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 :مقدمة
   ٌعتبر الشؽل من أهم حقوق اإلنسان، بل هو ٌؤتً مباشرة من حٌث األهمٌة 

لٌس اإلنسان فقٌرا ألنه ال " المباشرة بعد الحق فً الحٌاة، وقد قال مونتسكٌو فً هذا الصدد 

"ٌملك شٌبا،ولكن ألنه ال ٌشتؽل 
1

 .

         وقد ورد فً كتاب هللا عز وجل، مجموعة من اآلٌات فً موضوع العمل، فٌقول 

" وقل اعملوا فسٌرى هللا عملكم ورسوله والمإمنون:" سبحانه وتعالى 
2
. 

وأن لٌس لإلنسان إال ما سعى وأن سعٌه سوؾ ٌرى، ثم ٌجزاه :" وٌقول أٌضا 

" الجزاء األوفى 
3

إن هللا ٌحب العبد المحترؾ :" ، وٌقول الرسول صلى هللا علٌه وسلم 

"وٌكره العبد البطال
4

 .

       وٌبقى للعمل فً حقل قانون الشؽل معنى خاص، حٌث ٌمكن تعرٌفه بالجهد الذي ٌبذله 

اإلنسان بمقتضى اتفاقه مع المشؽل ، إذن فالعمل هو ذلك الجهد العقلً أو البدنً الذي ٌبذله 

اإلنسان بمقتضى اتفاق مع الؽٌر، فً مجال النشاط المهنً المشروع بعوض معٌن مشروع، 

لمصلحة هذا الؽٌر وتحت أمره وإشرافه أو من ٌنوب عنه، لمدة معٌنة أو إلنجاز شًء 

معلوم، وال تهم نوعٌة الجهد البدنً والعقلً، وال ماله وال نوعٌة العوض عنه فً تكٌٌفه أنه 

عمل بالمعنى القانونً، طالما هو مبذول من قبل العامل لمصلحة الؽٌر، أي صاحب العمل، 

ألن القانون ٌقصر معنى العمل المشمول به فً األصل على العامل األجٌر 
5

 . 

 

وال شك أن هذا الحق ما فتا ٌحتل الصدارة ضمن مطالب المنظمات النقابٌة، حتى 

ارتقى إلى مصاؾ الحقوق الدستورٌة، بل إلى مستوى الحق الدولً، مع صدور اإلعالنات 

. والمواثٌق الدولٌة المتعلقة بحقوق الطبقة الشؽٌلة وحقوق اإلنسان عامة 

                                                 
1
 «  un homme n’est pas pauvre parcequ’il n’a rien mais parce qu’il ne travail pas … » 

Farid El Bacha «  le droit au travail » thèse pour l’obtention du doctorat d’état en droit , université Mohamed V, 

Faculté des sciences juridiques économique et sociales, Rabat, Novembre 2001, page 18. 
2
 .105عٕسح انزٕثخ، اٜٚخ -  

3
. 41-40-39عٕسح انُغى، اٜٚبد ، -  

4
طؾٛؼ انجخبس٘ -  

5
، أؽشٔؽخ نُٛم انذكزٕساِ فٙ انمبٌَٕ انخبص، عبيؼخ "ئشكبنٛخ يًبسعخ انؾك فٙ انشغم ػهٗ ػٕء لبٌَٕ انشغم انًغشثٙ:" انًؾًٕد٘ فشٚذح -  

. 3 ،ص  2001-2000، يؾًذ انخبيظ، كهٛخ انؼهٕو انمبََٕٛخ ٔاالعزًبػٛخ ٔااللزظبدٚخ، أكذال ، انشثبؽ 
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        وإذا كانت دساتٌر العدٌد من الدول، قد نصت على الحق فً التشؽٌل واعتبرته أحذ 

الحقوق األساسٌة للمواطنٌن، ومنها الدستور المؽربً فً فصله الثالث عشر، الذي قضى 

،إال أنه ٌبدوا على مستوى الواقع وفً " التربٌة والشؽل حق للمواطنٌن على السواء  ":بؤن 

ظل االقتصاد اللٌبرالً، أن هذا الحق ال ٌقابله التزام الدولة أو المشؽل بتوفٌر الشؽل لكل 

طالب له، وبالخصوص فً الوقت الحاضر حٌث تقلصت إمكانٌة الدولة الحدٌثة فً 

 كما هو الحال بالنسبة للمؽرب الذي عرؾ ألول مرة فً تارٌخه برنامجا –التوظٌؾ 

- للمؽادرة الطوعٌة وذلك بهدؾ التقلٌص من كتلة األجور التً ٌعتبرها البعض معٌقة للتنمٌة

عقب انسحابها من القطاعات اإلنتاجٌة تاركة المبادرة للخواص
6

 .

 عن التدخل فً سوق الشؽل من – على الخصوص –        بقدر ما أن الدولة مسإولة 

أجل تنظٌمه ،ومراقبته لتحقٌق التوازن بٌن الطلب والعرض من جهة، هذا فضال عن أنها 

تظل مسإولة أٌضا عن توفٌر المناخ االقتصادي المناسب لخلق أكبر عدد ممكن من فرص 

. الشؽل وإنعاش التشؽٌل عموما

        وفً هذا السٌاق توجه المشرع المؽربً، حٌث عمل على خلق أجهزة تتكلؾ بتنظٌم 

الشؽل والقٌام بدور الوساطة، وقد كانت الوساطة فً التشؽٌل قبل صدور مدونة الشؽل 

محتكرة من طرؾ الدولة، عن طرٌق مكاتب التشؽٌل العمومٌة، والتً تؤسست طبقا لظهٌر 

، وقد تمٌزت هذه المكاتب بمجانٌتها، إال أن هذا االحتكار لٌس قطعٌا ذلك 1921 شتنبر27

أن المشرع أجاز لبعض المكاتب تعاطً مهمة الوساطة بمقابل، وذلك فً المٌدان الفنً 

، ولبن كانت هذه الوساطة بعوض، فإن ذلك ال ٌعنً 1945 ٌونٌو 30استنادا إلى ظهٌر 

. تحدٌد المقابل بصفة حرة ولكن وفق نسب مبوٌة ترتفع تبعا لمدة العمل 

    

  كما أجاز القانون خروجا عن االحتكار المخصص للدولة، فً مٌدان مكاتب 

التشؽٌل إمكانٌة قٌام الصحافة للقٌام بدور الوساطة، ولكن ذلك وفق قٌود فرضها المشرع 

حٌث ورد فً فصله .  والمتعلق باستخدام األجٌر وفسخ عقدة عمله1940 ماٌو 7فً ظهٌر 

. الثالث المنع التام من ذكر اسم، أو عنوان الطرفٌن سواء كان طالبا للعمل أو عارضا له

                                                 
6
سعبنخ نُٛم دثهٕو انذساعبد انؼهٛب انًؼًمخ فٙ انمبٌَٕ انخبص،  " 2010دٔس انزششٚغ ٔانمؼبء فٙ ؽًبٚخ ؽك انشغم فٙ أفك :" َٕٚظ انؼٛبشٙ-  

. 1 ،ص 2006 – 2005عبيؼخ يؾًذ انخبيظ كهٛخ انؼهٕو انمبََٕٛخ ٔاالعزًبػٛخ ٔااللزظبدٚخ، انشثبؽ ،  
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  وبالرؼم من احتكار مكاتب التشؽٌل للقٌام بتنظٌم سوق الشؽل، فإننا مع ذلك نجد 

مرفقا آخر عمومٌا تعطى له نفس الصالحٌات ، ولكن فً إطار ضٌق حٌث ٌمكنها القٌام 

 1977 أكتوبر 8بذلك فً المناطق التً ال توجد بها مكاتب التشؽٌل، وبصدور مرسوم 

المتعلق بتطبٌق الظهٌر الصادر بنفس التارٌخ والمتعلق بتعهد البناٌات وتخصٌص مساكن 

للبوابٌن فً البناٌات المعدة للسكن، أصبح بإمكان السلطة المحلٌة تقبل عروض المناصب 

. الخاصة ببوابً أو متعهدي البناٌات

 les ) تم إحداث مراكز اإلرشاد والتوجٌه من أجل التشؽٌل 1993          وبتارٌخ 

ciopes) وهً مإسسات عمومٌة تابعة لوزارة التشؽٌل، والتً حاولت تجاوز الفشل الذي ،

عرفته مكاتب التشؽٌل العمومٌة، والتً ظلت مقتصرة على تلقً طلبات الشؽل الخاصة 

بحاملً شهادة البكالورٌا، زابد سنتٌن مضافتٌن من الدراسة العلٌا، وأال ٌقل سن المرشح عن 

.  سنة كما ظلت منحصرة فً المدن الكبرى فقط 35

          كما سادت قبل صدور مدونة الشؽل عقد المقاولة من الباطن، والمتعلق بتورٌد الٌد 

 وخلق 98والذي ألؽً بموجب مشروع " المساومة بؤجور العمال" العاملة أو ما ٌعرؾ ب 

". بمقاوالت التشؽٌل المإقت" قناة جدٌدة للتشؽٌل سمٌت 

،تم إحداث مجلس أعلى 1967 ؼشت 14          وبصدور المرسوم الملكً المإرخ فً 

للٌد العاملة، والذي كان ٌعهد إلٌه بإبداء الرأي فً قضاٌا التشؽٌل على المستوى الوطنً، 

بخالؾ اللجان المحلٌة للٌد العاملة، والتً كانت مهامها منحصرة فً حدود االختصاص 

المحلً التابع للعمالة أو اإلقلٌم، وبالرؼم من هذا التنوع الذي عرفه المشرع المؽربً، إال 

. أن هذه األجهزة  لم تقم بالدور الذي كان ٌنتظر منها 

ومواكبة للتطور الحاصل فً مختلؾ المجاالت لم ٌكن للمؽرب فً هذا الصدد سوى 

االنخراط فً تٌار العولمة، وهو األمر الذي حتم علٌه القٌام بمجموعة من اإلصالحات 

. القانونٌة والمإسساتٌة 

        وفً إطار التزاماتها الدولٌة، فً مٌدان التنمٌة واحترام الحقوق األساسٌة لألجراء، 

سعت بالدنا إلصالح ومراجعة تشرٌعها االجتماعً وفق مقاربة ومنهجٌة توافقٌة، من خالل 

إقرار مدونة شؽل جدٌدة مرنة وعصرٌة تحفز االستثمار المدر للثروات ومناصب الشؽل، 
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وتسعى لتحقٌق العدالة االجتماعٌة والتوازن فً عالقات الشؽل وضمان الحقوق األساسٌة 

. لألجراء، مما ٌساعد على إنجاز وتحقٌق التطور االقتصادي واالجتماعً

        ومن جهة أخرى، سعت وزارة التشؽٌل والتكوٌن المهنً فً مٌدان التشؽٌل إلى 

مبادرات " اتخاذ التدابٌر الالزمة بتشاور مع كافة الفاعلٌن ومساهمتهم فً إطار برنامج 

، وٌجري حالٌا إنجاز ثالثة "التشؽٌل إلى إدماج الشباب حاملً الشهادات فً الحٌاة المهنٌة

: برامج نموذجٌة وٌتعلق األمر ب 

 

 باحث 105.000الذي ٌهدؾ أساسا إلى تسهٌل إدماج " إدماج " برنامج : أوال 

 .عن شؽل 

 والذي ٌضمن تكوٌنا مالبما لفابدة الشباب حاملً " تؤهٌل"برنامج : ثانٌا

 .الشهادات بشكل ٌسهل ولوجهم سوق الشؽل

 وٌستهدؾ للشباب حاملً الشهادات الباحثٌن عن " مقاولتً" برنامج : ثالثا

 .إحداث مقاوالتهم الخاصة

 

 :       إن دعم إحداث هذه المقاوالت له هدؾ مزدوج

 اإلدماج المباشر ألصحاب هذه المشارٌع: أوال . 

 إحداث مناصب شؽل جدٌدة لها :ثانٌا . 

 

ولعل إنجاز هذه البرامج ٌستند على شبكة من الفاعلٌن العمومٌٌن والخواص، هناك 

أوال الوكالة الوطنٌة للتشؽٌل والكفاءات التً تقوم بدور الوساطة فً التشؽٌل فً إطار العقد 

المبرم بٌنها وبٌن الدولة، وإلى جانب الوكالة الوطنٌة للتشؽٌل هناك وكاالت التشؽٌل 

الخصوصٌة دون أن نؽفل الدور الحاسم الذي ٌلعبه النظام البنكً فً عملٌة تموٌل 

. ومصاحبته للمشارٌع المختارة

ولعل موضوع بحثنا المتعلق بالوساطة فً التشؽٌل وما له من أهمٌة ٌقتضً          

التطرق إلى مختلؾ المإسسات التً تقوم بدور الوساطة على ضوء التشرٌع المؽربً، 
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ومعرفة مدى تدخل هذه المإسسات، وبمعنى آخر دور هذه المإسسات فً إنعاش التشؽٌل 

والتطرق إلى مختلؾ الضمانات الممنوحة لألجراء، باعتبارهم الطرؾ الضعٌؾ فً 

عالقات الشؽل كما هو معروؾ، ولن ننسى التطرق إلى القٌود التً ترد على مختلؾ هذه 

. المإسسات وذلك انطالقا من التطرق إلى األجهزة المكلفة بمراقبة سوق الشؽل

         ولعل بحثنا هذا ال ٌستقٌم إال بمقارنة مختلؾ هذه المقتضٌات بالتشرٌعات المقارنة، 

خصوصا التشرٌع الفرنسً، باعتباره الشرٌعة العامة لمختلؾ القوانٌن المؽربٌة والتشرٌع 

. العربً كذلك، وخصوصا القانون المصري، والجزابري والتونسً، واللٌبً

         ولنخلص فً األخٌر إلى موقعة التشرٌع المؽربً ضمن التشرٌعات المقارنة، وإن 

. صح التعبٌر مدى مالبمة التشرٌع المؽربً للتشرٌع المقارن

          إذن فاإلشكالٌة التً ٌطرحها هذا الموضوع هو دور هذه المإسسات فً إنعاش 

التشؽٌل ؟ ومدى مالبمتها للتشرٌعات المقارنة؟ وما هً القٌود المفروضة على هذه 

المإسسات وبمعنى أصح، ما هً الضمانات القانونٌة الممنوحة لألجراء أو لطالبً الشؽل 

إن صح التعبٌر ؟ 

          هذا ما سنحاول اإلجابة عنه من خالل استقراء وتحلٌل النصوص القانونٌة الواردة 

  .فً التشرٌع المؽربً للشؽل والتشرٌعات المقارنة

 

 

 

: وهكذا ارتؤٌنا تقسٌم هذه الدراسة إلى فصلٌن 

 

  .قدرة األجهزة العمومٌة على تنظٌم ومراقبة سوق الشغل :  الفصل األول

 

. دور المؤسسات الخصوصٌة فً القٌام بالوساطة: الفصل الثانً
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 :قدرة األجهزة العمومٌة على تنظٌم ومراقبة سوق الشغل : الفصل األول

 

        ٌعتبر استخدام األجراء عامال هاما وحاسما، فً تحدٌد قدرة المجتمع على استؽالل 

. موارده المادٌة والبشرٌة ، وعلى إنتاج السلع، وتقدٌم الخدمات، وتحقٌق أهداؾ التنمٌة
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ولألجهزة المكلفة بالوساطة أهمٌة كبٌرة ودور فعال فً هذا المجال، من خالل 

سعٌها للوصول إلى أفضل تنظٌم ممكن لسوق العمل، وهً تقوم بدورها فً المواءمة بٌن 

المعروض من األجراء والطلب علٌهم
7

 .

ولبن كانت قنوات التشؽٌل العمومٌة، من بٌن القنوات التً تقوم بدور الوساطة فً 

مٌدان الشؽل ، فإن هناك أجهزة عمومٌة أخرى مكلفة بمراقبة سوق الشؽل ،سواء على 

. المستوى الوطنً ،أو على المستوى الجهوي 

فما هً األجهزة العمومٌة المكلفة بالقٌام بدور الوساطة ؟ ومدى تدخلها فً تنظٌم 

"وإنعاش سوق الشؽل 
8

وما هً أهم الضمانات التً ٌوفرها المشرع المؽربً والقانون . 

المقارن من أجل حماٌة األجراء ؟ 

انطالقا من مختلؾ هذه التساإالت، سوؾ نحاول تقسٌم هذا  الفصل إلى ثالث 

إلى قنوات التشؽٌل العمومٌة كمإسسة  (المبحث األول )مباحث محاولٌن التطرق فً 

. وسٌطة، ومحدودٌة الدور الذي تقوم به  على مستوى القانون المؽربً والقانون المقارن 

إلى دور األجهزة العمومٌة فً مراقبة سوق الشؽل فً  (المبحث الثانً )لنتطرق فً 

. القانون المؽربً والقانون المقارن

ولن ننسى التطرق إلى بعض القواعد المنظمة والخاصة ببعض األجراء فً 

  . (المبحث الثالث)

  : وو األألجهز العمممية  ف  تنيي   مو اللغغ  : المبحث األول         

تهدؾ قنوات التشؽٌل العمومٌة إلى تنظٌم سوق الشؽل، عبر قٌامها بمهمة الوساطة 

. بٌن عارضً الشؽل وطالبٌه داخل سوق الشؽل 

                                                 
7
 .3، ص 1989انطجؼخ األٔنٗ  "(َظشح ػشثٛخ  )يكبرت االعزخذاو ٔدٔسْب فٙ رُظٛى عٕق انؼًم " يُظٕسا ئثشاْٛى انؼضٕو -  

8
يإعغخ انؾٕاس االعزًبػٙ كأداح إلَؼبػ انًمبٔنخ فٙ انمبٌَٕ انًغشثٙ ٔانمبٌَٕ " ٚذ٘ انًخزبس ٔنذ يؾًذ انًظطفٗ انؼبنى ط-  

ثؾش نُٛم دثهٕو انذساعبد انؼهٛب انًؼًمخ فٙ انمبٌَٕ انخبص، عبيؼخ يؾًذ انخبيظ ،كهٛخ انؼهٕو انمبََٕٛخ ٔاالعزًبػٛخ " انًٕسٚزبَٙ 

. 131 ، ص 2006 – 2005ٔااللزظبدٚخ، أكذال،انشثبؽ ، 
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       وبالرؼم من اتجاه مدونة الشؽل نحو خوصصة هذه القنوات، فقد أحدثت الوكالة 

 (المطلب األول) وهو ما سنحاول التفصٌل فٌه فً .الوطنٌة إلنعاش التشؽٌل والكفاءات 

وبالرؼم من إلؽاء مكاتب التشؽٌل العمومٌة على المستوى الوطنً، فهً تلعب دورا كبٌرا 

فً تنظٌم سوق الشؽل على مستوى التشرٌعات المقارنة ،ولن ننسى التطرق إلى دور 

. (المطلب الثانً  )السلطة المحلٌة فً 

  :الوكالة الوطنٌة إلنعاش التشغٌل والكفاءات : المطلب األول

 les )بعد أن سادت تجربة مراكز اإلرشاد والتوجٌه من أجل التشؽٌل 

C.I.O.P.E.S) والتً ظلت منحصرة فً المدن الكبرى فقط ، .

ارتؤى المشرع أن ٌخلق جهازا بدٌال تنضاؾ إلٌه مهام أخرى توسع من نطاق 

 )تدخالته فً سوق الشؽل، وٌتعلق األمر بالوكالة الوطنٌة إلنعاش التشؽٌل والكفاءات 

L'A.N.A.P.E.C )، وهو نفس التوجه الذي تبناه المشرع الفرنسً من خالل إحداثه 

على عكس التشرٌعات العربٌة خصوصا التشرٌع .(.L'A.N.P.E)للوكالة الوطنٌة للتشؽٌل 

المصري، والجزابري والتونسً، واللٌبً، التً تقتصر فقط على مكاتب االستخدام العمومٌة 

. سنتطرق إلٌها بتفصٌل فً المطلب الثانً

فما هً إذن كٌفٌة تكوٌن هذه الوكالة فً التشرٌع المؽربً والتشرٌع الفرنسً ؟ 

وما هً أهم صالحٌات هذه الوكالة فً إنعاش التشؽٌل ؟ 

 :تكوٌن الوكالة الوطنٌة إلنعاش التشغٌل :الفقرة األولى

أحدثت هذه الوكالة تحت اسم الوكالة الوطنٌة إلنعاش التشؽٌل والكفاءات، بمقتضى          

.  القاضً بإنشاء الوكالة الوطنٌة للتشؽٌل51-99 بتنفٌذ القانون رقم 2000 ٌونٌو 5ظهٌر 
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 18أما الوكالة الوطنٌة للتشؽٌل الفرنسٌة، فقد أحدثت بموجب القانون الصادر فً 

2005ٌناٌر 
9

 .

وتعتبر الوكالة الوطنٌة إلنعاش التشؽٌل والكفاءات مإسسة عمومٌة، تتمتع 

بالشخصٌة المعنوٌة واالستقالل المالً، وتتوفر على مجلس إدارة، ولجنة للدراسات، وتتم 

إدارتها من طرؾ مجلس إداري، ٌتكون من ممثلٌن عن إدارات مختلفة ومعٌنٌن لمدة أربع 

. سنوات

أما عن الوكالة الوطنٌة للتشؽٌل الفرنسٌة، فهً كذلك مإسسة عمومٌة وتزاول 

. مهامها بموجب ترخٌص تحصل علٌه من الوزارة المكلفة بالشؽل

ولعل إحداث هذه الوكالة ومساٌرة المشرع المؽربً للقانون الفرنسً، ٌعتبر تقدما 

. بالنظر إلى التشرٌعات العربٌة المقارنة التً تقتصر فقط على مكاتب االستخدام

فما هً أهم صالحٌات هذه الوكالة؟ 

  :صالحٌات الوكالة الوطنٌة إلنعاش التشغٌل : الفقرة الثانٌة 

تختلؾ المهام التً أنٌطت بالوكالة الوطنٌة إلنعاش التشؽٌل والكفاءات، إلى مهام  

ترمً باألساس على المساهمة فً تنظٌم، وتنفٌذ برامج إنعاش التشؽٌل
10

 .

 وربط الصلة بٌن احٌث تقوم بالبحث عن عروض العمل لدى المشؽلٌن، وجمعه

. العرض والطلب فً مجال العمل

وكذلك تقوم الوكالة بتقدٌم المساعدة والنصح للمشتؽلٌن من أجل تحدٌد حاجٌاتهم من 

الكفاءات
11

، على هإالء بالمقابل تقدٌم جمٌع المعلومات الضرورٌة للوكالة ألداء مهامها 

                                                 
9
  - Michel Despax «  le droit du travail » sixième édition ,octobre 1986,imprimerie des presse 

universitaire de France, p 33. 
10

أؽشٔؽخ نُٛم انذكزٕساِ انذٔنخ فٙ انؾمٕق ، " رُظٛى ػاللبد انشغم ػٍ ؽشٚك انًفبٔػخ انغًبػٛخ:" ٔفبء ثُفؼٕل انًغذٔثٙ  -  

. 43، ص 2007-2006انغضء األٔل، عبيؼخ يؾًذ انخبيظ ،أكذال،  كهٛخ انؼهٕو انمبََٕٛخ ٔاالعزًبػٛخ االلزظبدٚخ، انشثبؽ ،
11

ثؾش نُٛم دثهٕو انذساعبد انؼهٛب انًؼًمخ فٙ " انفظم انًجشس نألعشاء أٚخ ؽًبٚخ العزمشاس ػاللبد انشغم انفشدٚخ:" خبنذ صساثكخ -  

ٌ انشغم ٔانزؾٕالد االلزظبدٚخ ٔاالعزًبػٛخ ، عبيؼخ انؾغٍ انضبَٙ ، ػٍٛ انشك، كهٛخ انؼهٕو انمبََٕٛخ ٔاالعزًبػٛخ ٔااللزظبدٚخ ، لبَٕ

 .2، ص 2007 – 2006انذاسانجٛؼبء ،  
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وكذا إرشاد وتوجٌه المقاولٌن الشباب فً تنفٌذ مشارٌعهم االقتصادٌة ، . على أحسن وجه

وتعمل كذلك هذه الوكالة على إرشاد المشؽلٌن فً تشخٌص حاجاتهم من الكفاءات، وإعداد 

برامج التكٌٌؾ المهنً والتكوٌن ألجل اإلدماج فً الحٌاة النشٌطة، باتصال مع المشؽلٌن 

. ومإسسات التكوٌن 

كما تقوم هذه الوكالة بإبرام اتفاقٌات مع جمعٌات مهنٌة، من خالل تنمٌة التشؽٌل 

الذاتً، وتشجٌع مبادرات الشباب، والقٌام بكل مهمة تكون لها عالقة باختصاصاتها تسندها 

. إلٌها الدولة أو الجماعات المحلٌة أو المإسسات العامة فً إطار اتفاقٌات

وتقابل مختلؾ هذه الصالحٌات الممنوحة التزامات متعددة بدورها تتجسد فً تمكٌن 

سلطة الوصاٌة بصفة دورٌة من الحصول على المعلومات المتعلقة بسٌر سوق التشؽٌل 

. والكفاءات

 عروض التشؽٌل ةوكذا إعداد الدالبل الوضعٌة لألعمال والحرؾ وتحٌٌنها، ودراس

الصادرة عن البلدان األجنبٌة، واستكشاؾ جمٌع فرص توظٌؾ المواطنٌن الراؼبٌن فً 

. الهجرة إلى الخارج، وهو ما سنتطرق إلٌه بالتفصٌل فً المبحث الثالث

هذا وٌنبؽً على المقاوالت أن تمد الوكالة بالمعلومات الضرورٌة للقٌام بمهامها
12

 .

  .وهو نفس التوجه الذي سار علٌه المشرع الفرنسً

دور مكاتب االستخدام فً تنظٌم سوق الشغل على  : المطلب الثانً       

 :مستوى القانون المقارن 

  بعد الشلل الذي عرفته مكاتب التشؽٌل العمومٌة على مستوى تنظٌم سوق العمل تم 

إلؽاإها، وبالتالً منح السلطات المحلٌة مهمة القٌام بدور الوساطة، حٌث ٌخول لها المشرع 

وذلك داخل أجل خمسة عشر . تقبل عروض المناصب الخاصة ببوابً أو متعهدي البناٌات
                                                 

12
، يكزجخ 2005انغضء األٔل ، ؽجؼخ " لبٌَٕ انشغم ثبنًغشة ػهٗ ػٕء يذَٔخ انشغم ػاللبد انشغم انفشدٚخ :" يؾًذ عؼٛذ ثُبَٙ-  

. 443داس انغالو، ص 
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ٌوما تبتدئ من تارٌخ إحداث المنصب أو شؽوره مع وجوب ذكر نوعه وكذا محتوى كل 

من البناٌة والمسكن ، كما تقوم هذه السلطة بعد ذلك بتبلٌػ المشؽل أسماء المرشحٌن 

. للمنصب

وذلك أثناء أجل شهر واحد، على أن مرور هذا األجل ٌعفً المشؽل من التقٌد بهذه 

المقتضٌات، وٌعطٌه بالتالً الحق فً اختٌار أي شخص ٌراه مناسبا لهذا المنصب 
13

 .

على خالؾ التشرٌعات المقارنة، خصوصا العربٌة تعتمد باألساس على مكاتب 

  .التشؽٌل العمومٌة فً مجال تنظٌم وإنعاش التشؽٌل

وسنتطرق فً البداٌة إلى القانون المصري والذي اهتم بالوساطة فً التشؽٌل من 

خالل تنظٌمه للتشؽٌل
14

تنشؤ لجنة علٌا لتخطٌط :"  ما ٌلً 11، حٌث جاء فً مادته 

واستخدام القوى العاملة فً الداخل والخارج برباسة الوزٌر المختص وتضم ممثلٌن 

للوزارات المعنٌة وكذا ممثلٌن لالتحاد العام لنقابات عمال مصر ومنظمات أصحاب 

" . األعمال تختارهم منظماتهم بالتساوي بٌنهم

. وهو نفس االتجاه الذي تبناه القانون التونسً، وكذا الجزابري، واللٌبً

فما هو دور هذه المكاتب فً القٌام بدور الوساطة؟  

وما هً تمظهرات العالقة التً تربط هذه المكاتب بؤصحاب األعمال أو المشؽلٌن إن 

صح التعبٌر ؟ 

 :مهام مكاتب االستخدام فً التشرٌع المقارن :الفقرة األولى            

                                                 
13

. 459يؾًذ عؼٛذ ثُبَٙ ، يشعغ عبثك، ص  - 
14

أؽشٔؽخ نُٛم دكزٕساِ انذٔنخ فٙ انؾمٕق، انغضء " رُظٛى ػاللبد انشغم ػٍ ؽشٚك انًفبٔػخ انغًبػٛخ" ٔفبء ثُفؼٕل انًغذٔثٙ -  

 . 302،ص2007.-2006انضبَٙ، عبيؼخ يؾًذ انخبيظ ،أكذال،  كهٛخ انؼهٕو انمبََٕٛخ ٔاالعزًبػٛخ االلزظبدٚخ، انشثبؽ ،
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نظم المشرع المصري توظٌؾ وتخدٌم العاطلٌن عن طرٌق جهات حكومٌة         
15

،تتولى 

وزارة القوى العاملة والتدرٌب تلك المهمة فً مجال الحكومة والقطاع العام، وتتولى مكاتب 

القوى العاملة ذات المهمة فً عالقات العمل فً القطاع الخاص
16

 .

ولكل قادر على العمل وراؼب فٌه أن ٌتقدم لقٌد اسمه بمكتب القوى العاملة التً ٌقع 

فً دابرته محل إقامته مع بٌان سنه ومهنته، ومإهالته، وخبراته السابقة وٌقوم المكتب بقٌد 

. هذه الطلبات وذلك بدون مقابل

وإذا كان الراؼب فً العمل ذات مهنه من المهن التً تخضع لقٌاس المهارة وجب 

علٌه، أن ٌرفق بالطلب المقدم لمكتب القوى العاملة شهادة بقٌاس مستوى مهاراته، وعلى 

. المكتب إثبات درجة مهارته فً شهادة القٌد

 من قانون العمل التونسً على 281أما القانون التونسً، فقد نص من خالل فصله 

على كل عامل راؼب فً الشؽل أن ٌطلب ترسٌمه بالمكتب العمومً للتشؽٌل أو :" ما ٌلً 

. لدى التفقدٌة الجهوٌة للشؽل التابع لها بالنظر حسب مكان إقامته 

هذا فً حٌن لم ٌوضح القانون الجزابري كٌفٌة التشؽٌل، ولم ٌتطرق إلى األجهزة 

. المكلفة بالوساطة على اعتبار انه ٌعترؾ بالتشؽٌل المباشر

على عكس التشرٌع اللٌبً الذي خصص الفصل الثانً من الباب األول لمكاتب 

لكل قادر على العمل وٌرؼب فٌه أن " االستخدام ، حٌث نص فً مادته الرابعة على أنه 

ٌطلب قٌد اسمه فً مكتب االستخدام الذي ٌقع فً دابرته محل إقامته مع بٌان سنه ، ومهنته 

وتقٌد هذه المكاتب كما هو وارد فً التشرٌع المصري " ومإهالته ، وخدمته السابقة 

. الطلبات بؤرقام مسلسلة ومنح الطالب شهادة القٌد 

 :تمظهرات العالقة التً تربط مكاتب االستخدام بالمشغل :     الفقرة الثانٌة 
                                                 

15
. 147ثذٌٔ ؽجؼخ،داس انفكش انؼشثٙ، ص " ششػ لبٌَٕ انؼًم" ػجذ انٕدٔد ٚؾٙ  -  

16
. 191، داس انغبيؼخ انغذٚذح، ص 2007ؽجؼخ " لبٌَٕ انؼًم" يؾًذ ؽغٍٛ يُظٕس-  
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 من قانون العمل المصري، فإنه 14فً بداٌة األمر، وانطالقا من مقتضٌات المادة 

ٌمكن لصاحب العمل تعٌٌن من ٌقع علٌه اختٌاره، فإذا لم ٌكن المرشح من بٌن الحاصلٌن 

 ٌوما من إلحاقه بالعملروجب علٌه قٌد اسمه خالل خمسة عش. على شهادة القٌد 
17

 .

وٌجوز لصاحب العمل أن ٌستوفً احتٌاجاته الوظٌفٌة والمهنٌة والحرفٌة بالنسبة 

للوظابؾ واألعمال التً خلت او أنشبت لدٌه ممن ترشحهم المكاتب التً ٌقع فً دابرتها 

محل عمله من المسجلٌن لدٌها مراعٌة حق أسبقٌة القٌد
18

 .

كما ٌلتزم صاحب العمل فً المنشآت القابمة وقت تنظٌم أحكام هذا القانون
19

، وتلك 

التً تنشؤ مستقبال بؤن ٌرسل إلى مكاتب القوى العاملة التً ٌقع فً دابرتها محل العمل 

خالل خمسة عشر ٌوما من تارٌخ العمل بهذا القانون أو من تارٌخ العمل بالمنشؤة على 

حسب األحوال، بٌانا مفصال بعدد العمال طبقا لمإهالتهم ومهنتهم وفبات أعمارهم 

وجنسٌاتهم ونوعهم واألجور التً ٌتقاضونها، وعلٌه خالل ثالثٌن ٌوما من تارٌخ شؽل 

الوظٌفة التً خلت لدٌه، أن بعٌد إلى الجهة  اإلدارٌة شهادة قٌد العامل الصادرة منها، بعد 

استٌفاء البٌانات المدونة بها،  وعلٌه تدوٌن رقم شهادة القٌد وتارٌخها أمام اسم العامل فً 

سجل  قٌد العمال بالمنشؤة
20

 .

 وقد سار التشرٌع اللٌبً على هذا النهج، حٌث ٌلزم صاحب العمل أن ٌبلػ كتابة 

مكتب االستخدام الذي ٌقع فً دابرته محل عمله، عن الوظابؾ التً خلت أو أنشبت لدٌه، 

مع بٌان المإهالت المطلوبة، وذلك خالل سبعة أٌام من تارٌخ خلوها أو إنشابها، كما ٌجب 

                                                 
17

. 157، ثذٌٔ ؽجؼخ، داس انًؼشفخ انغبيؼٛخ،  ص "لبٌَٕ انؼًم، ػمذ انؼًم انفشد٘ :" ًْبو يؾًذ يؾًٕد -  
18

، يُشبح انًؼبسف 1965،ؽجؼخ أٔنٗ " رششٚؼبد انؼًم فٙ انذٔل انؼشثٛخ ٔيغزٕٚبد انؼًم انذٔنٛخ " أؽًذ صكٙ ثذٔ٘ -  

. 75اإلعكُذسٚخ، ص 
19

. 568، ششكخ انغالل نهطجبػخ، ص 2002انطجؼخ انضبَٛخ ، " لبٌَٕ انؼًم :" ػظبو إَٔس عهٛى -  
20

. 216 ص داس انكزت انمبََٕٛخ، 1999ؽجؼخ " انٕعٛض فٙ ششػ لبٌَٕ انؼًم " ػهٙ ػٕع ؽغٍٛ-  
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إخطار مكتب االستخدام خالل سبعة أٌام من تارٌخ شؽل الوظٌفة الخالٌة ،أو المنشؤة باسم 

. العامل وٌرسل شهادة القٌد الخاصة بالعامل إلى المكتب الذي صدرت منه 

 من قانون العمل 278أما القانون التونسً، فقد ألزم كل مإجر من خالل الفصل 

التونسً فً جمٌع مٌادٌن النشاط ؼٌر مٌادٌن المهن المنزلٌة الذي ٌشؽل أو ٌعتزم تشؽٌل 

عملة فارٌن مهما كان عددهم، سواء مباشرة او بموجب عقدة إٌجار ملزم بالقٌام بإعالم 

. تفقدٌة الشؽل الناظرة ترابٌا

وهذا اإلعالم الموجه مضمون الوصول فً ثالثة نظابر، ٌحب أن ٌكون اإلعالم 

مإرخا وأن ٌشهد بصحته، وأن ٌمضى من طرؾ صاحب العمل والعامل المعنً باألمر، 

. وإن كان ال ٌحسن اإلمضاء فمن طرؾ ممثل نقابة العملة المعنٌة باألمر

. وٌجب أن ٌتضمن هذا اإلعالم وجوبا مجموعة من البٌانات

 كل مإجر مهما كان نشاطه، واعتزم انتداب أعوان قارٌن، أن 280كما تلزم المادة 

التفقدٌة الجهوٌة للشؽل الناظرة -ٌعلم سلفا بذلك مكتب التشؽٌل العمومً أو إن لم ٌوجد 

 ولهذه الؽاٌة ٌتعٌن التوجٌه إلٌه قبل أي تشؽٌل فً ظرؾ مضمون الوصول فً –ترابٌا 

 :به  ثالثة نظابر مطلبا مإرخا وتاما باإلمضاء ومبٌنا

 ًاسم المإجر ولقبه وعنوانه االجتماع.  

 كفاءة العامل المراد تشؽٌله واختصاصه.  

  إما مباشرة أو عن طرٌق التفقدٌة الجهوٌة  )طرٌقة االنتداب المراد تطبٌقها

(للشؽل الناظرة ترابٌا 
21

 .

                                                 
21

 نغُخ 19 ٔلبٌَٕ انؼًبٌ االعزًبػٙ سلى 2002انٕعٛؾ فٙ ششػ لبٌَٕ انؼًم ٔفمب ٜخش انزؼذٚالد نغُخ :" عٛذ يؾًٕد سيؼبٌ - 

. 53اس انضمبفخ نهُشش ٔانزٕصٚغ، ص  انطجؼخ األٔنٗ، يكزجخ د2004اإلطذاس األٔل،  " . 2001
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وٌرجع بعد ذلك من ؼٌر تؤخٌر مكتب التشؽٌل أو تفقدٌة الشؽل، إلى المإجر نظٌرا 

. من مطلبه متمما بتؤشٌرة وهذا ٌقوم مقام الوصل

إذن نالحظ من خالل المقتضٌات اآلنفة الذكر، أن التشرٌعات المقارنة خصوصا 

العربٌة، مازالت تحتفظ بمكاتب التشؽٌل العمومٌة كؤجهزة مكلفة بالقٌام بدور الوساطة، 

ولعل المشرع المؽربً أبدى بالء  حسنا من خالل إلؽاءه لمكاتب التشؽٌل، واالكتفاء 

بالوكالة الوطنٌة إلنعاش التشؽٌل والكفاءات ،والتوجه نحو خوصصة قنوات التشؽٌل 

،وبالتالً تراجع مبدأ احتكار الدولة ألجهزة التشؽٌل وهذا التراجع ال ٌعنً عدم التدخل 

نهابٌا بل أحدثت أجهزة للرقابة على المستوى الوطنً والجهوي وهو ما سنحاول التطرق 

 .إلٌه فً المبحث الموالً 
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  : وو القتماا العمممية  ف مراابة  مو اللغغ  : المبحث الثانف 

 ما من شك أن أي تشرٌع للشؽل مهما حمل فً طٌاته من امتٌازات ومكاسب 

للطرؾ الضعٌؾ فً عالقات الشؽل، سٌبقى حبرا على ورق إن لم ٌضع آلٌات للمراقبة 

والتتبع
22

 .

وقد عمل المشرع المؽربً من خالل مدونة الشؽل، على إحداث أجهزة وهٌاكل 

فعلى المستوى الوطنً تم إحداث المجلس . قانونٌة مكلفة بدراسة ومراقبة سوق الشؽل

 . (المطلب األول )األعلى إلنعاش التشؽٌل 

المطلب )وعلى المستوى الجهوي والمحلً لجان جهوٌة وإقلٌمٌة إلنعاش التشؽٌل 

. مع اإلشارة دابما إلى التشرٌعات المقارنة  (الثانً 

األجهزة المكلفة بمراقبة سوق الشغل على المستوى  : المطلب األول

  :الوطنً

عمل المشرع المؽربً شؤنه شؤن التشرٌعات المقارنة، على إحداث أجهزة للرقابة 

سعٌا من المشرع نحو توفٌر حماٌة أوسع لألجراء
23

 .

ٌحدث لدى السلطة : "  من مدونة الشؽل ،على ما ٌلً 522حٌث تنص المادة 

وهو ما سار علٌه " الحكومٌة المكلفة بالشؽل مجلس ٌسمى المجلس األعلى إلنعاش التشؽٌل 

 comité supérieur de »المشرع الفرنسً بإنشاء المجلس األعلى للتشؽٌل 

l'emploi »،  ولجنة الشؽل فً القانون التونسً، واللجنة العلٌا لتخطٌط واستخدام القوى

العاملة فً الداخل والخارج بالنسبة للقانون المصري، وإحداث اللجان والمجالس 

. االستشارٌة فً القانون اللٌبً 

                                                 
22

يغ رؾهٛم ألْى انًغزغذاد  ( 65- 99لبٌَٕ سلى   )يذَٔخ انشغم " يؾًذ انششلبَٙ ، يؾًذ انمٕس٘ انٕٛعفٙ : ػجذ انؼضٚض انؼزٛمٙ -  

. 79، ؽجغ ٔرٕصٚغ يكزجخ عغهًبعخ، ص 2004ُٚبٚش " 
23

أؽشٔؽخ نُٛم انذكزٕساِ فٙ انمبٌَٕ انؼبو، عبيؼخ " رطجٛك االرفبلٛبد انذٔنٛخ نهشغم فٙ ئؽبس انًًبسعخ انًغشثٛخ" أؽًذ ثٕدساع -  

. 220، ص 2002 – 2001يؾًذ انخبيظ ، أكذال، كهٛخ انؼهٕو انمبََٕٛخ ٔاالعزًبػٛخ ٔااللزظبدٚخ ،انشثبؽ ،
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سنحاول من خالل هذا المطلب، التطرق إلى مختلؾ هذه األجهزة، محاولٌن التعرؾ 

. على تشكٌلة هذه المجالس ومهامها 

  :تكوٌن األجهزة المكلفة بالرقابة :   الفقرة األولى        

 من مدونة 523سنتطرق فً البداٌة إلى التشرٌع المؽربً، حٌث بالرجوع إلى المادة 

وٌتكون من ممثلٌن عن اإلدارة، .  الشؽل، نجدها تشٌر أن المجلس األعلى أو من ٌنوب عنه

. وممثلٌن عن المنظمات المهنٌة للمشؽلٌن، والنقابات المهنٌة لألجراء األكثر تمثٌال

، ٌتعلق 2004 دجنبر 29 فً 424.04.2وقد صدر مرسوم فً هذا الشؤن رقم 

بتحدٌد عدد أعضاء المجلس األعلى إلنعاش التشؽٌل، وطرٌقة تعٌٌنهم وكٌفٌة تسٌٌر 

المجلس، وٌجتمع المجلس بدعوة من ربٌسه مرفقة بجدول األعمال كلما دعت الضرورة إلى 

.  من المرسوم 2ذلك، ومرتٌن على األقل فً السنة طبقا للمادة 

وتجدر اإلشارة، إلى أنه ٌمكن أن ٌضاؾ إلى عضوٌته أي شخص ٌمكن لربٌس 

المجلس أن ٌدعوه للمشاركة فً أشؽاله، على أن ٌراعً فً اختٌاره ما ٌتوفر علٌه من 

كفاءات فً مجال اختصاص المجلس ، وهو ما سار علٌه المشرع الفرنسً حٌث حرص 

بدوره على ضمان تمثٌلٌة الفرقاء االجتماعٌٌن، أما بخصوص القانون المصري، فقد أشار 

تنشؤ لجنة علٌا لتخطٌط واستخدام القوى العاملة فً الداخل "  على أنه 11فً مادته 

والخارج برباسة الوزٌر المختص وتضم ممثلٌن للوزارات المعنٌة وكذلك ممثلٌن لالتحاد 

 ."العام لنقابات عمال مصر ومنظمات أصحاب األعمال تختارهم منظماتهم بالتساوي بٌنهم 

أما بخصوص تشكٌل اللجنة ونظام سٌر العمل بها حدد بموجب قرار ٌصدر من 

 من قانون العمل 335ربٌس مجلس الوزراء، فً حٌن أشار القانون التونسً فً فصله 

 :تتركب لجنة الشؽل من كاتب الدولة للرباسة بصفة ربٌس " التونسً حٌث ٌنص 

 كاتب الدولة للشباب والرٌاضة والشإون االجتماعٌة.  
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 ًكاتب الدولة للتخطٌط واالقتصاد الوطن.  

 كاتب الدولة لألشؽال العمومٌة واإلسكان.  

 4نواب عن اتحادات نقابات األعراؾ األكثر تمثٌال .  

 4نواب عن اتحادات نقابات العملة األكثر تمثٌال.  

ٌعٌنون بقرار من كاتب الدولة للرباسة باقتراح من المنظمات المعنٌة باألمر، وٌعٌن 

نفس القرار حسب نفس الشروط عددا من األعضاء النواب بالنسبة لكل من مركز من 

...  المراكز 

 كذلك، على أنه بإمكان ربٌس اللجنة أن ٌستدعً بصفة استشارٌة 337وٌشٌر الفصل 

كل شخص ٌرى فابدة فً إشراكه فً أشؽال اللجنة، وتقوم بالكتابة القارة للجنة كتابة الدولة 

للشباب والرٌاضة والشإون االجتماعٌة، وقد اهتم القانون اللٌبً كذلك بؤجهزة الرقابة 

تإلؾ فً :"  من قانون العمل اللٌبً الذي تقضً بما ٌلً 107انطالقا من مقتضٌات المادة 

. وزارة العمل والشإون االجتماعٌة لجنة استشارٌة

وٌصدر بتشكٌل هذه اللجنة وكٌفٌة سٌر العمل بها، قرار من وزٌر العمل والشإون 

 .االجتماعٌة، على أن ٌراعى تمثٌل العمال وأصحاب العمل فً اللجنة المذكورة

 

 

 

 :مهام األجهزة المكلفة بالرقابة : الفقرة الثانٌة 

لعل مهام المجلس األعلى إلنعاش التشؽٌل تبقى استشارٌة، استنادا إلى نصوص مدونة 

ومع ذلك فهً . الشؽل، بحٌث ٌبقى صوتها ؼٌر معتد به من طرؾ السلطات صاحبة القرار

تلبً احتٌاجات و انشؽاالت السلطات العمومٌة فً إشراك ممثلً اإلدارات المعنٌة 
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والمنظمات المهنٌة للمشؽلٌن والنقابات المهنٌة لدراسة مشاكل التشؽٌل وإشكاالته، وذلك 

عبر إبداء الرأي حول هذه المسؤلة على الصعٌد الوطنً، وذلك عن طرٌق دراسة معضلة 

 من مدونة الشؽل حددت الخطوط العرٌضة 522التشؽٌل والبحث عن الحلول ولعل المادة 

. لعملها 

حٌث تم تحدٌد هذه المهام على سبٌل المثال ولٌس الحصر، وٌظهر ذلك من خالل 

: إذن فمن بٌن المهام المنوطة بالمجلس نذكر:" وخاصة فٌما ٌلً " استعمال المشرع العبارة 

 التوجهات العامة لسٌاسة الحكومة فً مجال التشؽٌل.  

  اإلجراءات التً تهدؾ إلنعاش التشؽٌل خاصة فً مجال إدماج الشباب وتدبٌر

  .سوق التشؽٌل

 المساهمة فً تطوٌر الحوار و التشاور بٌن أطراؾ اإلنتاج.  

  ًتتبع وتقٌٌم إجراءات إنعاش التشؽٌل وتدبٌر سوق التشؽٌل خاصة تلك الت

. تلقى الدعم والمساندة من طرؾ الدولة 

  دراسة وضعٌة وإمكانات التشؽٌل بالقطاع العمومً وشبه العمومً والقطاع

الخاص، بناء على المعلومات التً ٌتوصل بها من طرؾ اإلدارات والهٌبات 

  .المعنٌة

  إعداد تقرٌر سنوي حول وضعٌة وآفاق التشؽٌل ٌرفع للحكومة مشفوعا بآراء

  .المجلس ومقترحاته

  التنسٌق والتعاون مع جمٌع اللجان والهٌبات المتخصصة، الوطنٌة والمحلٌة

ذات العالقة بقضاٌا النمو الدٌمؽرافً والتعلٌم والتكوٌن والتشؽٌل وقضاٌا 

. التنمٌة االجتماعٌة بشكل عام 
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  إعداد واقتراح برامج وخطط جهوٌة للتشؽٌل ترتكز على الشراكة والمساهمة

  .الفعلٌة لمختلؾ المتدخلٌن المحلٌٌن

ولتحقٌق مختلؾ هذه المهام المنوطة بالمجلس ٌقتضً حسب رأي األستاذ محمد سعٌد 

: بنانً 

تحدٌد سوق التشؽٌل بصفة دابمة ومحاولة توقع التؽٌٌرات حتى ٌتمكن  .1

المجلس مبدبٌا من ضبط النقل او الزٌادة الحاصلة بالنسبة للٌد العاملة 

وهو ما ٌسمح للمجلس من اقتراح التدابٌر الهادفة إلى اإلدماج المهنً 

ٌسمح للمجلس من اقتراح التدابٌر الهادفة إلى اإلدماج المهنً لطالبً 

  .الشؽل، عن طرٌق اختٌار المناسبٌن من هإالء وتكوٌنهم مهنٌا

ضرورة وجود أشخاص أكفاء للقٌام بهذه المهام باإلضافة إلى ضرورة  .2

. توفر الوسابل المادٌة الحدٌثة لتحقٌق األهداؾ المتوخاة 

مهمة مجلس إنعاش التشؽٌل فً إطار المساهمة فً تطوٌر الحوار  .3

والتشاور تنصب هنا باألساس على كل ماله عالقة بالتشؽٌل ولعل هذا 

المقتضى أقرب إلى مجال المرونة فً التشؽٌل
24

 .

أما بخصوص القانون المقارن، نجد المشرع الفرنسً ٌحدد مهام المجلس األعلى 

. للتشؽٌل بإبداء الرأي فً جمٌع المسابل التً تهم التشؽٌل

 من قانون العمل المصري بؤنه 11أما المشرع المصري ، فقد حدد من خالل المادة 

ٌدخل فً اختصاص اللجنة العلٌا لتخطٌط واستخدام القوى العاملة فً الداخل والخارج، 

رسم السٌاسة العامة الستخدام العمالة المصرٌة فً داخل جمهورٌة مصر العربٌة او 

. خارجها، ووضع النظم والقواعد واإلجراءات الالزمة لهذا االستخدام 
                                                 

24
 – 439يشعغ عبثك، ص " لبٌَٕ انشغم ثبنًغشة فٙ ػٕء يذَٔخ انشغم، ػاللبد انشغم انفشدٚخ " ساعغ يؾًذ عؼٛذ ثُبَٙ  -  

440 .
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 من قانون العمل التونسً، مهام لجنة الشؽل فً القٌام 335فً حٌن حدد الفصل 

بإبداء اآلراء فً شؤن المسابل ذات الصبؽة االجتماعٌة التً تعرضها علٌه  الحكومة، 

خاصة فٌما ٌتعلق بتشرٌع وتنظٌم الشؽل والتشؽٌل والٌد العاملة وبصفة أعم جمٌع ما ٌهم 

. عملة التجارة والصناعة والفالحة والمهن الحرة 

 من قانون العمل اللٌبً، إلى أن 107بٌنما اتجه القانون اللٌبً من خالل المادة 

اختصاص اللجنة االستشارٌة تتحدد فً تقدٌم التوصٌات والمشورة فً الشإون العمالٌة، 

: وعلى األخص فً الموضوعات اآلتٌة

 االقتراحات الخاصة بالتشرٌعات العمالٌة.  

 االقتراحات الخاصة بتنظٌم سٌر العمل ورفع مستوى الكفاٌة اإلنتاجٌة.  

 تحسٌن ظروؾ العمل. 

  اإلشراؾ على سٌاسة التدرٌب المهنً فً حدود المستوٌات العامة الموضوعة

  .للصناعة

  العمل على تنظٌم العالقات االجتماعٌة بٌن العمال وأصحاب العمل وتهٌبة

. فرص التعاون بٌنهم 

ٌظهر من خالل المقتضٌات السابقة، أن مهام هذه األجهزة تبقى استشارٌة فقط،وبقدر 

ما نؤسؾ بان هذه اللجنة ال تقوم إال بدور استشاري،مما قد ٌجعل صوتها ال ٌعتد به من 

طرؾ السلطات صاحبة القرار،بقدر ما هً مع ذلك تلبً انشؽال السلطات العمومٌة فً 

إشراك ممثلً اإلدارات المعنٌة و المنظمات المهنٌة للمشؽلٌن و النقابات المهنٌة لدراسة 

 .مشاكل التشؽٌل و اشكالٌاته

  :األجهزة المكلفة بالرقابة على المستوى الجهوي واإلقلٌمً : المطلب الثانً 
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  أحدث المشرع المؽربً من خالل مدونة الشؽل، المجالس الجهوٌة واإلقلٌمٌة 

إلنعاش التشؽٌل، وهً مجالس ٌعهد إلٌها بمراقبة سوق الشؽل على المستوى الجهوي 

واإلقلٌمً، ولعل المشرع المصري أشار إلى المكاتب االستشارٌة فً حٌن أناط القانون 

. التونسً هذه المهمة بتفقدٌة الشؽل

 فما هً تشكٌلٌة هذه األجهزة والمهام المنوطة بها؟ 

تشكٌلة األجهزة المكلفة بالرقابة على المستوى الجهوي  : الفقرة األولى

  :واإلقلٌمً 

 من 524تتكون المجالس الجهوٌة اإلقلٌمٌة إلنعاش التشؽٌل ،حسب مقتضٌات المادة 

مدونة الشؽل، من ممثلٌن عن اإلدارة  وممثلٌن عن المنظمات المهنٌة للمشؽلٌن وممثلٌن عن 

. المنظمات النقابٌة لألجراء األكثر تمثٌال

كما ٌمكن لربٌس الجلسة أن ٌدعو للمشاركة فً أشؽالها كل شخص ٌرى فابدة فً 

. حضوره

تحدث هذه المجالس الجهوٌة بمقار جهات المملكة، وتعمل تحت رباسة عامل العمالة 

. او اإلقلٌم مركز الجهة أو من ٌنوب عنه 

وفٌما ٌخص المجالس اإلقلٌمٌة إلنعاش التشؽٌل فهً تحدث بمقار عماالت أو أقالٌم  

  .المملكة تعمل تحت رباسة عمال هذه العماالت او األقالٌم

أما بخصوص القانون التونسً الذي أوكل لتفقدٌة الشؽل مهام الرقابة، فنجده ٌنص فً 

ٌقوم بتفقد الشؽل أعوان تابعون لكتابة "  من قانون العمل التونسً على أنه 171الفصل 

. الدولة للشباب والرٌاضة والشإون االجتماعٌة

 ."وٌساعد األعوان المكلفون بتفقد الشؽل الوالة 

مهام األجهزة المكلفة بالرقابة على المستوى الجهوي  : الفقرة الثانٌة             
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  :   واإلقلٌمً 

كما هو الشؤن بالنسبة للمجلس األعلى إلنعاش التشؽٌل، فمهام المجالس الجهوٌة 

 من 524واإلقلٌمٌة إلنعاش التشؽٌل كذلك تبقى استشارٌة، وقد حددت هذه المهام المادة 

: مدونة الشؽل وتتجسد هذه المهام فً 

 ًإبداء الرأي بشؤن قضاٌا التشؽٌل واإلدماج المهن.  

  التنسٌق والتعاون مع مختلؾ األطراؾ المعنٌة محلٌا للنهوض بسوق التشؽٌل

. وصٌاؼة برامج مشتركة فً هذا المجال

  تقدٌم االقتراحات الكفٌلة بإنعاش التشؽٌل ودعم المقاوالت الصؽرى

. والمتوسطة وتعزٌز مالءمة التكوٌن لحاجٌات سوق التشؽٌل المحلٌة

  المساهمة فً تقٌٌم النتابج المحصل علٌها محلٌا فٌما ٌتعلق بإجراءات إنعاش

. التشؽٌل التً تلقى الدعم والمساندة من طرؾ الدولة

  تنشٌط الحوار والتشاور والشراكة بٌن مختلؾ المتدخلٌن محلٌا فً سوق

  .التشؽٌل

  التنسٌق والتعاون مع مختلؾ األطراؾ المعنٌة محلٌا للنهوض بسوق التشؽٌل

  .وصٌاؼة برامج مشتركة فً هذا المجال

كما ٌعهد للمجالس الجهوٌة إلنعاش التشؽٌل بإعداد تقرٌر سنوي، ٌرفع للمجلس 

األعلى إلنعاش التشؽٌل، حول قضاٌا وآفاق التشؽٌل مشفوعا بالمقترحات والمشارٌع الكفٌلة 

 .بإنعاش التشؽٌل
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من المالحظ أنه بالرؼم من كون هذه المهام محددة، فإنها تبقى مع ذلك ذات 

اختصاص أوسع، بحٌث ٌبقى لها مجاال أوسع فً إطار االختصاص الترابً فً أن تبدي 

الرأي فً كل ما له عالقة بمٌدان التشؽٌل فً محٌطه الواسع 
25

 .

والمادة السابقة الذكر من خالل مضمونها، تهدؾ إلى العمل من أجل خلق مناصب 

وفرص عمل جدٌدة، وأن تسهل على األجراء إمكانٌة االستمرارٌة فً نشاطاتهم المهنٌة 

ضمن هذه الظرفٌة االقتصادٌة والتكنولوجٌة المتطورة ، ولعل هذا التطور الذي ٌعرفه 

وٌعٌشه العالم بصفة عامة فً مختلؾ المجاالت، ٌقتضً ضرورة محاولة ضمان نوع من 

االستمرارٌة فً الشؽل، وما نالحظه بهذا الخصوص هو اهتمام السلطات كذلك وانشؽالها 

فً هذا الشؤن، وذلك من خالل تكٌفها وتماشٌها باستمرار مع المستجدات، وٌظهر ذلك من 

خالل العمل الدابم الذي ٌقوم به مجالس إنعاش التشؽٌل من خالل التنسٌق والتعاون مع 

مختلؾ األطراؾ المعنٌة محلٌا للنهوض بسوق التشؽٌل وصٌاؼة برامج مشتركة فً هذا 

. المجال

 من قانون العمل التونسً ما 172أما بخصوص القانون التونسً، فقد حدد الفصل 

–األعوان المكلفون بتفقد الشؽل الوالة فً مهمة المصالحة المناطة بعهدتهم وٌمكنهم :" ٌلً 

 إجراء جمٌع األبحاث المتعلقة بالعالقات المتولدة عن الشؽل والتً ٌمكن –بطلب من الوالة 

" . أن ٌكون لها تؤثٌرا على مقدار استخدام الٌد العاملة بدابرتهم

 من قانون العمل 16أما اختصاص المكاتب االستشارٌة فً مصر، فقد حددتها المادة 

المصري حٌث نصت على أن المكاتب االستشارٌة تهتم بدراسة طلبات العمل التً تقدم إلى 

صاحب العمل الذي ٌعلن عن الوظابؾ الشاؼرة بمختلؾ وسابل اإلعالم، وكذلك بإبداء 

. الرأي والتوصٌة والمساعدة بشؤن اختٌار أفضل المرشحٌن لهذه الوظابؾ 
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. 441يؾًذ عؼٛذ ثُبَٙ، يشعغ عبثك، ص -  
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نالحظ من خالل ما سبق كذلك أن التشرٌع المؽربً شؤنه شؤن بعض التشرٌعات 

المقارنة، قد قٌدت مهام هذه الجهات لمنحها صوت استشاري فقط ونناشد المشرع المؽربً 

 .بؤن ٌمنح هذه المجالس صوت تقرٌري لتستطٌع القٌام بدورها على الوجه األكمل
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 :القمااد اللااة ببلغيغ بعع األألراا  : المبحث الثالث

 من مدونة الشؽل، قد نصت على أن الوساطة بٌن العرض 476          إذا كانت المادة 

والطلب فً مجال التشؽٌل تتم عن طرٌق مصالح تحدث لهذه الؽاٌة من قبل السلطة 

الحكومٌة المكلفة بالشؽل، وبؤن الخدمات التً تقدمها هذه المصالح لطالبً الشؽل وللمشؽلٌن 

مجانٌة، فإن هذه القاعدة ال تسري على كل األجراء، إذ هناك قواعد خاصة تسري على 

 من مدونة 512بعض الفبات من األجراء وتتمثل فً الحاالت التً تستوجب تبعا للمادة 

الشؽل أن تراعً عند االقتضاء أحكام االتفاقٌات الدولٌة المتعددة األطراؾ والثنابٌة 

المنشورة طبقا للقانون والمتعلقة بتشؽٌل األجراء المؽاربة فً الخارج، أو تشؽٌل األجراء 

. األجانب فً المؽرب وهو ما سار علٌه التشرٌع المقارن

 .وهو نفس األمر فٌما ٌخص تشؽٌل بعض الفبات األخرى من األجراء

 :تنظٌم عمل األجانب والوطنٌٌن بالخارج : المطلب األول

اهتم المشرع المؽربً شؤنه شؤن التشرٌعات المقارنة بهذه الفبة من األجراء، وعمل 

على وضع قواعد قانونٌة خاصة تنظم عملها  وهو ما سنحاول التطرق إلٌه بتفصٌل فً هذا 

. المطلب

 :تنظٌم عمل األجانب :   الفقرة األولى

عمل المشرع المؽربً من خالل مدونة الشؽل، على توفٌر أكبر ضمانة للعمال 

الوطنٌٌن أي العمالة المؽربٌة 
26

، من مزاحمة األجانب لهم على العمل فوضع المشرع 

المؽربً مجموعة من القٌود على عمل األجانب بالمؽرب، ولعل هذه القٌود تتلخص فً 

ضرورة حصول كل مشؽل ٌرؼب فً تشؽٌل أجٌر أجنبً أن ٌحصل على رخصة من قبل 

. السلطة الحكومٌة المكلفة بالشؽل تسلم على شكل تؤشٌرة توضع على عقد الشؽل 
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وٌعتبر تارٌخ التؤشٌرة هو تارٌخ بداٌة عقد الشؽل وكل تؽٌٌر ٌحدث فً العقد ٌخضع 

. للتؤشٌرة المشار إلٌها سابقا

كما تظهر القٌود المفروضة على عمل األجانب فً إمكانٌة السلطة الحكومٌة المكلفة 

. بالشؽل سحب الرخصة فً كل وقت

 من مدونة الشؽل، على أنه ٌجب أن ٌكون عقد الشؽل الخاص 517كما تضٌؾ المادة 

. باألجانب مطابقا للنموذج الذي تحدده السلطة الحكومٌة المكلفة بالشؽل

وٌجب أن ٌتضمن هذا العقد التزام المشؽل بتحمل مصارٌؾ عودة األجٌر األجنبً إلى 

. بلده أو البلد الذي كان ٌقٌم فٌه فً حالة رفض منح الرخصة

وٌكون المشؽل مطالبا سواء تعلق األمر بإبرام عقد شؽل ألول مرة او عند تجدٌده ،أن 

ٌدلً بشهادة مسلمة من قبل الوكالة الوطنٌة إلنعاش التشؽٌل والكفاءات تبٌن عدم توفر 

. الخبرات المؽربٌة لشؽل المنصب الذي سٌشؽله األجٌر األجنبً

إال أن قرارا آخر
27

، صدر عن وزٌر التشؽٌل والتكوٌن المهنً، أوضح أنه ٌمكن 

لإلدارة بناء على الوثابق اإلثباتٌة الالزمة استثناء األجراء األجانب من األداء بالشهادة 

: المسلمة من قبل الوكالة الوطنٌة إلنعاش التشؽٌل والكفاءات وال سٌما منهم الفبات التالٌة 

 من أم مؽربٌة والمقٌمون بالمؽرب ناألجانب المزدادون بالمؽرب أو المنحدرو 

  .بصفة مستمرة لمدة ال تقل عن ستة أشهر

 األجانب المتزوجون بمؽربٌات واألجنبٌات المتزوجات بمؽاربة. 

 المشؽلون بصفتهم أصحاب مإسسة او وكالء مفوضٌن أو مسٌري شركات.  

 الشركات والمساهمون فً رأسمال الشركة.  
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 يبسط 9 ثزبسٚخ 5402 ثزًٛى ًَٕرط ػمذ انشغم انخبص ثبألعبَت، ط س، ػذد 2005 َٕفًجش 25 طبدس فٙ 1391-05لشاس سلى  -  
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  الملحقون لمدة محددة بمإسسات أجنبٌة لتنجز مشارٌع بالمؽرب او بمإسسات

  .فرعٌة لهذه المإسسات

  ستة أشهر6المنتدبون فً إطار تعاون لمدة ال تزٌد عن .  

  المدربون والالعبون والرٌاضٌون األجانب شرٌطة الحصول على ترخٌص

  .من قبل المصالح المختصة بقطاع الرٌاضة

 ًالفنانون والفنانات المرخص لهم من قبل اإلدارة العامة لألمن الوطن.  

 الالجبون السٌاسٌون وعدٌمو الجنسٌة.  

 هذا و ٌجب على األجٌر األجنبً المتواجد بالتراب المؽربً التوفر على سندات 

  .اإلقامة وهً بطاقة التسجٌل او بطاقة اإلقامة

 وفً مقابل هذه القٌود المفروضة على عمل األجانب بالمؽرب، فقد أقر المشرع 

 من مدونة الشؽل ،التً نصت على أنه 519كذلك حماٌة لألجراء األجانب عن طرٌق المادة 

ال ٌمكن لمن رست علٌه صفقات عمومٌة أنجزت لحساب الدولة أو الجماعات المحلٌة او " 

المقاوالت أو المإسسات العمومٌة أن ٌسترد مبلػ الكفالة المالٌة الذي سبق له إٌداعه ، وال 

إعفاء ذمة الكفٌل الشخصً الذي قدمه  إال بعد اإلدالء بشهادة إدارٌة تسلم من قبل المندوب 

اإلقلٌمً المكلؾ بالشؽل تثبت أداء مصارٌؾ عودة األجراء األجانب الذٌن قام بتشؽٌلهم من 

". خارج المؽرب وما علٌه من مستحقات ألجرابه 

نالحظ من خالل هذه المادة أن المشرع أقر حماٌة األجراء األجانب  

فً حٌن لم ٌستفض المشرع الجزابري فً التطرق ألحكام تنظٌم عمل األجانب فً 

 من قانون العمل الجزابري أشارت إلى هذه الفبة باقتضاب حٌث 21الجزابر، ولعل المادة 

ٌجوز للمستخدم توظٌؾ العمال األجانب عندما ال توجد ٌد عاملة وطنٌة " نصت على انه 

". مإهلة وحسب الشروط المحددة فً التشرٌع والتنظٌم المعمول بهما
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أما بخصوص القانون الفرنسً، فقد نظم عمل األجانب بفرنسا وٌلزم المشرع 

الفرنسً كل عامل بضرورة حصوله على ترخٌص 
28

.  من قبل السلطة المختصة

كما ٌشٌر المشرع الفرنسً إلى حالة اشتؽال األجانب فً إطار عقد تشؽٌل مإقت، 

. وٌمنع على كل مشؽل أن ٌشؽل العامل خارج المنطقة المحددة ممارسة النشاط فً حدودها

وكذلك ممارسة أي نشاط  خارج عن ذلك المحدد فً بطاقة عمل األجٌر األجنبً وٌهتم 

بتنظٌم عمل  »  » « offices des migrations internationalالمكتب العالمً للهجرة

األجانب بفرنسا وٌحدد تنظٌم عمل هذا المكتب وممثلٌه وأعضاء اإلدارة وكذا تنظٌمه المالً 

. بموجب قرار ٌصدر من مجلس الدولة 

وتجسٌدا لحماٌة األجراء األجانب، أقر المشرع الفرنسً بوجود جهاز رقابة ٌمكن 

طلب جمٌع المعلومات والبٌانات وكذا جمٌع الوثابق التً تحتاجها، فً حٌن تطرق القانون 

 من قانون العمل 27المصري إلى تنظٌم عمل األجانب فً الفصل الثانً حٌث تنص المادة 

ٌخضع استخدام األجانب فً جمٌع منشآت القطاع الخاص :" المصري على ما ٌلً 

ووحدات القطاع العام وقطاع األعمال العام والهٌبات العامة واإلدارة المحلٌة والجهاز 

. اإلداري للدولة لألحكام الواردة فً هذا الفصل وذلك مع مراعاة شروط المعاملة بالمثل 

 ."وٌحدد الوزٌر المختص حاالت إعفاء األجانب من هذا الشرط 

وٌالحظ من خالل استقراء نصوص القانون المصري، أنه ٌقٌد حرٌة عمل األجانب 

فً مصر، بحٌث ال ٌجوز لألجنبً ممارسة عمل فً مصر إال بعد الحصول على ترخٌص 

29
ومع .  بذلك، من وزارة القوى العاملة والتدرٌب، وبشرط أن ٌكون مصرحا له باإلقامة
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  - Véronique Roy «  Droit du travail 2004 » , mars 2004,imprimé en France, p 15. 
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مراعاة شرط المعاملة بالمثل
30

،من جانب دولة األجنبً، بمعنى أنه لٌس مسموحا لألجنبً 

بالعمل فً مصر، إال إذا كانت دولته تسمح فٌها للمصرٌٌن بالعمل لدٌها
31

 .

وبخصوص الترخٌص فقد حدد المشرع حاالت إلؽاء الترخٌص قبل انتهاء مدته، 

وحاالت إعفاء األجانب من شرط الحصول علٌه، وفً هذه الحالة األخٌرة أي من ٌستخدم 

عامال أجنبٌا أعفً من شرط الحصول على الترخٌص ، أن ٌخطر الجهة اإلدارٌة المختصة 

. بذلك االستخدام خالل سبعة أٌام من مزاولة األجنبً للعمل وكذلك عند انتهاء خدمته لدٌه 

أما القانون التونسً، فقد مٌز بٌن العملة األجانب، والعملة األجانب النازحٌن إلى 

. البالد التونسٌة

 من 258ففٌما ٌخص الفبة األولى والتً تتعلق بالعملة األجانب، فقد نص الفصل  

ٌتعٌن على كل أجنبً ٌرٌد أن ٌتعاطى فً البالد التونسٌة " قانون العمل التونسً على انه 

مهنة مؤجورة مهما كان نوعها أن تكون بٌده عقدة تشؽٌل مإشرة من طرؾ كاتب الدولة 

للشباب والرٌاضة والشإون االجتماعٌة وبطاقة إقامة مازالت ذات صالحٌة مرسومة علٌها 

وٌشترط المشرع التونسً أن ٌكون " ٌسمح له تعاطً مهنة مؤجورة بالبالد التونسٌة "عبارة 

عقد الشؽل مطابقا للمثال المضبوط بقرار من كانت الدولة للشباب والرٌاضة والشإون 

. االجتماعٌة ،وال تدوم صالحٌتها أكثر من عامٌن 

كما منع أي مإجر أن ٌنتدب أو ٌبقى فً خدمته عامال أجنبٌا لٌست بٌده عقدة الشؽل 

.  قبل انقضاء مدة عقد الشؽل التً تربطه بمإجر سابقووال بطاقة اإلقامة، أ

 من قانون العمل التونسً، على كل مإجر ٌنتدب عامال أجنبٌا 261كما فرض الفصل 

 ساعة بدفتر خاص، مطابق للمثال المضبوط بقرار من 48أن ٌرسمه فً أجل ال ٌتجاوز 

. كاتب الدولة للشباب والرٌاضة والشإون االجتماعٌة
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. 225 ،داس انكزت انمبََٕٛخ، ص 1999ؽجؼخ " انٕعٛض فٙ ششػ لبٌَٕ انؼًم " ػهٙ ػٕع ؽغٍٛ -  

31
. 448 ،ششكخ انغالل نهطجبػخ،ص 2002انطجؼخ انضبَٛخ " لبٌَٕ انؼًم " ػظبو إَٔس عهٛى -  
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كما ٌلزم المشرع كل مإجر أن ٌوجه كل عامٌن إلى كتابة الدولة للشباب والرٌاضة 

والشإون االجتماعٌة قابمة رسمٌة فً جمٌع عملته مع بٌان عمرهم، وجنسٌتهم، وكفاءتهم 

 ٌناٌر من 31المهنٌة، وٌجب أن تسلم القابمة المشار إلٌها أعاله للسلطة ذات النظر فً ٌوم 

. العام الواقع علٌه االختٌار لمثل هذا اإلحصاء 

وتجدر اإلشارة إلى أن تؤشٌرة عقدة الشؽل تخضع من طرؾ كتابة الدولة لمعلوم 

. تامبر ٌدفعه المإجر، وٌقع تعٌٌن مبلػ هذا المعلوم بؤمر ٌصدر فً ذلك

على أنه فً حالة عدم تقدٌم لدفتر او أٌة وثٌقة أخرى، ٌنص التشرٌع الجاري به 

العمل على مسكها او ضبطها او تقدٌمها، ٌعاقب علٌه بخطٌة تتراوح بٌن عشرٌن دٌنارا او 

  .مابة دٌنار، وفً صورة العود بخطٌة تتراوح بٌن خمسٌن دٌنارا ومابتً دٌنار

فً حٌن العملة األجانب المولودٌن بالبالد التونسٌة والقاطنٌن بها بصفة مستمرة، 

" معفون من تقدٌم عقدة الشؽل على أنه ٌتعٌن علٌهم أن تكون لدٌهم بطاقة تحمل عبارة 

 ."ٌسمح له تعاطً مهنة مؤجورة بالبالد التونسٌة 

أما فٌما ٌتعلق بالفبة الخاصة بالعملة األجانب النازحة إلى البالد التونسٌة، فقد ثم 

كل عامل نازح إلى "  من قانون العمل التونسً على أنه 272اإلشارة إلٌها فً الفصل 

البالد التونسٌة لتعاطً حرفة بها ٌلزم أن ٌكون بٌده عقدة شؽل مطابقة للمثال الترتٌبً، 

وهذه العقدة التً عٌن أقصى مدتها بسنة واحدة ٌمكن تجدٌدها لمدة مماثلة، وتلك العقدة 

. كعقدة تجدٌدها ٌوقع علٌها وجوبا كاتب الدولة للشباب والرٌاضة والشإون االجتماعٌة 

وٌتم تحرٌر وتجدٌد كل عقدة شؽل تتعلق بؤجنبً وكذلك تؤشٌر شهادات اإلقامة، كما 

ٌستوجب استخالص معالٌم ٌضبط نوعها ومقدارها بقرار مشترك بٌن كاتبً الدولة للتخطٌط 

. واالقتصاد الوطنً وللشباب والرٌاضة والشإون االجتماعٌة
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 ساعة من حلوله بمكان التشؽٌل، 48كما فرض المشرع التونسً على العامل بعد 

توجٌه مطلب للتحصٌل على بطاقة التعرٌؾ إلى مصلحة الشرطة، أو مركز الحرس 

  .الوطنً بالجهة

 ساعة الموالٌة لتشؽٌله 48 ٌرسمه فً ظرؾ نكما ٌلزم كل مإجر لعامل نازح، بؤ

بدفتر خاص ومحرر طبق الشروط المضبوطة بقرار من كاتب الدولة للشباب والرٌاضة 

.  وٌقدم هذا الدفتر وجوبا إلى متفقدي ومراقبً الشؽل عند كل طلب–والشإون االجتماعٌة 

أما بخصوص القانون اللٌبً، فقد تطرق بدوره إلى تنظٌم عمل األجانب بحٌث منع 

على األجانب مزاولة العمل فً لٌبٌا إال بعد الحصول على إذن عمل من وزارة العمل 

.  ٌخالؾ هذه القاعدة ٌعاقبنوالشإون االجتماعٌة، وم

وأحال القانون إلى قرار من وزٌر العمل والشإون االجتماعٌة، لبٌان شروط الحصول 

على اإلذن ،والبٌانات التً ٌتضمنها، والرسوم التً ٌحصلها مكتب العمل المختص بشرط 

أال تزٌد على عشرة جنٌهات ،وحاالت اإلعفاء من الحصول على اإلذن وإلؽاءه، وحاالت 

 . ( من قانون العمل 14المادة  )اإلعفاء من الرسم كلٌا او جزبٌا 

 ماي 20وقد أصدر وزٌر العمل والشإون االجتماعٌة البحة استخدام األجانب فً 

 ،وٌعاقب على كل مخالفة ألحكام 1968 ماي سنة 28 ،وصدر قرار بتعدٌلها فً 1964سنة 

الالبحة بالحبس لمدة ال تقل عن ثالثة أشهر و بؽرامة ال تقل عن خمسٌن جنٌها، او بإحدى 

هاتٌن العقوبتٌن وتوقع هذه العقوبة على المخالؾ سواء أكان العامل األجنبً او صاحب 

العمل أو ناببه 
32

 .

                                                 
32

 ، انًكزت انًظش٘ انؾذٚش نهطجبػخ ٔانُشش ،ص 1970 ، انطجؼخ األٔنٗ عجزًجش "لبٌَٕ انؼًم انهٛجٙ" يؾًذ ػجذانخبنك ػًش -  

168 .



 34 

 من 13وتنطبق البحة استخدام األجانب ،على جمٌع أنواع األعمال حٌث تنص المادة 

وٌقصد بكلمة العمل كل عمل صناعً او تجاري أو زراعً او مالً " قانون العمل على أنه 

 ."او ؼٌره وكذلك أٌة مهنة بما فً ذلك الخدمة المنزلٌة

وتطبٌق البحة استخدام األجانب ٌجب أن ٌكون فً حدود اتفاقٌات الٌد العاملة 

. المعقودة بٌن لٌبٌا والدول األخرى 

وٌشترط للحصول على إذن عمل أن تتوافر فً األجنبً عدة شروط ٌجب التحقق 

منها، وأنه قد دخل البالد بطرٌقة مشروعة بقصد العمل، وأنه توجد حاجة جدٌة وحقٌقٌة 

 : من الالبحة موانع منح ترخٌص العمل بؤنها 13الستخدامه فً لٌبٌا، وقد بٌنت المادة 

  سبق العمل فً لٌبٌا والفصل منه لسلوك أو للحكم على العامل فً جناٌة او

جنحة مخلة بالشرؾ أو األمانة أو ألسباب سٌاسٌة او ترك خدمة الحكومة او 

. إحدى الهٌبات العامة بدون موافقتها 

  سبق العمل فً لٌبٌا وإنهاء العقد بدون أحد األسباب المذكورة إذا لم تكن قد

. مضت ستة أشهر على تارٌخ مؽادرته لٌبٌا

 الدخول إلى لٌبٌا بتؤشٌرة سٌاحٌة او زٌارة او مرور أو مهمة.  

 

أما بخصوص إجراءات طلب الترخٌص بالعمل، فقد ألزم المشرع صاحب العمل بؤن 

ٌتقدم بالطلب وٌباشر اإلجراءات الالزمة للحصول علٌه وٌجب أن ٌتضمن الطلب على وجه 

: الخصوص البٌانات التالٌة

 ًاسم صاحب العمل وجنسٌته ومهنته ومركز عمله الربٌس. 

  اسم العامل المطلوب استخدامه ولقبه وجنسٌته ودٌانته وتارٌخ مٌالده ومحل

  .إقامته األصلً ووضعه العابلً
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 نوع العمل  الذي سٌقوم العامل بتؤدٌته.  

 اختصاص العامل ونوع عمله السابق.  

 المدة المطلوب استخدام العامل فٌها.  

  بٌان ما إذا كان العامل قد سبق له الدخول إلى لٌبٌا وسبب وتارٌخ ذلك مع ذكر

. تارٌخ مؽادرته البالد وأسبابه

  مجموع عدد العمال األجانب المستخدمٌن عند صاحب العمل مع بٌان عدد

العمال األجانب المستخدمٌن عند صاحب العمل مع بٌان عدد من ٌعملون منهم 

. فً نفس المهنة التً سٌستخدم فٌها العامل

 عدد العمال اللٌبٌون الذٌن ٌعملون لدى رب العمل.  

 أٌة بٌانات أخرى قد تطلبها الوزارة.  

 :وٌجب على صاحب العمل أن ٌرفق بالطلب مجموعة من الوثابق منها 

  شهادة بعدم توافر العنصر اللٌبً المطلوب استخدام األجنبً فٌه

 .وتصدر هذه الشهادة من مكتب االستخدام المختص

  شهادة العامل المطلوب استخدامه ومإهالته الفنٌة مرفقة بترجمة

... رسمٌة إلى اللؽة العربٌة إذا كانت محررة بلؽة أجنبٌة 

وٌتولى مدٌر مكتب العمل المختص استٌفاء طلبات االستخدام التً تقدم إلٌه، ثم ٌضع 

علٌها خاتم المكتب وتارٌخ االستالم، وٌعطى  مقدمها إٌصاال بذلك وعلٌه أن ٌحٌل صورة 

من كل طلب إلى كل من سلطات المهاجرة وأمن الدولة والمباحث، على أن ٌكون ذلك فً 

نفس الٌوم الذي قدمت فٌه الطلبات وتبث الوزارة فً الطلبات داخل اجل خمسة عشر ٌوما 

. من تارٌخ تقدٌمها وتبلٌػ القرار إلى السلطات المهاجرة 
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وقد حدد المشرع اللٌبً مدة للترخٌص واإلقامة، حٌث حدد إقامة العامل األجنبً فً 

لٌبٌا ارتباطا بعقد عمله ومدة اإلقامة التً تسمح بها له تؤشٌرة اإلقامة وفً جمٌع األحوال ال 

. ٌزٌد مدة الترخٌص عن سنة قابلة للتجدٌد

وبعد دخول األجنبً والموافقة علٌه ال ٌحصل على تؤشٌرة اإلقامة إال بعد استخراج 

. بطاقة العمل له

وبعد موافقة الوزارة على منح العامل ترخٌص بالعمل، وتسدٌد رسم قدره خمسة 

. جنٌهات، ٌحصل على بطاقة عمل ٌتضمن مجموعة من البٌانات

ٌستفاد من خالل المقتضٌات الواردة أعاله، أن مختلؾ التشرٌعات بما فٌها التشرٌع 

المؽربً تتالءم فً هذا الشؤن بحٌث نالحظ تنظٌما محكما لعمل األجانب، باستثناء التشرٌع 

الجزابري الذي اقتصر فقط على اإلشارة إلى عمل األجانب دون العمل  على تنظٌم عمل 

هذه الفبة بتفصٌل ولعل مختلؾ هذه التشرٌعات تهدؾ باألساس حماٌة العمال الوطنٌٌن من 

. مزاحمة األجانب لهم على العمل، وحفاظا على توفٌر فرص العمل أمام العمالة الوطنٌة 

وعلى اعتبار أن سٌاسة التشؽٌل المؽربٌة ترمً إلى تعوٌض األجراء األجانب 

بمؽاربة 
33

 .

 :تنظٌم عمل الوطنٌٌن بالخارج :               الفقرة الثانٌة

اهتم المشرع المؽربً بتنظٌم عمل الوطنٌٌن بالخارج شؤنه شان التشرٌعات المقارنة ، 

نوع من الحماٌة أو الحماٌة القصوى لألجٌر  العامل  وقد حاول من خالل هذه األحكام توفٌر

. بالخارج

ٌجب على األجراء المؽاربة "  من مدونة الشؽل على أنه 512حٌث نصت المادة 

المتوجهٌن إلى دولة لٌشؽلوا فٌها مناصب شؽل بؤجر أن ٌتوفروا على عقود شؽل مإشر 
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علٌها من قبل المصالح المختصة لدى الدولة المهاجر إلٌها ، ومن قبل السلطة الحكومٌة 

. المؽربٌة المكلفة بالشؽل

ٌجب أن تكون تلك العقود مطابقة لالتفاقٌات المتعلقة بالٌد العاملة المبرمة مع دول أو 

مع هٌبات المشؽلٌن فً حالة وجود تلك االتفاقٌات تعمل السلطة الحكومٌة المكلفة بالشؽل 

على اختٌار المهاجرٌن بناء على أهلٌتهم المهنٌة  والصحٌة، كما تقوم بكل اإلجراءات 

 ."اإلدارٌة الضرورٌة لتوجههم إلى بلد االستقبال بتنسٌق مع اإلدارات والمشؽلٌن المعنٌٌن 

: كما فرض المشرع المؽربً على األجٌر لكً ٌؽادر التراب الوطنً أن ٌتوفر على

  شهادة طبٌة ال ٌتعدى تارٌخ تسلٌمها شهرا واحدا.  

  جمٌع الوثابق التً تستوجبها األنظمة الجاري بها العمل فً بلد االستقبال .

ولم ٌؽفل المشرع المصري تنظٌم عمل الوطنٌٌن لدى األجانب حٌث حظر المشرع 

 .على المصرٌٌن العمل لدى هٌبات أجنبٌة إال بعد الحصول على إذن

:  وٌقوم بعملٌة إلحاق العمال المصرٌٌن بالعمل فً الخارج من طرؾ 

  (القوى العاملة )الوزارة المختصة.  

 الوزارات  والهٌبات العامة.  

 االتحاد العام لنقابات عمال مصر.  

  شركات القطاع العام وقطاع األعمال العام والقطاع الخاص المصرٌة فٌما

  .تبرمه من تعاقدات مع الجهات األجنبٌة فً حدود أعمالها وطبٌعة نشاطها

  شركات المساهمة أو شركات التوصٌة باألسهم او ذات المسإولٌة المحدودة

  .بعد الحصول على ترخٌص بذلك من الوزارة المختصة

 النقابات المهنٌة بالنسبة ألعضابها فقط.  
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كذلك ٌمكن للمنظمات الدولٌة أن تزاول عملٌات إلحاق المصرٌٌن للعمل خارج 

جمهورٌة مصر العربٌة، إذا كان التعاقد مع جهات حكومٌة او هٌبات عامة عربٌة او أجنبٌة 

34
 .

فً حٌن تؽاضى المشرع الجزابري عن تنظٌم هذه الفبة، ولعل هذا ٌعتبر قصورا 

وثؽرة فً التشرٌع الجزابري، شؤنه شؤن القانون التونسً الذي اهتم بالعملة األجانب فً 

. تونس والعملة النازحٌن إلى تونس، وأؼفل التطرق إلى تنظٌم عمل التونسٌٌن فً الخارج

 أؼفل تنظٌم عملته ثولعل هذا التوجه هو الذي تبناه المشرع اللٌبً بدوره،حً

 خالؾ ذلك اهتم المشرع الفرنسً بتنظٌم عمل الفرنسٌٌن بالخارج ىالوطنٌٌن بالخارج،وعل

 office des migrations »وقد أوكل هذه المهمة إلى المكتب العالمً للهجرة 

internationales »  

 ٌظهر لنا من خالل ما سبق أن المشرع المؽربً بنهجه نهج المشرع الفرنسً ٌعتبر 

متقدما فً هذا الشؤن، حٌث عمل على تنظٌم وضعٌة األجانب بالمؽرب والمؽاربة فً 

 .الخارج

          

 

 

 

  :إلزامٌة تشغٌل بعض الفئات وأحقٌة رجوعهم إلى العمل : المطلب الثانً
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قد ٌتوقؾ عقد الشؽل لسبب خارج عن إرادة األجٌر، فٌضطر للتخلً عن عمله حتى 

ٌلتحق بالمصالح التً تمتاز بدورها الدفاعً ساعة العدوان ،سواء كانت عسكرٌة او مدنٌة 

35
 .

وقد تدخلت مدونة الشؽل من أجل تزكٌة تدخل الدولة ،فً نظام تعتبر فٌه  طرٌقة 

االستخدام خاضعة لحرٌة التعاقد عن طرٌق حدها من حرٌة االستخدام هذه، وذلك بإرؼام 

المشؽل بإرجاع األجٌر إلى عمله السابق، او استخدام أشخاص عملوا فً ظروؾ خاصة 

 من مدونة 510 و 509 و 508لفابدة الصالح العام، ولقد ورد هذا االمتٌاز فً إطار المواد 

الشؽل لفابدة قدماء األجراء الدابمٌن والمإقتٌن، ومعطوبً الحرب أو الشؽل أو المقاومٌن، 

ولفابدة من أدى الخدمة العسكرٌة، وكذلك أقر المشرع المؽربً بإلزامٌة تشؽٌل بعض 

. الفبات من األجراء

 :إلزامٌة تشغٌل بعض فئات من األجراء :           الفقرة األولى

 من مدونة الشؽل التً نصت على أن المبدأ هو أن ٌحتفظ كل 166انطالقا من المادة 

أجٌر أصبح معاقا، لسبب من األسباب، بمنصب شؽله وأن ٌسند إلٌه عمل ٌالبم نوع إعاقته 

بعد إعادة تؤهٌله، ولعل أمر عمل المعاق ٌرجع إلى طبٌب الشؽل أو  لجنة السالمة وحفظ 

. الصحة ، بحٌث هو الذي ٌقرر ما إذا كان بإمكان تشؽٌل المعاق أو االستؽناء عن خدماته

 من مدونة الشؽل وبتؤوٌلها الموسع فإنه بإمكان مكاتب 509وبالرجوع إلى المادة 

التشؽٌل السعً إلى إٌجاد مناصب شؽل لفابدة المعاقٌن على اعتبار نصها على وجوب أن 

ٌشؽل المشؽل أجراء من معطوبً الشؽل ضمن نسبة عشر عدد األجراء الدابمٌن، وهو ما 

 من مدونة الشؽل التً ال تعتبر التدابٌر اإلٌجابٌة التً 170ٌنسجم مع مقتضٌات المادة 

تستهدؾ المساواة الفعلٌة فً الفرص والمعاملة بٌن األجراء المعاقٌن وؼٌرهم من األجراء 

                                                 
35

 . 429يشعغ عبثك، ص " لبٌَٕ انشغم ثبنًغشة فٙ ػٕء يذَٔخ انشغم ػاللبد انفشدٚخ" يؾًذ عؼٛذ ثُبَٙ -  
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بمثابة تدابٌر تمٌٌزٌة ضد ؼٌرهم من األجراء ، وهو ٌتماشى بذلك مع ما سار علٌه المشرع 

. الفرنسً الذي وفر بدوره حماٌة لألجراء المعاقٌن 

 من قانون العمل الجزابري 16وهو نفس توجه القانون الجزابري من خالل المادة 

الذي نص من خاللها على إلزامٌة تخصٌص مناصب عمل لألشخاص المعوقٌن من قبل 

. المإسسات المستخدمة

 .وهو ما سار علٌه القانونً المصري بدوره

 :أحقٌة بعض فئات األجراء فً الرجوع إلى العمل :          الفقرة الثانٌة

كما سبق اإلشارة إلى ذلك ، قد ٌتوقؾ عقد الشؽل لسبب خارج عن إرادة األجٌر، قد 

ٌضطره التخلً عن عمله وذلك حتى ٌلتحق بالمصالح التً تمتاز بدورها الدفاعً، سواء 

كانت مدنٌة أو عسكرٌة ، وقد خص المشرع المؽربً من خالل مدونة الشؽل امتٌاز هاما 

لفابدة قدماء األجراء الدابمٌن والمإقتٌن، ومعطوبً الحرب، أو الشؽل او المقاومٌن ولفابدة 

. من أدى الخدمة العسكرٌة

األولوٌة فً التشغٌل لقدماء األجراء الدائمٌن أو المؤقتٌن بسبب  : أوال

 :تخفٌض عدد المناصب 

عمل المشرع المؽربً على تقٌٌد حرٌة المشؽل فً التشؽٌل ،وإلى تحقٌق نوع من         

ٌجب على :"  على أنه 508العدالة االجتماعٌة من خالل مدونة الشؽل، حٌث جاء فً مادتها 

المشؽل أن ٌعطً لقدماء األجراء الدابمٌن أو المإقتٌن  عند عدم وجود الدابمٌن أسبقٌة فً 

تشؽٌلهم فً تخصص معٌن، سواء منهم الذٌن فصلوا من شؽلهم منذ أقل من سنة، بسبب 

تخفٌض عدد المناصب التً ٌشملها ذلك التخصص أو لتوقؾ مإقت فً نشاط المقاولة كلها، 

. أو بعضها او الذٌن دعت الضرورة إلى تعوٌضهم بسبب مرضهم 
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ٌجب على األجراء، فً جمٌع األحوال، أن ٌلتحقوا بمناصب شؽلهم، فً التارٌخ الذي 

ولعل هذه المادة وردت فً سٌاق واضح ٌتحدد أساسا من منطلق المادة . حدده لهم المشؽل

 من مدونة الشؽل التً أوردت ضمن مقتضٌات الفصل ألسباب تكنولوجٌة أو هٌكلٌة أو 71

.  اقتصادٌة وإؼالق المقاوالت

فاألسبقٌة إذن تتعلق باألجراء الذٌن فصلوا بسبب تخفٌض عدد المناصب،وقد جاءت 

 من مدونة الشؽل واضحة فً فقرتها األخٌرة عندما أكدت على أنه ٌتمتع األجراء 71المادة 

 من 508المفصولٌن باألولوٌة فً إعادة تشؽٌلهم، وفق الشروط المنصوص علٌها فً المادة 

مدونة الشؽل
36

 .

  :تشغٌل معطوبً الحرب أو الشغل والمقاومٌن وقدماء المحاربٌن : ثانٌا

تطرق المشرع المؽربً إلى فبة أخرى من األجراء  لها كذلك حق األولوٌة فً        

ٌجب على "  من مدونة الشؽل التً تنص على انه 509التشؽٌل وذلك من منطلق المادة 

المشؽل أن ٌشؽل أجراء من معطوبً الحرب او الشؽل أو ممن خولوا صفة مقاومٌن، وكذا 

من قدماء المحاربٌن إذا طلب العون المكلؾ بتفتٌش الشؽل  تشؽٌلهم ؼٌر أن المشؽل ال 

ٌكون ملزما بتشؽٌل نسبة من األجراء المنتمٌن إلى تلك الفبات تفوق عشر عدد األجراء 

". الدابمٌن

ٌظهر من خالل هذه المادة أن المشرع المؽربً منح هذه الفبة من األجراء الحق فً 

 :التشؽٌل مع األخذ بعٌن االعتبار شرطٌن اثنٌن 

 تقدٌم طلب من مفتش الشؽل بشؤن أصناؾ األشخاص المحددٌن : الشرط األول

  .قانونا وهذا ٌبٌن سلطة مفتش الشؽل التقدٌرٌة فً هذا المجال

                                                 
36

. 431يشعغ عبثك، ص " ػاللبد انشغم انفشدٚخ_ لبٌَٕ انشغم ثبنًغشة فٙ ػٕء يذَٔخ انشغم :" يؾًذ عؼٛذ ثُبَٙ -  
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 ًأن ٌكون هذا الطلب فً حدود عشر عدد األجراء الدابمٌن : الشرط الثان

. للمقاولة

  :تشغٌل األجراء المنادى علٌهم ألداء الخدمة العسكرٌة : ثالثا

ٌحق لألجٌر الذي ترك شؽله ألداء "  من مدونة الشؽل على أنه 510تنص المادة 

الخدمة العسكرٌة أن ٌعود إلى منصب شؽله أو إلى منصب آخر من نفس المهنة داخل 

المقاولة، عند تعذر إلحاقه بمنصبه السابق ، شرط أن ٌتقدم بطلب إلى المشؽل فً الموضوع 

". ، خالل الشهر الموالً لتارٌخ انتهاء الخدمة العسكرٌة فً أقصى اآلجال 

. إذن البد كذلك من عدة شروط لكً تستفٌد هذه الفبة من األجراء من إمكانٌة التشؽٌل

"  من قانون العمل التونسً على أنه 8وقد أشار القانون التونسً بدوره فً الفصل 

 الحق فً –بؤي وجه من الوجوه _للعامل الذي اضطر إلى مؽادرة عمله لوقوع تجنٌده 

. طلب الرجوع إلى عمله أو إلى عمل من نفس الصنؾ المهنً وعند نفس المإجر

على العامل الذي علم بتارٌخ سراحه من الخدمة العسكرٌة وأراد الرجوع إلى العمل 

الذي كان ٌشؽله عند التحاقه بالجٌش، أن ٌعلم بذلك المإجر السابق بمكتوب مضمون 

. الوصول فً آجل ال ٌتجاوز الشهر من تارٌخ ذلك السراح

ٌرجع العامل الذي أعرب عن نٌته فً الرجوع إلى عمله حسبما أشٌر إلٌه بالفقرة 

. السابقة إلى مإسسته إال إذا كان العمل السابق أو العمل الممثل له قد حذؾ

 فً الشهر الموالً لالتصال بالمكتوب الذي –عند اإلمكان –ٌكون الرجوع إلى العمل 

أعرب فٌه العامل عن رؼبته فً االلتحاق بعمله وٌتمتع العامل بجمٌع االمتٌازات التً كان 

. قد ٌحصل علٌها قبل مؽادرته له 
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لكل عامل لم ٌقع تشؽٌله حق أولوٌة التشؽٌل وذلك طٌلة عام من تارٌخ السراح من 

الجندٌة وللعامل حق المطالبة بؽرم الضرر فً صورة خرق مقتضٌات الفقرات السابقة من 

 ."طرؾ المإجر، وٌعتبر الؼٌا قانونا كل شرط ٌخالؾ المقتضٌات اآلنفة الذكر

نالحظ من خالل هذا الفصل أن المشرع التونسً بدوره عمل على منح هذه الفبة من 

. األجراء امتٌاز فً الحصول على عمل، وهو ما سار علٌه المشرع الفرنسً بدوره
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  :دور األجهزة الخصوصٌة فً القٌام بالوساطة : الفصل الثانً

 

إذا كان المشرع المؽربً والتشرٌعات المقارنة كما سبق اإلشارة إلى ذلك، قد اهتمت 

. بالوساطة وباألجهزة العمومٌة التً تتكلؾ بهذه المهام

باإلضافة إلى تلك التً تقوم بدور الرقابة، فقد اهتم كذلك التشرٌع المؽربً فً خلق 

الفرص القانونٌة لنشاط القطاع الخاص فً مٌدان الوساطة فً التشؽٌل تجاوزا منه لمبدأ 

احتكار الدولة للتشؽٌل
37

 .

وسنحاول من خالل هذا الفصل التطرق إلى مختلؾ األجهزة الخصوصٌة التً تقوم 

بدور الوساطة، ودور هذه األجهزة فً تنظٌم سوق الشؽل مع اإلشارة طبعا إلى التشرٌعات 

. المقارنة

وسنحاول تقسٌم هذا الفصل بدوره إلى ثالثة مباحث ، سنتناول فً المبحث األول، 

دور وكاالت التشؽٌل الخصوصٌة فً القٌام بدور الوساطة ، وإلى مقاوالت التشؽٌل المإقت 

واإلشكالٌات التً ٌطرحها التوجه إلى هذه المقاوالت فً المبحث الثانً دون أن ننسى دور 

. الوكاالت الفنٌة والصحافة كؤجهزة وسٌطة فً المبحث الثالث
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 150 ،ص 1997ؽجؼخ " لبٌَٕ انشغم انًغشثٙ " ػجذ انؼضٚض انؼزٛمٙ -  
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 : عالية ووااا البلغيغ اللخماية  ف القياا بدوو الم ااة  : المبحث األول

كان ٌنظر فً الوقت الماضً إلى مإسسات القطاع الخاص نظرة تنقٌص بخصوص 

قدراتها على تحقٌق الموازنة بٌن مصالحها الخاصة المتمثلة فً تحقٌق الربح والمصلحة 

 بؤهمٌة المبادرة الفردٌة أو القطاع الخاص، تالعامة، إال أن قناعة اإلنسان سرعان ما اعترؾ

عموما فً تطوٌر وتنمٌة وخدمة كل مجاالت الحٌاة، وخاصة منها تلك التً عجز القطاع 

العام على مواكبة مستجداتها
38

 .

فظهرت ضرورة إشراك الفاعلٌن فً القطاع الخاص لتفعٌل مإسسات الوساطة فً 

  .التشؽٌل

ولن نؽفل فً إطار تحلٌلنا لموقؾ التشرٌعات المقارنة من وكاالت االستخدام 

. الخاصة

فما هً شروط إنشاء هذه الوكاالت؟ 

وأهم االلتزامات التً تقع على عاتقها وما هً الضمانات التشرٌعٌة الكفٌلة بتهذٌبها؟ 

  :شروط إنشاء وكاالت التشغٌل الخصوصٌة : المطلب األول       

تجدر اإلشارة فً سابق األمر إلى أن األحكام المنظمة لهذه الوكاالت جدٌدة، حٌث لم 

ٌسبق للتشرٌع االجتماعً أن عرؾ مثٌال لها
39

 .

وقد عرفت مدونة الشؽل الوساطة التً تقوم بها وكاالت التشؽٌل الخصوصٌة بكونها 

تلك العملٌات الهادفة إلى تسهٌل التقاء العرض والطلب فً مجال التشؽٌل
40

، وكذا جمٌع 

                                                 
38

أؽشٔؽخ نُٛم انذكزٕساِ فٙ انمبٌَٕ " ئشكبنٛخ يًبسعخ انؾك فٙ انشغم ػهٗ ػٕء لبٌَٕ انشغم انًغشثٙ " انًؾًٕد٘ فشٚذح - 

. 114 ، ص انخبص، يشعغ عبثك
39

يغ رؾهٛم ألْى انًغزغذاد  (65-99لبٌَٕ سلى  )يذَٔخ انشغم " ػجذانؼضٚض انؼزٛمٙ ، يؾًذ انششلبَٙ ، يؾًذ انمٕس٘ انٕٛعفٙ - 

  66يشعغ عبثك، ص "
40

 يٍ يذَٔخ انشغم  475انًبرح -  
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الخدمات المقدمة لطالبً الشؽل والمشؽلٌن وذلك من أجل إنعاش التشؽٌل وتنشٌط اإلدماج 

المهنً 
41

 .

وقد تطرقت المدونة إلى الشروط التً تخول الحق فً إنشاء وكالة التشؽٌل 

: الخصوصٌة وهو ما سنبٌنه من خالل الفقرات اآلتٌة

 :  طلب اإلذن بالممارسة:الفقرة األولى  

حٌث ٌجب تقدٌم طلب بهذا الشؤن ممن ٌعنٌه األمر ٌضمنه معلومات خاصة بالوكالة 

ما دامت هذه األخٌرة باإلمكان أن تقتصر على ممارسة أنشطة محددة من قبل السلطة 

الحكومٌة المكلفة بالشؽل
42

 . 

كما ٌجب أن ٌتضمن الطلب كافة المعلومات المتعلقة بالوكالة كعنوانها، وجنسٌة 

مدٌرها، وطبٌعة النشاط المزمع مزاولته، ونماذج العقود التً تستعملها، ورقم حسابها، 

علما بؤنه ٌمكن للجهة المختصة مطالبة الوكالة المعنٌة فً كل حٌن . ومبلػ رأسمالها

. بمعلومات تكمٌلٌة وخاصة رقم االنخراط فً الصندوق الوطنً للضمان االجتماعً

: رأسمال الوكالة وشخص الطالب: الفقرة الثانٌة         

تطلب تؤسٌس وكالة التشؽٌل الخصوصٌة شرطٌن آخرٌن باإلضافة إلى طلب اإلذن 

: بالممارسة وهما

رأسمال الوكالة  : أوال 

 من مدونة الشؽل على شرط آخر ٌجب توفره من أجل إمكانٌة 481نصت المادة 

.  درهم100000إنشاء الوكالة، وهو وجوب أن تتوفر الوكالة على رأسمال ال ٌقل عن 

 

  
                                                 

41
. 213 ،ص 2004انُذٔح انضبنضخ نهمؼبء االعزًبػٙ، يبسط " رغٛش انًشكض انمبََٕٙ نهًشغم" ػًش انُؾبل  -  

42
. 452يشعغ عبثك، ص " لبٌَٕ انشغم ثبنًغشة فٙ ػٕء يذَٔخ انشغم ػاللبد انشغم انفشدٚخ " يؾًذ عؼٛذ ثُبَٙ -  
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  :شخص الطالب : ثانٌا 

انطالقا من التعرٌؾ الوارد فً مدونة  الشؽل لوكاالت التشؽٌل الخصوصٌة، نالحظ 

بؤنها نصت على ضرورة أن ٌكون الطرؾ الذي بإمكانه إنشاء هذه الوكالة شخصا اعتبارٌا، 

. وهذا ما ال سٌسمح للوكالة بؤن تكون مبدبٌا من الحجم الصؽٌر 

 من مدونة الشؽل الترخٌص للشخص المحكوم علٌه بعقوبة 481كما تحرم المادة 

مخلة بالشرؾ أو بعقوبة حبس تتعدى مدتها ثالثة أشهر فً أن ٌنشا وكالة خصوصٌة 

. للتشؽٌل، كما ٌحرم الشخص من االحتفاظ بالترخٌص إذا تم الحكم علٌه لنفس األسباب 

 من مدونة الشؽل، بؤنه ٌمكن سحب اإلذن بالممارسة من 487هذا وقد أكدت المادة 

لدن السلطة الحكومٌة المكلفة بالشؽل بقرار معلل ودون تعوٌض وذلك احتٌاطا من أي 

 .خروقات قد تتم من قبل هذه الوكاالت

وهو نفس التوجه الذي سار علٌه المشرع الفرنسً الذي سمح بدوره للوكاالت 

   .الخاصة القٌام بمهمة الوساطة

 من قانون العمل المصري، 16أما فٌما ٌخص القانون المصري فقد ورد فً مادته 

على أنه ٌجوز لوزٌر الدولة للقوى العاملة والتدرٌب الترخٌص للجمعٌات والمإسسات 

والمنظمات النقابٌة بالنسبة ألعضابها، بإنشاء مكاتب لتشؽٌل المتعطلٌن، وفً هذه الحالة 

ٌتعٌن على هذه الجهات مراعاة األحكام الخاصة بالفصل الذي ٌنظم تشؽٌل العمال
43

 .

. وٌشترط فً هذه المكاتب أن تكون خدماتها مجانٌة 

أما بخصوص القانون اللٌبً فلم ٌتطرق إلى وكاالت االستخدام الخاصة، بل اكتفى 

 من قانون العمل اللٌبً، إلى أنه ٌجوز اقتضاء اجر من متعطل مقابل 12باإلشارة فً المادة 

تخدٌمه او تسهٌل استخدامه فً أي عمل من األعمال
44

 .
                                                 

43
 .199يشعغ عبثك، ص " لبٌَٕ انؼًم " يؾًذ ؽغٍٛ يُظٕس- 

44
. 194 ،داس انضمبفخ نهُشش ٔانزٕصٚغ، ص 2006ؽجؼخ " انٕعٛؾ فٙ ششػ لبٌَٕ انؼًم" عٛذ يؾًٕد سيؼبٌ -  
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. فً حٌن القانون الجزابري لم ٌفرد أي نص ٌخص وكاالت التشؽٌل الخصوصٌة

:  من قانون العمل التونسً على ما ٌل285ًأما القانون التونسً فقد أورد فً فصله 

" ألؽٌت مكاتب التشؽٌل الخاصة سواء أكانت بؤجر او بدونه " 

نالحظ إذن من خالل استقراء مختلؾ النصوص القانونٌة المقارنة أن المشرع 

المؽربً خطى خطوة متقدمة فً هذا المجال، بحٌث أعطى فرصة للقطاع الخاص بمزاولة 

مهمة الوساطة، وخصوصا وأن خدمات القطاع الخاص معروفة بالجودة، باإلضافة على 

تكرٌسه مبدأ المجانٌة والمساواة أمام هذه الوكاالت تماشٌا مع القانون الفرنسً ولعل ذلك 

. ٌعتبر تقدما من جانبه 

 :التزامات وكاالت التشغٌل الخصوصٌة : المطلب الثانً       

خالل ممارسة هذه الوكاالت لمهمة الوساطة عملت المدونة على إخضاع هاته 

الوكاالت لعدة التزامات، سواء فً عالقتها بطالبً الشؽل، أو إزاء السلطة الحكومٌة المكلفة 

  .بالشؽل

  :التزامات وكاالت التشغٌل الخصوصٌة إزاء طالبً الشغل :       الفقرة األولى

نسجل فً هذا اإلطار مجموعة من األحكام التً ٌجب على الوكالة االلتزام بها إزاء 

طالبً الشؽل، ولعل هذه األحكام تتجسد فً منع الوكالة من أن تتقاضى  من طالبً الشؽل 

بصورة مباشرة أو ؼٌر مباشرة، جزبٌا أو كلٌا أٌة أتعاب او مصارٌؾ، فالوكالة فً هذا 

اإلطار تلجؤ إلى المشؽل فقط دون ؼٌره لمطالبته باألتعاب والمصارٌؾ
45

وهو ما قضت . 

 بشؤن وكاالت االستخدام الخاصة فً مادتها السابعة حٌث 181به االتفاقٌة الدولٌة رقم 

ال ٌجوز لوكاالت االستخدام الخاصة أن تتقاضى بصورة مباشرة أو ؼٌر " نصت على أنه 

  ."مباشرة جزبٌا او كلٌا أي رسوم  أو تكالٌؾ من العمال

                                                 
45

. 40 ،ص 2001انًغهخ انًغشثٛخ ناللزظبد ٔانمبٌَٕ، انؼذد انشاثغ " ؽغٍ انُٛخ فٙ رُفٛز ػمذ انؼًم " يجبسكخ دَٛب  - 
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. وهو نفس التوجه الذي سار علٌه المشرع المصري وكذا الفرنسً 

كما ٌمنع على الوكالة التمٌٌز بٌن األجراء طالبً الشؽل على أساس العرق، أو اللون، 

أو الدٌن، أو الرأي  السٌاسً ،أو االنتماء الوطنً، أو األصل االجتماعً من شؤنه المس 

بمبدأ تكافإ الفرص والمعاملة بالمثل فً مٌدان التشؽٌل 
46

، كما ٌمنع علٌها كذلك التمٌٌز من 

أي منعه من ممارسة حقه فً –منطلق االنتقاء الرامً إلى الحرمان من الحرٌة النقابٌة 

أو المفاوضة الجماعٌة- العمل النقابً
47
. 

ومن اجل تفادي المس بالحٌاة الشخصٌة لطالبً الشؽل، ألزم المشرع المسإول  عن 

الوكالة بؤن ٌعالج البٌانات الشخصٌة لألجٌر بكٌفٌة تراعً احترام الحٌاة الخاصة للمعنٌٌن 

باألمر، مع اقتصارها على المسابل التً ترتبط بمإهالتهم وخبراتهم المهنٌة لٌس إال 
48

 .

"  فً المادة السادسة التً تقضً بؤنه 181وهو ما سارت علٌه االتفاقٌة الدولٌة رقم 

معالجة البٌانات الشخصٌة للعمال تجري بطرٌقة تحمً وتضمن احترام الحٌاة الخاصة 

 ."للعمال بما ٌتفق مع القوانٌن والممارسات الوطنٌة

وأشارت كذلك هذه المادة إلى أنه ٌجب أن تقتصر هذه البٌانات على المسابل المتصلة 

بالمإهالت والمهارات والخبرات المهنٌة للعمال المعنٌٌن، وأي معلومات أخرى ذات صلة 

مباشرة
49

 .

 من مدونة الشؽل مسبولً وكاالت التشؽٌل  الخصوصٌة تلقً أو 285كما تمنع المادة 

  .تسلم ودابع أو كفاالت أٌا كان نوعها
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ؽًبٚخ  األيٕيخ فٙ انزششٚغ االعزًبػٙ انًغشثٙ، سعبنخ نُٛم دثهٕو انذساعبد انؼهٛب انًؼًمخ فٙ انمبٌَٕ انخبص، " ػجذانغالو انًٕدٌ  

. 68 ،ص  2003-2002عبيؼخ عٛذ٘ يؾًذ ثٍ ػجذهللا،كهٛخ انؼهٕو انمبََٕٛخ ٔ االعزًبػٛخ ٔ االلزظبدٚخ، فبط ،
47

رمشٚش نُٛم  دثهٕو انذساعبد انؼهٛب انًؼًمخ ، عبيؼخ انؾغٍ انضبَٙ ، ػٍٛ انشك، " اعزمشاس انزمبػذ فٙ لبٌَٕ انشغم " خبنذ ثُٓبشى -  

. 12 ،ص 2007-2006كهٛخ انؼهٕو انمبََٕٛخ ٔااللزظبدٚخ ٔاالعزًبػٛخ، انذاس انجٛؼبء ، 
48

. 12  ،ص 39انًغهخ انًغشثٛخ نهمبٌَٕ االعزًبػٙ ، انؼذد " لشاءح َمذٚخ نًششٔع يذَٔخ انشغم " سشٛذ انفٛالنٙ انًكُبعٙ، -  
49

. 39ػجذانهطٛف لشثبَٙ ، يشعغ عبثك، ص  -  
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التزامات وكاالت التشغٌل الخصوصٌة إزاء السلطة الحكومٌة  : الفقرة الثانٌة             

  :      المكلفة بالشغل 

 من مدونة الشؽل، على الوكاالت المرخص لها بمزاولة 484ٌجب طبقا للمادة         

نشاطها أن تبعث فً متم كل ستة أشهر إلى المصالح المكلفة بالتشؽٌل الواقعة بالمكان الذي 

تزاول فٌه أنشطتها كشفا مفصال عن الخدمات التً قدمتها، ٌتضمن على الخصوص أسماء 

وعناوٌن المشؽلٌن الذٌن طلبوا منها التدخل لفابدتهم، وكذا األسماء الكاملة لطالبً الشؽل 

المسجلٌن لدٌها وعناوٌنهم وشهاداتهم، ومهنهم، مع ذكر األسماء الكاملة لطالبً الشؽل الذٌن 

تم تشؽٌلهم عن طرٌقها
50

  .

ولعل فً هذا االلتزام الملقى على عاتق الوكالة ما ٌبرز بؤنها ذات ارتباط مع 

المصالح المكلفة بالتشؽٌل، وأن هذه األخٌرة بدورها ذات ارتباط بالتشؽٌل بصفة عامة
51

 .

 من مدونة الشؽل، المسإول عن الوكالة بمسك  سجل خاص 486كما تلزم المادة 

ٌحدد شكله من قبل السلطة الحكومٌة المكلفة بالشؽل تدون فٌه جمٌع عملٌات التشؽٌل الذي 

قام بها، وذلك قصد إجراء المراقبة الضرورٌة للتحقق من مدى احترام المقتضٌات القانونٌة 

فً هذا الشؤن
52

 .

 من مدونة الشؽل على ضرورة تقدٌم كل المعلومات التكمٌلٌة 483كما تضٌؾ المادة 

عن الوضعٌة القانونٌة للوكالة، وخاصة وضعٌتها إزاء الصندوق الوطنً للضمان 

االجتماعً، وال ٌجب أن ننسى التزام الوكالة بضرورة عرض جمٌع عقود الشؽل للعمل 

بالخارج المبرمة من طرؾ وكاالت التشؽٌل الخصوصٌة على التؤشٌر المسبق من لدن 

. السلطة الحكومٌة المكلفة بالشؽل

                                                 
50

. 63، ص 2003ُٚبٚش " ػاللخ انشغم ثٍٛ رششٚغ انشغم ٔيششٔػٛخ يذَٔخ انشغم" يؾًذ انششلبَٙ - 
51

 10 ،ص 1995 ،انغُخ انغبثؼخ، َٕٕٚٛ 12يغهخ اإلشؼبع، انؼذد " ٔػؼٛخ انطفم انمبطش فٙ انمبٌَٕ االعزًبػٙ " يؾًذ انكشجٕس - 
52

سعبنخ نُٛم دثهٕو انذساعبد " رشزغم األؽفبل ، ئشكبنٛخ يالءيخ انزششٚغ انًغشثٙ نهشغم نالرفبلٛبد انذٔنٛخ" ػجذانهطٛف لشٚبَٙ - 

.  62انؼهٛب انًؼًمخ فٙ انمبٌَٕ انخبص، يشعغ عبثك، ص 
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نالحظ من خالل هذا المطلب، أن المشرع المؽربً قد تبنى نهج التشرٌع الدولً 

 .واحترم مقتضٌات االتفاقٌة الدولٌة فً هذا الشؤن، ولعل ذلك ٌعتبر تقدما من جهته

مق اواا البلغيغ المؤات وادا ضمان اا بقراو  ف  : المبحث الثانف               

  : اللغ   غ

ٌعتبر خلق المشرع المؽربً لمقاوالت التشؽٌل المإقت نوعا من المرونة، حٌث سمح 

للمشؽل باللجوء إلى عقود ألجل عمل مإقت او عمل موسمً وجمٌع صور العمل ؼٌر 

الدابم، التً ٌمكن من خاللها التعاقد على العمل من خاللها بشكل ؼٌر مباشر على نحو ال 

ٌلقً على عاتق رب العمل األعباء التً ٌفرضها عقد العمل ؼٌر محدد المدة، كاللجوء إلى 

. استخدام عملة مإقتٌن فً إطار مقاوالت التشؽٌل 

وٌالحظ أن هذا النوع من المرونة ٌحقق األهداؾ االقتصادٌة للمقاول وٌضمن 

استمرار نشاط المقاولة بما ٌتوافق مع متطلبات السوق، ؼٌر أنه ال ٌكفل استقرار عالقات 

الشؽل وإن كان ٌخفؾ من أزمة البطالة
53

 .

فما هو اإلطار القانونً لمقاوالت التشؽٌل المإقت ؟ وما هً الحاالت التً ٌسمح فٌها 

باللجوء إلى التشؽٌل المإقت ؟ وما هً الوضعٌة القانونٌة لألجراء فً إطار مقاوالت 

. التشؽٌل المإقت ؟ أو ما هً الضمانات الحمابٌة المقررة لفابدة األجراء ؟

: لإلجابة عن مختلؾ هذه التساإالت سنحاول تقسٌم هذا المبحث إلى مطلبٌن 

 ) اللجوء إلٌه فً تسنحاول إبراز اإلطار القانونً لمقاوالت التشؽٌل المإقت، وحاال

. (المطلب األول

                                                 
53

انغضء األٔل، أؽشٔؽخ نُٛم انذكزٕساِ فٙ " (دساعخ يمبسَخ  )انًمبٔنخ ثٍٛ ؽشٚخ انزذثٛش ٔيجذأ اعزمشاس انشغم " يًٌٕٛ انٕكٛهٙ  -  

. 465  ،ص 2007 – 2006انؾمٕق عبيؼخ انؾغٍ انضبَٙ ػٍٛ انشك ، كهٛخ انؼهٕو انمبََٕٛخ ٔااللزظبدٚخ ٔاالعزًبػٛخ، انذاس انجٛؼبء،  
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والتطرق إلى العالقة التً تربط مقاولة التشؽٌل المإقت مع المشؽل واألجراء، 

دون أن ننسى بطبٌعة الحال التطرق  (المطلب الثانً )والتطرق إلى وضعٌة األجراء فً 

  .إلى مختلؾ التشرٌعات المقارنة

 اإلطار القانونً لمقاوالت التشغٌل المؤقت وحاالت اللجوء : المطلب األول             

 :إلٌها 

عمل المشرع المؽربً من خالل مدونة الشؽل ونظرا ألهمٌة  هذا النوع من         

المقاوالت، على وضع قواعد قانونٌة تنظم سٌر عملها وتحاول نوعا ما تحقٌق نوع من 

الحماٌة لألجراء، نظرا الن األجراء هم األكثر تضررا عند لجوبهم إلى مقاوالت التشؽٌل 

المإقت، حٌث عمل المشرع على تقٌٌد حرٌة المشؽل باللجوء إلى التشؽٌل المإقت، وهو ما 

سنحاول التفصٌل فٌه  فً هذا المطلب حٌث سنتناول اإلطار القانونً لمقاوالت التشؽٌل 

. حاالت اللجوء إلٌها   (الفقرة الثانٌة  )على أن نتناول فً  (الفقرة األولى )المإقت فً 

  : المؤقت لاإلطار القانونً لمقاوالت التشغً: الفقرة األولى         

 من مدونة الشؽل، فإن مقاوالت التشؽٌل المإقت هً كل 495حسب مقتضٌات المادة 

 عمله على ممارسة النشاط المذكور رشخص اعتباري مستقل عن السلطة العمومٌة، وٌقتص

  .من هذه المادة" ج" من المدونة وتحدٌدا فً الفقرة 477فً المادة 

ولعل المشرع الفرنسً هو الذي فصل فً مقاوالت التشؽٌل المإقت، حٌث ٌعرؾ 

مقاول التشؽٌل المإقت، بكونه كل شخص اعتباري او معنوي بموجب مهام محددة بوضع 

 .أجراء مإقتا رهن إشارة المستعمل الذي ٌحدد مهامهم

 من مدونة الشؽل، نجدها تنص على ما ٌلً  477 وبالرجوع إلى نص المادة 

ٌمكن أٌضا لوكاالت التشؽٌل الخصوصٌة أن تساهم فً الوساطة بعد الحصول على "

  .ترخٌص من السلطة الحكومٌة المكلفة بالشؽل
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وٌقصد بوكالة التشؽٌل الخصوصٌة، كل شخص اعتباري ٌقوم باألعمال التالٌة أو 

  :بإحداها 

التقرٌب بٌن طلبات وعروض الشؽل دون أن ٌكون القابم بالوساطة طرفا فً عالقة -أ

  .الشؽل التً قد تنشؤ عن ذلك

تقدٌم أي خدمة أخرى تتعلق بالبحث عن شؽل أو ترمً إلى اإلدماج المهنً لطالب -ب

. الشؽل

" المستعمل"تشؽٌل أجراء بهدؾ وضعهم مإقتا رهن إشارة شخص ثالث ٌسمى -ج

. ٌحدد مهامهم وٌراقب تنفٌذها

، أن مهمة مقاولة التشؽٌل المإقت 477من المادة " ج"نالحظ إذن من خالل الفقرة 

ٌحدد " المستعمل"هً تشؽٌل أجراء بهدؾ وضعهم مإقتا رهن إشارة شخص ثالث ٌسمى 

. مهامهم وٌراقب تنفٌذها

انطالقا من المواد المحددة لإلطار القانونً لمقاوالت التشؽٌل المإقت نخرج 

بالعناصر اآلتٌة 
54
 : 

أن مقاوالت التشؽٌل المإقت هً شخص معنوي او اعتباري ٌقتصر عمله على -1

مزاولة النشاط الوارد فً القانون، وهو تشؽٌل أجراء مإقتٌن ووضعهم رهن إشارة شخص 

آخر هو المستعمل، الذي ٌقوم بتحدٌد األعمال التً سٌقوم بها هإالء ومراقبة أداء عملهم ، 

وهو عكس ما سار علٌه التشرٌع الفرنسً حٌث سمح لكل شخص طبٌعً أو معنوي ولعل 

. هذا امتٌاز من جانب قانون العمل الفرنسً

                                                 
54

دساعبد انمبََٕٛخ ، دساعخ يٓذاح انًشكض انًغشثٙ نم"  اإلؽبس انمبََٕٙ ٔئشكبنٛبد انزطجٛك:انزشغٛم انًإلذ " انؾبط انكٕس٘-  

. 250ص -،2005نألعزبر يؾًذ عالل انغؼٛذ، انغضء األٔل، 
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 من مدونة الشؽل التً نصت صراحة على أنه ال 481من خالل مقتضٌات المادة -2

ٌمكن إعطاء الترخٌص لهذه الوكاالت لممارسة نشاطها إال إذا كان رأسمالها ال ٌقل عن 

.  درهم100.000

ٌجب على هذه الوكاالت الحصول على ترخٌص قانونً من السلطة الحكومٌة -3

المكلفة بالشؽل
55

، وهو ما اشترطه المشرع الفرنسً من أجل السماح لمقاوالت التشؽٌل 

المإقت ممارسة أعمالها 
56

 .

كما ٌمنع على هذه المقاوالت أن تتقاضى من العمال بصفة مباشرة أو ؼٌر مباشرة -4

. أٌة أتعاب أو مصارٌؾ 

أما بخصوص التشرٌعات المقارنة، فنالحظ أن القانون المصري منع تشؽٌل العمال 

عن طرٌق متعهد أو مقاول تورٌد عمال
57

 من قانون العمل 16، حٌث جاء فً المادة 

ال ٌجوز لصاحب العمل تشؽٌل عمال عن طرٌق متعهد أو مقاولة " المصري على أنه 

 ."تورٌد عمال

" فً حٌن تطرق المشرع اللٌبً من خالل المادة التاسعة من قانون العمل اللٌبً بؤنه 

". ال ٌجوز لصاحب العمل أو من ٌمثله تشؽٌل العمال عن طرٌق متعهد أو مقاول

وٌعتبر باطال كل عقد ٌقتصر فٌه أحد المتعاقدٌن على مجرد التعهد بتقدٌم عمال إلى 

المتعاقد اآلخر لالشتؽال لدٌه أو لدى من ٌنوب عنه لقاء مقابل ٌلتزم من ٌتم العمل لحسابه 

بؤن ٌإدٌه إلى من تعهد بتقدٌم هإالء العمال إلٌه على أن ٌتولى هذا أداء ما اتفق علٌه مع 

. هإالء العمال من أجر إلٌهم 
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  - Les agents privées d’emploi temporaire « une prouesse du nouveau code du travail marocain » 

Lahcen ou Ahmane chronique sociale N2 \ 2006 p 58. 
56

  - Bruno siau «  le travail temporaire en droit comparé européen et international » prix de thèse de la 

faculté de droit de Montpellier 1995, p 199. 
57

 .73 ص، 1989ؽجؼخ " ششػ أؽكبو لبٌَٕ انؼًم " انُبطش ػجذ رٕفٛك انؼطبس،  ػجذ- 

. 60 انضمبفخ نهُشش ٔانزٕصٚغ، ص ح، يكزت1998انطجؼخ األٔنٗ " لبٌَٕ انؼًم " انٕاؽذ كشو  ػجذ



 55 

فً حٌن أشار القانون التونسً إلى  مقاوالت التشؽٌل المإقت، وعبر عنها بمإسسات 

عندما "  من قانون العمل التونسً على أنه 28الٌد العاملة الثانوٌة ، حٌث نصت المادة 

ٌتعاقد ربٌس مإسسة صناعٌة أو تجارٌة لتنفٌذ بعض الخدمات أو لتقدٌم بعض المصالح مع 

". مقاول ٌنتدب بنفسه الٌد العاملة الالزمة 

على عكس قانون العمل الجزابري الذي أؼفل اإلشارة إلى مقاوالت التشؽٌل المإقت، 

ولعل انطالقا من مختلؾ هذه التشرٌعات نالحظ أن التشرٌع المؽربً على ؼرار التشرٌع 

الفرنسً، تعامل بمرونة أكبر مع هذا النوع من المقاوالت، وذلك لتوفٌر فرص للعمل 

بالرؼم من كون هذا العمل ؼٌر مستقر إال أنه قد ٌخفؾ نوعا ما من حدة  البطالة
58

 .

 :حاالت اللجوء إلى العمل المؤقت : الفقرة الثانٌة      

بالرجوع إلى أحكام مدونة الشؽل ٌالحظ أن المشؽل ال ٌمكنه اللجوء إلى الشؽل 

المإقت إال فً الحاالت التً حددها القانون فً مدونة الشؽل، وفً هذا الصدد ٌتبٌن أنه ال 

 496بد من توافر ثالثة شروط لتشؽٌل العمال بصورة مإقتة، ذكرها المشرع فً المادتٌن 

:  من المدونة وهً 497و 

 ٌجب على المشؽل الذي ٌطلب عماال من مقاولة التشؽٌل : الشرط األول

المإقت أن ٌطلب تشؽٌل هإالء العمال فً أشؽال ؼٌر دابمة، والمشؽل الذي 

ٌطلب من مقاولة الشؽل المإقت عماال مإقتٌن ٌسمى المستعمل ومعنى هذا أن 

صاحب العمل الذي ٌرٌد القٌام بؤشؽال دابمة علٌه أن ٌقوم بتشؽٌل عمال 

. دابمٌن ال مإقتٌن

  ًومن أجل توضٌح المسؤلة المتعلقة بؤعمال ؼٌر دابمة أو : الشرط الثان

 أن 496بؤعمال دابمة فإن المدونة تطلبت من صاحب العمل من خالل المادة 
                                                 

58
 ،ص 2007 ،ٕٚنٕٛص غشذ 109يغهخ انًؾبكى انًغشثٛخ، ػذد " يغزغذاد يذَٔخ انشغم فٙ ئَٓبء ػمٕد انخذيخ" ثالل انؼشش٘ - 

21 .



 56 

ٌقوم باستشارة الهٌبات التمثٌلٌة لألجراء داخل المقاولة، ولعل هذا التحدٌد ؼٌر 

دقٌق بما فٌه الكفاٌة بحٌث لم توضح المادة إذا ما كان األمر ٌتعلق بنقابات 

أكثر تمثٌال أم ال بحٌث ٌمكن أن توجد فً نفس المقاولة عدة نقابات وبالتالً ما 

. هً النقابة التً ٌتعٌن استشارتها فً الموضوع 

 من مدونة 496من خالل نصوص المدونة نالحظ أن المادة : الشرط الثالث 

الشؽل قد حددت الحاالت التً ٌسمح فٌها بتشؽٌل العمال المإقتٌن على سبٌل 

: الحصر وهذه الحاالت هً

إحالل أجٌر محل أجٌر آخر توقؾ عن الشؽل دون أن ٌكون هذا التوقؾ راجعا -1

لإلضراب، ومن األمثلة عن توقؾ عامل عن العمل وهً المرض أو بسبب ظروؾ خاصة 

... أخرى كالسفر إلى الخارج من أجل التكوٌن 

 .ازدٌاد نشاط المقاولة بصورة مإقتة -2

القٌام بعمل موسمً، وذلك مثل صاحب العمل فً القطاع الفالحً الذي ٌحتاج إلى -3

عمال من أجل جنً المحصول الزراعً
59
. 

القٌام بؤشؽال استقر العرؾ على عدم اللجوء فٌها إلى عقد شؽل ؼٌر محدد المدة -4

. بسبب طبٌعة الشؽل

أن ال ٌكون سبب اللجوء إلى الشؽل المإقت القٌام بؤعمال تكتسً خطورة خاصة -5

 من مدونة الشؽل497وذلك تطبٌقا للمادة 
60
. 

 من مدونة الشؽل 496ومن أجل التطبٌق السلٌم لكل هذه المقتضٌات أشارت المادة 

. إلى لجنة ثالثٌة التركٌب تتولى متابعة تنفٌذ وتطبٌق األحكام الخاصة بالتشؽٌل المإقت 

                                                 
59

. 25 ، ص 2004، انغُخ  "65 – 99يذَٔخ انشغم انغذٚذح انمبٌَٕ سلى :" انؾبط انكٕس٘ -  
60

  - Francis lefebvre «  travail temporaire contrat a durée determiné » , 1
er
 Avril 93, p 216. 
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 من ذي القعدة 16 الصادر فً 2-04-464وتتكون هذه اللجنة حسب المرسوم رقم 

، بتحدٌد تكوٌن وطرٌقة عمل اللجنة المختصة المتعلقة (2004 دٌسمبر 29 ) 1426

بمقاوالت التشؽٌل المإقت، وحسب المادة األولى فهً تتكون من ممثلٌن عن اإلدارة، 

. وممثلٌن عن المنظمات المهنٌة للمشؽلٌن، و ممثلٌن عن المنظمات النقابٌة لألجراء

ٌظهر من خالل تحدٌد الحاالت التً ٌمكن اللجوء فٌها حصرٌا إلى مقاولة التشؽٌل 

المإقت رؼبة المشرع المؽربً فً عدم اللجوء باستمرار إلى عمال مإقتٌن، وذلك حتى ال 

. ٌتم التحاٌل على القانون، واللجوء إلى تشؽٌل عمال مإقتٌن بدل العمال الدابمٌن 

كذلك عمل المشرع الفرنسً على تحدٌد حاالت اللجوء إلى العمل المإقت ،وذلك 

تحقٌقا لنوع من الحماٌة لألجراء ،على خالؾ التشرٌعات المقارنة األخرى حٌث لم تتطرق 

إلى حاالت اللجوء إلى مقاوالت التشؽٌل المإقت، ولعل ذلك ٌعكس تقدم التشرٌع المؽربً 

ونظٌره الفرنسً اللذٌن عمال على ضمان حماٌة اكبر لألجراء، وفً نفس الوقت جعل سوق 

 .العمل اكثر مرونة وذلك بتكثٌر حظوظ إدماج طالبً الشؽل 

 :العالقة القانونٌة الناتجة عن التشغٌل المؤقت : المطلب الثانً          

       عمل المشرع من خالل مدونة الشؽل على تحدٌد العالقة القانونٌة التً تربط مقاولة 

التشؽٌل المإقت والمستعمل واألجراء المإقتٌن،وهو ما سنتناوله فً إطار الفقرة األولى 

على أن نعمل على توضٌح وضعٌة األجراء القانونٌة واالجتماعٌة فً إطار هذه المقاوالت 

. فً الفقرة الثانٌة

 

 

العالقة القانونٌة الرابطة بٌن مقاولة التشغٌل المؤقت والمستعمل  : الفقرة األولى

 :واألجراء 
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 ٌعد التشؽٌل المإقت من أكثر أنواع الشؽل شٌوعا وانتشارا فً سوق العمل، وٌترتب 

اللجوء إلٌه نشوء عالقات قانونٌة مختلفة على اعتبار تعدد األطراؾ المتدخلة فٌها، 

وسنحاول من خالل هذه الفقرة التعرؾ على طبٌعة العالقة القانونٌة التً تربط مقاولة 

التشؽٌل المإقت بالمشؽل، و العالقة التً تربط مقاولة التشؽٌل المإقت باألجراء من جهة 

. أخرى 

 :العالقة بٌن المقاولة والمستعمل : أوال 

 من مدونة الشؽل، على ضبط العالقة القانونٌة 499حاولت المدونة من خالل المادة 

بٌن المقاولة والمستعمل، حٌث نصت على ضرورة تحرٌر عقد التشؽٌل المإقت كتابة 
61
 

: ،وأن ٌتضمن مجموعة من المعلومات والبٌانات التالٌة

  سبب اللجوء إلى األجراء المإقتٌن. 

  المبلػ المحدد كمقابل لوضع األجٌر رهن إشارة المستعمل وهو ما سار علٌه

  .التشرٌع الفرنسً

 من مدونة الشؽل أن المهمة التً ٌقوم بها األجٌر المإقت ال 500وأضافت المادة 

ٌجب أن تزٌد عن مدة توقؾ األجٌر، أي أثناء حلول األجٌر المإقت محل األجٌر 

المتؽٌب
62

 .

أما فٌما ٌخص مدة المهمة بالنسبة لتشؽٌل أجٌر مإقت أثناء تزاٌد نشاط المقاولة بصفة 

 من مدونة الشؽل هذه المهمة فً ثالثة أشهر قابلة للتجدٌد مرة 500مإقتة، فقد حددت المادة 

. واحدة

أما فٌما ٌتعلق بالعمل الموسمً، فإن مدة المهمة محددة فً ستة أشهر ؼٌر قابلة 

. للتجدٌد
                                                 

61
. 108 ،ص 2006 ،يبسط 58، يغهخ انًهف، انؼذد " انؾًبٚخ انمبََٕٛخ نهطشف انؼؼٛف فٙ يذَٔخ انشغم" انشافخ ٔربة-  

62
 يٍ يذَٔخ انشغم  496انفمشح األٔنٗ يٍ انًبدح - 
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ولعل اإلشكالٌة التً قد تثار هذه الحالة هً عدم كتابة عقد الوضع رهن اإلشارة فماذا 

عن أداء واجب تورٌد الٌد العاملة ؟ 

تضاربت االجتهادات القضابٌة فً هذا الموضوع، ذلك أنه إذا كانت هذه االتجاهات 

قد اتفقت على أنه ٌكون باطال بطالنا مطلقا عقد الوضع رهن اإلشارة ؼٌر المكتوب، إال 

أنها اختلفت فً النتابج المترتبة فٌما ٌتعلق بالتزام المقاولة المستعملة بؤداء واجب تورٌد 

العاملة لفابدة مقاولة التشؽٌل المإقت 
63

 .

 قضت محكمة النقض الفرنسٌة الؽرفة االجتماعٌة تحت عدد 17/04/1980فبتارٌخ 

 إلى أن شكلٌة الكتابة تعتبر من النظام العام المطلق ٌثٌره القاضً من تلقاء نفسه 318

وٌترتب على ذلك أن مقاولة التشؽٌل المإقت ال ٌمكنها طلب التزام المقاولة المستعملة بؤداء 

فواتٌر مقابل تورٌد الٌد العاملة
64

 .

وٌستنتج من هذا القرار أن مقاولة التشؽٌل المإقت ال ٌمكنها المطالبة بتنفٌذ العقد الذي 

 .شابه البطالن

 وفً نفس االتجاه تقرٌبا وإن كان األمر ٌتعلق بشرط كتابة عقد المهمة قضت محكمة 

 بؤن شكلٌة الكتابة 558 عدد 12/06/1981النقض الفرنسٌة الؽرفة االجتماعٌة بتارٌخ 

المفروضة بمقتضى القانون فً العالقة ما بٌن مقاولة التشؽٌل المإقت واألجٌر الهدؾ منها 

 هذه .احترام العدٌد من المقتضٌات التً بدونها تكون عملٌة تورٌد العاملة المإقتة ممنوعة

المقتضٌات من النظام العام ٌترتب على مخالفتها بطالن عقد شؽل مإقت إال أنه فً هذه 

الحالة نعتقد أنه ال ٌمكن الدفع ببطالن العقد فً مواجهة األجٌر من أجل المطالبة بمستحقاته 

                                                 
63

عبيؼخ اص أؽشٔؽخ نُٛم انذكزٕساِ فٙ انؾمٕق انمبٌَٕ انخ" يذَٔخ انشغم ٔانزًُٛخ االلزظبدٚخ ٔاالعزًبػٛخ" ػًبس رٛضأ٘  -  

. 71 ،ص 2007 2006انؾغٍ انضبَٙ ػٍٛ انشك،كهٛخ انؼهٕو انمبََٕٛخ ٔاالعزًبػٛخ ٔ االلزظبدٚخ، انذاس انجٛؼبء،
64

 .71َفظ انًشعغ ص -  
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لكون البطالن فً عقود الشؽل ٌسري بؤثر فوري ولٌس بؤثر رجعً ومن ثم ٌسوغ لألجٌر 

المطالبة باألجر المستحق 
65

  .

سبب "  قضت محكمة االستبناؾ بفرساي الؽرفة الرابعة أنه 10/ 90/1985وبتارٌخ 

بطالن عقد الوضع رهن اإلشارة لعدم الكتابة فإن اإلطراؾ ٌنبؽً رجوعهم إلى الحالة التً 

كانوا علٌها قبل تنفٌذه ، فإذا كانت مقاولة التشؽٌل المإقت ال ٌمكنها االستفادة إلى أٌة دعوى 

تعاقدٌة من أجل إرجاع المبالػ الممثلة فً ساعات العمل المنجزة من طرؾ األجٌر ٌمكنها 

المطالبة بذلك استنادا إلى دعوى اإلثراء بال سبب ألن المستعمل بعدم أداء أي أجر ٌكون قد 

. اؼتنى مقابل افتقار مقاولة التشؽٌل المإقت التً تحملت مقابل العمل دون االستفادة منه 

وٌرجع البطالن هنا إلى النظام المزدوج لكل من المقاولة المستعملة ومقاولة التشؽٌل 

المإقت فالمقاولة المستعملة لم تبادر إلى إرجاع العقد الذي توصلت به من طرؾ مقاولة 

التشؽٌل المإقت فً نظٌرٌن من أجل توقٌعهما ومقاولة التشؽٌل المإقت استمرت فً العالقة 

دون المطالبة بالتوقٌع
66

 .

 

بؤن  " 12 قضت محكمة االستبناؾ بفرساي فً الؽرفة 26/05/1988وبتارٌخ 

بطالن عقد الوضع رهن اإلشارة بسبب ؼٌاب الكتابة ال ٌعفً المقاولة المستعملة من األداء 

فً مواجهة مقاولة التشؽٌل المإقت فالبطالن ٌمكن حل مشكلة بإعادة األمور إلى حالتها 

السابقة وكؤنه لم ٌكن شٌبا مادام لٌس بإمكان الطرفٌن إرجاع بصفة تبادلٌة ما توصلوا به مع 

. األخذ بعٌن االعتبار قٌمة مستحقات كل واحدة منهما

 من قانون العمل التونسً 29أما بخصوص القانون التونسً، فقد أشار فً الفصل 

،إلى أن ربٌس المإسسة ٌكون مسإوال عن مراعاة جمٌع النصوص القانونٌة المتعلقة 
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 .72ػًبس ثزضٔا٘، و ط ، ص  -  

66
 .72ػًبس رٛضأ٘، و ط ، ص --  
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بشروط العمل، وحفظ الصحة واألمن ،والعمل اللٌلً ،وخدمة النساء، واألطفال، والراحة 

األسبوعٌة ،وأٌام األعٌاد، بمناسبة العمل فً مإسساته ومخازنه او حظابره بالنسبة لعملة 

. المقاول الثانوي كما لو كانوا عملته هو نفسه ومستخدمٌه وتحت نفس الشروط 

وفً حالة ما إذا كان مقاول ثانوي ٌقوم بالخدمات فً معالم أو مخازن أو حظابر ؼٌر 

تابعة للمقاول األصلً الذي عهد له بالخدمات ، فإنه ٌجب علٌه أن ٌعلق فً كل مإسسة من 

المعالم او المخازن أو الحظابر المذكورة معلقة ٌنص فٌها على اسم وعنوان الشخص الذي 

عهد إلٌه بالخدمات، ومهما كان المكان الذي تجري فٌه الخدمات فإن المقاولٌن الثانوٌٌن 

مجبورون بالتنصٌص على بطاقات الخالص التً ٌسلمونها إلى عملتهم  

أما القانون اللٌبً، فقد أشار فً مادته العاشرة من قانون العمل اللٌبً، بؤن رب العمل 

ٌعتبر متعاقدا مباشرة مع العمال، وٌلتزم بؤن ٌإدي إلٌهم األجر الذي ٌتقاضاه من ٌعملون 

لدٌه أصال فً مثل العمل الذي ٌقومون به، أو من ٌعملون فً مثل هذا العمل لدى صاحب 

 .عمل آخر، وبوجه عام أن ٌسوي بٌنهم وبٌن أمثالهم فً جمٌع الحقوق 

  :العالقة بٌن األجٌر المؤقت ومقاولة التشغٌل المؤقت : ثانٌا        

 من مدونة الشؽل صراحة على أن العقد الذي ٌربط بٌن مقاولة 501نصت المادة 

التشؽٌل المإقت واألجٌر ٌجب أن ٌحرر كتابة، وهو ٌسمى عقد تشؽٌل مإقت، وٌجب أن 

ٌشتمل باإلضافة إلى البٌانات اإللزامٌة السابق ذكرها بالنسبة لعقد الوضع رهن اإلشارة 

على مإهالت األجٌر ومبلػ األجر، وكٌفٌات أدابه وفترة التجربة، ورقم انخراط مقاولة 

. التشؽٌل المإقت، ورقم  تشؽٌل األجٌر فً الصندوق الوطنً للضمان االجتماعً 

فً حٌن ٌجب أن ٌنص فً العقد على شرط إعادة األجٌر إلى وطنه من قبل مقاولة 

 إذا كانت المهمة تنجز خارج المؽربنالتشؽٌل المإقتً
67

 .
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. 196  ،ص 2006 ،يب٘ 6يغهخ انًهف ، انؼذد " لشاءح أٔنٛخ نؼمذ انزشغٛم انًٕلذ ػهٗ ػٕء يذَٔخ  انشغم انغذٚذح" فبرؼ كًبل- 
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كما ٌنبؽً اإلشارة كذلك إلى أن العقد ال ٌجب أن ٌتضمن أي بند ٌمنع من استخدام 

ٌجب أن ٌنص العقد على " األجٌر بعد انتهاء المهمة، وهو ما ٌفهم بالمخالفة من المقتضى 

". جواز تشؽٌل األجٌر من قبل المقاولة المستعملة بعد انتهاء المدة

، بؤنه ال ٌجوز اقتضاء أجر من متعطل مقابل 12وٌشٌر القانون اللٌبً فً مادته 

. تخدٌمه او تسهٌل استخدامه فً أي عمل من األعمال

 :الوضعٌة القانونٌة واالجتماعٌة لألجٌر المؤقت : الفقرة الثانٌة        

لعل وضعٌة األجٌر المإقت تبقى جد هشة، لعدم الفصل والتحدٌد الدقٌق لها من طرؾ 

. معظم التشرٌعات المقارنة

وسنحاول من خالل هذه الفقرة التركٌز على وضعٌة األجٌر المإقت القانونٌة 

. واالجتماعٌة، على اعتبار أن هذا األخٌر هو الطرؾ المتضرر من هذه العملٌة

  :الوضعٌة القانونٌة لألجٌر المؤقت : أوال 

سوؾ نعمل على تحدٌد الوضعٌة القانونٌة لألجٌر انطالقا من كتابة عقد التشؽٌل 

  . تحدٌد مدة التجربةنالمإقت، وم

  :كتابة عقد الشغل مع المقاولة -1

االعتراؾ بالشؽل المإقت من قبل المشرع المؽربً ٌكرس نوع من المرونة فً سوق 

العمل، وذلك من أجل إنعاش التشؽٌل وتسرٌع عجلة النمو االقتصادي
68

 .

ولضمان نوع من الحماٌة القانونٌة لفابدة األجٌر المإقت
69

 من 501، فقد نصت المادة 

تحرر كتابة العقد الذي ٌربط مقاولة التشؽٌل المإقت : " مدونة الشؽل صراحة على ما ٌلً 

 ."بكل أجٌر من األجراء الذٌن تم وضعهم رهن إشارة المستعمل 
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ثؾش نُٛم دثهٕو انذساعبد انؼهٛب انًؼًمخ فٙ انمبٌَٕ " عبَت انًشَٔخ فٙ ػاللبد انشغم ٔفك يذَٔخ انشغم " نٛهٗ ثم انؼبفٛخ -  

. 17ص ،2006 2007انخبص، عبيؼخ يؾًذ انخبيظ، كهٛخ انؼهٕو انمبََٕٛخ ٔ االعزًبػٛخ ٔااللزظبدٚخ ، اكذال، انشثبؽ،  
69

سعبنخ نُٛم دثهٕو انذساعبد انؼهٛب انًؼًمخ ، عبيؼخ انؾغٍ انضبَٙ ، ػٍٛ " ؽًبٚخ انؾذس انؼبيم فٙ انزششٚغ انًغشثٙ " ؽبسق صْٛش-  

. 31، ص 2007-2006انشك،  كهٛخ انؼهٕو انمبََٕٛخ ٔااللزظبدٚخ ٔاالعزًبػٛخ ، انذاس انجٛؼبء،  
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فالحماٌة القانونٌة المقررة هنا لألجٌر المإقت، هً تحرٌر عقد الشؽل الذي ٌربطه 

بمقاولة التشؽٌل المإقت، حتى ٌكون على دراٌة بكل حقوقه والتزاماته، وكما سبق اإلشارة 

 من مدونة الشؽل، والتً أفادت ضرورة تضمٌن 501 و 499إلى ذلك، من خالل المادة 

. العقد مجموعة من البٌانات

كذلك تجدر اإلشارة، إلى شرط إعادة العامل إلى وطنه من قبل مقاولة التشؽٌل 

. المإقت إذا كان العامل الذي سٌقوم به خارج أرض الوطن

  :تحدٌد مدة التجربة -2

 فترة التجربة التً ٌقضٌها العامل عند ى من مدونة الشؽل، عل502نصت المادة 

: المشؽل المستعمل وحددتها بالمدة التالٌة

   ٌومٌن اثنٌن إذا كان العقد قد أبرم لمدة تقل عن شهر

   ثالثة أٌام إذا كانت مدة العقد تتراوح ما بٌن شهر وشهرٌن

 خمسة أٌام إذا كانت مدة العقد تزٌد عن شهرٌن .

نالحظ من خالل هذا التحدٌد بالنسبة لمدد االختبار ضمانة قانونٌة ٌستفٌد منها األجٌر 

المإقت، باإلضافة إلى تقصٌر فترة التجربة ولعل هذا التقصٌر ٌتماشى وطبٌعة العمل 

المإقت
70

 .

 

  :الوضعٌة االجتماعٌة لألجٌر المؤقت :  ثانٌا 

لعل إثارة موضوع الحماٌة االجتماعٌة للعامل
71

المإقت، ٌثٌر أول سإال ٌتم التفكٌر 

فٌه، هو هل ٌستفٌد العامل المإقت من المسطرة القانونٌة الخاصة بإعفاء العمال العادٌٌن؟؟؟ 

                                                 
70

 2000يغهخ اإلشؼبع، انؼذد األصُٙ ٔانؼششٌٔ، دعُجش " 1998لشاءح أٔنٛخ نًششٔع يذَٔخ انشغم نغُخ " يؾًذ عؼٛذ عشَذ٘  -  

. 38،ص 
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وبالتالً هل من حق هذا العامل فً حالة إعفابه دون احترام هذه المسطرة المطالبة 

بالتعوٌضات التً ٌنص علٌها القانون فً هذا الشؤن، مثل التعوٌض عن اإلشعار والتعوٌض 

عن األقدمٌة والتعوٌض عن الفصل التعسفً ؟
72

 .

. فً الواقع مدونة الشؽل لم تجب عن مختلؾ هذه اإلشكالٌات

هل من حق العامل المإقت االستفادة من اإلشعار بالفصل ؟  .1

ٌقصد باإلشعار أو اإلخطار المدة الزمنٌة التً ٌعطٌها صاحب العمل للعامل قبل 

اإلقدام الفعلً على إنهاء عقد الشؽل، وبالرجوع إلى مدونة الشؽل فإننا نجدها تنص فً 

 على أنه ٌجب على الطرؾ الراؼب فً إنهاء عقد الشؽل ؼٌر المحدد المدة أن 43المادة

ٌتقٌد بؤجل اإلخطار، وبالتالً نالحظ أن هذه المادة حصرت التقٌد بؤجل اإلخطار بعقود 

. الشؽل ؼٌر محددة المدة 

وبما أن األجٌر المإقت باعتباره مكلفا بالقٌام بعمل فً مدة محددة، فإنه ال ٌستفٌد من 

إخطار أو إشعار، وبالتالً ٌمكن للمشؽل فصله دون إخطار أو إشعار، الحق له فً المطالبة 

بتعوٌض عن اإلعفاء المفاجا أو التعوٌض على اإلخطار
73

 .

إذن نالحظ من خالل نصوص المدونة، أنها لم تؤت بمقتضٌات صرٌحة فً هذا 

. الشؤن، وبالتالً تبقى وضعٌة األجٌر المإقت وضعٌة قانونٌة واجتماعٌة جد هشة

هل من حق العامل المإقت أن ٌستفٌد من تعوٌض عن الفصل التعسفً ؟  .2

ال ٌوجد كذلك مقتضى صرٌح فٌما ٌخص هذه النقطة، وكذلك ال ٌوجد مقتضى ٌمنع 

العامل المإقت بالمطالبة أمام القضاء بالتعوٌض عن الفصل التعسفً، استنادا إلى نص 
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أؽشٔؽخ نُٛم دسعخ - " ػاللخ انشغم انفشدٚخ- ؽذٔد يجذأ عهطبٌ اإلسادح فٙ انمبٌَٕ االعزًبػٙ انًغشثٙ" ؽٛبد ادغٕغٙ -  

 ،ص 2003 – 2002ح فٙ انؾمٕق، عبيؼخ انؾغٍ انضبَٙ ، كهٛخ انؼهٕو انمبََٕٛخ ٔااللزظبدٚخ ٔاالعزًبػٛخ، انذاس انجٛؼبء ،  انذكزٕس

132 .
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. 254، يشعغ عبثك، ص "اإلؽبس انمبََٕٙ ٔئشكبنٛبد انزطجٛك:انزشغٛم انًإلذ " انكٕس٘ انؾبط  -  
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  - Français Lefebvre «  travail temporaire contrat a durée déterminé » opte .Cite p 225. 
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ٌمنع فصل األجٌر دون مبرر مقبول إال إذا كان المبرر "  من مدونة الشؽل 35المادة 

 أو تحتمه 39 والفصل 37مرتبطا بكفاءته أو سلوكه فً نطاق الفقرة األخٌرة من الفصل 

"  أدناه67 و 66ضرورة سٌر المقاولة فً نطاق المادتٌن 

هل ٌستفٌد العامل المإقت من التعوٌض عن حوادث الشؽل واألمراض المهنٌة ؟  .3

إذا كانت المدونة قد سكتت فٌما ٌخص تؤمٌنه ضد حوادث الشؽل واألمراض المهنٌة، 

ٌجب على المقاولة المستعملة أن : "  من مدونة الشؽل على ما ٌلً 504وهكذا تنص المادة 

تتخذ كل التدابٌر الوقابٌة والحمابٌة الكفٌلة بضمان حماٌة صحة وسالمة األجراء المإقتٌن 

العاملٌن لدٌها  

تكون المقاولة المستعملة مسإولة على تؤمٌن هإالء األجراء ضد حوادث الشؽل 

" . واألمراض المهنٌة

إذن نالحظ أن األجٌر المإقت ٌستفٌد من حماٌة قانونٌة واجتماعٌة واضحة فً هذا 

  .الشؤن

هل ٌستفٌد العامل المإقت من قانون الضمان االجتماعً ؟  .4

 من مدونة الشؽل أن األجٌر المإقت ٌستفٌد من 501ٌمكن القول من خالل المادة 

قانون الضمان االجتماعً ، حٌث تنص على أن مقاولة التشؽٌل المإقت تتولى تسجٌل 

العامل المإقت فً الصندوق 
74

 الوطنً للضمان االجتماعً، وذلك بدلٌل أن هذه المادة 

تنص صراحة على أن العقد الذي ٌربط مقاولة التشؽٌل المإقت، ٌتضمن رقم انخراط 

المقاولة المذكورة فً الصندوق الوطنً للضمان االجتماعً، ورقم تسجٌل األجٌر فً هذه 

 .المإسسة 
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. 469 ،ص 1998 – 1997انطجؼخ األٔنٗ " انزششٚغ االعزًبػٙ ثبنًغشة " ايؾًذ األيشاَٙ صَطبس  -  
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 :الموااا الفتية والخحا ة وكألجهز و يية  ف ممال البلغيغ  : المبحث الثالث 

لقد اهتم المشرع المؽربً بالمجال الفنً من منطلق بعض المقتضٌات الخاصة
75

 .

فـؤجاز لبعض المكاتب تعاطً مهمة الوساطة بمقابل، وذلك فً المٌدان الفنً بجمٌع فروعه 

حٌث طابع الحفالت العمومٌة
76

 .

إذن الوكاالت الفنٌة حسب مدونة الشؽل، هً تلك التً ٌعهد إلٌها القٌام بدور الوساطة 

من أجل التشؽٌل بٌن المسارح، أو األجواق الموسٌقٌة، أو المعارض، أو دور السٌنما، أو 

مجاالت السرك، وعموما مقاوالت الترفٌه من جهة والفنانٌن من جهة أخرى 
77

 .

. باإلضافة إلى دور الصحافة كذلك كجهاز ٌقوم بدور الوساطة

 فما هً إذن شروط إنشاء الوكاالت الفنٌة وأهم االلتزامات التً تقع على عاتقها ؟ 

  .وما هً أهم القواعد المنظمة للوساطة عن طرٌق الصحافة

  :الوكاالت الفنٌة كجهاز وسٌط فً عالقات الشغل : المطلب األول 

الوكاالت الفنٌة كما تم اإلشارة إلى ذلك، هً تلك األجهزة التً ٌعهد إلٌها بالقٌام بدور 

الوساطة من أجل التشؽٌل بٌن المسارح، أو األجواق الموسٌقٌة ،أو المعارض ،أو دور 

. السٌنما، أو مجاالت السرك 

 .وعموما مقاوالت الترفٌه من جهة، والفنانٌن من جهة أخرى

  :شروط إنشاء الوكاالت الفنٌة :  الفقرة األولى

لعل الشرط الوحٌد الذي ٌجب توافره من أجل إنشاء الوكاالت الفنٌة هو ضرورة        

الحصول على ترخٌص من السلطة الحكومٌة المكلفة بالشؽل قبل انطالق عمل هذه 

الوكاالت ،ولعل من شروط الحصول علٌه تتجسد فً ضرورة إنشاء الوكالة الفنٌة فً شكل 
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  5 ،ص 0012انطجؼخ انضبَٛخ " االعزًبػٙ انًغشثٙنمبٌَٕ ا" انؾبط انكٕس٘ -  
76

. 34 ،ص 2002 ،يبسط 34يغهخ انًهؾك انمؼبئٙ، انؼذد " لبٌَٕ انشغم ٔانًٍٓ انؾشح " عؼٛذ ثُبَٙ -  
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. 68 ،ص 2003ُٚبٚش " ػاللبد انشغم ثٍٛ رششٚغ انشغم ٔيششٔع يذَٔخ انشغم" يؾًذ انششلبَٙ -  
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شركة ،وعدم منح الترخٌص أو االحتفاظ به لفابدة الوكالة الفنٌة التً ٌدٌرها المحكوم علٌه 

بعقوبة مخلة بالشرؾ بمقتضى حكم نهابً ،ومن الشروط الشكلٌة أن ٌتضمن طلب اإلذن 

بالممارسة معلومات خاصة بالوكالة الفنٌة ،وال سٌما عنوانها و جنسٌة مدٌرها و طبٌعة 

 بنص ةالنشاط الفنً المزمع مزاولته،ونماذج العقود التً تستعملها وفق الكٌفٌات المحدد

 الفنٌة،فً كل حٌن بمعلومات ةتنظٌمً ،ومبلػ رأسمالها ،على انه ٌمكن مطالبة الوكال

تكمٌلٌة  فً حٌن لم تشترط ضرورة أن ٌكون العازم على فتحها شخصا اعتبارٌا، بل ٌمكن 

ألي شخص ذاتً أن ٌقوم بذلك، كما أنها لم تشترط توفٌر رأسمال معٌن كحد أدنى النطالق 

المشروع ، وقد أشار المشرع الفرنسً من خالل قانون العمل الفرنسً إلى هذه الوكاالت 

. ودورها من أجل التشؽٌل بٌن المسارح أو مجاالت السرك ، أو دور السٌنما 

وكذلك ٌظهر من خالل قانون العمل التونسً، اهتمامه بالمجال الفنً، حٌث أشار فً 

 على أنه ٌمكن لمتفقد الشؽل الجهوي نظرا لصالح الفن والعلم والتعلٌم أن ٌمنح 57فصله 

رخصا فردٌة للشؽل من أجل تمكٌن األطفال من الحضور فً جمٌع الحفالت العمومٌة او 

  .المشاركة كممثلٌن أو كمختصٌن فً التقاط المناظر السٌنما توؼرافٌة

  .إذن فبمفهوم المخالفة نالحظ اهتمام المشرع التونسً بالمجال الفنً

 :مظاهر التزامات الوكاالت الفنٌة : الفقرة الثانٌة      

، (الفنان والمشؽل )تختلؾ التزامات الوكالة الفنٌة من التزاماتها إزاء طرفً الشؽل 

  .والتزاماتها إزاء السلطة الحكومٌة المكلفة بالشؽل

 

 

  :التزامات الوكالة إزاء طرفً الشغل : أوال        
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 من مدونة الشؽل، بؤن المشؽل هو الذي ٌتحمل وحده ما تطلبه 493نصت المادة 

الوكالة الفنٌة من إتاوات ، ولٌس على الفنان الذي وقع تشؽٌله أداء أي مقابل، وقد حددت 

هذه المادة مبلػ اإلتاوة على أساس نسبة معٌنة من أجر الفنان من جهة، ومدة عمله من جهة 

: أخرى وذلك على الشكل اآلتً 

 2 % ٌوما15 من أجر الفنان عن التزام ال تتجاوز .  

 5 % ٌوما وشهرا واحدا15 من أجر الفنان عن فترة التزام تتراوح ما بٌن .  

 10 %من أجر الفنان عن فترة التزام تفوق الشهر .  

لكن إذا كان األجر الٌومً للفنان ٌفوق ضعفً الحد األدنى القانونً لألجر الشهري، 

. % 10فٌمكن للوكالة تجاوز هذه النسبة بشرط أن ال تتجاوز 

  :التزامات الوكالة إزاء السلطة الحكومٌة المكلفة بالشغل : ثانٌا 

 من مدونة الشؽل، على أنه ٌجب على الوكالة الفنٌة 492تنص الفقرة الثانٌة من المادة 

أن تعرض مسبقا على السلطة الحكومٌة المكلفة بالشؽل جمٌع العقود التً توسطت فً 

إبرامها قصد التؤشٌر علٌها، إذا كان الؽرض منها تشؽٌل فنانٌن من جنسٌة أجنبٌة من طرؾ 

مقاوالت للعروض التً تزاول نشاطها بالمؽرب، أو تشؽٌل فنانٌن من جنسٌة مؽربٌة من 

. طرؾ مقاوالت مماثلة تزاول نشاطها بالخارج

 512ونالحظ من خالل هذه الفقرة أنها تخرج عن القاعدة العامة الواردة فً المادتٌن

 من مدونة الشؽل، بشؤن تشؽٌل األجراء المؽاربة فً الخارج وتشؽٌل األجراء 516و 

األجانب بالمؽرب
78
.  

حٌث إن المشؽل هو الذي ٌسعى إلى التؤشٌرة من طرؾ الجهة المختصة،و إن كان 

األمر بتشؽٌل األجٌر المؽربً بالخارج ٌبقى خاضعا لقانون الدولة المهاجر إلٌها ،إذ هً 
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. 456، يشعغ عبثك، ص "لبٌَٕ انشغم ثبنًغشة ػهٗ ػٕء يذَٔخ انشغم، ػاللبد انشغم انفشدٚخ" يؾًذ عؼٛذ ثُبَٙ-  
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لكن عند تشؽٌل الفنان األجنبً فان الوكالة هً التً تقوم بعرض .التً تحدد الجهة المعنٌة

العقد على السلطة الحكومٌة المكلفة بالشؽل ،ولٌس مقاولة العروض باعتبارها المشؽل 

الحقٌقً ،فهذه الحالة األخٌرة تبرز استثناءا واضحا بتحمل الوكالة الفنٌة لمسإولٌتها فً 

من 518مجال الحصول على التؤشٌرة فقط،إذ نرى بان اآلثار األخرى و الواردة فً المادة 

مدونة الشؽل ، والمتعلقة بالتزام المشؽل بتحمل مصارٌؾ عودة األجٌر األجنبً إلى بلده أو 

البلد الذي كان ٌقٌم فٌه،وذلك فً الحالة التً تكون فٌها الوكالة الفنٌة قد قامت بكل 

. اإلجراءات القانونٌة،ٌنبؽً أن تبقى حسب القاعدة العامة على عاتق المشؽل

إذن نالحظ من خالل ما تم اإلشارة إلٌه، أن المشرع المؽربً شؤنه شؤن التشرٌع 

الفرنسً اهتم بتنظٌم هذه الوكاالت وبإفراد قواعد خاصة بها، على عكس التشرٌعات 

. المقارنة التً أؼفلت ذلك ولعل ذلك ٌعتبر تقدما من طرفه

  :الصحافة كوسٌطة فً تنظٌم عالقات الشغل : المطلب الثانً

أجاز القانون للصحافة سابقا أن تكون وسٌطا فً االستخدام ، أي الخروج عن 

االحتكار المخصص للدولة فً مٌدان مكاتب التشؽٌل شرٌطة احترام بعض المقتضٌات 

القانونٌة، والتً تنص على المنع التام لذكر اسم، أو عنوان الطرفٌن سواء كان طالب للعمل 

او عارضا له ، وأن ٌبٌن أن األشخاص الذٌن ٌهمهم األمر االتصال بؤحد مكاتب التشؽٌل 

  .المختصة

ومع صدور مدونة الشؽل والتً جاءت بمقتضٌات مخالفة ٌتبٌن لٌونة فً إجراءات 

الوساطة، إذ ال ٌوجد هناك ما ٌمنع من ذكر اسم، وعنوان طالب ،أو عارض الشؽل 

بالجرٌدة 
79

 .
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. 53 ،ص 1998ؽجؼخ " انٕعٛض فٙ انمبٌَٕ االعزًبػٙ " دَٛب يجبسكخ -  



 71 

ٌجب على المسإول عن "  من مدونة الشؽل هو  491وأصبح األمر تبعا للمادة 

جرٌدة أو مجلة أو نشرة كٌفما كان نوعها، والذي ٌدرج ضمن إعالناتها عرض أو طلب 

ٌتعلق بالشؽل، أن ٌقدم ألعوان تفتٌش الشؽل وللموظفٌن المكلفٌن بالمصلحة المحدثة من لدن 

السلطة الحكومٌة المكلفة بالشؽل، بناء على طلبهم جمٌع البٌانات الالزمة حول أسماء 

  ."وعناوٌن أصحاب عروض وطلبات التشؽٌل التً تضمنها اإلعالن

إذن ٌظهر من خالل هذه المادة أنه ٌتطلب ضرورة تلبٌة طلب العون المكلؾ بتفتٌش 

. الشؽل، الرامً إلى معرفة طلبات وعروض الشؽل وأسماء األطراؾ المعنٌة فٌها

 من قانون العمل التونسً، على 282وٌشٌر المشرع التونسً كذلك من خالل الفصل 

أن اإلدراج فً الصحافة لعرض أو طلب تشؽٌل مرخص فٌه على شرط وقوع المصادقة 

علٌه سلفا من قبل المكتب العمومً للتشؽٌل، أو من قبل التفقدٌة الجهوٌة للشؽل الناظرة 

  .ترابٌا، وأن ٌعٌن مقرها بالمصلحة التً منحت المصادقة

وهو ما سار علٌه المشرع الفرنسً حٌث سمح بدوره باإلعالن عن عروض العمل
80
 

فً الجرابد وٌشٌر إلى أن اإلدارة المكلفة بالشؽل والٌد العاملة والوكالة الوطنٌة للتشؽٌل 

بإمكانهم بطلب بسٌط من جهتهم الحصول من مدٌر وسٌلة اإلعالم أو المسإول عنها جمٌع 

... البٌانات مثل االسم  العنوان 

  .وٌمنع كلٌا نشر إعالنات كاذبة او معلومات خاطبة

ولم ٌقتصر المشرع الفرنسً السماح للصحافة فقط للقٌام بدور الوساطة بل أحدث 

" offres d'emploi sur Internet"إمكانٌة جدٌدة عن طرٌق اإلعالن باإلنترنٌت
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ولعل المشرع المؽربً متقدما فً هذا الشؤن بنهجه نهج المشرع الفرنسً وسمح لهذا 

الجهاز القٌام بدور الوساطة على خالؾ باقً التشرٌعات العربٌة المقارنة التً أؼفلت 

 .اإلشارة إلى ذلك
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     :خاتمة

          ال شك أٌ سؽهخ انجؾش فٙ يٕػٕع انٕعبؽخ فٙ انزشغٛم لذ ثُٛذ نُب أًْٛزّ ػًٍ 

يٕػٕػبد لبٌَٕ انشغم، فزُظٛى انزشغٛم فٙ خؼى األصيبد انزٙ رطفٕ ثبسصح ،ٔانزٙ رإصش 

 دٔنخ ٔ  –عهجب ػهٗ ئٚغبد يُبطت شغم عذٚذح، ٚشكم ْبعغب لٕٚب نذٖ انفبػهٍٛ فٙ انزشغٛم 

 .-أعشاء ٔ يشغهٍٛ 

ٔلذ ؽبٔل انًششع انًغشثٙ يٍ خالل يذَٔخ انشغم، ػهٗ ئػطبء يظذالٛخ نغٛبعخ انزشغٛم  

ػجش ئلشاس آنٛبد  رؼفٙ ػهٗ عٕق انشغم انًغشثٙ دُٚبيٛخ اٚغبثٛخ، رُظى  ٔرٛغش ػًهٛبد 

 .راللٙ ػشٔع انؼًم ثبنطهجبد ػهٛٓب، ْٕٔ يب ؽبٔنُب انزشكٛض ػهّٛ يٍ خالل ثؾضُب ْزا 

فبنٕعبؽخ فٙ انمبٌَٕ انًغشثٙ، رخزهف ػٍ رهك انًزجُبح فٙ ثؼغ انمٕاٍَٛ انؼشثٛخ انًمبسَخ، 

إلرجبػّ َٓظ انًششع انفشَغٙ،ؽٛش َالؽظ رُٕع لُٕاد انزشغٛم، فمذ خض انًششع انًغشثٙ 

يًٓخ انٕعبؽخ فٙ انزشغٛم نألعٓضح انؼًٕيٛخ ،فُالؽظ رُٕع انًٓبو انز٘ رمٕو ثّ ْزِ األخٛشح 

ؽٛش َغذ يإعغبد ػًٕيٛخ يًٓزٓب رُظٛى عٕق انشغم ،ػٍ ؽشٚك لٛبيٓب ثذٔس انٕعبؽخ ػٍ 

 .ؽشٚك انٕكبنخ انٕؽُٛخ إلَؼبػ انزشغٛم ٔانكفبءاد، ٔػٍ ؽشٚك انغهطخ انًؾهٛخ

ثبإلػبفخ ئنٗ يًٓخ انٕعبؽخ، َغذ يإعغبد ػًٕيٛخ أخشٖ رمٕو ثذٔس انشلبثخ ٔانؾشص 

ػهٗ لٛبو يإعغبد انٕعبؽخ ثبنذٔس انًُٕؽ  ثٓب ػهٗ أؽغٍ ٔعّ، ػٍ ؽشٚك يظبنؼ رؾذس 

، أٔ ػهٗ يغزٕٖ "انًغهظ األػهٗ إلَؼبػ انزشغٛم"نٓذِ انغبٚخ عٕاء ػهٗ انًغزٕٖ انٕؽُٙ 

، ٔنؼم يب ٚؼشلم لٛبو ْزِ "انًغبنظ انغٕٓٚخ  ٔ اإللهًٛٛخ  إلَؼبػ انزشغٛم"انغٓخ أٔ اإللهٛى 

انًظبنؼ ثذٔسْب انفؼبل، ْٕ يُؾٓب عهطخ يؾذٔدح ٔ يمٛذح ثظٕرٓب االعزشبس٘، ؽٛش كبٌ 

 .ٚؾجز يُؾٓب طٕد رمشٚش٘ إليكبَٛخ يًبسعخ ؽمٓب انشلبثٙ ػهٗ انٕعّ انًطهٕة
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ٔنى ٚمزظش انًششع انًغشثٙ ػهٗ األعٓضح انؼًٕيٛخ نهمٛبو ثذٔس انٕعبؽخ، ثم لهض رذخم 

انذٔنخ ػٍ ؽشٚك ئؽذاس أعٓضح خظٕطٛخ يزُٕػخ ٔيخزهفخ، ثبإلػبفخ ئنٗ دٔسْب انًغبَٙ 

ؽٛش َغذ ٔكبالد انزشغٛم انخظٕطٛخ، ٔانزٙ رزًبشٗ يمزؼٛبرٓب  ٔ انزششٚغ انذٔنٙ، ؽٛش 

 ثشبٌ ٔكبالد االعزخذاو انخبطخ 181َغذْب رزالءو يغ يب عبءد ثّ االرفبلٛخ انذٔنٛخ سلى 

،ٔانزٙ رجُبْب انًششع انًغشثٙ، ٔاؽزشو يمزؼٛبرٓب، ٔنؼم ْزا انزالؤو ٚؼزجش رمذيب يٍ عبَت 

انًششع انًغشثٙ ، ثبإلػبفخ ئنٗ يمبٔالد انزشغٛم انًإلذ ،انزٙ رؼًم ػهٗ رٕفٛش يُبطت 

شغم يإلزخ نألعشاء، ٔ نؼم يب ًٚٛض انؼًم فٙ ئؽبس ْزِ انًمبٔالد ْٕ ػذو االعزمشاس فٙ 

انشغم، ٔ انٕػؼٛخ انغذ ْشخ انزٙ ٚؼبَٙ يُٓب األعشاء، ئال اَّ سغى رنك فٓٙ  رخفف َٕػب يب 

 .يٍ ؽذح انجطبنخ

ٔنى ٚغفم انًششع انًغشثٙ انًغبل انفُٙ، ؽٛش خظض ٔكبالد فُٛخ رمٕو ثًًٓخ انٕعبؽخ 

ثٍٛ األعشاء انًشزغهٍٛ فٙ ْزا انًغبل، ثبإلػبفخ ئنٗ عًبؽّ ألعٓضح انظؾبفخ انمٛبو ثزنك 

 .ٔلٛذ ػًهٓب فٙ ْزا انشأٌ ثجؼغ انمٕٛد
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ٔلذ عبس انًششع انًغشثٙ ػهٗ غشاس َظٛشِ انفشَغٙ، انز٘ رًٛض رششٚؼّ ْٕ اٜخش ثبنزُٕع 

،ؽٛش َغذِ ٚغًؼ نألعٓضح انؼًٕيٛخ ٔانخظٕطٛخ نهمٛبو ثذٔس انٕعبؽخ ٔاْزًبيّ ثبنًغبل 

انفُٙ ٔ عًبؽّ نهظؾبفخ كزنك نهمٛبو ثذٔس انٕعٛؾ، نكٍ ثششٔؽ ثم أػبف ئيكبَٛخ عذٚذح ٔ 

 .يزمذيخ ْٔٙ اإلػالٌ ػٍ ؽشٚك االَزشَذ

انًمبسَخ فُغذْب رخزهف ثشكم كجٛش ػٍ يمزؼٛبد  أيب ثخظٕص ثؼغ انزششٚؼبد انؼشثٛخ

انمبٌَٕ انًغشثٙ،فًضال ٔكًب الؽظُب َشٖ أٌ انًششع انًظش٘ خض ٔكبالد االعزخذاو 

انؼًٕيٛخ يٓبو انمٛبو ثبنٕعبؽخ، ٔٚغًؼ نجؼغ انٓٛبد انخظٕطٛخ انمٛبو ثذٔس انٕعبؽخ فٙ 

 .ؽٍٛ يُغ انزشغٛم ػٍ ؽشٚك يمبٔالد انزشغٛم انًإلذ

ْٕٔ يب عبس ػهّٛ انزششٚغ انهٛجٙ أيب انمبٌَٕ انزَٕغٙ فمذ خض نًكبرت انزشغٛم ٔؽذْب انمٛبو 

 .ثبنٕعبؽخ ٔ أنغذ يكبرت انزشغٛم انخبطخ

 .أيب انمبٌَٕ انغضائش٘ فٕٓ ٚششػٍ انزشغٛم انًجبشش ٔنى ُٚظى انٕعبؽخ

ٔنى َكزف ثبنزطشق ئنٗ أعٓضح انٕعبؽخ، ثم ؽبٔنُب اإلشبسح كزنك ئنٗ ٔػؼٛخ األعشاء 

انًغبسثخ ثبنخبسط ٔانؾًبٚخ انزٙ ؽبٔل انًششع رٕفٛشْب نٓى، ٔنى ٚغفم رُظٛى ٔػؼٛخ األعشاء 

األعبَت ثبنًغشة ، ئنٗ عبَت فئبد أخشٖ الش نٓب انًششع ثؼغ انمٕاػذ انخبطخ ، ٔنؼم 

انًششع انًغشثٙ يزمذو فٙ ْزا انغبَت نزجُّٛ يٕلف انًششع انفشَغٙ ػهٗ ػكظ انزششٚؼبد 

انًمبسَخ ،ؽٛش َالؽظ رُظًٛٓب نفئبد يؼُٛخ ٔئغفبنٓب فئبد أخشٖ، ؽٛش َغذ انًششع  

انزَٕغٙ ٚٓزى ثبنؼًهخ األعبَت ٔانُبصؽٍٛ ئنٗ انجالد انزَٕغٛخ، ٔ ٚغفم اإلشبسح ئنٗ ػًهزّ 

 .انٕؽٍُٛٛ شبَّ شبٌ انمبٌَٕ انهٛجٙ، أيب انمبٌَٕ انغضائش٘ فمذ أشبس ئنٗ ْزِ انفئبد ثبلزؼبة 
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 أٌ انًششع انًغشثٙ نزجُّٛ َٓظ انًششع أيٍ ثؼذ يؾبٔنزُب انمٛبو ثُٕع يٍ انًمبسَخ، خهظٍ

      .انفشَغٙ يزمذيب ػهٗ ثؼغ انزششٚؼبد انًمبسَخ

إذن كما الحظنا من خالل موضوعنا هذا، فقد حاول المشرع المؽربً شؤنه شؤن 

 تنظٌم سوق الشؽل إال أنه ٌظهر لنا تباٌن فً هذه األحكام، ىمختلؾ التشرٌعات المقارنة، عل

لذلك نناشد المجتمع العربً بالخصوص
81

،توحٌد تشرٌعاته بصفة عامة والتشرٌعات 

ولعل تحقٌق ذلك ٌبقى هدؾ كل عربً ٌطمح إلى تكامل األقطار .العمالٌة بصفة خاصة

العربٌة
82

  

                                                 
81

انغضء انالٔل، االؽبس االعزًبػٙ ٔ انزُظًٛٙ نهزٕؽٛذ ، أؽشٔؽخ نُٛم " ػجذانمبدس ؽغُٙ ، َؾٕ رٕؽٛذ رششٚؼبد انؼًم فٙ انٕؽٍ انؼشثٙ  

. 83فٙ انمبٌَٕ انخبص، عبيؼخ عٛذ٘ يؾًذ ثٍ ػجذهللا ، كهٛخ انؼهٕو انمبََٕٛخ ٔااللزظبدٚخ ٔاالعزًبػٛخ ،صانذٔنخ دكزٕساِ 

 
82

فٙ انمبٌَٕ انذٔنخ انغضء انضبَٙ يذٖ ئيكبَٛخ انزٕؽٛذ ، أؽشٔؽخ نُٛم دكزٕساِ " ػجذانمبدس ؽغُٙ ، َؾٕ رٕؽٛذ رششٚؼبد انؼًم فٙ انٕؽٍ انؼشثٙ  

. 368انخبص، عبيؼخ عٛذ٘ يؾًذ ثٍ ػجذهللا ، كهٛخ انؼهٕو انمبََٕٛخ ٔااللزظبدٚخ ٔاالعزًبػٛخ ص 

 



 77 

الئحة المراجع 

I. الكتب: 

 

 :بالعربٌة -1

 

" تشرٌعات العمل فً الدول العربٌة ومستوٌات العمل الدولٌة" أحمد زكً بدوي *

  . منشؤة المعارؾ اإلسكندرٌة1965طبعة 

 

 – 1997الطبعة األولى " التشرٌع االجتماعً بالمؽرب " امحمد األمرانً زنطار*

1998. 

       

. 2001الطبعة الثانٌة " القانون االجتماعً المؽربً" الحاج الكوري       *

 

. 2004السنة  " 65-99القانون رقم - مدونة الشؽل الجدٌدة " الحاج الكوري *

 

. 2007،مطبعة فضالة،طبعة"نظام الشؽل" المصطفى شنضٌض *

 

الوسٌط فً شرح قانون العمل وفقا آلخر التعدٌالت لسنة " سٌد محمود رمضان *

الطبعة األولى اإلصدار األول " 2001 لسنة 19 وقانون الضمان االجتماعً رقم 2002

 . مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزٌع2004

 

 دار الثقافة 2006طبعة " الوسٌط فً شرح قانون العمل" سٌد محمود رمضان *

 .للنشر والتوزٌع

 

 .بدون طبعة" تشرٌعات العمل فً الدول العربٌة " عبد الفتاح مراد *
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 .دار الفكر العربً بدون طبعة" شرح قانون العمل" عبد الودود ٌحٌى *

 

. 1989طبعة " شرح أحكام قانون العمل" عبد الناصر عبد توفٌق العطار *

 

 .1997طبعة " قانون الشؽل المؽربً" عبد العزٌز العتٌقً *

 

 دار الكتب 1999طبعة " الوجٌز فً شرح قانون العمل" علً عوض حسٌن*

. القانونٌة

 

.  ،شركة الجالل للطباعة2002،الطبعة الثانٌة "قانون العمل"عصام انور سلٌم *

 

 )مدونة الشؽل " عبدالعزٌز العتٌقً، محمد الشرقانً ، محمد القوري الٌوسفً *

 طبع وتوزٌع مكتبة 2004ٌناٌر " مع تحلٌل ألهم المستجدات  (65-99قانون رقم 

 .سجلماسة

 

ٌناٌر " عالقات الشؽل بٌن تشرٌع الشؽل ومشروع مدونة الشؽل" محمد الشرقانً*

2003 .

  

، المكتب 1970الطبعة األولى شتنبر " قانون العمل اللٌبً" محمد عبد الخالق عمر  *

. المصري الحدٌث للطباعة والنشر 

  

نظرة  )مكاتب االستخدام ودورها فً تنظٌم سوق العمل " منصور إبراهٌم العتوم * 

. 1989الطبعة األولى  " (عربٌة 
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دراسة تحلٌلٌة "  محمد القوري الٌوسفً –عبدالعزٌز العتٌقً - محمد الشرقانً *   

.  دار النشر الجسور 1999الطبعة " ( 98مشروع  )نقدٌة لمدونة الشؽل المرتقبة 

   

"  عناصر عقد الشؽل فً التشرٌع االجتماعً المؽربً" محمد الكشبور*

. ،مطبعة النجاح الجدٌدة1999طبعة 

 .

قانون الشؽل بالمؽرب على ضوء مدونة الشؽل عالقات الشؽل " محمد سعٌد بنانً * 

 . مكتبة دار السالم2005الفردٌة، الجزء األول طبعة 

  

عالقات الشؽل الفردٌة،الطبعة الثانٌة  "قانون الشؽل بالمؽرب"محمد سعٌد بنانً * 

.  ، طبع بدار النشر المؽربٌة1989

 

  . دار الجامعة الجدٌدة2007طبعة " قانون العمل" محمد حسٌن منصور * 

 

 دار المعرفة  .عقد العمل الفردي، بدون طبعة" قانون العمل" همام محمد محمود *  

 .الجامعٌة

 

 

 

 

 

 .بالفرنسٌة-2

 

*Véronique(R) «  Droit du travail 2004 ».mars 2004, France. 
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*Michel (D) « le droit du travail » sixième édition, octobre 1986, 

presse universitaire en France.  

 

*Bruno(S) «  le travail temporaire en droit comparé européen et 

international » prix de thèse de la faculté de droit de Montpellier 1995. 

 

*Lefebvre (F) «  travail temporaire contrat à durée déterminé » 1
er

 

Avril 93. 
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II.  الرسائل واألطروحات:  

: بالعربٌة-1

 

" تطبٌق االتفاقٌات الدولٌة للشؽل فً إطار الممارسة المؽربٌة" : عأحمد بودرا*

،أطروحة لنٌل الدكتوراه فً القانون العام، جامعة محمد الخامس، أكدال، كلٌة العلوم 

 .2002-2001القانونٌة واالجتماعٌة واالقتصادٌة، الرباط 

      

إشكالٌة ممارسة الحق فً الشؽل على ضوء قانون الشؽل  " :المحمودي فرٌدة       *

،أطروحة لنٌل الدكتوراه فً القانون الخاص، جامعة محمد الخامس كلٌة العلوم " المؽربً 

. 2001 – 2000القانونٌة واالجتماعٌة واالقتصادٌة، اكدال ،الرباط 

 

،رسالة لنٌل دبلوم الدراسات العلٌا " استقرار التعاقد فً قانون الشؽل" :خالد بنهاشم *

المعمقة، جامعة الحسن الثانً ،عٌن الشق،كلٌة العلوم القانونٌة واالجتماعٌة واالقتصادٌة 

. 2007-2006الدار البٌضاء  

 

" الفصل المبرر لألجراء أٌة حماٌة الستقرار عالقات الشؽل الفردٌة " :خالد زرابكة *

بحث لنٌل دبلوم الدراسات العلٌا المعمقة فً قانون الشؽل والتحوالت االقتصادٌة 

واالجتماعٌة ، جامعة الحسن الثانً،عٌن الشق،كلٌة العلوم القانونٌة واالجتماعٌة 

 .2007-2006واالقتصادٌة، الدار البٌضاء  

     

عالقات الشؽل فً القطاع العام ، الوضعٌة القانونٌة للمٌاومٌن " :رشٌد أعمر       *

،رسالة لنٌل دبلوم الدراسات العلٌا " والعرضٌٌن والعاملٌن باإلدارات العمومٌة فً المؽرب

فً القانون الخاص، جامعة محمد الخامس، كلٌة العلوم القانونٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة، 

. 1999أكدال، الرباط 
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مإسسة الحوار االجتماعً كؤداة :" سٌدي المختار ولد محمد المصطفى العالم *

،رسالة لنٌل دبلوم الدراسات " إلنعاش المقاولة فً القانون المؽربً والقانون المورٌتانً 

العلٌا فً القانون الخاص، جامعة محمد الخامس، كلٌة العلوم القانونٌة واالقتصادٌة 

. 2006-2005واالجتماعٌة، أكدال، الرباط 

 

، رسالة لنٌل دبلوم "حماٌة الحدث العامل فً التشرٌع المؽربً " :طارق زهٌر *

 كلٌة العلوم القانونٌة – عٌن الشق –جامعة الحسن الثانً - الدراسات العلٌا المعمقة 

. 2007-2006واالجتماعٌة واالقتصادٌة، الدار البٌضاء  

  

،الجزء األول " نحو توحٌد تشرٌعات العمل فً الوطن العربً " :عبد القادر حسنً *        

، اإلطار االجتماعً والتنظٌمً للتوحٌد، أطروحة لنٌل دكتوراه الدولة فً القانون الخاص، 

  .جامعة سٌدي محمد بن عبدهللا، كلٌة العلوم القانونٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة ، فاس

 

،الجزء الثانً " نحو توحٌد تشرٌعات العمل فً الوطن العربً " :عبد القادر حسنً * 

، مدى إمكانٌة التوحٌد، أطروحة لنٌل دكتوراه الدولة فً القانون الخاص، جامعة سٌدي 

محمد بن عبدهللا، كلٌة العلوم القانونٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة ،فاس 

 

،أطروحة لنٌل " مدونة الشؽل والتنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة  ":عمار تٌزاوي *

 كلٌة العلوم – عٌن الشق –الدكتوراه فً الحقوق ،قانون خاص، جامعة الحسن الثانً 

. 2007-2006القانونٌة واالجتماعٌة واالقتصادٌة، الدار البٌضاء  

 

، رسالة لنٌل "حماٌة األمومة فً التشرٌع االجتماعً المؽربً" :عبد السالم المودن *

دبلوم الدراسات العلٌا المعمقة فً القانون الخاص، جامعة سٌدي محمد بن عبد هللا، كلٌة 

. 2003-2002العلوم القانونٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة،فاس 
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تشؽٌل األطفال إشكالٌة مالبمة التشرٌع المؽربً للشؽل  " :عبد اللطؾ قرٌانً *

رسالة لنٌل دبلوم الدراسات العلٌا المعمقة فً القانون الخاص، جامعة " لالتفاقٌات الدولٌة 

. 2003-2002سٌدي محمد بن عبد هللا، كلٌة العلوم القانونٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة،فاس 

  .

دراسة  )المقاولة بٌن حرٌة التدبٌر ومبدأ استقرار الشؽل " :مٌمون الوكٌلً *

 عٌن –جامعة الحسن الثانً -، الجزء األول ، أطروحة لنٌل دكتوراه فً الحقوق "(مقارنة

. 2007-2006 كلٌة العلوم القانونٌة واالجتماعٌة واالقتصادٌة، الدار البٌضاء  –الشق 

 

، بحث "جانب المرونة فً عالقات الشؽل وفق مدونة الشؽل  " :لٌلً بل العافٌة * 

لنٌل دبلوم الدراسات العلٌا فً القانون الخاص، جامعة محمد الخامس كلٌة العلوم القانونٌة 

. 2007-2006واالقتصادٌة واالجتماعٌة، أكدال، الرباط 

      

" تنظٌم عالقات الشؽل عن طرٌق المفاوضة الجماعٌة " :وفاء بنفضول المجدوبً       *

جامعة محمد الخامس كلٌة العلوم -  الجزء األول –أطروحة لنٌل دكتوراه الدولة فً الحقوق 

. 2007-2006القانونٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة، أكدال، الرباط

 

، "تنظٌم عالقات الشؽل عن طرٌق المفاوضة الجماعٌة " :وفاء بنفضول المجدوبً * 

جامعة محمد الخامس كلٌة -  الجزء الثانً –أطروحة لنٌل دكتوراه الدولة فً الحقوق 

.  2007-2006العلوم القانونٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة، أكدال، الرباط

،  "2010دور التشرٌع والقضاء فً حماٌة حق الشؽل فً أفق  " :ٌونس العٌاشً *

رسالة لنٌل دبلوم الدراسات العلٌا فً القانون الخاص، جامعة محمد الخامس كلٌة العلوم 

. 2006-2005القانونٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة، أكدال، الرباط 
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  بالفرنسٌة-2

 

* Farid El Bacha «  le droit au travail », thèse pour l’obtention du 

doctorat d’état en droit université Mohamed V, faculté des sciences 

juridiques économiques et sociales , Rabat, Novembre 2001. 
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III.  المقاالت: 

 

: بالعربٌة-1

 

مجلة الملؾ " الحماٌة القانونٌة للطرؾ الضعٌؾ فً مدونة الشؽل :" الرافة وتاب*           

 .2006 مارس 8،العدد 

       

مجلة " مستجدات مدونة الشؽل فً مجال انهاء عقود الخدمة ":بالل العشري           *

  . 2007ؼشت -، ٌولٌوز109المحاكم المؽربٌة، عدد 

       

المجلة المؽربٌة " قراءة نقدٌة لمشروع مدونة الشؽل " رشٌد الفٌاللً المكناسً           * 

. 39للقانون االجتماعً ،العدد 

 

 34العدد " مجلة الملحق القضابً" قانون الشؽل والمهن الحرة" سعٌد بنانً    *

 2002،مارس 

 

" قراءة أولٌة لعقد التشؽٌل المإقت على ضوء مدونة الشؽل الجدٌدة "فاتح كمال    *

. 2006 ماي 6مجلة الملؾ، العدد 

       

مجلة اإلشعاع، " وضعٌة الطفل القاصر فً القانون االجتماعً" محمد الكشبور            *

. 1995 السنة السابعة، ٌونٌو 12العدد 

 

مجلة  " 1998قراءة أولٌة لمشروع مدونة الشؽل لسنة " محمد سعٌد جرندي      *

 .2000، دجنبر 22اإلشعاع ،العدد  
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المجلة العربٌة لالقتصاد " حسن النٌة فً تنفٌذ عقد العمل " مباركة دنٌا         *

. 2001والقانون، العدد الرابع 

 

 

 

 

: بالفرنسٌة-2

 

* Lahcen ouahmane «  les agents privées d’emploi temporaire ( 

une promesse du nouveau code du travail marocain) » chronique 

sociale N2/2006. 
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IV.  الندوات :

 

الندوة الثالثة للقضاء االجتماعً " تؽٌٌر المركز القانونً للمشؽل " عمر النحال             *

. 2004، مارس 
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V.  المجالت: 

 

  .المجلة العربٌة االقتصاد والقانون        *

 

  .المجلة المؽربٌة للقانون االجتماعً        *

 

  .مجلة اإلشعاع        *

 

  .مجلة الملؾ        *

 

  .مجلة الملحق القضابً        *

 

مجلة المحاكم الؽربٌة         *
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VI.  النصوص القانونٌة: 

 

. 2004الصادرة سنة  (65-99قانون رقم )مدونة الشؽل   *

 

. 2008 والمعدل سنة 2005القانون الفرنسً صادر سنة          *

 

. 2003القانون المصري الصادر سنة          *

 

. 1970القانون اللٌبً الصادر سنة          *

 

. 1990ابرٌل21القانون الجزابري الصادر فً          *

 

 1996و المراجع سنة1966ابرٌل30مجلة الشؽل التونسٌة الصادر فً          *
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