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1
 والجهات األبعاد متعدد اهتمام وهو ت،يناالثمان يةبدا مع خصوصا ايركب اهتماما يش الشغلتفت موضوع عرف وقدـ  

 وذلك بالموضوع القانون الفقه اهتمام وهناكالشغل  قانون احترام لضمان يةفعال لئوسا يربتوف تطالب يالت النقابات فهناك
  .نفسها يشالتفت جهاز يموظف اهتمام على عالوة

 1997 اءيضالب الدارالمغربية ب النشر دار مطبعة وأبحاث دراساتالشغل المغربي  قانون :يقيالعت يزالعز عبديراجع:  -
 179 ص

2
 إخبار المؤاجر على بجب أنه على األسبوعية بالراحة المتعلق 1974 يوليوز 21 يرظه مناألول  الفصل أشار كماـ  

 طرف المشغلين الفرنسيين من االجتماعي القانون تطبيق لكن لألجراء، األسبوعية الراحة منح وكيفية بتوقيت الشغل مفتش
 وبالتالي 19 القرف منتصف في أوروبا في انتشرت التي المطلقة االقتصادية ريةالح بادئمب بعيد حد إلى جدا متأثرا كان
 .اوحده بياألور الشغل إلدارة وكامتر كان الشغل قانون تطبيق فإن
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 الفصل االول :

اإلطار القانوني لدور مفتشية 

.التصالحي الشغل  
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 المبحث األول : موقع تسوية نزاعات الشغل ضمن مهام 

 مفتشية الشغل                    
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 المطلب األول : الوظائف المخولة لجهاز مفتشية الشغل
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 المهام القانونية واإلدارية. الفقرة األولى :

 : الوظيفة االستشارية:والأ
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3
على أن "وظائف نظام تفتيش  في الصناعة والتجارة لعمبشأن تفتيش ال 81حيث تنص المادة الثالثة من االتفاقية رقم ـ  

 العمل هي: 
1-  ... 
وسائل االلتزام باألحكام القانونية تقديم المعلومات التقنية والمشورة ألصحاب العمل والعمال المعنيين بشأن أكثر  -2

 فعالية."
 ....".ةحينص وأ إنذار توجيه مفتش العمل"يترك لتقدير :أنه  االتفاقية من نفس  17المادة   من الثانية الفقرة وتضيف 

 : أن على تنصة فالزراعبشأن تفتيش العمل في  129 رقم االتفاقية من 6المادة أما 

  :في الزراعة هي العمل تفتيش وظائف "
 ... -أ

تقديم المعلومات التقنية والمشورة ألصحاب العمل والعمال المعنيين بشأن أكثر وسائل االلتزام باألحكام القانونية  -ب
 فعالية."
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 : الوظيفة الوقائية:ثانيا

 الفقرة الثانية : الوظيفة الرقابية
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 وظيفة المتابعة والمعاقبة :الفقرة الثالثة

                                                           
4
 .الشغل المغربية مدونة من 533المادة ـ  

5
 عماال تستخدم التي جميع المؤسسات يزوروا أن العمل مفتشي على" أنه على تنص القانون السوري من 241المادة ـ  

 ".بها التقيد من يقت على ليكونوا القانون مأحكا تطبيق حسن على ويسهروا رؤسائهم لتعليمات وفقا كانوا فئة أية من
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 الوظيفة التصالحية كأهم الية للتوفيق في نزاعات الشغلالمطلب الثاني : 

                                                           
6
 . 2004 الشغل مدونة من 539 المادة ـ 
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 الصلح في حل نزاعات الشغل بين القواعد العامة  الفقرة األولى :

 ومدونة الشغل.                       
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 الصلح عن طريق مفتش الشغلالفقرة الثانية : 

                                                           
7
شغل، مجلة و مدونة ال العامةالشغل الفردية بين القواعد ندلسي معن: دور الصلح في حل منازعات أـ كمال عبدالوي  

 .4، ص : 2015جنبر منازعات األعمال ، العدد الثامن، د
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8
 العام القانون في الدكتوراه لنيل المغربية أطروحة الممارسة إطار في الدولية للشغل االتفاقيات تطبيق: بودراع أحمدـ  

 304: ص أكدال الرباط واالجتماعية واالقتصادية القانونية العلوم كلية الخامس محمد جامعة 2002-2001 الجامعية السنة
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9
-Ahmed Bouharrou: Le système marocain des relations professionnelles" publications 

REMALD, éditions maghrébines, Casablanca 1997 page 95-96. 
10

 المطبعة 2008 األولى الطبعة يةالجماع الشغل عالقات ي،الثان الجزء الشغل مدونة يف يطالوس : يخالفطيف لال عبدـ  
 .211: ص مراكش يةالوطن الوراقة
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 لمفتشية الشغل. التصالحيةالقيمة القانونية للوظيفة   :المبحث الثاني    

 المطلب األول : موقف الفقه من الوظيفة التصالحية لجهاز تفتيش 

 الشغل.                    

 الفقرة االولى : االتجاه المؤيد لقيام مفتش الشغل بعملية الصلح التمهيدي.

                                                           
11

 مطبعة 2000 مشروع المرتقبة الشغل ومدونة الحالي التشريع ظل في المغربي، دراسة االجتماع القانون: مباركة دنياـ  
 و ما بعدها. 50، ص 2001الجسور، وجدة  النشر دار
12

 . 113 ص 2003 ،6 عدد القصر، مجلة الشغل  تفتيش نظام في تأمالت:  الدكي محمد ـ  
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 الفقرة الثانية : االتجاه الرافض لقيام مفتش الشغل بعملية الصلح التمهيدي.

                                                           
13

 ، 1997 البيضاء الدار الجديدة النجاح مطبعة المستقبل وآفاق الحالي الواقع ،الشغل تفتيش نظام: الكشبور محمد 4ـ  
 . 66 ص
14

 ص 2004 الرباط األمنية مطبعة الشغل، عقد أحكام 65 - 99 رقم القانون الجديدة، الشغل مدونة: الكوري الحاج 5ـ  
198 . 

15
 340 ص. س,م. والمقارن المغربي القانون في السلمية تسويتها وطرق الجماعية الشغل نزاعات:  الصقلي عليـ  

16
 المغربية المجلة ،الشغل مؤسسات تفتيش نظام إصالح بشأن المطروحة واالقتراحات المالحظات:ً  الشرقاني محمدـ  

 107 ص ، 1994 السنة 22 عدد المقارن والقانون لالقتصاد
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 الفقرة الثالثة : االتجاه الوسط.

                                                                                                                                                                                     
17

 .ليها وما 18 ص. س, م الشغل ومدونة العامة القواعد بين الشغل  نزاعات في الصلح:  الفارس فؤادـ  
18

 - Jean Maurice Verdier, Droit du travail 9ème édition Dalloz 1990. p 24. 
19

 السنة 22 عدد المقارن والقانون لالقتصاد المغربية المجلة والفعلية، االختصاصات الشغل مفتشية: إدريس فجر 1ـ  
 . 183 ص ، 1994

20
 والقانون لالقتصاد المغربية المجلة اإلمكانيات، المسؤوليات ومحدودية جسامة بين الشغل مفتشية  :  عبد اللطيف خالفيـ  

 .223 ص ، 1994السنة  22 عدد المقارن
21

مفتش الشغل بين المراقبة والمصالحة، تقرير لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص،  :ـ بدر الصيلي 

 .65، ص 2007-2006جامعة الحسن الثاني عين الشق، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية الدار البيضاء، 
22

ين من بين أعوان تفتيش الشغل، الذين يتوفرون على تجربة ـ هذا الموقف جسده التشريع التونسي بإحداث هيئة للمصلح 

 وخبرة كافيتين، تسند لهم مهمة البحث مع االطراف المعنية، حول الحلول الحبية لتسوية نزاعات الشغل.
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 الفقرة الرابعة : موقفنا من قيام مفتش الشغل بعملية الصلح التمهيدي.

                                                           
23

 1049العدد  ،األخبارجريدة ب مقال منشور ل المغربية،غل على ضوء مدونة الشغـ سارة الحسوني : وظائف مفتش الش

 2016أبريل  15بتاريخ  الصادر
.15، ص 

 



 دور مفتش ية الشغل يف احلد من منازعات الشغل

 سارة الحسوني

 

 27 

 : موقف القضاء من الوظيفة التصالحية لجهاز تفتيش  الثانيالمطلب  

 الشغل.                    

                                                           
24

 18بتاريخ  1025ل في الحد من النزاعات، مقال منشور بجريدة األخبار تحت عدد غ: دور مفتشية الش ـ هشام األعرج 

 . 2016مارس 
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 الفقرة األولى : موقف القضاء من الصلح كاختصاص واقعي.        

                                                           
25

 األعمال قانون ماستر. والمقاوالت األعمال قانون في الماستر لنيل رسالة: رهان أي الشغل بالقضاء متفشة عالقة: الحطاب حسنـ 
،والمقاوالت

  .9ص  2008 و 2007 موسم -الرباط -واالجتماعية واالقتصادية القانونية العلوم كلية السويسي– الخامس محمد جامعة 
26

 .73 و 72 ص. س,م. المستقبل وآفاق الحال الشغل الواقع تفتيش نظام: الكشبور محمد - 2 ـ  



 دور مفتش ية الشغل يف احلد من منازعات الشغل

 سارة الحسوني

 

 29 

                                                           
27
 اإلشعاع بمجلة منشور 622/  97 رقم ياالجتماع ي الملفف 1998 أكتوبر 22 يخبتار القنيطرة ابتدائية عن صادر ـ حكم 

 .181 ص 1999 يونيو 19 عدد
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28

: أوردته 2001/  02/  06 ع ج ا م 2002/  10/  11 في مؤرخ 751 رقم تحت األعلى المجلس عن صادر قرارـ  
- السالم دار نشر ياالجتماع للقضاء الثالثة الندوة الشغل الفردية، نزاعات لحل والتحكيم االختياري الصلح: بنزاهير مليكة
 .150 ص 2004 السنة -الرباط

29
 بمجلة منشور 98/  817 عدد ياالجتماع في الملف 1998 فبراير 6 بتاريخ األعلى المجلس عن صادر قرارـ  

 128 ص 1999 يونيو 19 عددال اإلشعاع
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 : موقف القضاء من الصلح كاختصاص قانوني. الثانيةالفقرة         
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30

 من مدونة الشغل على ما يلي : 532نصت المادة ـ  

  :باألعوان المكلفين بتفتيش الشغل المهام التالية تناط"

1-   ... 

 .إجراء محاوالت التصالح في مجال نزاعات الشغل الفردية -4
و يكون لهذا  ،يحرر في شأن هذه المحاوالت محضر يمضيه طرفا النزاع، ويوقعه بالعطف العون المكلف بتفتيش الشغل 

 ."هفالمحضر قوة اإلبراء في حدود المبالغ المبنية 
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31

 الشغل عالقات) يالمجلد الثان يالثان الجزءالشغل  مدونة ضوء يفالشغل المغربي  قانون : يبنان يدسع محمد -ـ  
مطبعة النجاح الجديدة بالدار البيضاء طبعة  ،الشغل، التعويضات عند إنهاء عقد الشغل( عقد إنهاء الشغل، عقد ية:الفرد

 وما بعدها.  1363 ص 2007
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 الفصل الثاني :

تدخل مفتشية الشغل في تسوية 

التي تحد من هذا  النزاعات والصعوبات

 التدخل

                                                           
32
ص  2013دار السالم للنشر والتوزيع بالرباط الطبعة األولى  أحمد حميوي : الوسيط في قانون الشغل المغربي، :ـيراجع 

 و ما بعدها 529
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 المبحث األول : تدخل مفتشية الشغل في تسوية النزاعات 

 الفردية والجماعية.                   
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 المطلب األول : دور مفتشية الشغل في تسوية النزاعات 

 .الفردية ونجاعتها                   

   لفقرة األولى : دور مفتشية الشغل في تسوية النزاعاتا

 الفردية                   

                                                           
33

 و 7 ص ،2004 السنة الرباط، القلم دار مطبعة"للشغل الجديدة لمدونة وفقا الجماعية الشغل نزاعات"بوهرو:  أحمدـ  
8. 

34
والذي ينص على : " تختص المحكمة االبتدائية...بالنظر في جميع  1974يوليوز  15ـ الفصل الخامس من ظهير  

الدعاوى طبقا للشروط المحددة بمقتضى قانون المسطرة المدنية أو قانون المسطرة الجنائية أو نصوص خاصة عند 

 االقتضاء..."
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35

لنيل الدكتوراه في الحقوق جامعة الحسن طروحة ورها في ضمان الحماية العمالية، أـ صباح كوتو : مفتشية الشغل ود 

 . 244ص السنة الجامعية الدار البيضاء، القتصادية واالجتماعية بالثاني عين الشق، كلية العلوم القانونية وا
36

ـ الخالف الفردي في الشغل هو كل خالف يقوم بين االجير أو العامل المتدرب من جهة أو مشغله من جهة أخرى  

الشغل، إلخالل احدهما بالتزام من االلتزامات المحددة في العقد أو لخرقه أو عدم امتثاله لنص قانوني أو  بمناسبة تنفيذ عقد

 تنظيمي أو اتفاقي بما يسبب الضرر للطرف االخر.
37

 مراكش، الوطنية والوراقة المطبعة ، 2001 األولى الطبعة الفردية، عالقات الشغل في الوسيط:  اللطيف خالفي عبدـ  
 95 ص
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38

 ،الجديدة بالربط مكتبة المعارف 99 - 65 قانون مدونة الشغل وفق االجتماعي المغربي القانون: العتيقي العزيز عبدـ  
 .142 ص 2005 طبعة

39
 ؛ مقال منشورةيدالجدالشغل المغربية  مدونة ضوء على يةالفردالشغل  نزاعات يف الصلح مسطرة: نياأوز محمدـ  
 . 113 ص (2007 ماي) عشر السابع العدد القصر مجلةب
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 الفقرة الثانية : فعالية جهاز تفتيش الشغل في حل النزاعات 

 الفردية                    

                                                           
40

مجلة القضاء والتشريع، ب مقال منشور : المصالحة والوساطة والتحكيم في النزاعات الشغلية،ـ فاطمة الزهراء بن محمود 

 . 14، ص 2002بريل ، أ 4العدد 
41

المدرسة ب العالية، بحث لنيل دبلوم السلك ـ رزوق يوسف : تفتيش الشغل بالمغرب بين مهمة المراقبة ودور المصالح 

 .140، ص 1995-1994 السنة الوطنية لإلدراة بالرباط
42

، ص ؛ المرجع السابقـ علي الصقلي : نزاعات الشغل الجماعية وطرق تسويتها السلمية في القانون المغربي والمقارن 

344. 
43

 .239، ص م س : مفتشية الشغل ودورها في ضمان الحماية العمالية  ـ صباح كوتو 
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 المطلب الثاني : دور مفتشية الشغل في تسوية النزاعات 

 .ونجاعتهاالجماعية                       

 الفقرة األولى : دور مفتشية الشغل في تسوية النزاعات 

 للشغل الجماعية                    
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من مدونة الشغل على أنه " لتحديد المنظمة النقابية األكثر تمثيال على الصعيد الوطني، يتعين  425تنص المادة  حيث - 44
 األخذ بعين االعتبار ما يلي:

 % على األقل من مجموع عدد مندوبي األجراء المنتخبين في القطاعين العمومي والخاص؛6الحصول على  -

 االستقالل الفعلي للنقابة؛ -

 قدرة التعاقدية للنقابة.ال -

 لتحديد المنظمة النقابية األكثر تمثيال على مستوى المقاولة أو المؤسسة، يتعين األخذ بعين االعتبار ما يلي:

 % على األقل من مجموع عدد مندوبي األجراء المنتخبين على صعيد المقاولة أو المؤسسة؛35الحصول على نسبة  -

  القدرة التعاقدية للنقابة." -
45

 وآراء والقضاء التشريع أحكام ضوء في مقارنة دراسة الجماعية الشغل عالقات في الوسيط" خالفي، اللطيف عبدـ  
 .18 إلى 15 من ص المرجع السابق ،"الفقه
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 ،2006 لسنة ولىاأل الطبعة ؛"ةالجماعي الشغل عالقة الثاني الجزء الشغل مدونة في الوسيط" الفي:خ طيفلال عبد8ـ  
 .27 الصفحة



 دور مفتش ية الشغل يف احلد من منازعات الشغل

 سارة الحسوني

 

 44 



 دور مفتش ية الشغل يف احلد من منازعات الشغل

 سارة الحسوني

 

 45 

                                                           
47

 ـ محمد المعاشي : اآلليات القانونية لفض النزاعات الجماعية مقال منشور بالموقع االلكتروني التالي :  

3391.html-http://hibapress.com/details  2016ماي  14تاريخ زيارة الموقع 
48

 ميت ،الشغل مدونة يف ايهعل المنصوص يةالبرق إلى فباإلضافة ،تختلف االستدعاء طرق أن الواقع يثح من هرويظ ـ  
 .ينالنقاب ينالممثل أو األجراء مندوب طيق عن أو الفاكس أو يق الهاتفطر عن كذلك االستدعاء

49
للجنة اإلقليمية أمام ا: " إذا استدعي أحد األطراف بصفة قانونية للمثول من مدونة الشغل أنه 583جاء في الفصل  لقدـ  

، أو أمام اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة، أو أمام الحكم أو أمام الغرفة التحكيمية في حالة إجراء بحث للبحث والمصالحة

تكميلي ولم يحضر من غير أن يكون لديه عذر مقبول ودون أن ينيب عنه ممثال قانونيا، فإن رئيس اللجنة المعنية أو الحكم، 

 يرا في الموضوع، ويوجه إلى الوزير المكلف بالشغل الذي يحيله إلى النيابة العامة. "يحرر تقر
50
الفة مخ درهم عن 20000و  10000: "يعاقب بغرامة تتراوح ما بين من نفس المدونة أنه 585ـ جاء في المادة  

 ".584و  582مقتضيات المادتين 

http://hibapress.com/details-3391.html
http://hibapress.com/details-3391.html
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 ات الفقرة الثانية : فعالية دور مفتشية الشغل في تسوية النزاع

 الجماعية                    

                                                           
51

 .277الوسيط في مدونة الشغل، عالقات الشغل الجماعية، الجزء الثاني، م س، ص  ـ عبد اللطيف خالفي : 
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 .مفتشية الشغل في النزاعاتالمبحث الثاني : الصعوبات التي تحد من تدخل 

 المطلب األول : محدودية التعاون بين مفتشية الشغل 

 .والقضاء                    
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 الفقرة االولى : المحدودية على مستوى الصلح التمهيدي.

                                                           
52

 و/ 8/  740 84/  739 و 87/  738 عدد الملفات في بريلأ 06 في البيضاء يةابتدائ عن صادرة أحكام أربعة -ـ  
 :مقاله في يالدين الكتان عز أوردها 87/  741

- Transaction et droit social, Revue Marocaine de droit et d'économie du développement N° 

22 Année 1990  ,p 54. 
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المحضر في مفهوم المادة السابقة هو الوثيقة المكتوبة التي يحررها ضابط الشرطة  حيث ينص هذا الفصل على أنه " - 53

 قام به من عمليات ترجع الختصاصه. القضائية أثناء ممارسة مهامه و يضمنها ما عاينه أو ما تلقاه من تصريحات أو ما

دون اإلخالل بالبيانات المشار إليها في مواد أخرى من هذا القانون أو في نصوص خاصة أخرى، يتضمن المحضر 

خاصة اسم محرره وصفته ومكان عمله وتوقيعه، ويشار فيه إلى تاريخ وساعة إنجاز اإلجراء وساعة تحرير المحضر إذا 

 اإلجراء. كانت تخالف ساعة إنجاز

يتضمن محضر االستماع هوية الشخص المستمع إليه ورقم بطاقة تعريفه عند االقتضاء، وتصريحاته واألجوبة التي يرد 

 بها عن أسئلة ضابط الشرطة القضائية.

 إذا تعلق األمر بمشتبه فيه، يتعين على ضابط الشرطة القضائية إشعاره باألفعال المنسوبة إليه.

المصرح تصريحاته أو تتلى عليه، ويشار إلى ذلك بالمحضر ثم يدون ضابط الشرطة القضائية اإلضافات أو  يقرأ

 التغييرات أو المالحظات التي يبديها المصرح، أو يشير إلى عدم وجودها.

يده.  يوقع المصرح إلى جانب ضابط الشرطة القضائية على المحضر عقب التصريحات وبعد اإلضافات ويدون اسمه بخط

 وإذا كان ال يحسن الكتابة أو التوقيع يضع بصمته ويشار إلى ذلك في المحضر.

 يصادق ضابط الشرطة القضائية والمصرح على التشطيبات واإلحاالت.

 " يتضمن المحضر كذلك اإلشارة إلى رفض التوقيع أو اإلبصام أو عدم استطاعته، مع بيان أسباب ذلك.
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 الفقرة الثانية : محدودية تنظيم الصلح في حالة الفصل 

 التعسفي                  
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 المطلب الثاني : حدود تدخل مفتش الشغل في المصالحة.



 دور مفتش ية الشغل يف احلد من منازعات الشغل

 سارة الحسوني

 

 53 

 .األولى : تعدد مهام مفتش الشغلالفقرة 
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 .الفقرة الثانية : غياب سياسة واضحة لعمل مفتشية الشغل

 .الفقرة الثالثة : على مستوى زيارات التفتيش
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 لذعائر الخاصة بتفتيش الفقرة الرابعة : على مستوى هزالة ا

 .الشغل                     
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