاضر انظر الملحق -  

3
وٌضع ربٌس المحكمة الصٌؽة التنفٌذٌة بعد التؤكد من ... أثار محضر التوفٌق :  من مدونة الشؽل المورٌتانٌة على ما ٌل297ًتنص المادة  -  

." مطابقته لمقتضٌات هذه المادة وتم إجراء تنفٌذ هذا المحضر كما لو كان حكما صادرا عن محكمة
4
. 1366ص . س,م.عالقات الشؽل الفردٌة الجزء الثانً: قانون الشؽل بالمؽرب فً ضوء مدونة الشؽل: محمد سعٌد بنانً -  
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المتمثل فً الفصل الذي ٌعتبره األجٌر تعسفٌا دون حالة اإلنهاء الودي، وال من حٌث الهدؾ 

. ضمن اللجوء إلٌه الذي اقتصرته على الرجوع إلى العمل أو الحصول على تعوي

 وبالتالً  فان الفقرة المشار إلٌها أعاله تثٌر مجموعة من التساإالت من قبٌل 

التساإل عن مصٌر الصلح المبرم بطلب من المشؽل، وهل تكون له نفس الحجٌة فٌما لو 

كان األجٌر من طلبه؟ وماذا لو لجا إلٌه هذا األخٌر لسبب اعتبره تعسفٌا تم اتضح بعد ذلك 

أن صفة التعسؾ فً الفصل ؼٌر قابمة؟ ثم ماذا لو تم اللجوء إلى الصلح المذكور فً حالة 

اإلنهاء الودي؟ هل سٌكون نهابٌا وؼٌر قابل للطعن أمام المحاكم؟ 

وماذا أٌضا لو وقع الصلح بشان مجموع من التعوٌضات بعضها معلق باإلنهاء سواء 

 العقد، فهل ٌكون الصلح الموقع بشان ذكان تعسفٌا أم ال والبعض األخر ٌتصل بتنفً

 وؼٌر قابل للطعن فٌه، فً حٌث تبقى التعوٌضات الناتجة االتعوٌضات المتعلقة باالنهاء نهابً

. عن تنفٌذ العقد قابلة للطعن

 41وهل ٌتعٌن البحث عن اإلرادة الحقٌقٌة للمشرع من خالل الفقرة الثانٌة من المادة 

ة، والتعوٌضات الناتجة  عن هالتً ٌفهم منها توسٌع مجال الصلح لٌشمل كال الطرفٌن من ج

 ة منطوق الفقرة الثالثةاإلنهاء التعسفً والودي من جهة أخرى؟ أم ٌجب الوقوؾ عند حرفً

 من مدونة الشؽل، مما ٌفرض القول بان الفقرة الثانٌة، وان جاءت مطلقة من 41من المادة 

حٌث صفة طالب الصلح ومحله، فقد قٌدتها الفقرة الثالثة بعدها؟ 

 فً هذا اإلطار ذهب بعض الفقه 
1

 من 41 من المادة ة إلى القول بان الفقرة الثانً

مدونة الشؽل وان كانت تفٌد أن األمر ٌتعلق بالرجوع إلى العمل أو الحصول على 

 م على االداءات األخرى المتعلقة بتنفٌذ العقد ماداصتعوٌضات، إال انه ال مانع من التنصً

األطراؾ محترمٌن لمسطرة الصلح، وذلك حتى ال ٌتم سلوك مسطرة الصلح، فٌما ٌعتبره 

األجٌر ناتجا عن الفصل التعسفً، إضافة إلى مسطرة التوصٌل عن تصفٌة كل حساب 

بالنسبة لالداءات موضوع تنفٌذ العقد، مما ٌإدي إلى إرهاق الطرفٌن بتعدد المساطر 

. وتعقدها

                                                 
1
. 1366ص . س,م.الجزء الثانً. عالقات الشؽل الفردٌة: قانون الشؽل بالمؽرب فً ضوء مدونة الشؽل: محمد سعٌد بنانً -  
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 من مدونة الشؽل تثٌر ؼموضا حول مفهوم الضرر الذي 41كما أن صٌاؼة المادة 

 عن الضرر الناتج عن الفصل ضٌستحق عنه األجٌر تعوٌضا، فهل ٌتعلق األمر بالتعوي

التعسفً فقط؟ أم أن األمر ٌشمل التعوٌض عن األضرار المترتبة عن اإلخطار وعن الفصل 

 ة، أي شمول مفهوم التعوٌض لكافة االداءات المترتب... المإدى عنها ةعن العطلة السنوي

عن تنفٌذ العقد أو إنهابه؟  

وفً هذا السٌاق ٌرى األستاذ الحاج الكوري 
1

 انه ٌمكن إجراء الصلح فً كل 

 أو بالمسابل األخرى تالمسابل الناتجة عن انتهاء عقد الشؽل، سواء تعلق األمر بالتعوٌضا

مثل تسلٌم شهادة العمل للعامل، وبخصوص التعوٌضات فالمقصود هو كل التعوٌضات 

المستحقة للعامل اثر إنهاء عقد الشؽل من طرؾ المشؽل، والدلٌل على ذلك ما تنص علٌه 

ٌستفٌد األجٌر عند فصله تعسفٌا من التعوٌض : "...  من المدونة التً جاء فٌها59المادة 

 و 41عن الضرر والتعوٌض عن اجل اإلخطار المنصوص علٌهما على التوالً ؾ المدتٌن 

".  أعاله51

 فً إطار مسطرة الصلح 41 علٌه فً المادة ص المنصوزوالحقٌقة أن االمتٌا

التمهٌدي ؼٌرذي اهمٌة بالنظر الى امكانٌة الطعن فٌه على ضوء ما هو مقرر فً المادة 

 من المدونة فكان حرٌا على المشرع أن ٌسند اختصاصا متكامال لمفتشٌة الشؽل، 532

.بحٌث أن الصلح ٌكون منهٌا للنزاع بشكل قطعً وتام وؼٌر قابل للمراجعة القضابٌة
2

  

 افرغ الصلح أمام مفتش الشؽل من محتواه اوهذا الوضع اعتبره البعض تناقض
3

 

 األجٌر لتعوٌضاته ومستحقاته عن ء أن محضر الصلح الذي تضمن استٌفاىوهناك من ٌر

الفصل ومهلة اإلشعار مع التنازل عن كل أو جزء من التعوٌض عن الضرر هو الؽٌر 

                                                 
1
. 200، مطبعة النجاح الجدٌدة الدار البٌضاء ص 2004 أحكام عقد الشؽل طبعة 99/65القانون رقم : مدونة الشؽل الجدٌدة: الحاج الكوري -  

2
...  تحدث األستاذ لحاج الكوري على انه ٌجب أن ٌتضمن الصلح التمهٌدي تلك التعوٌضات التً ٌستحقها األجٌر41وفً معرض تحلٌله للمادة  -  

 من المدونة ٌنص صراحة على انه ال مكن للطرفٌن أن ٌتنازال مقدما عن حقهما المحتمل 41الن هذه التعوٌضات من النظام العام بدلٌل أن الفصل 

إذا تبٌن لألجٌر انه لم ٌتوصل فً إطار : " وٌستطرد قابال..." فً المطالبة بالتعوٌضات الناتجة عن إنهاء العقد سواء كان اإلنهاء تعسفٌا أو ال
الصلح التمهٌدي بتعوٌض مستحق له أن ٌطالب بهذا التعوٌض وذلك كان ٌتم الحسم فقط فً نطاق مسطرة الصلح التمهٌدي فً التعوٌض عن 

..."  دون التعوٌض عن اجل اإلنذاريالفصل التعسفً دون التعوٌض عن الفصل التعسؾ
.  وما ٌلٌها201ص ,س ,م. أحكام عقد الشؽل99/65القانون رقم : مدونة الشؽل الجدٌدة: انظر الحاج الكوري

إن المتمعن جٌدا فً تحلٌل األستاذ الحاج الكوري ٌجده متناقضا، فالقول بان الالزم التصالح فً جمٌع التعوٌضات المقررة عن الفصل فً إطار 
مسطرة الصلح التمهٌدي باعتبار ذلك من النظام العام ال ٌستقٌم مع القول بإمكانٌة إعطاء الحق لألجٌر فً المراجعة القضابٌة للمطالبة بتعوٌضات 

.   أخرى ٌكون مقررا انتهاء المطالبة بها فً إعطاء مسطرة الصلح التمهٌدي
3
 . 89ص .س,م.مفتشٌة الشؽل كهٌبة متدخلة فً عالقة الشؽل : نادٌة أكاو -  
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القابل للطعن، أما الصلح الذي تضمن تنازل األجٌر عن مستحقاته وتعوٌضاته بخصوص 

مهلة اإلشعار وتعوٌضات الفصل وعن الضرر، فانه ال ٌعتبر نهابٌا وبالتالً ٌمكن لألجٌر 

الطعن فٌه أمام القضاء وهذا ما ٌتم العمل وفقه فً كثٌر من مفتشٌات الشؽل بالمؽرب 
1

 

وهناك بعض الفقه الذي ٌنادي بضرورة منح محاضر تفتٌش الشؽل فً قضاٌا الفصل 

 من 41التعسفً نفس حجٌة محاضر الصلح عموما اقتراح تعدٌل الفقرة الرابعة من المادة 

.مدونة الشؽل لتخول إمكانٌة الطعن فً الصلح المتوصل إلٌه أمام المحاكم
2

 

لكن فً اعتقادنا أن األخذ بطرح من الطروح، سٌرتب من جهة عدم جدوى مهام 

 العلم أن المهمة الصالحٌة لمفتش الشؽل تخفق عالصلح الملقاة على عاتق مفتش الشؽل م

 ومن جهة ثانٌة أن ذلك سٌإدي إلى إطالة مدة حسم النزاع، األمر الذي ء عن القضاءالعب

 ومصلحة األجٌر وال ٌستقٌم وخصوصٌات البث فً المادة االجتماعٌة لدى على ىٌتناؾ

 بٌنهما إلضفاء الصؾ النهابٌة قالمشرع أن ٌتدخل لٌحل الخالؾ القابم بٌن المادتٌن والتوفً

: عل الصلح فً كلتا الحالتٌن

وفً هذا اإلطار ٌرى األستاذ محمد سعٌد بنانً بضرورة الجمع بٌن المادتٌن 

 من مدونة الشؽل حددت مهام مفتش الشؽل، والتً 532المذكورتٌن، على اعتبار أن المادة 

من بٌنها إجراء محاوالت التصالح فان توصل إلى التوفٌق بٌن األطراؾ وبقً النزاع عند 

 اعتبر فً حدود المبالػ المبٌنة فٌه، أما إذا تجاوز األمر ذلك بان تمت لحدود مفتش الشػ

المصادفة على توقٌعات األطراؾ، فان الصلح ٌصبح نهابٌا وؼٌر قابل للطعن فٌه أمام 

.القضاء
3

  

حذٔد تذخم يفتشٛت انشغم فٙ : انًطهب انثاَٙ   

انًصانحت 

                                                 
1
 . وما ٌلٌها381ص .س,م.حجٌة محاضر مفتش الشؽل بإنهاء النزاع االجتماعٌة بالصلح : عبد الرزاق لعلج -  

2
 . 76ص . س,م.مفتشٌة الشؽل بٌن المراقبة والمصالحة : بدر الصٌلً -  

ٌجوز الطعن فً االتفاق " من مدونة الشؽل لتكون على الشكل التالً 41وفً هذا الصدد ٌقترح الباحت بدر الصٌلً تعدٌل الفقرة الرابعة من المادة 
 ".الذي تم التوصل إلٌه فً إطار الصلح التمهٌدي أمام المحاكم

3
. 1368ص .س,م.المجلد الثانً-  الجزء الثانً–عالقات الشؽل الفردٌة : قانون الشؽل بالمؽرب فً ضوء مدونة الشؽل: محمد سعٌد بنانً -  
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 القد أبان تدخل مفتشٌة الشؽل لحل نزاعات الشؽل الفردٌة وكذا الجماعٌة عن نجاعته

فً القٌام بهذه المهمة، خاصة وأن اإلحصابٌات  التً سبقت  اإلشارة إلٌها، تبٌن ذلك بشكل 

واضح، وبالتالً ال أحد ٌجادل أن مفتشٌة الشؽل التقوم بدور فعال فً تكرٌس المصالحة 

وتجنٌب األطراؾ مظاهر التشنج والحقد، مع ما ٌستتبع ذلك من تؤثٌر سلبً على  االقتصاد 

. الوطنً

وبالتالً ٌمكن إعتبار جهاز مفتشٌة الشؽل صمام أمان بالدرجة األولى، لكونه ٌسهر 

. للحفاظ على السلم االجتماعً وما ٌشمله من أمن وسكٌنة

كلها أهداؾ تسعى هذه الجهة لتحقٌقها، لكن كٌؾ ٌمكن ضمانها فً ؼٌاب حماٌة 

حقٌقٌة وفعلٌة من كل ما قد ٌقؾ أمام هذا الجهاز من صعوبات تحول دون قٌامه بوظٌفته
1

 .

وإذا كان جهاز مفتشٌة الشؽل فً جل الدول تعترضه صعوبات وعوابق كثٌرة فً 

القٌام بمهامه، والتً أدت إلى تضارب فً اآلراء حول قبول هذا االختصاص من عدمه
2

 .

إال أن بعض العوابق والصعوبات القانونٌة التً كانت تحد من فعالٌة تدخل جهاز 

 65-99تفتٌش الشؽل قد تم تجاوزها بفضل تدخل المشرع المؽربً  فً إطار قانون 

المتعلق بمدونة الشؽل، فإن أخرى مازالت تحد من فعالٌته منها ماله طابع  تشرٌعً وآخر 

ٌرتبط باإلمكانٌات المادٌة والبشرٌة، التً كان من المفروض أن ٌتمتع بها هذا الجهاز قصد 

الحفاظ على السلم واألمن االجتماعً، بؽٌة منح سرعة التدخل والفعالٌة فً العمل على 

. اعتبار أن المشرع أناط لمفتشً الشؽل مهام متعددة

فً ظل هذه العوابق والصعوبات التً تحول المحالة وصول جهاز مفتشٌة الشؽل 

على تحقٌق أهدافه، سنعمل على التطرق إلى الحدود القانونٌة لدور مفتشٌة الشؽل فً عملٌة 

الحدود الواقعٌة لدور مفتشٌة  (الفقرة التالٌة)، بٌنما سنعالج فً (الفقرة األولى)المصالحة 

. الشؽل فً عملٌة المصالحة

                                                 
1
. 85ص . س, م مفتشٌة الشؽل بٌن المراقبة والمصالحة :بدر صٌلً -  

2
. 289ص .س,، م. مفتشٌة الشؽل ودورها فً ضمان الحماٌة العمالٌة:صباح كوتو-  
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انحذٔد انقإََٛت نذٔر يفتشٛت انشغم فٙ : انفقزة األٔنٗ 

ػًهٛت انًصانحت 

إذا كان الهدؾ الربٌسً إلى تعمل من صلة مفتشٌة الشؽل هو تحقٌق السلم 

االجتماعً والعمل على تطبٌق نصوص مدونة الشؽل ، فإنها تعرؾ عدة صعوبات، 

صعوبات تإدي المحالة إلى إضعاؾ قوة هذا الجهاز وترجع هذه الصعوبات إلى  ضعؾ 

. (ثانٌا)وإلى ؼٌاب نظام أساسً خاص بجهاز تفتٌش  (أوال)سلطات مفتشً  الشؽل 

ضعف سلطات مفتش الشغل : أوال

بالرجوع إلى مقتضٌات مواد مدونة الشؽل نالحظ أنها لم تمنح صالحٌات من شؤنها 

تقوي سلطات جهاز مفتشٌة الشؽل بشكل ٌجعله قادرا على القٌام بالمهام الموكولة له، 

وتتمثل فً صعوبة التوفٌق بٌن تعدد مهام مفتش الشؽل وتنوعها بٌن وظٌفتً المراقبة 

: والمصالحة وعدم كفاٌة وسابل المتابعة، وسنتناول كل  واحدة على حدة

 تعدد مهام مفتش الشغل - أ

إن ارتفاع عدد المإسسات التً تدخل ضمن مجال اختصاص مفتش الشؽل، إضافة 

 1947 ٌولٌوز 2إلى وظٌفته القانونٌة المتمثلة فً مراقبة حسن تطبٌق القانون حسب ظهٌر 

الملؽى، هً المهمة الربٌسٌة واألولى لعمل مفتش الشؽل إضافة إلى قٌامه بدور المصالحة 

فً نزاعات الشؽل الفردٌة والجماعٌة، الدور الذي كرسه الواقع فً عالقة العمال والنقابات 

بمفتش الشؽل مما سٌزٌد من اتصال كاهل مفتش الشؽل على الرؼم من أن فً هذه 

النزاعات قد أدى بالفعل  تفادي العدٌد منها
1

 .

وإذا كانت مهمة مراقبة تطبٌق التشرٌعات الخاصة بشروط وظروؾ الشؽل هً 

الوظٌفة األساسٌة التً تنظمها المقتضٌات  القانونٌة لمفتش الشؽل وذلك استنادا إلى 

 الملؽى، إال أن الواقع  العملً المعٌش افرز مهام أخرى، 1974 ٌولٌوز 2مقتضٌات ظهٌر 

منها مهمة المصالحة بٌن طرفً العالقة الشؽلٌة فٌما قد ٌثار بٌنهما من خالفات ونزاعات، 

                                                 
1
المالحظات واالقتراحات المطروحة ؟؟إصالح نظام تفتٌش مإسسات الشؽل، المجلس المؽربً لالقتصاد والقانون المقارن : محمد الشرقاوي-  

 .107 ص 1994 ص 22العدد 
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سواء كانت فردٌة أو جماعٌة، حٌث أن أطراؾ العالقة الشؽلٌة كثٌرا ما تلجؤ إلى مفتش 

الشؽل لعرض خالفاتها علٌه قبل  عرضها على القضاء، اعتقادا منها بؤن هذا اإلجراء هو 

اختصاص قانونً لجهاز مفتشٌة الشؽل
1

 .

وإذا كانت مهمة المصالحة التً ٌقوم بها مفتش الشؽل سواء فً النزاعات الفردٌة أو 

النزاعات الجماعٌة، باإلضافة  إلى االختصاصات المنوطة به قانونا، تإدي فً نظر بعض 

المهتمٌن
2

 إلى إضعاؾ مهمة المراقبة كوظٌفة قانونٌة أساسٌة طالما أن المصالحة تتطلب 

التوفٌق بٌن األطراؾ المتنازعة والذي قد ٌكون على حساب حسن تطبٌق القانون ٌكون حل 

إي نزاع أو خالؾ سواء بٌن طرفٌن أو أكثر ودٌا ٌتطلب  من المدونة والدبلوماسٌة مما قد 

ٌفقد مفتش الشؽل سلطته على المإسسة  فً تطبٌق القانون التً كان من المفروض أن 

. ٌتمتع بها فً مواجهة  المشؽل مما قد ٌإثر سلبا على مهمة المراقبة

فإن إسناد المشرع مهمة المصالحة  (فإن كثرة المهام القانونٌة باإلضافة)وبالتالً 

لمفتشٌة الشؽل، إضافة إلى المهام القانونٌة المتعددة ٌجعلها تتعارض مع مهامهم فً مجال 

المراقبة، مما ٌكاد دور هذا الجهاز ٌكون شامال لكل جوانب الحٌاة االجتماعٌة واالقتصادٌة 

والقانونٌة مما قد ٌإثر ال محالة على نجاعة الدور األصلً واألساسً لهذه الهٌبة،  والتً 

تتمثل فً مدى مراقبة تطبٌق قواعد قانون الشؽل
3

 .

وفً إطار سعً أعوان تفتٌش الشؽل فً التوفٌق بٌن مختلؾ المهام واالختصاصات 

الموكولة لهم قانونٌا، ٌجدون أنفسهم ملزمٌن بالتصرؾ وفً آن واحد تصرؾ المراقب 

والمصلح االجتماعً واالقتصادي والمحلل النفسً، مما ٌخلؾ نوعا من اإلحراج بٌن 

المهتمٌن ٌمكن أن ٌإدي إلى اإلخالل بالوظٌفة األولى، إذ كٌؾ ٌعقل مثال فً الصباح أن 

ٌلعب مفتش الشؽل دور المراقب المنقب عن المخالفات والمعتمد على الصرامة والزجر عن 

طرٌق تقرٌر محاضر المخالفات عند زٌارة المإسسات، وفً فترة الزوال ٌلعب دور 

                                                 
1
 .115ص . س,م.2001الطبعة األولى . الوسٌط فً عالقات الشؽل الفردٌة: عبد اللطٌؾ خالفً-  

2
المجلة المؽربٌة لالقتصاد والقانون المقارن "المالحظات واالقتراحات المطروحة بشؤن إصالح نظام تفتٌش مإسسات الشؽل : محمد الشرقاوي-  

. 115ص . س,م.  الوسط فً عالقات الشؽل الفردٌة  الطبعة األولى:، ذ عبد اللطٌؾ خالف107ً ص 1994 ص 22العدد 
3
 211ص . س,م.الوسٌط فً مدونة الشؽل الجزء الثانً: عبد اللطٌؾ خالفً-  
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المصلح الذي علٌه أن ٌستمٌل عطؾ نفس المشؽل الذي زجره الصباح، وٌتوسل له أن 

. ٌرجع عامال مطرودا لعمله، أو على األقل أن ٌمكنه من تعوٌضاته وحقوقه القانونٌة

وبالتالً فإن مهمتً المراقبة والمصالحة ؼٌر منسجمتٌن، فكلتا المهمتٌن قد تتطلب 

تعامال متناقضا عن اآلخر، كما أن لكل منهما إكراهاته وخصوصٌاته حسب الموقع 

المتوخى، وقٌام المفتش  بهما معا، قد ٌإثر سلبا فً  الفعالٌة والردع، مما قد ٌمس بهٌبة 

. وسلطة أعوان التفتٌش

محدودٌة وسائل المتابعة  - ب

من المطالب األساسٌة التً ظل مفتشو الشؽل ٌرفعونها مطلب إعطاء المحاضر 

حجٌة تماثل حجٌة المحاضر المنجزة من طرؾ ضباط الشرطة القضابٌة، لكن مدونة الشؽل 

الجدٌدة لم تمنح للمحاضر هذه الحجٌة، وبالتالً ظلت المدونة فً هذا الجانب أقل حماٌة 

. لمفتشً الشؽل

وقد اختلفت التفسٌرات وتعددت التؤوٌالت الفقهٌة، بخصوص حجم وحدود القوة 

الثبوتٌة لمحاظر  مفتشٌة الشؽل، بجانب من الفقه
1

 ٌذهب إلى  القول بؤن هذه المحاضر 

تستمد صحٌتها من كون محررها محلفا أي أنه سبق له أن أدى الٌمٌن قبل مباشرته 

لوظٌفته، ذلك ما ٌضفً علٌها قوة تبوتٌة إلى على أن ٌثبت  عكس ما جاء فٌها، وبالتالً تعد 

فً الحقٌقة عبارة عن دلٌل كتابً رسمً وقطعً، الٌمكن الطعن فً مضمونها عن طرٌق 

 ق ل ع ؼٌر أنه البد فً هذا الصدد التمٌٌز 419 و418التزوٌر، طبقا لمقتضٌات الفصلٌن 

: بٌن حالتٌن

 وهً كون مفتش الشؽل قد عاٌن المخالفة بنفسه أو اطلع علٌه : الحالة األولى

واستنتجه أي وقوفه علٌها شخصٌا، فهً تكون القرٌنة فً هذا الجانب قرٌنة قوٌة ودامؽة 

على اعتبار أن الشخص الذي قام بهذه المعاٌنة شخص محلؾ سبق له أن أدى الٌمٌن 

 .القانونٌة

                                                 
1
.  وماٌلٌها52ص . م،س. نظام تفتٌش الشؽل الواقع الحالً وآفاق المستقبل:محمد الكشبور-  
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 كون مفتش الشؽل قد حرر المحضر بناء على ما بلػ إلى : الحالة الثانٌة

علمه عن طرٌق  معلومات نقلت إلٌه سماعا عن طرٌق العمال أو أحد األؼٌار، مثال 

فالمحضر هنا الٌكتسب حجٌة الورقة الرسمٌة، وبالتالً ٌمكن إثبات عكسها عن طرٌق 

وسابل أخرى، كالكتابة الرسمٌة أو العرفٌة، أو الشهادة، أو حتى القرابن بل وللقاضً أن 

ٌستعبدها جملة وتفصٌال
1

. 

بٌنما ٌرى جانب فقهً آخر
2

 أن مفتش الشؽل الٌتمتع بصفة ضابط الشرطة 

. القضابٌة، ومن تم فإن محاضره التكون ملزمة للقاضً، وال تحد من  سلطته التقدٌرٌة

 539وبالرجوع إلى مقتضٌات المادة 
3

 من مدونة الشؽل، ٌستشؾ منها أن حجٌة هذه 

المحاضر التً ٌحررها مفتش الشؽل تبقى نسبٌة، وذلك أنه ٌمكن إثبات ما ٌخالفها بؤٌة 

وسٌلة قانونٌة طبقا للقواعد العامة لإلثبات، أي بجمٌع وسابل اإلثبات، على اعتبار أن 

المشرع المؽربً لم ٌحدد نوع هذه الوسٌلة، مما ٌفتح الباب على مصراعٌه أمام كل ذي 

مصلحة فً اختٌار الطرٌقة المالبمة للطعن، وهو ما ٌعنً أن المشؽلٌن الذٌن الٌحترمون 

قانون الشؽل والذٌن حررت فً حقهم محاضر المخالفات، ٌمكنهم أن ٌبطلوا مفعول تلك 

المحاضر ولو بمجرد شهادة مثال، وهنا قد تعترض المفتش صعوبات قد تنتهً بمتابعته
4

 ،

وهنا قد ٌجد مفتش الشؽل مجردا من أٌة حماٌة حقٌقٌة وفعلٌة لما قد ٌتعرض إلٌه أثناء تؤدٌة 

عمله، وذلك عند تحرٌر المحاضر ضد المشؽلٌن الذٌن ال ٌمتثلون للقانون، مما ٌضطر معه 

مفتش  الشؽل إلى العدول عن كتابة أي محضر، ذلك ما ٌنعكس  سلبا على حقوق الطبقة 

العاملة وعلى قوة ومصداقٌة هذا الجهاز الذي أنٌطت له مهمة حلٌلة تتمثل  فً ضمان 

احترام نصوص قانون الشؽل، وحماٌة الطبقة العاملة، فاألساس مع  الحرص على استقرار 

. عالقة الشؽل

وؼنً عن البٌان أن المدونة لم تمتع مفتش الشؽل بصفة ضابط الشرطة القضابٌة، 

رؼم ما تعطٌه تلك الصفة للمحاضر التً ٌحررها مفتش الشؽل من حجٌة، وذلك على 

                                                 
1
. 53ص . س,م. نظام تفتٌش الشؽل الواقع الحالً وآفاق المستقبل :محمد الكشبور-  

2
. 223ص . م،س.الوسٌط فً مدونة الشؽل الجزء الثانً: عبد اللطٌؾ خالفً-  

3
: 539راجع الفقرة األولى من المادة -  

4
. 13-12 ص 180 العدد 2005 أبرٌل 26-20قضٌة  قاشة لموالي ادرٌس المودن األٌام : أنظر بخصوص هذا الموضوع-  

. 2005 أبرٌل 19-13 بتارٌخ 179عدد ". سنمتنع عن حل نزاعات الشؽل: "تحت عنوان. ممقال بجرٌدة األٌا:  انظر كذلك سعٌد لمانً
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خالؾ قوانٌن كثٌر من الدول العربٌة التً متعتهم بتلك الصفة
1

، وبالتالً ظلت المدونة فً 

هذا الجانب أقل حماٌة لمفتش الشؽل، كما أن دراسة المدونة الجدٌدة للشؽل، كشفت لنا كثٌرا 

من اإلشكاالت  بل وأحٌانا التناقضات بٌن نصوصها، وقد اختزلنا واحدة من تلك اإلشكاالت 

المرتبطة بالموضوع فً الطعن وذلك فً اتفاقٌة الصلح الذي ٌتم بحضور مفتش الشؽل 

. وبرضى ووعً تام بٌن طرفً اإلنتاج

 من مدونة الشؽل، فإن مفتش الشؽل تناط به مهمة إجراء محاوالت 532فطبقا للمادة 

الصلح فً نزاعات الشؽل الفردٌة، حٌث ٌحرر فً شؤن هذه المحاوالت محضر ٌمضٌه 

طرفا النزاع وٌوقعه كذلك بالعطؾ العون المكلؾ بتفتٌش الشؽل وٌعتبر االتفاق الذي تم 

التوصل إلٌه فً إطار هذا الصلح التمهٌدي نهابٌا بحٌث الٌقبل أي طعن أمام المحاكم، وذلك 

 من 532 من المدونة، هذا مع العلم أن الفقرة األخٌرة من المادة 41حسبما تنص علٌه المادة 

المدونة تنص صراحة على أن المحضر الذي ٌحرره عون التفتٌش بخصوص محاوالت 

الصلح فً  مجال نزاعات الشؽل الفردٌة التكون له قوة اإلبراء إال فً حدود المبالػ المبٌنة 

فٌه، وهو ما ٌستشؾ منه أنه فً حالة ما إذا كان هناك اتفاق للصلح ٌتضمن ألي انتقاص 

لما هو مستحق قانونٌا لألجٌر، فإنه ٌبقى للعامل دابما فً إمكانٌة اللجوء إلى المحكمة 

. المختصة للمطالبة بما ٌستحقه رؼم إمضابه على محضر الصلح على معٌد مفتشٌة الشؽل

 من مدونة الشؽل والمتعلقة بتوصٌل 74 و73كذلك نفس الشًء بالنسبة للمادتٌن 

تصفٌة كل حساب، حٌث ٌحصل العامل على ما نٌسر من المال، وبعد ذلك قد ٌبادر إلى 

الطعن فً هذا الصلح أمام القضاء ولذلك ٌثور التساإل حول القٌمة القانونٌة لمثل هذه 

المحاضر التً ٌحررها مفتش الشؽل، السٌما إذا علمنا بؤن القضاء المؽربً كان الٌعترؾ 

إال نادرا باتفاقٌة الصلح المبرمة على صعٌد مفتشٌة الشؽل
2

 .

                                                 
1
: انظر فً هذا العدد-  

.  من قانون العمل اللٌب110ًالفصل  -
.  من قانون العمل المصري160الفصل  - 
.  من قانون العمل األردن8ًالفصل  -
.  من القانون الجزابري1968 أكتوبر 6مرسوم  - 

: للمزٌد من التوضٌح بخصوص هذا الموضوع راجع
مفتش الشؽل بٌن المراقبة والمصالحة، تقرٌر نهاٌة الدور، التكنولوجٌة بالمعهد الوطنً للشؽل واالحتٌاط االجتماعً، فوج : مراشً المصطفى

2004-2005 .
2
: انظر بهذا  الخصوص-  
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وال ٌشك أحد بؤن من شؤن ذلك الطعن فً اتفاقٌة الصلح أن ٌساهم فً فقدان الثقة فً 

جهاز مفتشٌة الشؽل، وٌقلص من مصداقٌته وٌدفع بؤطراؾ النزاع وخاصة المشؽلٌن إلى 

عدم قبول وساطة مفتش الشؽل الحبٌة إذا ما لمسوا بؤن االتفاقات التً ٌوقعون علٌها 

واإلٌصاالت التً ٌمضٌها العمال بحضور مفتش الشؽل القٌمة لها وال ٌعٌرها القضاء 

. االجتماعً أدنى اهتمام لكن رؼم ذلك فإننا سٌذهب إلٌه القضاء بعد صدور مدونة الشؽل

ضعف الجزاءات  وتعقٌد المسطرة : ثانٌا

إن ضعؾ الجزاءات ٌعتبر مشكل خطٌر ٌعانً منه تفتٌش الشؽل فً المؽرب مما 

ٌنعكس سلبا على عمل المفتشٌن وعلى تدخالتهم، حٌث أن العدٌد من المخالفات المرتكبة 

الٌعاقب  علٌها القانون
1

 وقٌمة الؽرامات المنصوص علٌها ضعٌفة بشكل ٌفقدها كل  تؤثٌر 

رادع
2

 .

وإن عدم توفر مفتش الشؽل على سلطة فعلٌة للعقاب الٌخدم االقتصاد والمجتمع " 

بقدرما ٌخدم التعنت واإلمعان فً خرق القانون وتوفٌر الجو وتفرٌخ موافق متصلبة فً 

صفوؾ المشؽلٌن والعمال وتجاه اإلدارة، وهذا الوضع بالذات ٌفرز تواطإات ومساومات 

، ومادام لعلى حساب الطرؾ الضعٌؾ فً العالقة، مادام الطرؾ القوي الٌقهر وال ٌمتث

القانون الٌتسع الحتواء كل مظاهر التجاوز وال ٌضع الحلول الكفٌلة بمعالجتها، ومن بٌنها 

تزوٌد مفتش الشؽل بالصالحٌات القانونٌة التً تإهله للتدخل والحسم
3

 .

وبالتالً لكً ٌتمكن مفتش الشؽل من فرض تدخله على األطراؾ المتنازعة خاصة 

وأن أرباب العمل، ؼالبا ما ٌتعنتون فً االستجابة لإلستدعاءات التً ٌتقدم بها مفتش الشؽل، 

. أوحتى تكلٌؾ ؼٌرهم بالنٌابة عنهم طالما الٌملكون سلطة

                                                                                                                                                         
.  وما بعدها191 ص 40، منشور بمجلة المجلس األعلى العدد 1987مارس 9قرار صادر بتارٌخ  - 
.  وما بعدها161 ص 41 منشور بمجلة قضاء المجلس العلى العدد1987 شتنبر 21قرار صادر بتارٌخ  - 
. 70, ص.فً مرجعه السابق :  محمد الكشبورذوهً قرارات أشار إلٌها األستا - 
1
 .348ص . س,م. نزاعات الشؽل الجماعٌة وطرق تسوٌتها السلمٌة فً القانون المؽربً والمقارن: علً صقلً-  

2
ٌمكن أن نذكر كؤمثلة على ذلك النماذج المنصوص علٌها فً مدونة الشؽل المؽربٌة، فمثال امتناع رب العمل عن منح رخص التنفٌذ -  

أو عدم أداء التعوٌض عن . 52 من مدونة الشؽل أو عدم أداء التعوٌض عن الفصل المنصوص علٌه فً المادة 48المنصوص علٌها فً المادة 
. 52الفصل من الشؽل المنصوص علٌه فً المادة 

 درهم فهل سٌإدي احترام هذا القانون عملٌات إن األمثلة كثٌرة فٌمكن 30وعنى عن المٌدان إذ كان جزءا فً هذه المخالفة فً هذا المجال هو بٌن 
 من مدونة الشؽل فكلها  تإكد أن العقوبات تفتقر على الؽرامة المالٌة ؟؟ذلك فً هً ضعٌفة 178 و177 و152 و99 و95 و40الرجوع إلى ؟؟؟

. جدا
3
. 350ص . م،س.  نزاعات الشؽل الجماعٌة وطرق تسوٌتها السلمٌة فً القانون المؽربً والمقارن:علً صقلً -  
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اتخاذ القرار النهابً بخصوص موضوع النزاع، من أجل اللقاء مع أجرابهم 

والتفاوض معهم بشؤن النقاط المتنازع علٌها أو الحقوق التً ٌطالبون بها، خاصة وان كل 

طرؾ ٌتشبت بمطالبه دون الرؼبة فً  التنازل عنها أو عن بعضها باعتبار ستكون بمثابة 

. هزٌمة لمطالبه وانتصارا للطرؾ اآلخر

ولهذا ٌفضل األجراء اللجوء إلى اإلضراب والمإاجر إلى اإلؼالق كمظهرٌن للقوة 

 من الدستور دون أن 14وعلٌه فإن  اكتفاء المشرع  بالنص عن حق اإلضراب فً الفصل 

ٌضع قانونا منظما ٌوضح الشروط والحدود لممارسة، هذا الحق ٌجعل تدخل  المفتش صعبا 

إلقناع األطراؾ عن إٌقافه أو الدخول فً حوار فٌما بٌنهم، لهذا  وفً ظل ؼٌاب أي تنظٌم 

لحق اإلضراب ٌكون من األنسب تقنٌن تدخل مفتش الشؽل فً كل نزاعات الشؽل بدءا من 

ترسٌخا لمصداقٌته . االستدعاء وصوال تمكٌنه من الوسابل المادٌة والسلطات القانونٌة

ودعما لعملٌة التدخل الفوري للحفاظ على السلم االجتماعً
1

، وفً ظل ؼٌاب وعً 

األطراؾ لفابدة هذا التدخل فكل  طرؾ ٌسعى إلى تسوٌة النزاع بالطرٌقة التً ٌراها مناسبة 

. مما ٌوضح ضعؾ التكوٌن لدى العمال بما ٌكفً لمواجهة مشاكلهم

وإذا كان المشرع المؽربً قد تدارك هذا الفراغ التشرٌعً من خالل مدونة الشؽل، 

فال زالت هناك بعض النقاط التً تشوب هذا التدخل وتحتاج إلى مراجعة
2

، وتشٌر المادة 

 من مدونة الشؽل إلى أنه ٌكون  كل خالؾ بسبب الشؽل من شؤنه أن ٌإدي إلى نزاع 551

جماعً، موضوع محاولة للتصالح، تتم أمام المندوب المكلؾ بالشؽل لدى العمالة أو اإلقلٌم 

أو العون المكلؾ بتفتٌش الشؽل أو أمام اللجنة  اإلقلٌمٌة للبحث  والمصالحة أو اللجنة 

 552الوطنٌة للبحث والمصالحة، وذلك بناء على نوعٌة الخالؾ الجماعً، طبقا للمواد 

.  أدناه565 و556و

                                                 
1
. 90ص .س, سنمتنع عن حل نزاعات الشؽل م: "تحت عنوان. ممقال منشور بجرٌدة األٌا: :  سعٌد لمانً-  

2
: ٌراجع فً هذا العداد- 

.  وما ٌلٌها220ص .س, تحلٌلٌة نقدٌة لمون الشؽل المرتقبة مةدراس: محمد القري الٌوسفً- محمد الشرقاوي- عبد العزٌز العتٌقً
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وتبعا لما سبق فإن محاولة التصالح تكون أمام العون المكلؾ  بتفتٌش الشؽل إذا كان 

الخالؾ ٌهم مقاولة واحدة، فً حٌن أنه إذا كان الخالؾ الجماعً ٌهم أكثر من مقاولة، فإن 

هذه المحاولة تتم أمام المندوب المكلؾ بالشؽل لدى العمالة أو اإلقلٌم
1

 .

ٌتم الشروع فً محاولة التصالح بمبادرة من العون المكلؾ بتفتٌش الشؽل فً 

المقاولة إلى جانب الراؼب فً التعجٌل أو المندوب المكلؾ بالشؽل لدى العمالة أو اإلقلٌم
2

 .

وفً ختام جلسات الصلح ٌحرر حسب األحوال هذا األخٌر أو عون تفتٌش الشؽل فورا 

محضرا ي ٌتبث فٌه ما توصل إلٌه األطراؾ من اتفاق تام أو جزبً، أو عدم التصالح وكذا 

عدم حضورهم عند ؼٌابهم، وعند فشل محاولة التصالح ٌتم رفع النزاع أمام اللجنة اإلقلٌمٌة 

للبحث والمصالح داخل أجل ثالثة أٌام
3

 .

إال أن المشرع المؽربً إذا كان قد رتب جزاءات
4

 على مخالفة األحكام المنظمة 

لمرحلتً المصالحة والتحكٌم، وذلك كعدم تلبٌة األطراؾ الستدعاء الحضور أمام لجنة 

المصالحة اإلقلٌمٌة أو الوطنٌة أو أمام الحكم أو الؽرفة التحكٌمٌة بدون عذر مقبول،
5

 وكعدم 

تقدٌم األطراؾ للوثابق والمستندات والمعلومات المطلوبة من طرؾ ربٌس لجنة الصلح 

الوطنٌة أو اإلقلٌمٌة
6

،  فإنه لم ٌرتب أي جزاء لمخالفة األحكام المنظمة  لمرحلة التصالح 

التً تتم على مستوى مفتشٌة الشؽل، مما سٌإثر على تدخل مفتش الشؽل وعدم استجابة 

. األطراؾ  الستدعاءاته رؼم وجود النص القانونً

وعلٌه إذا تركنا هذه الصعوبات، والتً تكمن فً قصور النصوص التشرٌعٌة التً 

تنظم مسطرة تسوٌة النزاعات من شؤنها أن تعرقل تدخل مفتش الشؽل فً الحد من هذه 

. النزاعات

انحذٔد انٕاقؼٛت نذٔر يفتشٛت انشغم فٙ : انفقزة انثاَٛت 

  ػًهٛت انًصانحت
                                                 

1
.  من مدونة الشؽل552المادة -  

2
.  من مدونة الشؽل553المادة -  

3
.  من مدونة الشؽل5566المادة -  

4
.  أعاله584 و583 درهم عن مخالفة مقتضٌات المادتٌن 20.000 و10.000ٌعاقب بؽرامة تتراوح بٌن :  على أنه585تنص المادة -  

5
.  من مدونة الشؽل583المادة -   

6
.  من مدونة الشؽل584المادة -  
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إن العراقٌل العملٌة التً ٌواجهها مفتش الشؽل والتً تحد من فعالٌة تدخالته لتسوٌة 

: نزاعات الشؽل التقل أهمٌة عن سابقتها من العوابق القانونٌة

العراقٌل المرتبطة بالوسط المهنً  : أوال

إن مفتش الشؽل ٌتحرك فً مٌدان طرفاه على أكبر قدر من التناقض من جمٌع 

الجوانب، وهو تناقض ٌلقً بظالله على موقؾ كل من األجٌر والمإاجر من زٌارات مفتش 

الشؽل، والتً قد ٌعتبرها األول نوعا من المجاملة لصالح المشؽل على حساب حقوقه التً 

ٌرى أنها مهضومة، وبالمقابل ٌعتبرها المإاجر تحامال علٌه، وذلك بترجٌح كفة مطالب 

األجٌر على حساب مشاكل مإسسته، مما ٌإثر سلبا على قوة اإلقناع لدى مفتش الشؽل
1

 .

وأمام هذا الوضع ال ٌستطٌع مفتش الشؽل التؽلب على هذه الصعوبات إال باستعمال 

ما ٌتوفر علٌه من  إمكانٌات تقنٌة وقانونٌة ونفسٌة واجتماعٌة، وخبرة اكتسبها نتٌجة 

احتكاكه الٌومً بالعمال وأرباب العمل، مما ٌصل  به فً األخٌر إلى الؽاٌة المرجوة، سواء 

كان النزاع قانونٌا أو كان إقتصادٌا، فإذا كان النزاع القانونً ٌدور حول تفسٌر نص قانونً 

أو تنظٌمً، فإن مفتش الشؽل ٌحاول حكه عن طرٌق إرشاد أطرافه وتنورٌهم بشرح 

. المقتضٌات القانونٌة لهم وحتهم على احترامها

إال أن بعض الفقه
2

 ٌنتقد بشدة أن ٌكون لمفتشً الشؽل مثل هذا الدور، فإن النزاعات 

نظامهم وال حرٌتهم، وٌرون  باعتبار أنهم موظفون إدارٌون ال ٌملكون تكوٌن القضاة وال

بالتالً أن القضاء وحده ٌمكنه النظر فً الصعوبات القانونٌة، هذا من جهة، ومن جهة 

أخرى ٌرى البعض
3

، والذي نشاطره الرأي بؤن التدخل القضابً الٌعنً بالضرورة حال 

. للنزاع وإنهاء له 

فالحكم القضابً ٌكتفً بترجٌح كفة أحد الطرفٌن وإعطابه الحق دون الطرؾ الثانً 

لكنه الٌنهً الحالة التنازعٌة إال نادرا، فهذه الحالة تبقى موجودة فً الؽالب وتبقى معها 

المواجهة بٌن الطرفٌن قابمة، حٌث ٌعبران عنها بكل الوسابل السلبٌة واإلٌجابٌة المناسبة، 

مع ما ٌتتبع ذلك من أخطار وأضرار، هذا بخالؾ تدخل مفتش الشؽل الذي ٌمكنه الوصول 
                                                 

1
. 33ص . س, مواقع نظام تفتٌش الشؽل فً المؽرب: لأحمد أزد وفا-  

2
. 351ص . س,م.  نزاعات الشؽل الجماعٌة وطرق تسوٌتها السلمٌة فً القانون المؽربً والمقارن:علً الصقلً-  

3
  - Jean Claude Javillier: Rechercher sur les conflits du travail, thèse Paris I. 1973 page 849. 
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إلى تسوٌة النزاع فعال والحد منه، بما ٌملكه من تجارب ووسابل الٌملكها القاضً، وبما له 

من معرفة سابقة برب العمل وممثلً العمال تجعل له سلطة معقولة تساعده فً التؤثٌر 

. واإلقناع كما سبقت اإلشارة لذلك

العراقٌل اإلدارٌة : ثانٌا

تتمثل هذه العراقٌل اإلدارٌة التً ٌعرفها تدخل مفتشٌة الشؽل فً تسوٌة  نزاعات 

الشؽل فً قٌود تعرقل نشاط المفتشٌة ككل وتتجلى فً قلة  عدد العاملٌن بهذه المفتشٌات من 

. جهة وضعؾ تكوٌنهم من جهة ثانٌة

 عدم كفاٌة عدد المفتشٌن - أ

من اإلشكاالت األساسٌة التً تواجه هٌبة تفتٌش الشؽل وستحول دون مواكبتها 

لتطبٌق بنود مدونة الشؽل الجدٌدة إشكال التقلص العددي للهٌبة، ونعتبر نفسه األطر 

 مفتش الشؽل على العموم 334الموجودة حالٌا بمصالح التفتٌش ضبٌلة جدا، حٌث التتجاوز 

إذا ما قورنت بالرقعة الترابٌة الخاضعة لنفوذها
1

 ، إذ أن عدد األطر هذا الٌكفً للقٌام بهذا 

الدور على أحسن وجه، فؽالبا ما ٌكون القٌام بمهمة ما على حساب األخرى
2

 بالنظر إلى 

تعدد وتنوع المهام واالختصاصات المنوطة بؤعوان تفتٌش الشؽل، وخصوصا مع التكرٌس 

القانونً للوظٌفة التصالحٌة لهإالء، فإن عددهم على مستوى كل دابرة الٌسمح لهم مطلقا 

باالضطالع بمهامهم على النحو المطلوب، وبتطبٌق قانون الشؽل كما أرٌد أن ٌطبق من 

المشرع
3
. 

إن عدد األطر العاملة بمقتشٌات الشؽل بالمؽرب الزال قلٌال بالنسبة لعدد المإسسات 

التً ٌسهرون على تطبٌق مقتضٌات قانون الشؽل فٌها، وبالنسبة لعدد المؤجورٌن التابعٌن 

لها
4

 مفتشٌا على الصعٌد الوطنً 496، بلػ عدد هإالء حوالً 2004 فحتى حدود  سنة 

 مفتشا 90  مفتشا مساعدا للشؽل و39ٌتوزعون إلى عشرة مراقبٌن ممتازٌن للشؽل و

                                                 
1
. 91ص . س,م. مفتشٌة الشؽل كهٌبة متدخلة فً عالقة الشؽل: نادٌة أكاو-  

2
. 291: ص.س, م.  مفتشٌة الشؽل ودورها فً ضمان الحماٌة العمالٌة:صباح كوتو-  

3
 -Il est difficile pour  les inspecteurs du travail de cumuler  les fonctions de conciliateur avec leurs habituelles 

fonctions  de surveillance et de dépistage des violations de la loi et de la répression une telle hétérogénéité de 

fonctions nuit à l’efficacité du contrôle » 
Observation de P. Laroque rapportée par H. Sinay. La grève Dalloz 440 cité par Yves Fromont. OP cit P293. 

4
. 352ص . س,م. نزاعات الشؽل الجماعٌة وطرق تسوٌتها السلمٌة فً القانون المؽربً والمقارن: على الصقلً-  
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 مفتشا إقلٌمٌا 89 مفتشا  إقلٌمٌا للشؽل و82 مفتشا للشؽل و 186مساعدا ممتازا للشؽل، و

ربٌسٌا للشؽل
1

 

كما أن هناك خصاصا كبٌرا فً األطر التقنٌة والمتخصصة الكفٌلة بتقدٌم الدعم 

والمساعدة ألعوان تفتٌش الشؽل سٌما فً مجال الصحة والسالمة المهنٌة للعمال وخاصة 

فبة المهندسٌن
2

 وأطباء الشؽل
3

 .

وٌزداد الوضع تدهورا إذا علمنا أن عددهم سٌتقلص بسبب اإلحالة على 

التقاعد،ناهٌك عن أولبك الذٌن استفادوا من عملٌة المؽادرة الطوعٌة فً الوقت الذي الٌتم 

. فٌه تدعٌم جهاز تفتٌش الشؽل بؤطر جدٌدة

 

لذلك ٌتعٌن الرفع من عدد األعوان المكلفٌن بتفتٌش الشؽل لضمان التطبٌق الجٌد 

ألحكام مدونة الشؽل، ولمواجهة التزاٌد الحاصل فً عدد المإسسات الخاضعة للمراقبة
4

 .

  أي أن ما %25وتجدر اإلشارة إلى أن نسبة تؽطٌة ومراقبة مٌدان الشؽل، التتعدى 

 من المإسسات التشملها التؽطٌة من طرؾ أعوان التفتٌش، وهذا ٌفسر 75%ٌقارب 

استعجالٌة دعم الموارد البشرٌة علما أن المتوسط المفروض توفره لتؽطٌة المإسسات 

 مقاولة لكل مفتش 800اإلنتاجٌة من ناحٌة المراقبة من طرؾ مفتشً الشؽل تتحدد فً 

 150الشؽل، فً حٌن أن ما هو معروؾ على الصعٌد العالمً هو التوفر على نسبة أقل من 

 مقاولة لكل مفتش شؽل200و
5
. 

 مراقب ٌساعدون 2000 مفتش و1200ففً فرنسا مثال، ٌضم جهاز تفتٌش الشؽل 

 دابرة للشؽل700المفتشٌن موزعٌن على 
6

 . 

 بتعٌٌن 2009وفً إطار تعزٌز الموارد البشرٌة، قامت وزارة التشؽٌل خالل  سنة 

وذلك من بٌن حاملً دبلوم  الدراسات العلٌا المعمقة ولكن رؼم ... مفتشٌا جدٌدا (...)

                                                 
1
. 19، ص 2004مارس =  فبراٌر 27 بتارٌخ 151العدد . ةمقال بجرٌدة الصحٌؾ:المصدر-  

2
الٌتجاوز بضعة أفراد  (اركونومٌا)المهندسون فً الصحة والسالمة عددهم قلٌل جدا فً بالدنا، كما أن عدد المختصٌن فً علم التالإم -  

3
 طبٌبا 3000 طبٌبا، بٌنما تتطلب الحاجٌات توفر 683الممارسون لطب الشؽل  (عامون أو من مختلؾ التخصصات)ٌٌلػ عدد األطباء -  

4
 وماٌلٌها 163مرجع سابق ص : الوسٌط فً مدونة الشؽل، الجزء األول، عالقات الشؽل الفردٌة: عبد اللطٌؾ خالفً-  

5
  -Salah aguenion, un inspecteur de travail pour 800 entreprises, lavie économique N° 4255 , 5 mars2004. 

6
 - Daniel Marchand, le droit du travail en pratique Ed d’organisation  Paris 2002  P35. 
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أهمٌته هذه العملٌة فإنها تظل ؼٌر كافٌة وقاصرة، بالنظر إلى تعدد وتنوع المهام 

. واالختصاصات المنوطة بؤعوان التفتٌش

فعلى سبٌل المثال تضم مفتشٌة الشؽل بوجدة أربعة أعوان للتفتٌش، ثالثة منهم من 

درجة مفتش مساعد من بٌنهم ربٌس الدابرة وعون واحد من درجة مراقب ممتاز، بٌنما 

صؽٌرة ) مإسسة 2000ٌصل العدد اإلجمالً للمإسسات الخاضعة للتفتٌش إلى حوالً 

.  عامل31000تشؽل حوالً  (وكبٌرة ومتوسطة

فبمقارنة هذه األرقام ٌتضح مدى اتساع الهوة بٌن اإلمكانٌات المتوفرة والمهام التً 

ٌنبؽً لمفتشٌة الشؽل القٌام بها، فقد حددت الوزارة الوصٌة على قطاع التشؽٌل بالمؽرب حد 

أدنى لعدد الزٌارات التً ٌجب على  مفتش الشؽل القٌام بها شهرٌا، فبالنسبة للمندوب 

الجهوي علٌه القٌام بعشرٌن زٌارة وحددت فً ثالثٌن زٌارة بالنسبة لربٌس الدابرة، أما 

.81األعوان العاملٌن تحت إمرته فقد حددت لهم الوزارة عدد الزٌارات فً خمسٌن زٌارة 
1

 

أمام قلة اإلمكانٌات وكثرة عدد الزٌارات الواجب على عون الشؽل القٌام بها، ٌجد 

هذا األخٌر نفسه أمام معادلة صعبة ال ٌمكن حلها إال عن طرٌق القٌام بزٌارات ٌكون 

التركٌز فٌها على الكم دون الكٌؾ، والكل فً النهاٌة على حساب القانون وحساب الطبقة 

 .العاملة

ضعف مستوى التكوٌن الثقافً  - ب

ٌرجع ضعؾ مستوى التكوٌن لدى أطر مفتشٌة الشؽل أساسا ألسباب تارٌخٌة 

فرضتها ظروؾ االستقالل وتجدٌد أطر المفتشٌات وتوسٌعها
2

 وإن كان ٌظهر أن وزارة 

التشؽٌل قد تنبهت لهذا المشكل الذي من شؤنه إضعاؾ وعرقلة  عمل المفتشٌات، سواء فٌما 

ٌتعلق بالمراقبة أو تسوٌة النزاعات، باعتبار أن هذه المهمة ٌجب أن ٌكون لها التكوٌن 

. القانونً والتقنً واالجتماعً الكافً

وإن كان ال ٌكفً أن ٌكون ذا تكوٌن قانونً متٌن فحسب، بل ٌجب باإلضافة إلى ذلك 

. أن ٌلقن بعض العلوم من شؤنها أن تعٌنه أثناء قٌامه بعمله، خاصة دوره التصالحً

                                                 
1
. 1995مفتشٌة الشؽل بٌن جسامة المسإولٌات ومحدودٌة اإلمكانٌات المحلٌة المؽربٌة لمفتشً الشؽل العدد  الخامس نوفمبر : عبد اللطٌؾ خالفً -  

2
. 353ص . س,م.  نزاعات الشؽل الجماعٌة وطرق تسوٌتها السلمٌة فً القانون المؽربً والمقارن:علً الصقلً-  
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فالتكوٌن االقتصادي لمفتشً الشؽل مثال، قد ٌمكنه من مجابهة المشؽل عند اتخاذه 

إلجراءات قد تمس األجراء، تملٌها عوامل اقتصادٌة، ومن ذلك مثال اإلنقاص من ساعات 

العمل بكٌفٌة قد تإثر فً مبالػ  األجور التً ٌتقاضاها األجراء عادة
1

 .

حٌث لوحظ وبشهادات مفتشً الشؽل أنفسهم، أن اإلمكانٌات المعرفٌة المتاحة لهذه 

الفبة بفضل تكوٌنها الجامعً المتواضع، تظل قاصرة عن استٌعاب التقنٌات الدقٌقة ألحكام 

. قانون الشؽل، بل ومعارؾ أخرى متعددة تطرحها وظٌفة تفتٌش الشؽل

وبالتالً أن ما ٌجب التؤكٌد علٌه فً هاته الفترة هو وجوب التنبه إلى جانب التقنً 

والنفسً فً التكوٌن، باإلضافة إلى الجانب القانونً بطبٌعة الحال تدخل مفتش الشؽل 

والمهام المسندة له تقتضً الدراٌة الكافٌة بؤسالٌب الشؽل، خاصة منها األسالٌب الحدٌثة 

والمعقدة، وكذا تكوٌنا فً علم النفس االجتماعً، مادام أن نزاعات الشؽل تقوم فً كثٌر من  

. األحٌان ألسباب نفسٌة شخصٌة أو اجتماعٌة، سواء لدى العمال أو أرباب العمل

: وفً هذا اإلطار ٌقول الباحث عبد هللا بوزٌان

أمام استمرار هذا الوضع ال ٌكفً وصؾ المدونة إال بالمولود الذي إزداد مٌتا، "

وبالتالً ال ٌمكن أن نتباهى بالمدونة مادام تطبٌقها لحد اآلن ؼٌر مضمون وٌبقى التساإل 

. مطروحا

هل بإمكاننا تطبٌق مدونة الشؽل فً ؼٌاب تكوٌن حقٌقً لمفتشً الشؽل، تماما كما 

"لو كان باإلمكان إقالع مركبة بدون ربانها
2
. 

وأمام هذا الوضع، فمفتش الشؽل مدعو إلى أن ٌقوم بتكوٌن نفسه بنفسه،إذ أن علٌه 

أال ٌكتفً بتكوٌنه القانونً فحسب خاصة ونحن نعلم أن النظري شًء والعملً شًء آخر، 

بل ٌجب علٌه باإلضافة  إلى ذلك أن  ٌكتسب بعض  المبادئ العملٌة التً من المفروض أن  

تصادفه أثناء مساره العملً، خصوصا وأن مفتش الشؽل أصبح مطالبا بؤخذ عٌنات من 

المواد المستعملة من طرؾ األجراء إلجراء  تحلٌالت علٌها
3

 .

                                                 
1
. 81محمد الكشبور، نظام تفتٌش الشؽل الواقع الحالً وآفاق المستقبل م س ص -  

2
 - Karim mariami :Status sous effectifs formation pour quoi les inspecteurs du travail inougurant l’application 

du code par une grève ? Liberation N° 4124, 3 Juin 2004. 
3
.  من مدونة الشؽل533المادة - 
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كما أن مفتش الشؽل مدعو الٌوم بحكم مهامه الكثٌرة والمتشبعة إلى اإللمام بجمٌع 

األنماط الثقافٌة ولو فً حدودها الدنٌا خصوصا فٌما ٌتعلق بمحاولته إجراء الصلح بٌن 

. طرفً النزاع

هذا الوضع جعل أحد الفقهاء
1

 .

ٌقترح خلق مدرسة وطنٌة خاصة بتكوٌن مفتشً الشؽل أو على األقل فتح تخصص 

. داخل إحدى كلٌات الحقوق بالمؽرب أو بالمعهد العالً للقضاء

 17وعلى صعٌد الممارسة العملٌة تم تؤسٌس الجمعٌة المؽربٌة لمفتشً  الشؽل فً 

، فجعلت أول انشؽاالتها  بت الروح فً النشاط الثقافً، وأقامت عدة ندوات 1993ٌولٌوز 

حول موضوعات مختلفة، تمحورت حول  مدونة الشؽل، كما حرصت الجمعٌة وبانتظام 

تضمنت محاور متعددة ومتنوعة أنصبت أساسا " نشرة اتصال"على إصدار مجلة سمتها 

حول اهتمامات مفتش الشؽل، ومجاالت عملهم
2

 .

وفً اعتقادي، ٌجب على الدولة إعادة النظر فً طرٌقة تكوٌن مفتش الشؽل، وذلك 

. بشكل ٌتماشى مع المهام الموكولة إلٌهم، وكذا أهمٌة وحساسٌة القطاع الذي ٌشتؽلون فٌه

العوائق المادٌة : ثالثا

الشك أن الجانب المادي ٌشكل الوجه اآلخر لمعاناة أعوان التفتٌش، حٌث تساهم 

بشكل كبٌر فً تهمٌش هذا القطاع وتحول دون تمكنه من تعمٌم وتوسٌع أو تطبٌق 

. المقتضٌات القانونٌة التً أولى المشرع القٌام بها من طرؾ أعوان التفتٌش

سعٌا منا للوقوؾ على هذه العوابق المادٌة من خالل نقطتٌن أساسٌتٌن أولهما على 

مستوى الوضعٌة،  المالٌة لمفتشً الشؽل وثانٌهما على مستوى ضعؾ الحوافز المصاحبة 

. للعمل

تردي الوضعٌة المالٌة لمفتشً الشغل  -أ 

إن الوضعٌة المالٌة التً ٌعٌشها أطر مفتشً الشؽل، وضعٌة مزرٌة من شؤنها أن 

تإثر على أدابهم للمهام المتعددة الموكول لهم للقٌام بها، إذ أن مدة الوضعٌة ال تحفزهم على 

                                                 
1
 81ص . س,، م نظام تفتٌش الشؽل الواقع الحالً وآفاق المستقبل محمد الكشبور- 

2
. 1 ص 1998 ٌناٌر 5: ع: مجلة تصدرها الجمعٌة المؽربٌة لمفتشً الشؽل:  نشرة اتصال:نشرة اتصال-  
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الحماس والنشاط للقٌام بعملهم فً مؤمن عن كل الضؽوطات، فالراتب ال ٌختلؾ عما  

ٌتقاضاه زمالإهم المعٌنون فً أدنى ساللم الوظٌفة العمومٌة، بل وأكثر تدنٌا مقارنة مع 

مفتشً المالٌة ومفتشً الضمان االجتماعً مثال مع بعض االستثناءات القلٌلة المتعلقة 

ببعض رإساء المصالح ذوي األقدمٌة الطوٌلة والمسإولٌة الكبٌرة
1

 .

كما تجدر اإلشارة أن التعوٌضات الممنوحة لمفتش الشؽل عن الزٌارات التً 

 درهم فً الشهر خمسة دراهم لكل  زٌارة، تتمٌز بالضآلة 250ٌقومون بها والمحددة فً 

والهزالة، مما ٌعنً شبه انعدام للحوافز المادٌة، فهذا المبلػ ال ٌمكنهم من تؽطٌة نفقات 

تنقالتهم المتعددة أثناء تنفٌذ مهامهم الرقابٌة
2

 وكذا القٌام بمهمة المصالحة التً أصبحت 

إلزامٌة علٌهم بمقتضى نصوص مدونة الشؽل
3

 .

إن ؼٌاب حوافز مادٌة ومعنوٌة من شؤنها تشجٌع  أعوان تفتٌش الشؽل على الرفع 

.من مردودٌتهم المهنٌة وتحسٌن تكوٌنهم المهنً التقنً والثقافً
4

 إذن حرمان مفتشً الشؽل 

من تعوٌضات وامتٌازات مادٌة واجتماعٌة تتمتع بها أصناؾ عدٌدة من موظفً الدولة، فال 

سكن وال مراكز لالصطٌاؾ والعالج وال حوافز لتحسٌن المردودٌة والكفاءة زٌادة على ذلك 

كله، ال تمنح لهم تعوٌضات عن التنقالت التً قد ٌقومون بها من حسابهم الخاص، وال على 

الساعات اإلضافٌة التً كثٌرا ما ٌكونون ملزمٌن للقٌام بها لحل نزاع معٌن ال ٌحتمل 

التؤخٌر، زد على عدم  حصولهم على مكافؤة عن التوفٌق فً حل نزاعات الشؽل الفردٌة 

والجماعٌة وال منح للتكوٌن المستمر الملقن للمعرفة بقانون الشؽل والضمان االجتماعً 

ومقتضٌات الصحة والسالمة المهنٌة داخل المعامل
5

 .

كما ٌمكن تسجٌل ؼٌاب تعوٌضات لمفتشً الشؽل فً حالة إصابتهم ببعض 

كداء السكري واألمراض النفسٌة، والعصبٌة، وأمراض )األمراض أثناء مزاولتهم لمهامهم 

                                                 
1
.  209 ص 1994 س 22، مقال منشور بالمجلة المؽربٌة لالقتصاد والقانون المقارن ع " الحصٌلة واآلفاق"مفتشٌة الشؽل: سعٌد لمانً-  

2
. 220ص . سمفتشٌة الشؽل بٌن جسامة المسإولٌات ومحدودٌة اإلمكانٌات م، : عبد اللطٌؾ خالفً-  

3
: فً هذا اإلطار ٌقول األستاذ سعٌد لمانً-  
إن هناك شبه إنعدام للحوافز المادٌة، بل وحتى الحوافز المعنوٌة، فال أذكر حسب علمً أن مفتشا للشؽل  توصل  فً  ٌوم ما بتنوٌه كتابً ٌشٌد "

" بفعالٌته وجدٌته ومردودٌته، بل ال أذكر أن مفتشا للشؽل أمضً زهرة شبابه فً خدمة مفتشٌة الشؽل أقٌمت له حفلة تكرٌم عند إحالته على التقاعد
 . 209 ص 1994 سنة 22مفتشٌة الشؽل، الحصٌلة واآلفاق مثال منشور بالمجلة المؽربٌة لإلقتصاد والقانون المقارن، ع :سعٌد لمانً

 
4
. 12 ص 2002 مارس 9: ع. مجلة تصدرها الجمعٌة المؽربٌة لمفتشً الشؽل:  نشرة اتصال:نشر اتصال-  

5
. 12 ص 2002 مارس 9:  عمجلة تصدرها الجمعٌة المؽربٌة لمتشً الشؽل:  نشرة اتصال:نشر اتصال-  
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 والمصاحب لعملٌة  بسبب الخطورة المتزاٌدة للضؽط الكبٌر الذي ٌتعرضون له (القلب

انتزاع اتفاقات الصلح من األطراؾ اإلنتاجٌة المتعارضة المصالح، إبان مراحل النزاع 

الجماعً من إضرابات، إؼالق المقاوالت، التقلٌص من مدة العمل والتسرٌح الجماعً 

. للعمال

وبالتالً نرى أن الوضعٌة المالٌة لمفتشً الشؽل وضعٌة جد مزرٌة ومتردٌة رؼم 

خطورة وحساسٌة الدور المنوط بهم مما ٌوجب الرفع من المستوى المادي لهذه الفبة، 

لوقاٌتهم من مختلؾ اإلؼراءات التً قد ٌتعرضون لها أثناء قٌامهم بواجباتهم على اعتبار أن 

. هذه الفبة هً فً اتصال دابم ومستمر بالمشؽلٌن، وهم ؼالبا أصحاب ثروات ضخمة ونفوذ

ضعف وسائل العمل  -ب 

رؼم تعدد المهام المنوط لمفتش الشؽل، تفرض علٌهم القٌام بها فً أحس الظروؾ، 

إال أن الواقع عكس ذلك فهم ٌشتؽلون فً  ظل ظروؾ عمل صعبة ومرهقة وجد سٌبة ال 

تسمح لهم بإنجاز مهامهم على الوجه المطلوب، ذلك أنهم ٌعملون بوسابل جد ضعٌفة، فهذه 

الفبة نفسها تسجل  أن المكاتب جد قدٌمة قدم البناٌات  التً تضمها، باإلضافة إلى انعدام 

المعلومات والتقنٌات المتطورة والحدٌثة فً عمل مفتش الشؽل والتً أصبحت من 

الضرورٌات إلنجاز أي عمل  ٌسبب وسهولة، فضال عن مشاكل الهاتؾ والمطبوعات 

والفاكس وأجهزة الحاسوب
1

 والؽرٌب فً األمر عدم توفر العدٌد من المفتشٌن على مكاتب 

البقة وكراسً الستقبال الوافدٌن على اإلدارة بل إنهم أحٌانا ٌضطرون لتوفٌر الطوابع 

. واألقالم والمطبوعات واللوازم األولٌة من حسابهم الخاص

إن بناٌات المنذوبٌات ال توحً بمظاهر الهٌبة : "فً هذا الصدد ٌقول أحد الممارسٌن

إلدارة توجد وسط  الصراع االجتماعً ومشاكله، إذ أن جل المندوبٌات فً العماالت 

واألقالٌم عبارة عن دور سكنٌة مستؤجرة، ٌشؽل فٌها الصالون وؼرفة النوم كمكاتب  

ألعوان التفتٌش، وتدعو الضرورة الستعمال المطبخ والحمام كمكاتب  ٌستقبل فٌها العموم، 

                                                 
1
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وتنجز فٌها المهمات اإلدارٌة، فال تتمٌز مقرات المندوبٌات عن باقً مساكن الحومة إال 

... بالعالم الوطنً لرفوؾ واسم الوزارة المكتوب على الجدران بشكل باهت

ٌقال إن جل الوزارات دأبت على استؽالل منازل لضعؾ المٌزانٌة، إال أن األمر 

لدى وزارة التشؽٌل الزمها من زمان عصر األزمة، فطبٌعة عمل مفتش الشؽل ٌختلؾ عن 

بحضور ممثلً الشركة )باقً مهمات الوزارات األخرى، فهو ٌعقد اجتماعات داخل مكتبه 

، مما ٌفترض أن ٌكون المكتب فً المستوى وملبٌا (ومندوبً األجراء وممثلً النقابات

..."لحاجٌات مثل هذا العمل
1

 

وتجدر اإلشارة أنه من جهة أخرى أن مفتش الشؽل ال ٌتوفرون  على وسابل النقل 

الضرورٌة، الشًء الذي ٌعرقل وٌضاعؾ متاعبهم المهنٌة وباألخص فً المناطق المترامٌة 

األطراؾ، وأٌضا بالنسبة ألعوان التفتٌش العاملٌن بالقطاع الفالحً، إذ كٌؾ ٌعقل على 

سبٌل المثال أن ٌطالب مفتش الشؽل بزٌارة المإسسات الخاضعة لمدونة الشؽل والبعٌدة 

جؽرافٌا عن مقر الدابرة التً ٌعمل فٌها، دون أن توفر له وسٌلة نقل، وال ٌعقل أن ٌطالب 

بمراقبة الضوضاء، أو مستوى اإلضاءة أو مستوى الرطوبة أو الحرارة داخل المإسسة، 

دون أن تمكنه من الوسابل التقنٌة التً تسمح لهم بإجراء هذه االختٌارات وؼٌرها مما 

. تفرضه علٌهم المقتضٌات القانونٌة فً مثل هذه الظروؾ

إضافة على ما سبق، هناك عوامل أخرى تحد من فعالٌة مفتشً الشؽل، إذ نجد 

قطٌعة بٌن المصلحة المركزٌة والمصالح الخارجٌة، لذلك ٌفضل البعض تحوٌل مفتشٌة 

. الشؽل إلى مدٌرٌة تابعة لوزارة  المالٌة أو وزارة الداخلٌة أو وزارة العدل

تلكم إذن هً العوابق القانونٌة والواقعٌة التً تقؾ حجرة عثرة ، وتتحكم إلى حد 

كبٌر فً فعالٌة وأداء مفتشٌة الشؽل، وال أعتقد أن هناك من سٌتورع عن إتهام أعوان تفتٌش 

الشؽل باالرتشاء والتواطإ مع المشؽل على حساب األجٌر، وذلك إذا انطلق من الواقع 

العملً لقانون الشؽل والذي ٌتعرض لخروقات مهولة كما أننا نشك لحظة واحدة فً أن 

مصدر تلك االتهامات قاصرة على إدراك أن محدودٌة أداء مفتشٌة الشؽل تتحكم فٌه  
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اعتبارات عدٌدة،وهً اعتبارات تتمثل فٌما تعرضنا له على امتداد صفحات هذا الفصل، فال 

ٌسع كل مطلع علٌها إال أن  ٌتفق معنا على أنه من الظلم أن نحاسب أحد على إخفاقه فً 

. القٌام بما ال ٌمكن لؽٌره أن ٌقوم به فً نفس الظروؾ وبنفس الوسابل 
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خاتًت 

 الشؽل فً تسوٌة شلقد حاولنا من خالل دراستنا لهذا الموضوع أن ندرس دور مفت

النزاعات الناتجة عن العمل سواء منها النزاعات الفردٌة أو الجماعٌة، وذلك بتسلٌط الضوء 

على جل جوانب هذا الموضوع، حٌث تعرضنا لدور مفتشٌة الشؽل فً تسوٌة النزاعات 

حٌث وجدنا بالفعل أن جهاز مفتشٌة . وذلك من خالل اإلحصابٌات التً شملها هذا البحث

. الشؽل لعب الدور الكبٌر فً مجال فض نزاعات الشؽل

 بإحداها موكلما تتعدد مسإولٌات ومهام جهاز تفتٌش الشؽل وتتداخلها، لٌكون القٌا

على حساب األخرى، تتعدد أٌضا المعوقات التً تقؾ فً وجه القٌام بعمله، بحٌث تمتد 

لتشمل الصعوبات التً ٌحملها التحول االقتصادي والتكنولوجً، والتحدٌات التً ٌعرفها 

العالم من تطور وسابل اإلنتاج واالستؽالل، األمر الذي سٌكون له تؤثٌر على عمل هذا 

. الجهاز

وإذا كانت مدونة الشؽل من خالل موادها، قد حاولت تجاوز بعض المعوقات التً 

تقؾ حاجزا فً وجه عمل هذا الجهاز، من خالل تقنٌن بعض تدخالته وجعل أخرى 

تقرٌرٌة، فإن ذلك فً نظر الفرقاء االجتماعٌٌن، لن ٌكون كافٌا، ألن األمر ٌستدعً أرضٌة 

. مناسبة لعمل وتنمٌة شاملة وتهٌا الظروؾ الكفٌلة بتمكٌن جهاز التفتٌش من القٌام بعمله

ومن جهة أخرى حاولنا خالل خطوات بحثنا أن نتعرؾ عن قرب على وظابؾ مفتش 

الشؽل سواء طبقا للمعاٌٌر الدولٌة، أو باالستناد إلى التشرٌعات المقارنة خاصة فرنسا، إٌمانا 

منا بؤن نسبة كبٌرة من الفرقاء االجتماعٌٌن الذٌن ٌهمهم تشرٌع الشؽل بالدرجة األولى، 

ٌجهلون إلى أي حد ٌمكن لعون التفتٌش أن ٌتدخل فً النزاعات الناتجة عن عالقات الشؽل، 

.  وما هً صالحٌاته فً مٌدان الرقابة على المإسسات ووسابله فً ذلك

وأمام المسإولٌة الجسٌمة الملقاة على عاتق مفتشٌة الشؽل والتً ال تتناسب مطلقا مع 

واقع المعاناة الذي تعٌشه هذه األخٌرة، ألجل ذلك فإن اآلفاق المستقبلٌة لقطاع الشؽل بصفة 
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عامة، وهٌبة مفتشٌة الشؽل بصفة خاصة، تقتضً إعادة النظر فً أسس وقوانٌن هذه 

. الهٌبة

سٌما وأن أٌة دراسة ولو سطحٌة لهذه الهٌبة، تخلص إلى أن الدور القانونً 

ٌبقى قاصرا بسبب عدم التناسب الجدري بٌن حجم , واالجتماعً واإلنسانً الذي تلعبه 

اإلمكانٌات المادٌة والتؤطٌرٌة واإلدارٌة المتوفرة لها وبٌن األدوار الهامة التً تلعبها أو 

فهناك . المنوطة بها، والتً تزاٌدت بشكل كبٌر خصوصا فً إطار مدونة الشؽل الجدٌد

تعارض صارخ بٌن أن نطلب من مفتش الشؽل ردع جمٌع المخالفات المتعلقة بقانون الشؽل 

وبٌن سلبٌة إمكانٌة الردع الفوري فً الحاالت التً ٌكون فٌها الخرق بارزا للعٌان، ناهٌك 

عن التعارض بٌن مسإولٌة القٌام بالمراقبة ومحاولة اإلصالح بٌن طرفٌن اإلنتاج، كما أن 

مطالبة المفتش الشؽل بالقٌام بالزٌارات تزٌد فً الواقع من صعوبة مهمته وذلك فً ظل 

.ؼٌاب حد أدنى من آلٌات وشروط العمل الضروري
1

 

ٌظهر لنا بجالء، أن , وأمام هذه السمات التً تمٌز الواقع الحالً لهٌبة تفتٌش الشؽل

هذه الهٌبة هً فً حاجة إلى اإلصالح على المستوى القانونً واإلداري والمادي حتى 

تتمكن من االضطالع بمهامها على النحو المطلوب أو إعادة الفعالٌة لها و مواجهة تحدٌات 

العولمة الراهنة، ولن ٌتؤتى ذلك بطبٌعة الحال إال بمنح هذه الهٌبة األدوات والوسابل الكفٌلة 

فعال بوضعها فً صلب العملٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة، والقابمة أصال على تكرٌس 

وحماٌة الحقوق األساسٌة للعمال وأٌضا على حماٌة المقاولة ومساعدتها على القٌام بوظابفها 

. التنموٌة واالقتصادٌة

وفً ظل هذه المعطٌات، وحتى تتؤتى المساهمة فً بلورة مٌثاق الحقوق االجتماعٌة، 

سٌتم الوقوؾ على العدٌد من المقترحات العملٌة التً ٌمكن . ودعم الجهاز الساهر على ذلك

أن تكون بمثابة مستقبل لتفتٌش الشؽل بالمؽرب، وهً مقترحات طرحت على المستوى 

والوطنً والدولً ألجل إٌجاد اإلصالحات المالبمة لهذا القطاع، ونود بالمناسبة تقدٌم بعض 

: المقترحات التً ترمً إلى تفعٌل مإسسة تفتٌش الشؽل فً مجال النزاعات الشؽلٌة

                                                 
1
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اعتبار نزاعات الشؽل الفردٌة أو الجماعٌة ال تدخل ضمن اختصاص الؽرفة - 

االجتماعٌة لمحكمة االبتدابٌة، بل ٌعود االختصاص أوال للجهاز اإلداري و جعلها مرحلة 

إجبارٌة ٌلزم المرور منها قبل اللجوء إلى القضاء، وذلك بهدؾ تخفٌؾ اإلجراءات 

. وسرعتها وكذا اعتماد طابع المجانٌة بالمقارنة مع القضاء العادي

العمل على تحدٌد إجراءات المصالحة على مستوى مفتشٌة الشؽل باحل معٌن -

ودلك بهدؾ تقٌٌد سلطة رب العمل وجعلها تخدم مصلحة ,لتحقٌق سرعة البت فً النزاع 

- األجٌر-الطرؾ الضعٌؾ 

 من مدونة الشؽل بالشكل الذي تتناسب معها المادة 41ٌنبؽً إعادة صٌاؼة المادة- 

 من مدونة الشؽل وذلك بهدؾ رفع التعارض وعدم االنسجام بٌن المادتٌن، وذلك إما 532

وبالتالً جعل مسطرة الصلح مسطرة .  أو العكس532 استثناء من المادة 41بجعل المادة 

للمناقشة تجمع العامل ورب العمل بهدؾ الوصول إلى تسوٌة النزاع
1

 

ضرورة توزٌع المهام بٌن مفتشً الشؽل، حٌث أن تعدد المهام والمسإولٌات - 

المنوطة بجهاز مفتشٌة الشؽل تإثر بشكل سلبً على نجاعة دوره األساسً واألصلً أال 

وقد رأٌنا أن قٌام مفتش الشؽل بدوري . وهو الحرص على مراقبة تطبٌق قانون الشؽل

المراقبة والمصالحة ٌجعل مهمته ؼٌر منسجمة، سٌما وأن هذه المهمة تؤخذ حٌزا كبٌرا من 

وقته وجهده، كما أنها تمس بالهٌبة والسلطة التً من المفروض أن ٌتمتع بها فً مواجهة 

أرباب العمل، وهذا ٌقتضً ضرورة التفكٌر فً إٌجاد صٌؽة تنظٌمٌة لجهاز مفتشٌة الشؽل، 

بالعمل على تقسٌم هذا األخٌر إلى موظفٌن ٌكون اختصاصهم فقط مراقبة تطبٌق قانون 

الشؽل عن طرٌق زٌارات التفتٌش، وموظفٌن آخرٌن ٌصبح اختصاصهم حل نزاعات 

. الشؽل الفردٌة والجماعٌة

فمهما بلؽت درجة تقدم : إصالح القضاء دعامة أساسً لتحقٌق السلم االجتماعً- 

إذا لم ٌكن هناك جهاز قضابً ٌضمن تطبٌق . قواعد القانون، فإنها تبقى حبرا على ورق

واحترام ما تقرره هذه القواعد من حقوق وضمانات على أرض الواقع، فتحقٌق العدالة 

                                                 
1
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االجتماعٌة إلى العدد الكبٌر من العمال، ال ٌتؤتى إال بوجود قضاء مستقل ٌعتمد قواعد 

. مسطرٌة مبسط، حتى ٌساٌر التطور االقتصادي واالجتماعً للبالد

إن مجال التعاون بٌن الجهازٌن القضابً ومفتشٌة الشؽل تظهر بوضوح فً إثبات 

عالقة الشؽل ومحاضر المخالفات والصلح التمهٌدي
1

، وبالتالً تعزٌز التعاون بٌن جهاز 

القضاء وجهاز التفتٌش من شؤنه أن ٌعطً لقانون الشؽل فعالٌة أكثر لحماٌة عالقة العمل 

ضمانا الستقرار السلم االجتماعً والحد من النزاعات، وذلك لن ٌتؤتى إال بتقوٌة سلطات 

. جهاز التفتٌش وإصالح القضاء

بإصدار نظام خاص بهم ٌكفل لهم : تحسٌن ظروؾ شؽل أعوان تفتٌش الشؽل- 

.ممارسة الصالحٌات، والسلطات التً أسندتها لهم مدونة الشؽل
2

  

، حتى ٌبقى هإالء الموظفون بمنؤى عن اإلؼراءات، ةتوفٌر الحوافز المادٌة الالزم- 

. وٌتمكنوا من أداء عملهم بخٌار تام وبشكل مستقل

احترام تطبٌق المبادئ األساسٌة المنظمة لعمل هٌبة التفتٌش الواردة فً االتفاقٌتٌن - 

. 129 و 81الدولٌتٌن رقم 

إصدار محاكم اجتماعٌة خاصة بقضاٌا الشؽل- 
3

 

. مد الجسور مع هٌبة القضاء االجتماعً لتبادل االستفادة من الخبرات بٌن الهٌبتٌن- 

ٌجب إعادة النظر فً مند وبٌات الشؽل كذلك الدوابر سواء من حٌث العدد ومن - 

حٌث هٌكلتها وكذلك من حٌث توفٌر وسابل العمل من تجهٌزات وبنٌات تساعد جهاز 

التفتٌش على القٌام بمهامه على الوجه المطلوب
4

 .

ضرورة تزوٌد جهاز التفتٌش بالعدد الالزم من األطر التً تستطٌع مواجهة االتساع - 

الكمً للمإسسات الخاضعة للقانون االجتماعً، كما تدعو إلى االهتمام بالرفع من التكوٌن 

                                                 
1
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4
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المهنً ألطر وموظفً مفتشٌة الشؽل بشكل ٌتالءم من التطورات التقنٌة والتكنولوجٌة التً 

. تعرفها المإسسات اإلنتاجٌة

لقد تبٌن لذا من  خالل األرقام الدور الكبٌر الذي تلعبه مفتشٌة الشؽل فً تفادي - 

حصول نزاعات الشؽل، وإذا ما نجحت فً حلها بطرق سلٌمة، لكن جهاز التفتٌش وحده 

وباإلمكانٌات المتوفرة لدٌه ال ٌستطٌع التؽلب على هذه الخالفات التً تنامت وتٌرتها بشكل 

فال ٌكفً وجود إرادة حسنة بخلق تشرٌع وجهاز ٌسهر على . سرٌع فً السنٌن األخٌرة

تنفٌذه، بل البد من توافر مناخ سٌاسً، واقتصادي، واجتماعً لعمل مفتشٌة الشؽل، 

فالنزاعات االجتماعٌة تقل أو تكثر حسب اقتراب أو ابتعاد الدولة من تحقٌق العدالة 

االجتماعٌة التً تتطلب توفر سٌاسة قارة وحكٌمة وفً جو حوار اجتماعً ٌضمن لكافة 

. الفرقاء االجتماعٌٌن حقوقهم

 الشؽل بؤسبابها ومسارها وتسوٌتها توفً الختام نرى أن أي تنظٌم قانونً لنزاعا

ونتابجها، ٌجب أن تؤخذ بعٌن االعتبار التجارب الوطنٌة السابقة سواء منها القانونٌة أو 

الواقعٌة، كما ٌجب أن تؤخذ فً االعتبار التطور الحدٌث فً القوانٌن المعاصرة مع تطبٌق 

.   ذلك بطبٌعة الحال على الوضعٌة المؽربٌة الخاصة

   

 اَتٓٗ بحٕل هللا ٔ قٕتّ 

 

الئحت انًزاجغ 

: انكتب 

 الطبعة الثانٌة : الفصل التعسفً لألجٌر على ضوء العمل القضابً: بشرى العلوي

. ، مطبعة النجاح الجدٌدة الدار البٌضاء2007السنة 
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 نشر مكتبة دار السالم -  الطبعة الثانٌة–القانون االجتماعً المؽربً : الحاج الكوري

. 2001الرباط السنة 

 القانون االجتماعً المؽربً الطبعة الثانٌة منشورات دار القلم الرباط : الحاج الكوري

. 2005السنة 

 أحكام عقد الشؽل طبعة 99/65القانون رقم : مدونة الشؽل الجدٌدة: الحاج الكوري 

. ، مطبعة النجاح الجدٌدة الدار البٌضاء2004

 أحكام عقد الشؽل مطبعة 65-99مدونة الشؽل الجدٌدة، القانون رقم : الحاج الكوري 

. 2004األمنٌة الرباط 

 القانون االجتماعً المؽربً، دراسة فً ظل التشرٌع الحالً ومدونة : دنٌا مباركة

. 2001 مطبعة دار النشر الجسور وجدة 2000الشؽل المرتقبة مشروع 

 ً99-65القانون االجتماعً المؽربً وفق مدونة الشؽل قانون : عبد العزٌز العتٌق 

 . مكتبة المعارؾ الجدٌدة،2005الطبعة 

 ً(ؼٌر مذكورة)الطبعة –قانون الشؽل المؽربً دراسات وأبحاث : عبد العزٌز العتٌق 

. 1998الدار البٌضاء السنة –مطبعة دار النشر المؽربٌة 

 ًقانون الشؽل المؽربً دراسات وأبحاث مطبعة دار النشر : عبد العزٌز العتٌق

. 1997المؽربٌة الدار البٌضاء 

 ًدراسة تحلٌلٌة نقدٌة : عبد العزٌز العتٌقً، محمد الشرقانً، محمد القري الٌوسف

. 1999 دار النشر الجسور وجدة 1994لمدونة الشؽل المرتقبة مشروع 

 ً2001الوسٌط فً عالقات الشؽل الفردٌة، الطبعة األولى : عبد اللطٌؾ خالف ،

 .المطبعة والوراقة الوطنٌة مراكش

 ًالوسٌط فً مدونة الشؽل الجزء الثانً، عالقات الشؽل الجماعٌة : عبد اللطٌؾ خالف

 . المطبعة الوراقة الوطنٌة مراكش2008الطبعة األولى 

 ًالوسٌط فً مدونة الشؽل الجزء األول عالقات الشؽل الفردٌة : عبد اللطٌؾ خالف

. 2004الطبعة األولى المطبعة والوراقة الوطنٌة مراكش السنة 
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 ًعالقات الشؽل الجماعٌة : الوسٌط فً مدونة الشؽل الجزء الثانً: عبد اللطٌؾ خالف

 المطبعة الوراقة الوطنٌة مراكش 2006الطبعة األولى 

 التعسؾ فً إنهاء عقد الشؽل، أحكام التشرٌع ومواقؾ الفقه والقضاء : محمد الكشبور

. 1992دراسة مقارنة، مطبعة النجاح الجدٌدة بالدار البٌضاء 

 مطبعة النجاح .نظام تفتٌش الشؽل ، الواقع الحالً وآفاق المستقبل : محمد الكشبور

. 1997الجدٌدة الدار البٌضاء الطبعة األولى 

 ًعقد العمل فً القانون المصري الطبعة الثانٌة، مطابع الهٌبة : محمد جمال الدٌن زك

. 1982المصرٌة العامة للكتاب 

 الطرد التعسفً لألجٌر بٌن التشرٌع والقضاء بالمؽرب الطبعة : محمد سعد جرٌندي

 .2002األولى 

 ًعالقات الشؽل . قانون الشؽل بالمؽرب فً ضوء مدونة الشؽل: محمد سعٌد بنان

 .إنهاء عقد الشؽل، الجزء الثانً المجلد الثانً. الفردٌة، عقد الشؽل

دراسة تحلٌلٌة نقدٌة لمدونة : : عبد العزٌز العتٌقً، محمد الشرقانً، محمد القري الٌوسفً

. 1999 دار النشر الجسور وجدة 1994الشؽل المرتقبة مشروع 
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: األطزٔحاث ٔانزسائم 

 تطبٌق االتفاقٌات الدولٌة للشؽل فً إطار الممارسة المؽربٌة أطروحة : أحمد بودراع

 جامعة محمد الخامس 2002-20012لنٌل الدكتوراه فً القانون العام السنة الجامعٌة 

 .كلٌة العلوم القانونٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة الرباط أكدال

 مفتشٌة الشؽل ودورها فً ضمان الحماٌة العمالٌة، أطروحة لنٌل : صباح كوتو

الدكتوراه فً الحقوق وحدة البحث والتكوٌن فً قانون األعمال جامعة الحسن الثانً 

عٌن الشق كلٌة العلوم القانونٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة الدار البٌضاء موسم 

2003/2004. 

 مسطرة التقاضً فً المادة االجتماعٌة فً القانون المؽربً، : يكمال الود ؼٌر

أطروحة لنٌل الدكتوراه فً الحقوق وحدة قانون األعمال كلٌة الحقوق أكدال الرباط 

 .2006-2005السنة الجامعٌة 

 واقع نظام تفتٌش الشؽل فً المؽرب، رسالة لنٌل دبلوم الدراسات العلٌا : أحمد أزدوفال

المعمقة وحدة البحث والتكوٌن والضمانات التشرٌعٌة فً قانون األعمال المؽربً 

. 2000-1999جامعة محمد األول كلٌة العلوم القانونٌة واالقتصادٌة وجدة موسم 

  رسالة . الحوار االجتماعً ودوره فً حل خالفات الشؽل الجماعٌة:  أنور حداوي

لنٌل دبلوم الدراسات العلٌا المعمقة فً قانون األعمال جامعة محمد الخامس السنة 

 .2002-2001الجامعٌة 

 ًمفتشٌة بٌن المراقبة والمصالحة، تقرٌر لنٌل دبلوم الدراسات العلٌا : بدر الصٌل

المعمقة فً القانون الخاص، وحدة البحث والتكوٌن فً قانون الشؽل والتحوالت 

االقتصادٌة واالجتماعٌة، جامعة الحسن الثانً عٌن الشق كلٌة العلوم القانونٌة 

 .2007-2006واالقتصادٌة واالجتماعٌة الدار البٌضاء السنة الجامعٌة 

 رسالة لنٌل الماستر فً قانون : عالقة متفشٌة الشؽل بالقضاء أي رهان: حسن الحطاب

–جامعة محمد الخامس . ماستر قانون األعمال والمقاوالت. األعمال والمقاوالت

. 2007/2008موسم - الرباط- السوٌسً كلٌة العلوم القانونٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة
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 ًتقرٌر لنٌل دبلوم : دور مفتشٌة الشؽل فً استقرار السلم  االجتماعً: عزٌز أودون

الدراسات العلٌا المعمقة فً القانون الخاص وحدة قانون األعمال جامعة الحسن الثانً 

عٌن الشق كلٌة العلوم القانونٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة الدار البٌضاء السنة الجامعٌة 

1998-1999 .

 ًنزاعات الشؽل الجماعٌة وطرق تسوٌتها السلمٌة فً القانون المؽربً : علً الصقل

 جامعة 1989 -1988أطروحة لنٌل دكتوراه الدولة فً القانون الخاص موسم  والمقارن

.  سٌدي محمد بن عبد هللا كلٌة العلوم القانونٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة بفاس

 ًرسالة . الصلح فً نزاعات الشؽل بٌن القواعد العامة ومدونة الشؽل: فإاد الفارس

 جامعة 2007-2006لنٌل دبلوم الدراسات العلٌا المعمقة فً القانون الخاص موسم 

 .محمد األول كلٌة العلوم القانونٌة واالقتصادٌة وجدة، وحدة عقود وعقار

 جانب المرونة فً عالقات الشؽل وق مدونة الشؽل بحث لنٌل دبلوم : لٌلى بل العافٌة

الدراسات العلٌا المعمقة فً القانون الخاص وحدة التكوٌن والبحث فً قانون المقاولة 

جامعة محمد الخامس أكدال كلٌة العلوم القانونٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة السنة 

 .2008-2007الجامعٌة 

 واقع الصلح فً المادة االجتماعٌة، دراسة نظرٌة وتطبٌقٌة، رسالة لنٌل : محمد أسبول

وحدة البحث والتكوٌن فً قانون العقود -  قانون خاص–دبلوم الدراسات العلٌا المعمقة 

. 2005-2004والعقار، جامعة محمد األول وجدة السنة الجامعٌة 

 مفتشٌة الشؽل كمٌة متدخلة فً عالقات الشؽل رسالة لنٌل دبلوم الدراسات : نادٌة أكاو

كلٌة العلوم القانونٌة _ جامعة محمد الخامس أكدال_ العلٌا المعمقة فً القانون الخاص

.   2007-2006الرباط السنة الجامعٌة . واالقتصادٌة واالجتماعٌة

 

: انًقاالث 

 تنظٌم الصلح فً منازعات الشؽل الفردٌة، ندوة تحت عنوان عقود : إبراهٌم قضا

العمل والمنازعات االجتماعٌة من خالل اجتهادات المجلس األعلى؛ نظمها هذا األخٌر 
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 06 و05بمناسبة الذكرى الخمسٌنٌة لتؤسٌسه بمقر محكمة االستٌناؾ أكادٌر ٌومً 

. 2007ٌولٌوز 

 مفتشٌة الشؽل االختصاصات والفعلٌة، المجلة المؽربٌة لالقتصاد : إدرٌس فجر

 .1994 السنة 22والقانون المقارن عدد 

 دور مفتشٌةالشؽل فً استقرار عالقات الشؽل المجلة المؽربٌة لالقتصاد .أزهور الحر

. 1994 السنة – 22. ع.والقانون المقارن 

 2/3مجلة المرافعة، العدد . دور مفتشٌة الشؽل فً تطبٌق قانون الشؽل: أمانً سعٌد 

  1993ماي 

 الطرق البدٌلة كل نزاعات الشؽل الجماعٌة مجلة المحاكم المؽربٌة عدد : بشرى العلوي

 .2007ٌونٌو - ماي108

  هٌؤة تفتٌش الشؽل من خالل مدونة الشؽل وتشرٌع منظمة الشؽل : حسن صحٌب

. 2006 شتنبر أكتوبر 70الدولٌة المجلة المؽربٌة لإلدارة المحلٌة والتنمٌة العدد 

 دور مفتشٌة الشؽل فً استقرار عالقات الشؽل المجلة المؽربٌة لالقتصاد : زهور الحر

 .1994 السنة 22والقانون المقارن عدد 

 ً3-2دور مفتشٌة الشؽل فً تطبٌق قانون الشؽل مجلة المرافعة العدد : سعٌد لمان -

. 1993ماي 

 ًمقال منشور بالمجلة المؽربٌة " الحصٌلة واآلفاق"مفتشٌة الشؽل: سعٌد لمان ،

.  1994 س 22لالقتصاد والقانون المقارن ع 

 جهاز تفتٌش الشؽل عنصر فعال فً ترسٌخ دعابم السلم االجتماعً : سلٌمان الجابري

 .2002 نونبر 11والرقً بالمقاولة وتدعٌم االستثمار، نشرة اتصال عدد 

 حجٌة محاضر مفتش الشؽل بإنهاء المنازعة االجتماعٌة للصلح: عبد الرزاق لعلج .

ندوة تحت عنوان عقود العمل والمنازعات االجتماعٌة من خالل اجتهادات المجلس 

األعلى نظمها هذا األخٌر  بمناسبة الذكرى الخمسٌنٌة لتؤسٌسه بمقر محكمة االستٌناؾ 

.  2007 ٌولٌوز 06 و05أكادٌر ٌومً 
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 الندوة الثانٌة : دور مفتشٌة الشؽل وأثره على القضاء االجتماعً: عبد العلً اسمٌرس

 .للقضاء االجتماعً

 ًمفتشٌة الشؽل بن جسامة المسإولٌات ومحدودٌة اإلمكانٌات : عبد اللطٌؾ خالف

 .1994 السنة 22المجلة المؽربٌة لالقتصاد والقانون المقارن العدد 

 ندوة قانون الشؽل : دور مفتشٌة الشؽل فً تطبٌق قانون الشؽل المرافعة: لمانً سعٌد

 .1993 ماي 3-2 العدد 1992 أبرٌل 24-23والتنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة أكادٌر 

  2003 السنة 6محمد الدكً تؤمالت فً نظام تفتٌش الشؽل مجلة القصر العدد .

 ًالمالحظات واالقتراحات المطروحة بشؤن إصالح نظام تفتٌش : محمد الشرقان

. 1994 السنة 22المإسسات الشؽل، المجلة المؽربٌة لالقتصاد والقانون المقارن عدد 

 مسطرة الصلح فً نزاعات الشؽل الفردٌة على ضوء مدونة الشؽل : محمد أوزٌان

 الجدٌدة بٌن ضرورات اإلبقاء على السلم االجتماعً وحتمٌات التنمٌة ةالمؽربً

.   مطبعة النجاح الجدٌدة الدار البٌضاء2007 ماي 17العدد : مجلة القصر: االقتصادٌة

 ً2007 ٌونٌو 37مجلة المعٌار العدد : تؤمالت فً أحكام مدونة الشؽل: محمد بلهاشم. 

 مفتشٌة الشؽل بٌن مطرقة تحدٌات العولمة وسندات منهجٌة التهمٌش أٌة : محمد معن

مجلة تصدرها الجمعٌة المؽربٌة : إشكالٌات؟ وأٌة آفاق مستقبلٌة؟   نشرة اتصال 

 .2002 مارس 9. لمفتشً الشؽل ع

 2004مارس /  فبراٌر27 بتارٌخ 151العدد . ةمقال بجرٌدة الصحٌؾ: المصدر 

 الصلح والتحكٌم االختٌاري لحل نزاعات الشؽل الفردٌة، الندوة الثالثة  : ملٌكة بنزاهٌر

. 2004السنة - الرباط-للقضاء االجتماعً نشر دار السالم 

 9: مجلة تصدرها الجمعٌة المؽربٌة لمتشً الشؽل ع: نشرة اتصال: نشر اتصال 

. 2002مارس 

 9: ع. مجلة تصدرها الجمعٌة المؽربٌة لمفتشً الشؽل: نشرة اتصال: نشر اتصال 

. 12 ص 2002مارس 
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 مجلة تصدرها الجمعٌة المؽربٌة لمفتشً الشؽل العدد الثالث عشر ٌناٌر : نشرة اتصال

 مطلعة معارؾ البٌضاء  2004

 5: ع: مجلة تصدرها الجمعٌة المؽربٌة لمفتشً الشؽل: نشرة اتصال: نشرة اتصال 

 1998ٌناٌر 

  ًحول مفتشٌة الشؽل اإلشكا لٌات الحالٌة واألفاق :  الٌوم الدراسً واإلعالم

. 2002 نونبر 10, ع ,المستقبلٌة البٌان العام نشرة اتصال 

 

: انًجالث 

 2004مارس /  فبراٌر27 بتارٌخ 151، العدد ةجرٌدة الصحٌؾ 

  1999 ٌونٌو 19مجلة اإلشعاع عدد .

  2003 السنة 6مجلة القصر العدد .

 مطبعة النجاح الجدٌدة الدار البٌضاء2007 ماي 17العدد : مجلة القصر   .

  2007ٌونٌو - ماي108مجلة المحاكم المؽربٌة عدد. 

  1993. ماي، سنة 2/3مجلة المرافعة، العدد  

  2007 ٌونٌو 37مجلة المعٌار العدد. 

  2006أكتوبر /  شتنبر70المجلة المؽربٌة لإلدارة المحلٌة والتنمٌة العدد .

  1994 السنة 22المجلة المؽربٌة لالقتصاد والقانون المقارن عدد. 

  1998 ٌناٌر 5نشرة اتصال عدد 

  2002 مارس 9نشرة اتصال عدد. 

  2002 نونبر 10عدد ,نشرة اتصال. 

  2002 نونبر 11نشرة اتصال عدد .

  2004 ٌناٌر 13نشرة اتصال العدد. 
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: انُذٔاث 

  2004السنة - الرباط-الندوة الثالثة  للقضاء االجتماعً نشر دار السالم .

  1992السنة - الرباط-الندوة الثانٌة للقضاء االجتماعً، نشر دار السالم. 

  ندوة تحت عنوان عقود العمل والمنازعات االجتماعٌة من خالل اجتهادات المجلس

األعلى نظمها هذا األخٌر  بمناسبة الذكرى الخمسٌنٌة لتؤسٌسه بمقر محكمة االستٌناؾ 

.  2007 ٌولٌوز 06 و05أكادٌر ٌومً 

  العدد 1992 أبرٌل 24-23ندوة قانون الشؽل والتنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة أكادٌر 

 .1993 ماي 2-3
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