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لقد ظل إصالح تشريع الشغل باملغرب هاجسا وانشغاال حكوميا واجتماعيا منذ الاستقالل
نظرا للتطورات السريعة التي يعرفها عالم الشغل م وازاة مع ما يستلزمه تحقيق املالءمة بين
املقتضيات القانونية املتعلقة بالشغل ومتطلبات الواقع العملي .لذلك كان لزاما التفكير في
تقييم القانون رقم  61-99املتعلق بمدونة الشغل الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم -294
 2-21بتاريخ  24رجب )2414بعد مرور عشر سنوات من دخولها حيز التنفيذ.
ويأتي تنظيم مناظرة فكرية وطنية تحت شعار " مدونة الشغل بعد مرور عشر سنوات من
صدورها ،بين صعوبات التطبيق وشروط الفعالية" ،من أجل الوقوف على :
 تقييم حصيلة العمل بمدونة الشغل بعد مرور  22سنوات من دخولها حيز التنفيذ؛ تحسيس الفاعلين الاقتصاديين و الاجتماعيين و كل من له عالقة بمدونة الشغلبضرورة و أهمية تفعيل مقتضيات املدونة ؛
 العمل على مالءمة مقتضيات مدونة الشغل مع أحكام الدستور و مع املعايير الدوليةذات الصلة و ذلك على املستويين القانوني و العملي؛
 استحضار التجارب الدولية باستقراء التشريعات و املمارسات املقا رنة.و تجدر الاشارة الى أن مقتضيات مدونة الشغل جاءت بعدة مستجدات هامة مست بشكل
عام مجمل املواضيع ذات الصلة بعالقة الشغل الفردية نظرا الرتباط جزء كبير من هذه
املواضيع بالحقوق ألاساسية  لألجراء ،وذلك تماشيا مع معايير العمل الدولية التي صادقت
عليها بالدنا.
و يمكن إلاشارة إلى أهم هذه املستجدات فيما يلي:
ي.
• منع العمل الجبر 
• منع كل أشكال التمييز بين ألاجراء و منع التمييز بين الرجال و النساء تطبيقا ملبدإ ”
لعمل مماثل ،أجر مماثل“.
5
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• رفع سن القبول في العمل من 21سنةإلى  21سنة.
• منع التمييز في مجال العمل.
• تحسين الوضعية القانونية و الاجتماعية للمرأة والطفل في العمل وألاشخاص ذوي
إلاعاقة.

• منع التسريح من العمل دون مبرر مقبول و تحديد الحاالت التي تشكل أسبابا معقولة
للتسريح.
• تحديد الئحة ألاخطاء الجسيمة الصادرة عن املشغل.
• التنصيص على مسطرة الاستماع لتمكين ألاجير من الدفاع عن نفسه في حالة ارتكابه
لخطإ جسيم.
و إذا كان الدستور يعتبر مصدرا أساسيا من مصادر مدونة الشغل ،فإن ديباجة املدونة قد
نصت –انسجاما مع الدستور -على أن الاتفاقيات واملواثيق الدولية املصادق عليها وذات
الصلة باملدونة تعتبر مصدرا لها وفي نفس الدرجة معها.
وفي حالة تنازع القوانين (أي املصادر) ،فإن ألاولوية تعطى في التطبيق للمقتضيات ألاكثر
فائدة لألجراء وهو ما يعني تطبيق املعايير الدولية املذكورة مادامت تحقق مزايا أكثر لألجراء .
و في مجال قواعد تفسير املدونة ،يسجل ما يلي :
ألادنى من الحقوق
 -2بطالن التنازل عن الحقوق التي تتضمنها املدونة باعتبارها الحد 
الواجب ضمانها في ميدان تنظيم عالقة العمل ،ولو كان هذا التنازل عن طريق
الصلح.
 -2ضمان أكثر لحقوق ومزايا لفائدة ألاجير باعتباره الطرف الضعيف في عالقة الشغل
والاجتهاد القضائي
من خالل الاتفاقيات الجماعية وعقد الشغل وقرارت التحكيم 
وألاعراف والعادات .....إلخ.
و لذلك ،كان لزاما للتأكدمن مدى مالءمة هذه املستجدات مع الواقع العملي الحالي ،التفكير
في تنظيم هذه املناظرة التي سبقتها أشغال تحضيرية من خالل تشكيل أربع ورشات
موضوعاتية لهذه الغاية ،من بينها الورشة ألاولى التي تناولت بالدرس موضوع "مدونة
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الشغل و عالقة الشغل الفردية" ،وال سيما فيما يتعلق بخصائص ومميزات مدونة الشغل
والنظام التعاقدي لهذه العالقات ،وذلك عبر تدارس املحاور التالية:
 مجال تطبيق مدونة الشغلومباد ؤها العامة؛
 أصناف عقود الشغل؛
 تنفيذ ،توقفوإنهاء عقد الشغل؛
 املسطرة التأديبية.
و قد تميزت أشغال هذه الورشة ،التي شارك فيها ممثلون عن املنظمات املهنية للمشغلين
واملنظمات النقابية للعمال و بعض القطاعات الحكومية واملؤسسات العمومية املعنية وهيئات
الحكامة (رفقته الئحة املشاركين) ،و أشرف على تسيير أشغالها الخبير الوطني السيد عبد العزيز
العتيقي ،بنقاش مثمر و بناء بين كافة املشاركين فيها ،مما انعكس إيجابا علـى سيـر أشغالها،
ومكن من الوقوف على بعض أنواع الصعوبات وإلاكراهات وكذا النواقص والثغرات التي تحول
دون التطبيق السليم و الجيد لبعض املقتضيات القانونية املتعلقة بتشريع الشغل.
كما توجت أشغال هذه الورشة بعدة خالصات من شأنها املساعدة على رفع اللبس حول
تطبيق بعض مقتضيات مدونة الشغل املنظمة لعالقة الشغل الفردية و مالءمتها مع دستور
فاتح يوليوز 1222و مع املعايير الدولية ذات الصلة ،وتحقيق نوع من الفعالية في التطبيق.
و على هذا ألاساس ،فقد عقدت هذه الورشة ثالث اجتماعات بتواريخ  12 ،21و  11ماي 1224
يرها إلى
تحت إشراف الخبير الوطني السيد عبد العزيز العتيقي ،و أسندت مهمة إعداد تقار 
فريق من املشاركين يتكون من ثالثة أشخاص على أساس ممثل واحد عن كل من املنظمات
النقابية و املنظمات املهنية للمشغلين و القطاعات الحكومية املشاركة في أشغال الورشة.و قد
ضم هذا الفريقألاشخاص آلاتية أسماؤهم:
 السيد أشرف أزوكا (جامعة الغرف الفالحية)عن املنظمات املهنية للمشغلين؛
 السيد حسن بن فرجي(الكونفدرالية الديمقراطية للشغل)عن املنظمات النقابية؛
 السيد عبد العزيز الطاش ي(الاتحاد الوطني للشغل باملغرب)عن املنظمات النقابية؛
 السيدة سعاد عوض والسيد السعيد سكراتي(وزارة التشغيل و الشؤون الاجتماعية)
عن القطاعات الحكومية.
وقد اعتمدت هذه الورشة على منهجية من خالل ثالث مراحل متتالية وهي:
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 عرض مركز بأهم محاور املوضوع وإشكاالته.
 فتح نقاش ملشاركة الحاضرين والتعبير عن مواقف الفرقاء الاجتماعين مع التركيز على
املشاكل العملية واستحضار القوانين املقارنة والاجتهاد القضائي.
 الاختتام بخالصة تركيبية ألهم عناصر ومحاور النقاش والتأكيد على أهم التوصيات
واملقترحات.
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أوال -معاييـ ـ ـ ـر العمـ ـ ـ ـل الدوليـ ـ ـ ـة ذات الصلة بعالقة الشغل الفردية

بصفتها عضوا بمنظمة العمل الدولية منذ سنة  ،2916قامت اململكة املغربية بالتصديق حتى
آلان على ما مجموعه  61اتفاقية عمل دولية من أصل  219اتفاقية تم اعتمادها من قبل
مؤتمرات العمل الدولية.و من أصل  61اتفاقية ،صادقت بالدنا على  21اتفاقيات أساسية من
بين .21
و يتعلق ألامر باالتفاقيات رقم  19و  221حول العمل الجبري 211 ،و  211حول محاربة تشغيل
ألاطفال 222 ،و  222حول محاربة التمييز بين الجنسين ،والاتفاقية رقم  91حول حق التنظيم
و املفاوضة الجماعية.
في حين لم يتم التصديق على الاتفاقية رقم  11حول الحرية النقابية و حماية العمل النقابي
بسبب تعارض أحكام هذه الاتفاقية مع ألانظمة ألاساسية لبعض فئات املوظفين ،إضافة إلى
9
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تعارض الفقرة ألاخيرة من املادة  222من دستو ر اململكة لفاتح يوليوز  1222مع ألاحكام
املذكورة بسبب منع هذه املادة القضاة من الانتماء إلى املنظمات النقابية ،مع العلم أن املشرع
املغربي أدرج معظم املقتضيات القانونية الواردة في الاتفاقية رقم  11في مدونة الشغل.
و بخصوص باقي الاتفاقيات الدولية املصادق عليها و التي لها صلة بعالقة الشغل الفردية ،
فإنه يمكن حصرها في آلاتي:
 الاتفاقية رقم  21لسنة  2929حول البطالة؛ الاتفاقية رقم  24لسنة  2929حول العمل الليلي(نساء)؛ الاتفاقية رقم  21لسنة  2912حول التعويض عن حوادث الشغل (زراعة)؛ الاتفاقية رقم  24لسنة  2912حول الراحة ألاسبوعية (صناعة)؛ الاتفاقية رقم  21لسنة  2911حول التعويض عن حوادث الشغل؛ الاتفاقية رقم  21لسنة  2911حول ألامراض املهنية؛ الاتفاقية رقم  29لسنة  2911حول املساواة في املعاملة (حوادث الشغل)؛ الاتفاقية رقم  16لسنة  2911حول كيفيات تحديد الحد ألادنى لألجر؛ الاتفاقية رقم (42مراجعة)لسنة  2914حول العمل الليلي (نساء)؛ الاتفاقية رقم  11لسنة  2916حول إلاجازات السنوية املؤدى عنها؛ الاتفاقية رقم  99لسنة  2912حول كيفيات تحديد الحد ألادنى لألجر (زراعة)؛ الاتفاقية رقم  222لسنة  2911حول إلاجازات السنوية املؤدى عنها (ز راعة)؛ الاتفاقية رقم  221لسنة  2911حول الضمان الاجتماعي (الحد ألادنى). الاتفاقية رقم  226لسنة  2911حول الراحة ألاسبوعية (التجارة و املكاتب)؛ الاتفاقية رقم  211لسنة  2964حول سياسة التشغيل ؛ الاتفاقية رقم  211لسنة  2912حول ممثلي ألاجراء؛ الاتفاقية رقم  211لسنة  2911بشأن الفصل من العمل؛ الاتفاقية رقم  212لسنة  2991حول وكاالت التشغيل الخاصة؛ الاتفاقية رقم  211لسنة  1222حول حماية ألامومة.كما وضعت مجموعة أخرى من الاتفاقيات الهامة في قنوات املصادقة في إطار حرص بالدنا على
النهوض باملعايير الدولية من خالل العمل على مالءمة التشريع الوطني مع أحكام هذه املعايير،
وهو ما يشكل التزاما دستوريا يستوجب التفعيل.
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و على مستوى معايير العمل العربية ،صادقت بالدنا حتى آلان على ست اتفاقيات من أصل 29
اتفاقية ،كما تم وضعسبع اتفاقيات أخرى في قنوات املصادقة.
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ثانيا -الضوابـ ـ ـ ـط التشريعيـ ـ ـ ـة والتنظيميـ ـ ـ ـة الوطنيـ ـ ـ ـة





















انصبت أشغال الورشة ألاولى على تدارساملواضيع ألاربعة التالية :
مجال تطبيق مدونة الشغل ومبادؤها العامة؛
أنواع عقود الشغل؛
تنفيذ ،توقفوإنهاء عقد الشغل؛
املسطرة التأديبية.

 -0-4مجال تطبيق مدونة الشغل
أ -الفئات الخاضعة ألحكام املدونة:
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لقد تم تخصيص القسم ألاول من الكتاب التمهيدي ملجال تطبيق املدونة سواء من حي
ألاشخاص أو من حي املقاوالت ،حي تنص املادة ألاولى من هذا القسم على أن أحكام
املدونة تسري على ألاشخاص املرتبطين بعقد شغل وخاصة مع املقاوالت والهيآت التالية:
 املقاوالت الصناعية والتجارية.مقاوالت الصناعة التقليدية.الاستغالالت الفالحية والغابوية وتوابعها.املقاوالت واملؤسسات التابعة للدولة والجماعات املحلية التي تكتس ي طابعا صناعيا أوتجاريا أو فالحيا.
التعاونيات.الشركات املدنية.النقابات.الجمعيات.املجموعات على اختالف أنواعها.املشغل ون الذين يزاولون مهنة حرة.قطاع الخدمات.وباإلضافة إلى ألاشخاص العاملين باملقاوالت والهيآت املذكورة أعاله ،فقد نصت في املادة
ألاولى في نهاية الفقرة الثانية منها على أن أحكام املدونة تسري بشكل عام على ألاشخاص
الذين يرتبطون بعقد شغل في أي نشاط ال يندرج ضمن النشاطات املذكورة أعاله ،ويدخل
في هذا إلاطار :

 أجراء الوكاالت الفنية املنصوص عليها في املواد  491-491و  494من املدونة. أجراء مقاوالت التشغيل املؤقت املنصوص عليها في املادة 491من املدونة.وطبقا للمادة  1من املدونة ،فإن أحكام هذه ألاخيرة تسري أيضا على فئات أخرى من
ألاشخاص وهم:
 -2ألاشخاص الذين يضعون أنفسهم في مقاولة ما ،رهن إشارة الزبناء لكي يقدموا
لهؤالء الزبناء مختلف الخدماتسواء كانت هذه الخدمات بتكليف من رئيس املقاولة
أو برضاه؛
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 -1ألاشخاص الذين عهدت إليهم مقاولة واحدة بمباشرة مختلف البيوعات وبتلقي
مختلف الطلبات ،إذا كان هؤالء ألاشخاص يمارسون مهنتهم في محل سلمته لهم
املقاولة ،ويتقيدون بالشروط وألاثمنة التي تفرضها هاته املقاولة؛
 -1ألاجراء املشتغل ون بمنازلهم ،وقد اشترطت املادة  1من املدونة توافر شرطين العتبار
هؤالء ألاجراء يشتغلون بمنازلهم وهما:
 أن يعهد إليهم بصفة مباشرة أو بواسطة الغير بأن يؤدوا ،شغال لحساب مقاولةواحدة أو عدة مقاوالت من املقاوالت املبينة في املادة ألاولى من املدونة مقابل أجر؛
 أن يشتغل هؤالء ألاجراء إما لوحدهم وإما بمعية مساعد واحد أو أزواجهم أوأبنائهم غير املأجورين.
هذا ،وتشمل أحكام املدونة ،طبقا للمادة  1منها ،أيضا املستفيدين من التدريب من أجل
إلادماج املنهي ،وكذا املستفيدين من التدرج املنهي ،وخاصة فيما يتعلق بمدة الشغل ،والراحة
ألاسبوعية ،والعطلة السنوية املؤدى عنها ،وأيام الراحة وألاعياد والتقادم.
كما تسري أحكام املدونة بمقتض ى املادة  ،19على الوكالء املتجولين أو املمثلين أو الوسطاء
في التجارة والصناعة الذين يرتبطون مع مشغلهم في التجارة أو الصناعة بعقد من أجل
التمثيل التجاري أو الصناعي.
وطبقا ألحكام املادة  1من املدونة ،فإن أحكام هذه ألاخيرة تسري أيضا على ألاجراء آلاتين:
 أجراء القطاع العام الذين ال يسري عليهم أي قانون. ألاجراء املنتمون إلى فئات البحارة ،واملقاوالت املنجمية والصناعة السينمائيةوالبوابون في البنايات املعدة للسكنى الذين ال تسري عليهم ألانظمة ألاساسية املطبقة
على هذه القطاعات.

ب -الفئات املستثناة من تطبيق مدونة الشغل واملحالة على أنظمتها ألاساسية:
 -2ألاجراء الخاضعون لألنظمة ألاساسية املتعلقة بالقطاعات التي ينتمون إليها وهم
(املادة:)1
 بالنسبة للقطاع الخاص:
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-

البحارة ؛
أجراء املقاوالت املنجمية؛
الصحفيون املهنيون ؛
أجراء الصناعة السينمائية ؛
البوابون في البنايات املعدة للسكنى.

 بالنسبة للقطاع شبه العمومي:
 أجراء املقاوالتواملؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي أو التجاري أوالفالحي التابعة للدولة والجماعاتاملحلية؛
غير أن املادة  1نصت على أن الفئات الخاضعة لألنظمة ألاساسية املطبقة عليها تخضع لهذه
ألانظمة شريطة أن ال تقل الضمانات التي تمنحها هذه ألانظمة عن الضمانات التي تنص
عليها مدونة الشغل بأي حال من ألاحوال ،كما أن هذه الفئات تخضع ألحكام املدونة في كل
ما لم يرد النص عليه في ألانظمة املذكورة.
ج-الفئات املستثناة من تطبيق املدونة واملحالة على قوانين أو نصوص تنظيمية خاصة:
 خدم البيوت وأجراء القطاعات ذات الطابع التقليدي الصرف:
طبقا ألحكام املادة  4من مدونة الشغل ،فإن شروط التشغيل والشغل املتعلقة بخدم
البيوت الذين تربطهم عالقة شغل بصاحب البيت و كذا العالقات بين املشغلين وألاجراء
وشروط الشغل في القطاعات التي تتميز بطابع تقليدي صرف ستحدد بموجب قانون خاص.
ووفقا لهذه املادة ،يعتبر مشغ ال في القطاع الذي يتميز بطابع تقليدي صرف كل شخص
طبيعي يزاول حرفة يدوية بمساعدة زوجه وأصوله وفروعه ،وبمعية خمسة مساعدين على
ألاكثر  ،ويتعاطى حرفته إما بمنزله أو في مكان يشتغل به ،وذلك قصد صنع املنتوجات
التقليدية التي يهيئها لالتجار فيها.
 بعض الفئات املهنية من املشغلين:
وتستثنى هذه الفئات بواسطة نص تنظيمي يتخذ بعد استشارة املنظمات املهنية للمشغلين
وتراعى في تحديد هذه الفئات الشروط التالية:
وألاجراء ألاكثر تمثيال ،
 أن يكون املشغل املعني باألمر شخصا طبيعيا؛15
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 أال يتعدى عدد ألاشخاص الذين يستعين بهم املشغل خمسة أشخاص ؛ أال يتجاوز الدخل السنوي للمشغل املعني خمس مرات الحصة املعفية منالضريبة على الدخل.
 -4-4أصناف عقود الشغل

يمكن تصنيف عقود الشغل املنصوص عليها في مدونة الشغل إلى سبعة أصناف وهي:
 عقد الشغل غير املحدد املدة.
 عقد الشغل املحدد املدة.
 عقد الشغل إلنجاز عمل محدد(عقد املشروع).
 عقد الشغل املؤقت .
 عقد الشغل في إطار املقاولة من الباطن.
 عقد شغل الوكيـل املتجـول أو املمـثل أو الوسيط في التجـارة والصناعــة.
 عقد الشغل لبعض الوقت.
أ -عقود الشغل محددة املدة و غير محددة املدة والنجاز عمل محدد:
لقد تطرقت مدونة الشغل لعقود الشغل في املادة ،6واملواد من 21إلى  ،21وفي املواد،19
،16و .496و تتمثل أهم املقتضيات بهذا الخصوص فيما يلي:
 ميز املشرع املغربي بين عقد الشغل غير محدد املدة وعقد الشغل محدد املدة أو عقدالشغل إلنجاز شغل معين ،وألاصل في عقد الشغل أن يكون غير محدد املدة (املادتان 26
و)21؛
 ال يمكن اللجوء الى إبرام عقد الشغل محدد املدة إال في الحاالت التالية : إحالل أجير محل أجير آخر في حالة توقف عقد شغل هذا ألاخير ،ما لم يكن
التوقف ناتجا عن إلاضراب؛
 ازدياد نشاط املقاولة بكيفية مؤقتة؛
 إذا كان الشغل ذا طبيعة موسمية.
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و يمكن كذلك إبرام عقد الشغل محدد املدة في بعض الحاالت الخاصة (دعم املقاولة):
 في القطاعات غير الفالحية : في حاالت معينة ملدة أقصاها سنة قابلة للتجديد مرة واحدة.ويصبح العقد بعد ذلك في
جميع الحاالت غير محدد املدة :
 عند فتح مقاولة ألول مرة أو مؤسسة جديدة داخل املقاولة؛ عند انطالق منتوج جديد ألول مرة. في القطاع الفالحي: ملدة ستة أشهر قابلة للتجديد ،على أن ال تتجاوز مدة العقود املبرمة سنتين ،ويصبح
العقد بعد ذلك غير محدد املدة.
 في بعض القطاعات و الحاالت الاستثنائية التي تحدد بموجب نص تنظيمي (بعداستشارة املنظمات املهنية للمشغلين واملنظمات النقابية لألجراء ألاكثر تمثيال أو بمقتض ى
اتفاقية شغل جماعية).
ب -عقد شغل الوكيـل املتجـول أو املمـثل أو الوسيط في التجـارة والصناعــة:
إن عقد الشغل املبرم بين الوكيـل املتجـول أو املمـثل أو الوسـيط في التجـارة والصناعــة وبين
مشغله في الصناعة أو التجارة (املادة )19يكون ،حسب اختيار الطرفين ،إما محدد املدة ،أو
غير محدد املدة.
ويعتبر وكيـال متجـوال أو ممـثال أو وسـيطا في التجـارة والصناعــة الشخص الذي:
يعمل لحساب مشغل واحد أو عدة مشغلين؛يمارس فعليا مهنته وحدها بصفة مستمرة ؛ ويرتبط الوكيل املتجول بمشغله بالتزامات تحدد طبيعة التمثيل التجاري ،أو الصناعي ،أو
الخدمات ،أو البضائع املعروضة للبيع أو للشراء ،والجهة التي يجب أن يمارس فيها نشاطه،
أو فئات الزبناء التي كلف بالتعامل معها ،ونسبة ألاداءات املستحقة له.
ج -عقد التشغيل املؤقت:
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وهو من بين أنواع عقود الشغل املحددة املدة وقد نصت عليه املادة  496من املدونة التي
أجازت إبرام عقد التشغيل املؤقت بين مقاولة التشغيل املؤقت وأجرائهاإلنجاز أشغال مؤقتة
لفائدة املقاولة املستعملة تسمى مهام .و ال يمكن للمقاولة املستعملة تشغيل أجراء مقاوالت
التشغيل املؤقت إال بعد استشارة الهيئات التمثيلية لألجراء داخل املقاولة ،وحصريا في
الحاالت التالية:
 .2إحالل أجير محل أجير آخر في حالة غيابه أو في حالة توقف عقد الشغل ،ما لم يكن
التوقف ناتجا عن إلاضراب؛
 .1التزايد املؤقت في نشاط املقاولة؛
 .1إنجاز أشغال ذات طابع موسمي؛
 .4إنجاز أشغال استقر العرف على عدم اللجوء فيها إلى عقد شغل غير محدد املدة بسبب
طبيعة الشغل.
وحسب مدلول املادة  ،122فإن مدة عقد التشغيل املؤقت ال يجب أن تتجاوز املدد التالية:
*مدة توقيف عقد ألاجير املتغيب عن العمل أو مدة توقف عقد الشغل غير الناجم عن
إلاضراب.
*ثالثة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة في حالة التزايد املؤقت في نشاط املقاولة.
*ستة أشهر غير قابلة للتجديدفي حالة إنجاز أشغال ذات طابع موسمي أو في حالة
إنجاز أشغال استقر العرف على عدم اللجوء فيها إلى عقد شغل غير محدد املدة بسبب
طبيعة الشغل .
أما املادة  ، 122فقد نصت على أن العقد الذي يربط مقاولة التشغيل املؤقت بكل أجير تم
وضعه رهن إشارة املقاولة املستعملة يجب أن يكون كتابيا وأن يتضمن مجموعة من
البيانات (السبب املوجب للجوء إلى أجير مؤقت ،مدة املهمة ومكان تنفيذها ،املبلغ املحدد
كمقابل لوضع ألاجير رهن إشارة املستعمل ،مؤهالت ألاجير ،مبلغ ألاجر وكيفيات أدائه ،فترة
التجربة ،مواصفات املنصب الذي سيشغله ألاجير ،رقم انخراط مقاولة التشغيل املؤقت
ورقم تسجيل ألاجير في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ،أن يتم التنصيص على ضرورة
18

مشروع تقرير الورشة ألاولى

إعادة ألاجير إلى وطنه من قبل مقاولة التشغيل املؤقت إذا كانت املهمة تنجز خارج املغرب؛
ألاجير من قبل املقاولة املستعملة بعد انتهاء املهمة).
أن يتم التنصيص على جواز تشغيل 
د -عقد املقاولة من الباطن:
لقد نصت مدونة الشغل كذلك على عقد املقاولة من الباطن في املادة  16منها ،و هو عقد
شغل مكتوب يكلف بمقتضاه مقاول أصلي مقاوال من الباطن بأن يقوم لفائدته بشغل من
ينجز له خدمة من الخدمات.
ألاشغال أو أن 
وقد نصت املادة  19من املدونة على أنه في حالة إعسار املقاول من الباطن ولم يكن مقيدا
في السـجــل التجاري ،وال منخرطا في الصنـدوق الوطني للضمان الاجتماعي ،فإن املقاول
ألاجراء ،باإلضافة إلى مسؤوليته عن التعويض
ألاصلي يصبح مسؤوال ،عن أداء مستحقات 
وألامراض املهنية ،سواء أنجزت ألاشغال أو الخدمـات في مؤسسـات
عن حوادث الشغل 
املقاول ألاصلي أو في ملحقاتها.
هـ -عقد الشغل لبعض الوقت:
لقد نصت املادة  6في تعريفها لألجير على أن هذا الاخير هو كل شخص التزم ببذل نشاطه
املنهي تحت تبعية مشغل واحد أو عدة مشغلين لقاء أجر أي كان نوعه وطريقة أدائه.
وهذا يعني أن ألاجير يمكنه أن يبرم عقود شغل متعددة للعمل لبعض الوقت لكن املدونة لم
تنظم هذا النوع من العقود،إذ يبقى خاضعا للقواعد العامة.

 -3-4تنفيذ ،توقف وإنهاء عقد الشغل
ملشارك ون في الورشة املواضيع التالية:
في إطار هذا املحو ر ،تدارس ا 
 فترة الاختبار .
 توقف عقد الشغل.حاالت انهاء عقد الشغل. -0-3-4فترة الاختبار:
لقد نصت املادة 21من مدونة الشغل،على أن فترة الاختبار هي الفترة التي يمكن خاللها ألحد
الطرفين إنهاء عقد الشغل بإرادته دون أجلإخطار أو تعويض.
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وفترة الاختبار أو التجربة هي الفترة التي تسبق إبرام العقد بشكل نهائي ،والهدف منها الوقوف
على مدى الكفاءة والخبرة التي يتمتع بها ألاجير ،وأيضا قياس ألاجيرلظروف الاشتغال التي
سيعمل فيها ،وقد تنتهي فترة الاختبار إما بالتحلل من العالقة الشغلية دون ترتيبتبعات ،أو
قد يتولد عنها إبرام عقد شغل عند استحسان طرفي العقد للعالقة املذكورة.
غير أن املشرع املغربي رتب التزامات بخصوص هذه الفترة،حي نص على أنه إذا قض ى ألاجير
أسبوعا في الشغل على ألاقل ،فال يمكن إنهاء فترة الاختبارإال بعد منح ألاجير أحد أجلي
إلاخطار التاليين ما لم يرتكب خطأ جسيما:
يومين قبل إلانهاء إذا كان من فئة ألاجراء الذين يتقاضون أجورهم باليوم أو ألاسبوع أوكل خمسة عشر يوما.
 ثمانية أيام قبل إلانهاء إذا كان ممن يتقاضون أجورهم بالشهر.وإذا فصل ألاجير من شغله بعد انصرامفترة اختباره دون أن يصدر عنه خطأ جسيم ،فإنه
يستفيد من أجل إخطارال يمكن أن تقل مدته عن ثمانية أيام.
وقد ميز املشرع املغربي ،بين فترة الاختبار بالنسبة للعقود غير محددة املدة والعقود املحددة
املدة حسب ما نصت عليه املادة  24من مدونة الشغل وذلك وفق املدد التالية:
-العقود غير محددة املدة:
 ثالثة أشهر بالنسبة لألطر وأشباههم. شهر ونصف بالنسبة للمستخدمين . خمس عشر يوما بالنسبة لألجراء.الاختبار بالنسبة لهاته الحاالت مرة واحدة ،

ويمكن تجديد فترة
-العقود املحددة املدة:
الاختبار أسبوعان بالنسبة للعقود

 يوم واحد عن كل أسبوع شغل على أال تتعدى فترةاملبرمة ملدة تقل عن ستة أشهر.
 شهر واحد بالنسبة للعقود املبرمة ملدة تفوق ستة أشهر ،ويمكن التنصيص على مدد أقلمن املدد السابقة في عقد الشغل ،أو اتفاقية الشغل الجماعية أو النظام الداخلي.
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 -4-3-4توقف عقد الشغل:
تختلف أسباب توقف عقد الشغل باختالف املتسبب في هذا التوقف ،حي أن هناك
أسباب تعزى لألجير و هناك أسباب تعود للمشغل باإلضافة إلى وجودأسباب مهنية.
-0ألاسباب التي تعزى لألجير:
أ/فترة الخدمة العسكرية إلاجبارية:
اعتبر املشرع املغربي أداء ألاجير للخدمة العسكرية من بين أسباب توقف عقد الشغل مؤقتا
(املادة  11م.ش) ،وتجدر إلاشارة بهذا الخصوص إلى أن قانون الخدمة العسكرية قد تم
إلغاؤه.
ب /حالة املرض:
يعتبر املرض الغير املنهي سببا لتوقف عقد الشغل ،لكن إذا غاب ألاجير عن العمل ملدة تزيد
عن212يوما متتاليا خالل فترة161يوما ،أو إذا فقد قدرته عن العمل ،فإنه يحق للمشغل
يعتبره في حكم املستقيل (املادة  111من مدونة الشغل).
أن 
ت/حالة ألامومة:
يحق لألجيرة ،بعد الوضع أو أثناء الحمل أو بسبب نشوء حالة مرضية عن الحمل أو
النفاس ،التوقف عن العمل ،و ال يجوز للمشغل إنهاء عقد شغل ألاجيرة حسب ما نصت
عليه املادتان  214و  216من مدونة الشغل.
ج/فترة العجز املؤقت الناتج عن حادثة شغل أو مرض منهي:
اعتبر املشرع املغربي ،من خالل املادة11من مدونة الشغل ،العجز املؤقت الناتج عن حادثة
شغل أو مرض منهي من ألاسباب املؤدية إلى توقف عقد الشغل وليس النتهائه.
ح /إلاضراب:
نصت املادة11أيضا على أن إلاضراب يعتبر من ألاسباب املؤدية إلى توقف عقد الشغل و
ليس النتهائه.
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د /فترات التغيب املنصوص عليها في املواد 432و435و 436من مدونة الشغل:
وتمنح هذه الفترات من أجل:
-

الزواج؛
الوفاة؛
الختان؛
عملية جراحية؛
املشاركة في مباراة رسمية دولية ،أو وطنية.

اجتياز امتحان أو قضاء تدريب وطني أو

-4توقف عقد الشغل ألسباب ترتبط باملشغل:
أ /التوقف عن الشغل كإجراء تأديبي:
يتوقف عقد الشغل في حالة ممارسة املشغل لسلطته على أجيره عند إخالل هذا ألاخير
بالتزاماته التعاقدية أو باملقتضيات القانونية .و في هذه الحالة،ال يستحق ألاجير أي أجر
خالل مدة توقيفه عند توجيه التوبيخ الثاني إليه والذي نتج عنه التوقف عن العمل ملدة 1
أيام(الفقرة 1من املادة  11من مدونة الشغل).
ب /التوقف عن الشغل بسبب إغالق املقاولة:
تكون هذه الحالة عند إغالق املقاولة بشكل مؤقت بإرادة املشغل صاحب املقاولة .وفي هذه
الحالة،يستحق ألاجراء خالل مدة التوقف تعويضا عن أجورهم.
كما يمكن أن يتم إغالق املقاولة بموجب قرار إداري أو حكم قضائي في حالة مخالفتها
للمقتضيات املتعلقة بشروط الصحة و السالمة.
 /3توقف عقد الشغل ألسباب مهنية:
أ /مندوبو ألاجراء:
املشرع املغربي الحق ملندوبي ألاجراء ألداء مهامهم داخل املقاولة و خارجها  وذلك في

أعطى
حدود21ساعة في الشهر ،ويحتفظون بالحق في الحصول على ألاجور املستحقة عن مدة
التغيب حسب ما نصت عليه املادة  416من مدونة الشغل.
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ب/أعضاء املجالس الجماعية :
لألجراء الذين هم أعضاء في املجالس الجماعية الحق في التغيب
أعطى املشرع املغربي الحق 
عن العمل ،وألزم مشغليهم بمنحهم رخصا للتغيب من أجل املشاركة في الجلسات العامة
للمجالس الجماعية و اللجان التابعين لها وفق ما نصت عليه املادة  111من مدونة الشغل.
 -3-3-4حاالت إنهاء عقد الشغل:
ىخاصة إلنهاء عقد الشغل:
هناك أسباب عامة و أسباب أخر 
 - 0ألاسباب العامة إلنهاء عقد الشغل:
إلاطار بين إلانهاء املبرر و إلانهاء غير املبرر ،و تتطرق أيضا إلى

تميز مدونة الشغل في هذا
إلانهاء التعسفي.
أ-إلانه ـ ـ ـ ـ ـاء املب ـ ـ ـ ـ ـ ـرر:
اإلنهاء املبرر هو ذلك إلانهاء الذي يستمد مشروعيته من أحد ألاسباب العامة التي تؤدي إلى
انقضاء العقود في القواعد العامة للقانون ،أو من أحد ألاسباب التي حددتها مدونة الشغل
بشكل مباشر:
* إلانهاء ألسباب شخصية :
 حالة حصول خطإ جسيم من جانب ألاجير(املادة  19من مدونة الشغل). حالة استنفاذ العقوبات التأديبية املنصوص عليها في املادة  11من مدونة الشغل (املادة 11من املدونة).
 حالة انعدامالكفاءة لدى ألاجيرأو بسبب سلوكه(املادة  11من املدونة).*إلانهاء ألسباب قانونية أو اتفاقية:
 بطالن أو إبطال عقد الشغل:إن عقد الشغل ،مثل كل العقود ،يمكن أن يعرف خلال في تكوينه ،مما قد يترتب عليه
إلابطالالنسبي.
بحسب ألاحوال البطالناملطلق أو 
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غير أن البطالن وإلابطال ال ينسحب أثرهما إال على املستقبل باعتبار أن عقد الشغل هو
عقد زمني مسترسل.
 استحالة التنفيذ:غالبا ما تنتج استحالة تنفيذ الالتزامات املترتبة عن عقد الشغل ،عن حالة وفاة ألاجير أو
القوة القاهرة.
 اتفاق ألاطراف:ما دام عقد الشغل كباقي العقود ،ينعقد بمجرد توافق إرادتين على أركانه و شروطه ،فإن
إلارادة املنشئة له ،تستطيع كذلك التوافق على إنهاءه و إنهاء كل آلاثار املترتبة عنه سواء قبل
انتهاء مدته إذا كان محدد املدة ،أو في أي لحظة إذا كان غير محدد املدة ،مع ألاخذ بعين
الاعتبار القيود الواردة في املدونة بشأن الصلح املباشر بين الطرفين (املادة .)11


* إلانهاء ألسباب اقتصادية ،هيكلية أو تكنولوجية:
إذا كانت مدونة الشغل قد حافظت و كرست ألاسباب الاقتصادية كمبرر إلنهاء عقد
الشغل ،فإنها أضافت أسبابا جديدة مرتبطة بهذا السبب وهي ألاسباب الهيكلية أو
التكنولوجية أو ما يماثلها (املادة .)66
 -4ألاسباب الخاصة إلنهاء عقد الشغل:
إن عقود الشغل ليست عقودا دائمة وإنما يمكن إنهاؤها ،مما يترتب عنه إنهاء الالتزامات
الناتجة عن هاتهالعقود .وقد يكون هذا إلانهاء عاما بالنسبة لعقود العمل أيا كان نوعها وأيا
كانت مدتها ،وقد يكون خاصا بعقود العمل املحددة املدة أو إلنجاز عمل معين أو العق ود غير
محدد املدة.
-0عقود العمل املحددة املدة أو إلنجاز عمل معين:
إن عقد الشغل محدد املدة ينتهي بانتهاء مدته أو بانتهاء العمل املتعاقد عليه ،وقد نصت
املادة  11في فقرتها ألاولى بهذا الخصوص على أنه:
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" ينتهي عقد الشغل املحدد املدة بحلول ألاجل املحدد للعقد أو بانتهاء الشغل الذي كان
محال له .".....
 ويتضح من خالل هذه املادة بأن حاالت إلانهاء تكون معلومة مسبقا للطرفين في العقود
املذكورة دون الحاجة إلى إلاخطار أو بيان أسباب إلانهاء  ،وعنصر املفاجأة يكون مستبعدا
مادام وقت إنهاء العقد معلوما.وفي حالة ما إذا أراد أحد الطرفين إنهاء العقد قبل انتهاء
آلاخر اللهم إ ال إذا كان إلانهاء مبررا ومشروعاإما
مدته،فيجب عليه دفع تعويض إلى الطرف 
بسبب صدور خطإ جسيم من الطرف آلاخر أو نتيجة قوة قاهرة.
ويعادل التعويض املذكور مبلغ ألاجور املستحقة عن الفترة املتراوحة ما بين انتهاء العقد
وألاجل املحدد له(املادة  11من املدونة في فقرتها الثانية والثالثة).
وقياسا على عقد الشغل املحدد املدة ،فإن عقد الشغل إلنجاز عمل معين ينتهي بانجاز هذا
العمل والانتهاء منه.
 -4إنهاء عقد الشغل غير املحدد املدة:
لقد أعطت املدونة لطرفي العقد الحق في إنهائه.و في هذه الحالة إذا استعمله املشغل فإنه
يأخذ صورة الفصل ،وإذا استعمله ألاجير فإنه يأخذ صورة الاستقالة ،وهذا ما نصت عليه
املادة  14من املدونة.
وإلنهاء عقد الشغل غير محدد املدة ،ال بد من إخطار الطرف الراغب في إلانهاء للطرف
آلاخر ،وهذا ما نصت عليه املادة  41في الفقرة ألاولى منها":يكون إنهاء عقد الشغل غير محدد

آلاخر
املدة بإرادة منفردة مبنيا على احترام أجل إلاخطار ما لم يصدر خطأ جسيم عن الطرف 
 ، "...وبالتالي فالحق في إنهاء عقد الشغل غير املحدد املدة ليس مطلقا ،بل ال بد من
استعماله دون أن يترتب عنه أية مسؤولية على الطرف الذيلجأ إليه ،وذلك ليس فقط من
خالل احترام مدة إلاخطار املنصوص عليها قانونا أو اتفاقا ،وإنما أيضا بعدم التعسف في
استعمال الحق  ،وسيتم التطرق بهذا الخصوص إلى الحالتين التاليتين:
ب-إلانهاء الغير املبرر:
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بعد ما نصت املادة  11من املدونة على أنه يمنع فصل ألاجير دون مبرر مقبول ،حددت املادة
 16الحاالت التي ال تعد مبررات مقبولة للفصل من الشغل و هي :
إلانتماء النقابي أو ممارسة مهمة املمثل النقابي؛ 
  املساهمة في أنشطة نقابية خارج أوقات الشغل ،أو أثناء تلك ألاوقات؛ برض ى املشغلأو عمال بمقتضيات اتفاقية الشغل الجماعية أو النظام الداخلي؛
ألاجراء ،أو ممارسة هذه املهمة ،أو ممارستها
 طلب الترشيح ملمارسة مهمة مندوب سابقا؛ 
 تقديم شكوى ضد املشغل أو املشاركة في دعاوى ضده في نطاق تطبيق مقتضياتاملدونة؛
 العرق ،اللون ،الجنس ،الحالة الزوجية ،املسؤوليات العائلية  ،الرأي السياس ي ،ألاصلالوطني ،ألاصل الاجتماعي؛
 إلاعاقة ،إذا لم يكن من شأنها أن تحول دون أداء ألاجير املعاق لشغل يناسبه داخلاملقاولة .

 إلانهاء التعسفي لعقد الشغل:
يعد إنهاء تعسفيا لعقد الشغل بصفة عامة ،كل إنهاء ال ينبني على أحد ألاسباب أو املبررات
املذكورة في مدونة الشغل ،وهي الحالة التي يتطرق إليها الفصل  42من املدونة .
كما يعد إنهاء تعسفيا أيضا ،مغادرة ألاجير لشغله بسبب إحدى ألاخطاء الجسيمة الواردة في
املادة  42في حالة ثبوت ارتكاب املشغل إلحداها .
كما يعد إنهاء تعسفيا كذلك ،كل إنهاء ،مهما كان سببه ،يتطلب القانون مسطرة معينة
إلتمامه ،ولم يتم فيه احترام هذه املسطرة .
 ويتضح مما سبق أن لكل طرف في العقد الحق في وضع حد لهذا ألاخير ،لكن مع مراعاة
العديد من التحفظات والشروط التي يجب استنفاذها ،وخاصة تلك التي يخضع لها املشغل
ومن ضمنها عدم املفاجأة وعدم التعسف في إنهاء العقد ،أو تلك إلاجراءات التي يجب أن
يستنفدها ألاجير قبل إنهائه لعقد الشغل بإرادته املنفردة .
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ورغم التمييز الواضح بين الفصل غير املبرر والفصل التعسفي ،فإن املدونة لم ترتب أية آثار
خاصة عن الفصل غير املبرر سواء من حي التعويضات املستحقة أو من حي إعادة
إلادماج.
 -2-4املسطرة التأديبية
حددت مدونة الشغل املغربية مسطرة تأديبية خاصة في مجال عالقات الشغل الفردية
يتعين على الجهة املختصة بالسلطة التأديبية اتباعها قبل اللجوء إلى تطبيق العقوبات
التأديبية في حق الطرف املخالف.
ونظرا الرتباط إلاجراءات املتعلقة بهذه املسطرة بالجهة التي تملك سلطة التأديب وكذا بأنواع
من العقوبات املنصوص عليها في املدونة ،فإنهينبغي أو ال التعريف بالجهة املختصة بالسلطة
التأديبية ،وأنواع العقوبات التأديبية التي يمكن لهذه الجهة توقيعها ،ثم العقوبات التي ينبغي
اتباع املسطرة بشأنها ،واملبررات التي تسمح للجهة املعنية بتوقيع هذه العقوبات ،وفي ألاخير
النتائج وآلاثار املترتبة عن استعمال سلطة التأديب.

-0-2-4الجهة املختصة بالسلطة التأديبية :
السلطة التأديبية في مجال عالقات الشغل الفردية هي تلك السلطة التي تملكها الجهة التي
حددها القانون من أجل توقيع العقوبات التأديبية على الطرف املخالف اللتزاماته القانونية
والاتفاقية في إطار هذه العالقات.
وبالرجوع إلى مدونة الشغل ،نجد املادة  11منها تنص في الفقرة ألاولى على ما يلي:
" يمكن للمشغل اتخاذ إحدى العقوبات التأديبية التالية في حق ألاجير الرتكابه خطأ غير
جسيم ".
وتنص املادة  11من املدونة:
"يتبع املشغل بشأن العقوبات التأديبية مبدأ التدرج في العق وبة .و يمكن له بعد استنفاذ
هذه العقوبات داخل السنة أن يقوم بفصل ألاجير ."..........
وتنص املادة  411بهذا الخصوص على ما يلي:
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"يجب أن يكون كل إجراء تأديبي ،يعتزم املشغل اتخاذه في حق مندوب ألاجراء ،أصليا كان أو
نائبا ،موضوع مقرر ،يوافق عليه العون املكلف بتفتيش الشغل ،إذا كان هذا إلاجراء يرمي
إلى نقل املندوب أو نائبه من مصلحة إلى أخرى ،أو من شغل إلى آخر ،أو إلى توقيفه عن
شغله ،أو فصله عنه ".
وتنص املادة  121من املدونة على ما يلي:
املشتركة بين

" يجب أن يكون كل إجراء تأديبي ،يعتزم املشغل أو رئيس املصلحة الطبية
املقاوالت اتخاذه في حق طبيب الشغل ،موضوع قرار ،يوافق عليه العون املكلف بتفتيش
الشغل ،بعد أخذ رأي الطبيب مفتش الشغل ".
ويتضح من خالل أحكام املواد  11 ،11و 411بأن الجهة املختصة بالسلطة التأديبية في
قانون الشغل املغربي هي املشغل.
غير أنه إذا تعلق ألامر بطبيب الشغل ،فإن سلطة التأديب ترجع أيضا ،وباإلضافة إلى
املشغل ،إلى رئيس املصلحة الطبية املشتركة بين املقاوالت وذلك طبقا ألحكام املادة 121
أعاله.
 -4-2-4أنواع العقوبات التأديبية:
من خالل استقراء مواد املدونة ،يتضح أن املشرع املغربي نص على أنواع العقوبات التأديبية
في ثالث مواد من املدونة وهي الفصول11 ،11 ،21:و.19
أ -العقوبات التأديبية املنصوص عليها في املادة :04
ترتبط هذه العقوبات بأحكام املادة  9من املدونة التي تنص في الفقرة ألاولى منها على ما يلي:
"يمنع كل مس بالحريات والحقوق املتعلقة باملمارسة النقابية داخل املقاولة وفق القوانين
والنظم الجاري بها العمل ،كما يمنع كل مس بحرية العمل بالنسبة للمشغل ولألجراء املنتمين
للمقاولة ".
وتنص املادة  21في الفقرات  4 ،1و 1منها على ما يلي:
" oالفقرة :1عند مخالفة ألاجير ألحكام الفقرة ألاولى من املادة  9أعاله ،تتخذ في حقه
عقوبة التوقيف ملدة  1أيام.
 oالفقرة :4في حالة تكراره لنفس املخالفة خالل السنة ،تتخذ في حقه عقوبة التوقيف
ملدة  21يوما.
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 oالفقرة  :1في حالة تكراره لنفس املخالفة للمرة الثالثة ،يمكن فصله نهائيا عن
الشغل".
ويتضح من خالل ألاحكام املشار إليها أعاله بأن العقوبتين املنصوص عليهما في املادة  21هما
عقوبة التوقيف املؤقت عن العمل وعقوبة الفصل.
و للمشغل الحرية في فصل ألاجير أو عدم فصله في حال تكراره للمخالفة املنصوص عليها في
املادة  9ثالث مرات طبقا للفقرة  1من هذه املادة.


ب -العقوبات التأديبية املنصوص عليها في املادة :33
ربط املشرع توقيع العقوبات املنصوص عليها في هذه املادة بارتكاب ألاجير ألخطاء غير
جسيمة ،وأعطى الحق للمشغل في توقيعها أو عدم توقيعها ،حي تنص هذه املادة على ما
يلي:
" يمكن للمشغل اتخاذ إحدى العقوبات التأديبية التالية في حق ألاجير الرتكابه خطأ غير
جسيم:
 إلانذار؛ التوبيخ؛ التوبيخ الثاني ،أو التوقيف عن الشغل مدة ال تتعدى ثمانية أيام؛ التوبيخ الثال  ،أو النقل إلى مصلحة ،أو مؤسسة أخرى عند الاقتضاء ،مع مراعاة محلسكنى ألاجير.
تطبق على العقوبتين الواردتين في الفقرتين  1و  4من هذه املادة مقتضيات املادة 61
أدناه".


و يتضح من خالل هذه املادة ،بأن العقوبات التي يمكن للمشغل توقيعها في حال ارتكاب
ألاجير لخطإ غير جسيم هي:
 إلانذار. التوبيخ. التوقيف املؤقت عن الشغل. النقل إلى مصلحة أو مؤسسة أخرى.ج -العقوبة املنصوص عليها في املادة :33
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نصت املادة  11على عقوبة أخرى يمكن للمشغل تطبيقها في حالة الخطإ غير الجسيم وهي
عقوبة الفصل ،غير أنه ال يمكنه اللجوء إلى هذه العقوبة إال بعد استنفاذ جميع العقوبات
املنصوص عليها في املادة  11خالل سنة واحدة.
هذا ،وقد ألزمت املادة  11املشغل بالتدرج في اتخاذ العقوبات املذكورة في املادة  11بحسب
ترتيبها.
العقوبات املنصوص عليها في املادة :33
نصت هذه املادة على عقوبة واحدة وهي عقوبة الفصل ،وربطتها بارتكاب ألاجير ألخطاء
جسيمة ،ونصت في هذا إلاطار على ما يلي:
"تعتبر بمثابة أخطاء جسيمة يمكن أن تؤدي إلى الفصل ،ألاخطاء التالية املرتكبة من طرف
ألاجير :
 ارتكاب جنحة ماسة بالشرف ،أو ألامانة ،أو آلاداب العامة ،صدر بشأنها حكم نهائيوسالب للحرية.
 إفشاء سر منهي نتج عنه ضرر للمقاولة؛ ارتكاب ألافعال التالية داخل املؤسسة أو أثناء الشغل: السرقة ؛
 خيانة ألامانة ؛
 السكر العلني ؛
 تعاطي مادة مخدرة ؛
 الاعتداء بالضرب ؛
 السب الفادح ؛
 رفض إنجاز شغل من اختصاصه عمدا وبدون مبرر؛
 التغيب بدون مبرر ألكثر من أربعة أيام أو ثمانية أنصاف يوم خالل إلاثني عشر
شهرا ؛
 إلحاق ضرر جسيم بالتجهيزات أو آلاالت أو املواد ألاولية عمدا أو نتيجة إهمال
فادح ؛
 ارتكاب خطإ نشأت عنه خسارة مادية جسيمة للمشغل؛
 عدم مراعاة التعليمات الالزم اتباعها لحفظ السالمة في الشغل وسالمة
املؤسسة ترتبت عنها خسارة جسيمة ؛
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 التحريض على الفساد ؛
 استعمال أي نوع من أنواع العنف والاعتداء البدني املوجه ضد أجير أو
املشغل أومن ينوب عنه لعرقلة سير املقاولة ".
وقد جعل املشرع عقوبة الفصل املنصوص عليها في املادة  19عقوبة محتملة ،بمعنى أنه
يمكن للمشغل تطبيقها أو التغاض ي عن تطبيقها.
وال بد من إلاشارة في هذا الصدد ،إلى أنه إذا كان الفصل املنصوص عليه في املواد 11 ،21
و 19هو فصل تأديبي يرتبط بارتكاب ألاجير ألخطاء ،فقد أعطت املدونة الحق للمشغل في
فصل ألاجير دون ارتكابه ألي خطإ من ألاخطاء املنصوص عليها في املواد املذكورة ،وقد نصت
على هذا الفصل في املواد  11و 66من املدونة ،ويكون في الحاالت التالية:
ألاجير أو سلوكه.

 عدم كفاءة إذا كانت ضرورة سير املقاولة تحتم هذا الفصل مثل وجود أسباب اقتصادية أو أسبابتكنولوجية أو هيكلية أو ما يماثلها.

-3-2-4مبررات اللجوء إلى السلطة التأديبية:
إذا كان املشرع املغربي قد خول للمشغل الحق في ممارسة السلطة التأديبية في حال إخالل
ألاجير بالتزاماته ،فقد قيد من حريته في اللجوء إلى هذا الحق ،وجعل ممارسته رهينة بوجود
مبررات مقبولة.وتنص املادة  11من املدونة في هذا إلاطار على ما يلي:

"يمنع فصل ألاجير دون مبرر مقبول إال إذا كان املبرر مرتبطا بكفاءته أو بسلوكه في نطاق
الفقرة ألاخيرة من املادة  11واملادة  19أدناه ،أو تحتمه ضرورة سير املقاولة في نطاق املادتين
 66و  61أدناه ".
وقد حدد املشرع في املادة  16من املدونة ألاسباب التي ال يمكن للمشغل الاستناد عليها من
أجل تطبيق العقوبات التأديبية كما يلي:
"ال تعد ألامور التالية من املبررات املقبولة التخاذ العقوبات التأديبية أو للفصل من الشغل:
 الانتماء النقابي أو ممارسة مهمة املمثل النقابي؛31
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 املساهمة في أنشطة نقابية خارج أوقات الشغل ،أو أثناء تلك ألاوقات ،برض ىاملشـغل أو عمال بمقتضيات اتفاقية الشغل الجماعية أو النظام الداخلي؛
 طلب الترشيح ملمارسة مهمة مندوب ألاجراء ،أو ممارسة هذه املهمة ،أو ممارستهاسابقا؛
 تقديم شكوى ضد املشغل ،أو املشاركة في دعاوى ضده ،في نطاق تطبيقمقتضيات هذا القانون؛
 العرق ،أو اللون ،أو الجنس ،أو الحالة الزوجية ،أو املسؤوليات العائلية ،أوالعقيدة ،أو الرأي السياس ي ،أو ألاصل الوطني ،أو ألاصل الاجتماعي ؛
 إلاعاقة ،إذا لم يكن من شأنها أن تحول دون أداء ألاجير املعاق لشغل يناسبهداخل املقاولة ".
وانطالقا مما سبق ،فإن لجوء املشغل إلى ممارسة سلطة التأديب ال يكون مشروعا إال إذا
كانت أسبابه مشروعة ترتبط بمدى التزام ألاجير بالواجبات امللقاة على عاتقه طبقا ألحكام
املواد  12 ،12و  11من املدونة.
ولذلك ،فإن القرارات التي يتخذها املشغل في إطار ممارسته لسلطته التأديبية تخضع ملراقبة
السلطة القضائية ،وذلك طبقا ألحكام املادة  41من املدونة التي تنص في الفقرة ألاخيرة منها
على ما يلي:
"تخضع ملراقبة السلطة القضائية ،القرارات التي يتخذها املشغل في إطار ممارسته سلطته
التأديبية ".
 -2-2-4أنواع العقوبات التي ينبغي اتباع املسطرة بشأنها:


لقد أحاط املشرع املغربي السلطة التأديبية للمشغل بضمانات وإجراءات مسطرية يتعين
على هذا ألاخير اتباعها قبل استعمال هذه السلطة وتوقيع العقوبات التأديبية ،غير أنه قصر
هذه إلاجراءات على العقوبات التي تكتس ي درجة كبيرة من الخط ورة على ألاجير .كما أنه،
ونظرا للطبيعة الخاصة لعمل بعض ألاجراء ،فقد أحاطهم بحماية أكبر في هذا املجال من
ألاجراء العاديين .ويتعلق ألامر بالعقوبات التالية:
*عقوبة الفصل التأديبي املنصوص عليه في املادة .19
*العقوبات التأديبية املنصوص عليها في الفقرتين  1و 4من املادة .11
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 -5-2-4إلاجراءات املسطرية الواجب اتباعها من لدن املشغل بخصوص العقوبات
التأديبية:
لقد بينت هذه إلاجراءات املواد  411 ،411 ،61 ،64 ،61 ،61و 121من املدونة .وسيتم
التمييز في هذا إلاطار بين ألاجراء العاديين وألاجراء املحميين.
أ -ألاجراء العاديين:
 عقوبة الفصل التأديبي املنصوص عليها في املادة :33تتمثل إلاجراءات املسطرية التي يتعين على املشغل اتباعها في حال عزمه فصل ألاجراء
العاديين الرتكابهم أحد ألاخطاء الجسيمة املنصوص عليها في املادة 19فيما يلي:
 الاستماع إلى ألاجير:
يتعين على املشغل أو من ينوب عنه ،طبقا ألحكام الفقرة ألاولى من املادة  ،61وقبل فصل
ألاجير ،الاستماع إلى هذا ألاخير لتمكينه من الدفاع عن نفسه فيما هو منسوب إليه ،ويتم
هذا الاستماع بحضور مندوب ألاجراء أو املمثل النقابي باملقاولة الذي يختاره ألاجير بنفسه.
وقد قيد املشرع املشغل بإجراء مسطرة الاستماع داخل أجل ثمانية أيام تبتد من التاريخ
الذي تبين له فيه ارتكاب ألاجير للفعل مصدر العقوبة.
 إعداد محضر حول نتائج جلسة الاستماع:
طبقا للفقرة  1من املادة  ،61فإنإدارة املقاولة تقوم ،بعد الانتهاء من الاستماع لألجير املعني
بتحرير محضر تثبت فيه نتائج الاستماع.ويوقع هذا املحضر من لدن كل من املشغل
باألمر ،
أو من ينوب عنه ومن لدن ألاجير في نفس الوقت ،وتسلم نسخة منه إلى ألاجير.

 اللجوء إلى مفتش الشغل:
إذا تعذر استكمال مسطرة الاستماع ،يكون اللجوء إلى مفتش الشغل قصد استكمالها في
حالتين اثنتين وهما:
 رفض إجراء مسطرة الاستماع من لدن املشغل أو من ينوب عنه أو من لدن ألاجير. رفض إتمام هذه املسطرة من لدن املشغل أو من ينوب عنه أو من طرف ألاجير. تسليم مقرر الفصل إلى ألاجير:
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يجب على املشغل أو من ينوب عنه ،طبقا ملقتضيات املادة  61من املدونة ،أن يسلم لألجير
الذي وقعت في حقه عقوبة الفصل مقرر هذا الفصل.ويجب أن يتضمن هذا املقرر ،طبقا
للفقرة  1من املادة  ،64ألاخطاء التي ارتكبها ألاجير والتي بررت اتخاذ العقوبة في شأنه ،وأن
يتضمن كذلك تاريخ الاستماع إليه.
ويجب أن يتضمن هذا املقرر أيضا ،طبقا ألحكام املادة  ،61ألاجل الذي يمكن خالله لألجير
رفع دعوى الفصل أمام املحكمة املختصة.
هذا ،وقد خول املشرع املغربي في مدونة الشغل للمشغل الحرية في الاختيار بين طريقتين
لتسليم املقرر املذكور وهما:
 إما أن يسلمه يدا بيد إلى ألاجير املعني مقابل وصل؛ إما أن يوجهه إليه بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل.ويجب أن يتم تسليم أو توجيه مقرر الفصل داخل أجل  41ساعة من تاريخ اتخاذه.
على أن يتم توجيه نسخة من هذا املقرر إلى العون املكلف بتفتيش الشغل ،مرفقا باملحضر
الذي تم إنجازه بخصوص جلسة الاستماع.
 العقوبات املنصوص عليها في الفقرتين  3و 2من املادة  33من مدونة الشغل:ألزمت مدونة الشغل املشغل باتباع مسطرة الاستماع أيضا ،بالنسبة للعقوبات املنصوص
عليها في الفقرتين  1و 4من املادة  ،11حي جاء في الفقرة ألاخيرة من هذه املادة ما يلي" :
تطبق على العقوبتين الواردتين في الفقرتين  1و  4من هذه املادة مقتضيات املادة  61أدناه ".
وتتمثل هاتان العقوبتان فيما يلي:

 التوبيخ الثاني الذي يتمثل في التوقيف عن العمل مدة ال تتعدى ثمانية أيام؛ التوبيخ الثال واملتمثل في النقل إلى مصلحة ،أو مؤسسة أخرى.وطبقا للمادة  61من املدونة ،فإن نفس إلاجراءات املتبعة فيما يتعلق بمقرر الفصل التأديبي
تسري على املقرر املتعلق بالعقوبات التأديبية املنصوص عليها في الفقرتين  1و  4من املادة
 ،11حي يتعين تسليم هذا املقرر إلى ألاجير يدا بيد أو توجيههه إليه بواسطة رسالة
مضمونة داخل نفس آلاجال التي تسري على مقرر الفصل ،كما يجب أن يتضمن هذا املقرر
العناصر التي نصت عليها املادتان64و61بخصوص الفصل التأديبي.
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ب  -ألاجراء املحميون:
نظرا لطبيعة املهام املسندة إليهم ،فقد خص املشرع املغربي بعض الفئات من ألاجراء بحماية
قانونية خاصة ،وهم:
 مندوب ألاجراء سواء كان أصليا أو نائبا؛ املمثل النقابي؛ طبيب الشغل.وقد سبقت إلاشارة إلى أن املادة  16من املدونة تنص على ألاسباب التي ال يمكن للمشغل
الاستناد عليها من أجل تطبيق العقوبات التأديبية ،ومن بين هذه ألاسباب:
 الانتماء النقابي أو ممارسة مهمة املمثل النقابي؛ املساهمة في أنشطة نقابية خارج أوقات الشغل ،أو أثناء تلك ألاوقات ،برض ى املشـغل،أو عمال بمقتضيات اتفاقية الشغل الجماعية أو النظام الداخلي ؛
 طلب الترشيح ملمارسة مهمة مندوب ألاجراء ،أو ممارسة هذه املهمة ،أو ممارستها سابقا.و ارتباطا مع ذلك ،فقد خصت مدونة الشغل املمثل النقابي ومندوب ألاجراء بحماية خاصة
تتمثل فيما يلي:
بالنسبة ملندوب ألاجراء:
تنص املادة  411من املدونة على ما يلي:
"يجب أن يكون كل إجراء تأديبي ،يعتزم املشغل اتخاذه في حق مندوب ألاجراء ،أصليا كان أو
نائبا ،موضوع مقرر ،يوافق عليه العون املكلف بتفتيش الشغل ،إذا كان هذا إلاجراء يرمي
إلى نقل املندوب أو نائبه من مصلحة إلى أخرى ،أو من شغل إلى آخر ،أو إلى توقيفه عن
شغله ،أو فصله عنه ".
ويتضح من خالل هذه املادة أن املشغل ال يمكنه اتخاذ املقرر املتعلق ببعض العقوبات التي
يعتزم اتخاذها في حق مندوب ألاجراء أو نائبه إال بعد الحصول على موافقة العون املكلف
بتفتيش الشغل ،وتتمثل هذه العقوبات فيما يلي:
ى.
 .2النقل من مصلحة إلى أخر 
 .1النقل من شغل إلى آخر.
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 .1التوقيف عن الشغل.
 .4الفصل من الشغل.
وهذا يعني ،أن املشغل يتعين عليه في حالة هذه العقوبات ،إجراء مسطرة الاستماع
املنصوص عليها في املادة  ،61وتطبيق أحكام املواد 64 ،61و61من مدونة الشغل بخصوص
هذه العقوبات ،والحصول على موافقة مفتش الشغل على املق ررات املتعلقة بها.
بالنسبة للممثل النقابي:
ينبغي تطبيق نفس إلاجراءات املتبعة في حالة مندوب ألاجراء أو نائبه بالنسبة للممثل
النقابي ،حي تنص املادة  411في هذا إلاطار على ما يلي:
"يستفيد املمثلون النقابيون من نفس التسهيالت والحماية التي يستفيد منها مندوبو ألاجراء
بمقتض ى هذا القانو ن.
إذا كان مندوب ألاجراء يزاول في نفس الوقت مهمة املمثل النقابي ،فإنه يستفيد من
التسهيالت والحماية املنصوص عليها في الفقرة ألاولى من هذه املادة برسم ممارسة إحدى
املهمتين فقط ".
بالنسبة لطبيب الشغل:
تنص املادة  121من مدونة الشغل على ما يلي:
"يجب ،أن يكون ،كل إجراء تأديبي ،يعتزم املشغل أو رئيس املصلحة الطبية املشتركة بين
املقاوالت اتخاذه في حق طبيب الشغل ،موضوع قرار ،يوافق عليه العون املكلف بتفتيش
الشغل ،بعد أخذ رأي الطبيب مفتش الشغل ".
ويتضح من خالل املواد املذكورة أعاله ،بأنه باإلضافة إلى املسطرة املشار اليها أعاله في
الفصول  64 ،61 ،61و61من مدونة الشغل الواجب اتباعها في حالة ألاجراء العاديين ،فإن
املشغل يتعين عليه ،في حال اعتزامه اتخاذ أي إجراء تأديبي في مواجهة مندوب ألاجراء أو
املمثل النقابي أو طبيب الشغل ،الحصول على موافقة العون املكلف بتفتيش الشغل.
 -6-2-4آلاثار املترتبة عن توقيع عقوبة الفصل التأديبي:
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إذا كان من حق املشغل توقيع عقوبة الفصل التأديبي في حق ألاجير املخالف ،فقد رتب
املشرع آثارا لهذه العقوبة سواء بالنسبة للمشغل أو بالنسبة لألجير.
وينبغي التمييز في هذا إلاطار بين الفصل املشروع والفصل غير املشروع أو التعسفي.
أ -الفصل املشروع عن العمل :
*في حالة ارتكاب ألاجير لخطإ جسيم:
أعفى املشرع املغربي ،بمقتض ى املادة  62من مدونة الشغل ،املشغل الذي يقوم بفصل
ألاجير الرتكابه أحد ألاخطاء الجسيمة الواردة في املادة  19من املدونة مما يلي:
 -2احترام أجل إلاخطاروأداء التعويض عن عدم احترام هذا ألاجل.
 -1التعويض عن الفصل.
 -1التعويض عن الضرر.
* في حالة ارتكاب ألاجير لخطأ غير الجسيم:
وتطبيق عقوبة الفصل عليه طبقا ألحكام املادة  11من مدونة الشغل ،فإن ألاجير
يستحق في هذه الحالةالتعويضات التالية:
 التعويض عن أجل إلاخطار:وذلك في حال عدم احترامه من لدن املشغل ،حسب ما ورد في املادة 41في فقرتها الاولى
التي تنص على أنه:
" يكون إنهاء عقد الشغل غير محدد املدة ،بإرادة منفردة ،مبنيا على احترام أجل
إلاخطار ،ما لم يصدر خطأ جسيم عن الطرف آلاخر ".
وتنص املادة 12في نفس السياق على ما يلي:
" يترتب عن إنهاء عقد الشغل غير املحدد املدة ،دون إعطاء أجل إلاخطار ،أو قبل
آلاخر،
انصرام مدته ،أداء الطرف املسؤول عن إلانهاء ،تعويضا عن إلاخطار للطرف 
يعادل ألاجر الذي كان من املفروض أن يتقاضاه ألاجير ،لو استمر في أداء شغله ،ما لم
يتعلق ألامر بخطإ جسيم ".
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 التعويض عن الفصل :تنص املادة 11من مدونة الشغل على أنه:
"يستحق ألاجير املرتبط بعقد شغل غير محدد املدة ،تعويضا عند فصله ،بعد قضائه
ستة أشهر من الشغل داخل نفــس املقاولة ،بصرف النظر عن الطريقة التي يتقاض ى بها
أجره ،وعن دورية أدائه ".
كما حددت املادة  11من املدونة قيمة هذا التعويض ،بينما حددت املواد  16 ،11و 11
ألاجور وتوابعها التي يحتسب على أساسها هذا التعويض.
و نصت املادة  11في نفس إلاطار على أنه" :يرفع بنسبة %222التعويض املستحق ملندوب
ألاجراء واملمثل النقابي باملقاولة عند وجوده ،الذين يفصلون من شغلهم خالل مدة
انتدابهم ،وفق املقتضيات املنصوص عليها في املادة  11أعاله ".
ب -الفصل التعسفي من العمل:
يستحق ألاجير الذي يعتبر فصله من الشغل تعسفيا ،املطالبة بالتعويضات التالية ،وال
مر بما يلي:
ألا 
يمكنه التنازل مسبقا عن حقه املحتمل في املطالبة بها ويتعلق 
 التعويض عن الضرر:لألجير في مطالبة املشغل بالتعويض عن الضرر
خولت املادة  42من مدونة الشغل الحق 
الذي أصابه جراء إنهاء عقد الشغل تعسفيا.
ويمكن لألجير الذي فصل عن عمله لسبب يعتبره تعسفيا ،اللجوء إلى مسطرة الصلح
التمهيدي املنصوص عليه في الفقرة  4من املادة  532من املدونة.
وفي حالة حصوله على تعويض ،يوقع ألاجير واملشغل أو من ينوب عنه معا ،على توصيل
استالم مبلغ التعويض ،ويصادق على صحة إمضاء هذا التوصيل من طرف الجهة املختصة،
ويوقعه بالعطف العون املكلف بتفتيش الشغل.
ويعتبر هذا الاتفاق ،الذي تم التوصل إليه في إطار الصلح التمهيدي ،نهائيا وغير قابل للطعن
أمام املحاكم في حدود املبالغ املبينة فيه ،وتكون ملحضر الصلح قوة إلابراء في حدود املبالغ
املبينة فيه.
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وفي حالة تعذر أي اتفاق بواسطة الصلح التمهيدي ،يحق لألجير رفع دعوى أمام املحكمة
املختصة ،التي لها أن تحكم ،في حالة ثبوت فصل ألاجير تعسفيا ،إما بإرجاع ألاجير إلى شغله
أو حصوله على تعويض عن الضرر يحدد مبلغه على أساس أجر شهر ونصف عن كل سنة
عمل أو جزء من السنة على أن ال يتعدى سقف  16شهرا.
 التعويض عن أجل إلاخطار:تنص املادة 12من مدونة الشغل على ما يلي:
"يترتب عن إنهاء عقد الشغل غير املحدد املدة ،دون إعطاء أجل إلاخطار ،أو قبل انصرام
مدته ،أداء الطرف املسؤول عن إنهائه ،تعويضا عن إلاخطار للطرف آلاخر ،يعادل ألاجر
الذي كان من املفروض أن يتقاضاه ألاجير ،لو استمر في أداء شغله ،ما لم يتعلق ألامر بخطإ
جسيم".
 التعويض عن فقدان الشغل:نصت املادة  19من مدونة الشغل على ما يلي:
"يستفيد ألاجير عند فصله تعسفيا من التعويض عن الضرر والتعويض عن أجل إلاخطار
املنصوص عليهما على التوالي في املادتين  42و 12أعاله.
كما يستفيد من التعويض عن فقدان الشغل".
وعلى العموم ،فإن املقتضيات القانونية الواردة في مدونة الشغل ،بخصوص السلطة
التأديبية للمشغل واملسطرة الواجب اتباعها في حالة عزم هذا الاخير استعمال هذه السلطة
وتطبيق بعض أنواع العقوبات التي تتميز بخطورة خاصة على وضعية ألاجير ،تظل متسمة
بتأويالت وتفسيرات خاصة بكل حالة على حدة.
إلاشارة إلى أنه إذا كانت مدونة الشغل قد حددت ،في مجال تطبيقها ،الفئات
وأخيرا ،تنبغي 
املشمولة بمقتضياتها ،فإنها استثنت فئات أخرى من أحكامها وفق ما جاء في املادة 1منها:
ألاجراء آلاتي ذكرها خاضعة ألحكام ألانظمة ألاساسية املطبقة عليها ،والتي ال
"تظل فئات 
يمكن بأي حال من ألاحوال ،أن تقل عما تنص عليه مدونة الشغل من ضمانات:
 أجراء املقاوالت واملؤسسات العمومية التابعة للدولة والجماعات املحلية؛ البحارة؛39
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 أجراء املقاوالت املنجمية؛ الصحفيون املهنيون؛ أجراء الصناعة السينمائية؛ البوابون في البنايات املعدة للسكنى.تخضع الفئات املذكورة أعاله ،ألحكام هذا القانون ،في كل ما لم يرد النص عليه في ألانظمة
ألاساسية املطبقة عليها.
يخضع أيضا ألحكام هذا القانون ،ألاجراء املشتغلون في املقاوالت املنصوص عليها في هذه
املادة ،والذين ال تسري بشأنهم أنظمتها ألاساسية.
كما يخضع لهذا القانون أجراء القطاع العام الذين ال يسري عليهم أي قانون ".
إلاشارة أيضا إلى أناملادة  22من املدونة تقض ي بما يلي:
وتجب 
"ال تحول أحكام هذا القانون دون تطبيق مقتضيات ألانظمة ألاساسية ،أو عقد الشغل ،أو
اتفاقية الشغل الجماعية ،أو النظام الداخلي ،أو ما جرى عليه العرف من أحكام أكثر فائدة
لألجراء ".
 -3-2-3استقالة ألاجير أو مغادرته التلقائية:
لقد نصت املادة  14على أنه يمكن إنهاء عقد الشغل غير املحدد املدة بإرادة ألاجير عن طريق
الاستقالة املصادق على صحة إمضائها من طرف الجهة املختصة وال يلزمه في ذلك إال احترام
مهلة إلاخطار.
وتطرح الاستقالة عدة مشاكل عمليا كما في حالة التراجع عنها أو عدم احترامها للشكلية
املطلوبة.
وبالطبع ،فحسب املدونة ،ال تعتبر الاستقالة من أجير مرتبط بعقد شغل محدد املدة.
لكن إذا كان املشرع قد نظم الاستقالة وأحاطها بشكلية ضرورية حماية لألجير  ،فإنه لم يقم
بنفس الاحتياط بالنسبة للمغادرة التلقائية التي تعتبر بمثابة استقالة غير مكتوبة.
ذلك أن املادة  61نصت وبصيغة تدعو للمالحظة على أنه يقع على املشغل عبئ إلاثبات
عندما يدعي مغادرة ألاجير لشغله.
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الا حول مفهوم املغادرة التلقائية ،هل تعتبر استقالة أم تعتبر تغيبا غير
وهذا ما يطرح سؤ 
مبرر عن العمل (خطأ جسيم)؟
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ثالثا -عالقات الشغل الفردية بيـ ـ ـ ـن التشري ـ ـ ــع والتطبي ـ ـ ــق













لقد أفرزت املمارسة العملية إلعمال املقتضيات القانونية املتعلقة بمدونة الشغل
مجموعة م ـ ـن الثغرات والصعوبات ال ـ ـ ـتي يكون مصدرها إم ـ ـا الصياغة املعيبة لهذه
املقتضيات ،أو احتمال عدة تأويالت بشأنها ،أو صعوبة تطبيقها أو وجود ثغرات أو فراغ
قانوني بخصوصها ،ومنها على سبيل املثال إبرام عقد الشغل املحدد املدة في حالة ازدياد
نشاط املقاولة بصورة مؤقتة ،وموضوع عقد الشغل من حي الطبيعة الزمنية ''محدد
املدة أو غير محدد املدة '' ،التي تشكلموضوعاتتنازعية بامتياز ،وهو ما يبرز واضحا من
خالل مطالبات أرباب العمل املستمرة بضرورة مراجعة الشكل الحالي للعقود بما يتماش ى 
و إكراهات املقاولة.
وتتمثل أهم الثغرات القانونية والصعوبات و إلاكراهات التي تم الوقوف عليها حسب كل
محور من محاور عالقة الشغل الفردية فيما يلي:

 -0-3مجال تطبيق مدونة الشغل ومبادؤها العامة :
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يجدر التذكير أن القانو ن رقم  61-99املتعلق بمدونة الشغل ،خصص القسم ألاول من
الكتاب التمهيدي ملجال تطبيق املدونة سواء من حي ألاشخاص أو املقاوالت ،كما نص
على الفئات املستثناة من تطبيق هذا القانون إما جزئيا أو كليا.ويعرف هذا املجال بعض
النواقص والثغرات القانونية ،كما يعرف بعض الصعوبات في التطبيق لها عالقة بديباجة
املدونة .

 -0-0-3النواق ـ ــص والثغـ ــرات:
أ -ديباجة املدونة:
تنص ديباجة مدونة الشغل على أن " :تشريع العمل هذا تتحدد معامله بتوافقه مع املباد
ألاساسية التي يحددها الدستور وبتطابقه مع املعايير العاملية  كما تنص عليها مواثيق هيأة
ألامم املتحدة ومنظماتها املتخصصة والتي لها صلة بالعمل ،كما تنص على " أنه في حالة
تنازع القوانين تعطى ألاولوية في التطبيق للمقتضيات القانونية ألاكثر فائدة لألجراء".
وتنص الديباجة أيضا على أنه ":تراعى في إطار املسطرة املتعلقة بتسوية نزاعات الشغل
الفردية أو الجماعية ألامور التالية حسب ترتيبها:
 -2مقتضيات هذا القانون والاتفاقيات واملواثيق الدولية ذات الصلة املصادق عليها؛
 -1الاتفاقيات الجماعية؛....
وإذا كانت هذه ألاحكام تعطي الاتفاقيات الدولية في مجال الشغل وضعا متميزا باعتبارها
مصدرا أساسيا للتشريع الوطني للشغل ،فإنها بالرغم من ذلك ال تعطي حال إلشكالية
التعارض بين هذه الاتفاقيات والتشريع الوطني ،مما يبرز حقيقة أزمة صياغة التشريع ألنه
كان ينبغي ،أمام هذا الجدل بخصوص إشكالية سمو الاتفاقيات الدولية على القانون
الوطني ،إيجاد صياغة واضحة تبرز هذا السمو ليس في الديباجة فقط ،وإنما في صلب
مدونة الشغل أيضا.
و الاعتقاد السائد يكمن في أنه يمكن للقضاء املغربي الاعتداد باملقتض ى الذي ينص على أنه
في حالة تنازع القوانين تعطى ألاولوية في التطبيق للمقتضيات القانونية ألاكثر فائدة
لألجراء ،وذلك ملنح الاتفاقيات الدولية ألاسبقية في التطبيق عند تعارضها مع قانون الشغل
الوطني كلما كان هذا ألاخير ال يمنح حقوق أكبر وأفيد من الاتفاقية الدولية.
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ب -فئات ألاجراء املستثناة من مجال تطبيق املدونة:
 -0مستخدمو البعثات الدبلوماسية:
يالحظ وجود صعوبة عملية تحول دون التطبيق الفعلي ملقتضيات مدونة الشغل على
ألاجراء العاملين بالبعثات الدبلوماسية ألاجنبية باملغرب.
 -1العمال املنزليين:
إذا كانت املادة  4من مدونة الشغل قد استثنت من تطبيق أحكامها بعض الفئات ،منهم
العمال املنزليين وأجراء القطاعات التي تتميز بطابع تقليدي صرف ،وبعض الفئات املهنية
من املشغلين ،وإذا كانت قد حددت مدلول القطاعات التي تتميز بطابع تقليدي صرف
وألاجراء املشتغلين في منازلهم ،فإنها لم تنص في أي مادة من موادها على املقصود بالعمال
املنزليين على غرار ما تم بالنسبة للفئات املشار إليها أعاله ،وما إذا كان يدخل فيهذه الفئات
العمال الذين يقومون باألعمال املنزلية فقط ،أم يدخل في مدلولها مستخدمون وأجراء
آخرون (السائق ،والبواب ،والبستاني ،والطباخ ،وغيرهم.)...
ومما زاد ألامر تعقيدا ،عدم صدور القانون الخاص الذي يحدد شروط التشغيل والشغل
املتعلقة بالعمال املنزليين ،وفق ما نصت عليه املادة 4من مدونة الشغل.
 -2ألاجراء واملشغلون في القطاعات التي تتميز بطابع تقليدي صرف:
نصت املادة  4من مدونة الشغل أيضا على صدور قانون خاص يحدد العالقات بين
املشغلين وألاجراء وشروط الشغل في القطاعات التي تتميز بطابع تقليدي صرف ،غير أن
هذا القانون لم يصدرلحد آلان.
 -4املشغلون غير الخاضعين ملدونة الشغل:
نصت املادة  4أيضا على صدور نص تنظيمي يحدد الشروط الواجب توافرها في الفئات
املهنية للمشغلين التي تستثنى من تطبيق املدونة ،غير أن هذا النص لم يصدر لحد آلان.
 -3الفنانون:
عدم إدراج الفنانين ضمن فئات ألاجراء الذين تسري عليهم مقتضيات مدونة الشغل.
44

مشروع تقرير الورشة ألاولى

 -2البوابون في البنايات املعدة للسكنى:
ألاجراء ،مما انعكس بشكل سلبي على
لم يصدر لحد آلان أي قانون خاص بهذه الفئة من 
وضعيتها الاجتماعية.
-4-0-3الصعوبـ ــات وإلاكراهات:
 -2املقاوالت واملؤسسات التابعة للدولة ذات الطابع الصناعي أو التجاري أو الفالحي:
نصت املادة ألاولى من مدونة الشغل على مجموعة من ألاشخاص واملقاوالت الذين تسري
عليهم أحكامها ،ومن بين املقاوالت التي تخضع لهذه ألاحكام هناك املقاوالت واملؤسسات
التابعة للدولة والجماعات املحلية التي يكتس ي نشاطها طابعا صناعيا أو تجاريا أو فالحيا،
غير أن املدونة لم تحدد كيفية خضوع هذه املقاوالت ألحكامها ،مما أدى إلى مواجهة مفتش ي
الشغل عدة عراقيل وصعوبات من أجل مراقبة هذه املؤسسات سواء من حي مدى توفر
ألاساسية في العمل كما ورد في
أنظمتها ألاساسية على الحد ألادنى من الضمانات والحق وق 
مدونة الشغل ،أو التي لم يرد النص عليها في هذه ألانظمة ،كما تقض ي بذلك الفقرة ما قبل
ألاخيرة من املادة .1


ألاجراء الخاضعون ألنظمة أساسية:

استثنت مدونة الشغل في املادة  1منها ،ألاجراء املنتمين للمقاوالت واملؤسسات التي تتوفر
على أنظمة أساسية خاصة بها .وإذا كانت الفقرة ألاولى من هذه املادة تنص على أن
الضمانات التي توفرها هذه ألانظمة يجب ان ال تقل بأي حال من ألاحوال عن الضمانات
التي حددتها مدونة الشغل ،فإنه يالحظ بأن بعض هذه ألانظمة ال تتضمن ذلك الحد
ألادنى من الضمانات ،ويتعلق ألامر بأجراء املقاوالت واملؤسسات العمومية التابعة للدولة
والجماعات املحلية ،حي يمكن لهذه املؤسسات فسخ عقود العمال العرضيين واملياومين
العاملين معها بإرادتهااملنفردة ،ويرجع ذلك لكون املدونة لم تنص على أي مقتض ى قانوني
ألاحيان
خاص بهذه الحالة ،والقضاء يلجأ بهذا الخصوص إلى إعطاء ألاولوية في بعض 
للقانون الخاص بهذه املؤسسات على القانون العام.
مثال قرار املجلس ألاعلى في  12أبريل  1222اعتبر أن ألاعوان املؤقتين واملياومين في القطاع
العمومي يخضعون الحكام الدورية  16املؤرخة في  2961/1/11والدورية  11الصادر في
 2961/1/11الصادرتين عن وزير الشؤون إلادارية وال تطبق عليهم مدونة الشغل؟
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ألاجراء العاملون في القطاع العام الذين ال يسري عليهم أي قانون:

نصت املدونة في الفقرة ألاخيرة من املادة  1على استفادة هؤالء ألاجراء من أحكامها ،غير
أنها لم تحدد فئات هؤالء ألاجراء.
ومن بين الفئات التي تطرح مشكال في هذا إلاطار ألاجراء العاملون مثال أجراء مكاتب
الشساعة التابعون لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك ،وأجراء الانعاش الوطني.


ألاشخاص املنصوص عليهم في املادة  4من مدونة الشغل:

تنص املادة  1على أن أحكام املدونة تسري على ألاشخاص الذين عهدت إليهم مقاولة
واحدة بمباشرة مختلف البيوعات وبتلقي مختلف الطلبات في محل سلمته لهم هذه
املقاولة.
وتبعا لذلك ،فإن هؤالء ألاشخاص الذين يشرفون على هذه البيوعات يعتبرون مشغلين
بالنسبة لألجراء التابعين لهم ،مما يطرح عدة مشاكل سواء من ناحية املسؤولية الجنائية
و املدنية أ و من حي التعويضات أوالنزاعات.

 -4-3مجال أصناف العقود :
 -1إلاشكاالت املرتبطة بعقد الشغل من حيث التكييف و التمييز بين أنواع عقود
الشغل .إن صعوبة التمييز بين عقد الشغل محدد املدة وعقد الشغل غير محدد املدة ،في
غياب نصوص قانونية دقيقة للتمييز و هيئة يعهد لها بمعية الفقه للتأسيس لقواعد
ألاصناف من العقود  ،تشكل إشكاال ال يجد حال سوى بتدخل القضاء
التمييز بين هذه 
الاستناد إليها عند التمييز بين العقدين.
لتأسيس قواعد التكييف التي سيتم 
وقد ذهب القضاء املغربي إلى وضع مشكل التمييز بين العقدين في إطار التكييف ،أي
تحديد الفئة القانونية التي ينتمي إليها العقد الستخالص آلاثار املترتبة عنه قانونا ،وذلك
بعد أن تثبت الالتزامات التي أراد الطرفان في العقد إنشاءها ،وبالتالي البح عن القاعدة
القانونية التي ينبغي تطبيقها على الوقائع التي حدثت.
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وقاض ي املوضوع ليس ملزما بالتقيد بما يدفع به ألاطراف ،وإنما عليه البح عن
التكييف القانوني الصحيح للعقد ،وبالتالي فالقاض ي هو الذي يحدد صنف العقد من
خالل الظروف املحيطة بالعمل وطبيعته.
وتعترض عمل القاض ي صعوبات تنجم أساسا عن كون عقد الشغل هو عقد رضائي وأنه
يمكن أن يكون عقدا شفويا.
وقد الحظنا أن بعض ألاحكام القضائية تمثل نشازا عن املبدإ العام الذي استقر عليه
الاجتهاد القضائي مما يستوجب املراجعة.
 -1املدة املنصوص عليها في املادة  06من مدونة الشغل واضحة في حالتي ازدياد نشاط
املقاولة بصفة مؤقتة وحالة الشغل املوسمي:
لم يحدد املشرع املقصود بالتزايد في نشاط املقاولة بصفة مؤقتة والشغل املوسمي،
واقتصر في املادة  26و املادة  496من مدونة الشغل باإلشارة إليهما ،مما ترك املجال
مفتوحا على مصراعيه لجميع التأويالت من لدن املشغلين.


غير أن
و املبدأ املستقر في الاجتهاد القضائي هو ربط مدة عقد الشغل بطبيعة العمل ،
ذلك يطرح مشكل إلاثبات حي يختلف الوضع حسب الحاالت وبناء على قناعة املحكمة
التي عليها أن تعتمد على املعطيات الواقعية واملوضوعية املرتبطة بكيفية إنجاز الشغل،
لكن هذا ال يمنع من ضرورة تدخل التشريع كما حصل في تونس وفرنسا لحسم النقاش
بصدد تحديد مفهومي العمل املوسمي وحاالت التزايد املؤقت في نشاط املقاولة.
كما يتعين على املشرع أن يحيل في هذا الصدد على نص تنظيمي يحدد طبيعة هذا التزايد
حسب كل قطاع على حدة ،بغية تجنب كل لبس أو تفسير يكرس هشاشة عقود الشغل.
 -3صعوبة حصول مفتش الشغل على الوثائق التي تثبت ازدياد نشاط املقاولة بكيفية
مؤقتة عالقة بما هو منصوص عليه في املادة  06من املدونة:
 -4لم تحدد مدونة الشغل مفهوم التزايد املؤقت في نشاط املقاولة والشغل املوسمي ،كما
ّ
العادية في
لم يقع ضبط القائمة التى تتضمن على سبيل الحصر حاالت الزيادة غير
حجم النشاط بشكل يمكن مفتش الشغل من التأكد من هذه الحاالت.لذلك ،يبقى
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ّ ّ
جدا ألنه ليس من السهل دائما التمييز بين الحجم العادي
نطاق هذه الحالة واسعا
لنشاط ّ
املؤسسة والزيادة التي تتجاوزه.
 -1العمل املوسمي:لم يقع إلى ّ
ّ
ّ
ّ
خاصة
املوسمية
حصرية لألعمال
حد آلان تحديد قائمة
ّ
ّ
الفالحية ؛
وألاعمال
السياحية 
منها ألاعمال
 -6التأخر في إصدار املرسوم املحدد للقطاعات والحاالت الاستثنائية التي يمكن فيها
إبرام عقد الشغل املحدد املدة طبقا ملا ورد في الفقرة ألاخيرة من املادة 06
للمدونة:مما أدى إل ى التحايل على النص املوجودأو التملص من تطبيقه بدعوى أنه
يفتقد إلى الدقة على أساس أهمية القوانين التنظيمية والتي تأتي بتفصيالت وجزئيات
الزمة لتنفيذ التشريع.
كما أن من أثر غياب مثل هذا النص التنظيمي فسح املجال أمام التعاقد بأنماط
جديدة غير منظمة قانونا (كالعمل لبعض الوقت:والعمل عن بعد ،وإنجاز شغل
الافتراضية،)....
معين ،وإنشاء املقاوالت 

 -1وجود لبس على مستوى إبرام عقد الشغل املحدد املدة في القطاعات الغير الفالحية
املنصوص عليها في املادة  21فيما يتعلق بفترة التجديد ملرة واحدة في حالة عقد
الشغل ملدة سنة ،حي يطرح املشكل عند عقد شغل ملدة أقل من سنة.
 -1صياغة املادة  03من مدونة الشغل جاءت ملتبسة في فقرتها الثانية ،إذ قد يفهم منها
عدم ارتباط املدة املحددة في القطاع الفالحي بالحاالت الواردة في الفقرة ألاولى من نفس
املادة سواء عند إنشاء مقاولة ألول مرة أو فتح مؤسسة جديدة أو عند إطالق منتوج
جديد ألول مرة ،مما قد يشكل صعوبة حقيقية في تفسير النص ،ألنه تم التنصيص
فقط على إبرام عقد الشغل محدد املدة ملدة ستة أشهر قابلة للتجديد على أن ال
تتجاوز مدة العقود املبرمة سنتين ويصبح العقد بعد ذلك غير محدد املدة.
 -9عدم تضمين مدونة الشغل ملقتضيات خاصة ب:


العمال املستقلين والعاملين لحسابهم الخاص؛



عقد ال وكالة:
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إن عقد الوكالة هو عقد بمقتضاه يكلف شخص شخصا آخر بإجراء عمل مشروع
لحسابه ،إال انه يالحظ أن هناك تقاربا بين عقد الوكالة وعقد الوكيـل املتجـول أو املمـثل
أو الوسـيط في التجـارة و الصناعــة ،ألنه في العقدين هناك شخص يؤدي عمال لحساب
شخص آخر ،ومع ذلك ،فإن هناك اختالفا بينهما يتمثل في كون عقد الوكيل ينتهي بموت
املوكل بينما ألاصل أ ال ينتهي عقد الشغل املتعلق بالوكيل املتجول بوفاة املشغل ،اذ ان
تغيير املركز القانوني للمشغل ال يؤثر على استمرارية عقد الشغل ،كما ورد في املادة 29
من مدونة الشغل.
 -22العملعن بعد:إن التزاوج بين تقنية املعلومات والاتصاالت أوجدت أنماطا جديدة
وحديثة ألداء ألاعمال وخصوصا ما يسمى العمل عن بعد  ''” Work at Homeأو
” ،"Teleworkingفهناك مجاالت واسعة إلمكانية أداء بعض ألاعمال بدون ضرورة
النوع من العمل قد يناسب
التواجد الفعلي بين طرفي العمل في مكان العمل ،وهذا 
الظروف الاجتماعية لبعض الفئات الاجتماعية كاملرأة ،وذ وي الاحتياجات الخاصة على
سبيلاملثال.

وقد ساعـد على انتشار هـذا النوع من العمـل اتجـاه الشركات إلى استخـدام املستشارين من
أهـل الخبـرة ( )Consultantsواملتعاقدين املستقليـن بصورة مؤقتة ،إلى جانب اعتمادها
بصورة مباشرة على التعاقد لفترات محدودة مع شركات التوظيف لتزويدهم باليد العاملة
من ذوي الكفاءات الفنية املطلوبة وفق الحاجة ،ووفق نظام"استخدام إلامكانيات للقيام
بتوظيف فنيين دائمين في املقاولة  ،ما يتطلب ذلك من دفع حوافز وتأمينات وتوفير مكان
عمل لهم.
وقد أصبح نظام العمل عن بعد شائعا في العقد ألاخير في عدد من البلدات املتقدمة
(كالواليات املتحدة ألامريكية واململكة املتحدة والسويد وكثير من دول الاتحاد ألاوروبي
واليابان).
 -22عقد الشغل لبعض الوقت؛
إن العمل بالتوقيت الجزئي أو العمل لبعض الوقت ،انتشر بشكل متزايد في كثير من بلدان
العالم ،سيما و أن هذا النوع من العمل يستجيب لحاجيات املقاوالت وألاجراء الذين
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يتطلعون إلى التوفيق بين الحياة املهنية والحياة العائلية والاجتماعية ،عالوة على أنه
يسهل ولوج املرأة إلى سوق الشغل في ظروف ميسرة.
ورغم أن هذا النوع من العمل يعرف بعض العيوب لكون حمايته لألجراء تكاد تكون
ضعيفة ،إال أن املغرب -على غرار أغلبية الدول املتقدمة أو التي تعمل على إثبات ذاتها
اقتصاديا -ال يمكنه ،منطقيا ،محاربة هذا النوع من العقود ،بل بالعكس وتفاديا النتشار
أنشطة مهنية أخرى ال يمكن الاعتماد عليها ،فإنه من املفيد التفكير في إزالة الحواجز
التشريعية أمام التشغيل بنظام العمل لبعض الوقت ،وذلك باعتماد نظام جديد متوازن
من شأنه حماية ألاجراء الذين يعملون في مهن غير اعتيادية (تعاقدية) ويسمح بتنظيم
فعال للشغل.
 -21عقد الشغل إلنجاز عمل؛ أو مهمة معينة:
ألاجراء العاملين في إطار عقود التدبير املفوض أو الصفقات العمومية عند فسخها:
حماية 
بالرجوع إلى الفقرة ألاولى من املادة  29من مدونة الشغل ،فإنها تنص على ما يلي:
"إذا طرأ تغيير على الوضعية القانونية للمشغل ،أو على الطبيعة القانونية للمقاولة ،وعلى
ألاخص بسبب إلارث ،أو البيع ،أو إلادماج ،أو الخوصصة ،فإن جميع العقود التي كانت
سارية املفعول حتى تاريخ التغيير ،تظل قائمة بين ألاجراء وبين املشغل الجديد ،الذي
يخلف املشغل السابق في الالتزامات الواجبة لألجراء ،وخاصة في ما يتعلق بمبلغ ألاجور،
والتعويضات عن الفصل من الشغل ،والعطلة املؤدى عنها".
وإذا كانت هذه الفقرة ال تطرح أية صعوبات عملية بخصوص الحاالت املشار إليها في
املادة ،فإن املشكل يطرح بالنسبة لحماية ألاجراء العاملين في إطار عقود التدبير املفوض أو
الصفقات العمومية عند فسخها على اعتبار أن هذه الفئة من ألاجراء تحرم من الاستفادة
من مقتضيات املادة  29التي تبقي على العقود التي كانت سارية املفعول حتى تاريخ
التغيير ،قائمة بين ألاجراء وبين املشغل الجديد.
 -03لم يتم التنصيص في املادة  21على اشتراط الكتابة صراحة بالنسبة لعقد الشغل :
إن عقود الشغل من العقود الرضائية ،إذ يكفي لصحة عقد الشغل توفر الشروط
املتعلقة بتراض ي الطرفين ،وبأهليتهما للتعاقد ،وبمحل العقد ،وبسببه ،كما حددها قانون
الالتزامات والعقود ومدونة الشغل في الفقرة  2من املادة  .21لكن هناك استثناءات
نصت فيها املدونة على اشتراط هذه الشكلية إما لالنعقاد ،أو ملجرد إلاثبات .ومن بين
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حاالت اشتراط الكتابة لالنعقاد عقد التدرج املنهي وعقد التدريب من أجل إلادماج،
وعقود شغل البحارة ،وعقود شغل العمل بالخارج التي تبرمها وكاالت التشغيل
الخصوصية.
إطار العالقة الشغلية،وذلك ألنها تسمح
وتعد كتابة عقد الشغل بمثابة ضمان لألجير في 
لهذا ألاخير بمعرفة العديد من املقتضيات التي تؤطر عمله من أجر ومنصب شغل ...الخ.
وبالتالي ،فإن إثباتها يسهل على خالف عقد الشغل الذي يكون شفويا والذي يكون طرفاه
أحيانا أمام عدة ترددات بشأن مدى الالتزامات املتبادلة لطرفي العقد .و بمعنى آخر ،فإن
عقد الشغل املكتوب من شأنه أن يسهل بشكل مؤكد إثبات عالقة التبعية وما يترتب عنها
وألاجير ،عن طريق الرجوع إلى ما ضمنه ألاطراف في

من التزامات وحقوق بين املشغل
العقد املكتوب الذي يفترض فيه اتفاق الطرفين على مضمونه مسبقا ما لم يتم إثبات
العكس بدليل كتابي آخر ،فاملشغل مثال ملزم باستخدام ألاجير في إطار الشغل املتفق
عليه كتابة وعدم تنقيله إال بنفس الامتيازات التي كان يتمتع بها في شغله ألاصلي".
أما بخصوص اشتراط الكتابة لإلثبات ،فإن املدونة لم ترتب أي جزاء على عدم احترام
هذا الالتزام ،مما يستفاد معه أن الشكلية املشترطة ليست واردة سوى من أجل إلاثبات،
حي تنص املادة  21من املدونة في هذا إلاطار على ما يلي:
«يمكن إثبات عقد الشغل بجميع وسائل إلاثبات إذا كان عقد الشغل تابتا بالكتابة أعفى
من رسوم التسجيل» ،وهو ما أكده املجلس ألاعلى الذي اعتبر" الحجة الكتابية شهادة
العمل مقدمة على شهادة الشهود في إثبات استمرارية ألاجيرة في العمل بعد انقطاعها .
ويتضح من خالل ما سبق ،بأن املشرع املغربي لم يشترط الكتابة في العقود الفردية كما
اشترطها في العقود الجماعية (اتفاقية الشغل الجماعية) ،كما أنه لم يرتب أي جزاء على
عدم احترام شرط الكتابة .إ ال في حالة اشتراطها لالنعقاد حي يكون الجزاء في هذه
الحالة هو البطالن.
وتداركا لهذا الوضع فقد بات من الضروري على ألاقل إصدار نص يقتض ي بضرورة إخبار
مفتشية الشغل بكل أجير تم تشغيله من طرف املقاولة وذلك تحت طائلة إجراءات فعالة.


 -24الخلط الذي يقع بين مقاوالت التشغيل املؤقت واملقاولة الفرعية من جهة ،وسوء
فهم أو تطبيق مقتضيات املدونة من جهة أخرى ،حي تلجأبعض املقاوالت من الباطن
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إلى إبرام عقود شغل مؤقتة مع أجرائها باعتبارها مقاوالت للتشغيل املؤقت وتبرم عقودا
مع املقاوالت ألاصلية على هذا ألاساس ومثال ذلك بعض مقاوالت النظافة والصيانة
والحراسة وهو ما يؤدي إلى خلق الغموض وعدم الاستقرار في وضعية أجراء هذه
املقاوالت.
وإذا كان هدف املشرع من التعاقد من الباطن هو ترسيخ مفهوم الشراكة ،التي عرفت
تطو را ملحوظاعلى مستوى تقسيم الشغل ،ودفعت باملقاوالت إلى نقل بعض ألانشطة غير
الاستراتيجية خارج مقر املقاولة و العهد بها لشركاء خارجيين عنها ،فإن العالقة بين

املتعاقد ألاصلي و املتعاقد من الباطن أصبح يحكمها معيار تجاري ،عوض معيار قانوني
سليم يراعي الجانب الاجتماعي لألجراء.
الطرفين على
وما يعقد املشكل أكثر هو أن قانون التدبير املفوض سمح بإمكانية اتفاق 
لألجراء الذين سيستمرون في العمل لدى شركة التدبير املفوض دون غيرهم
تحديد الئحة 
وهو ما يعتبر ضربا للمادة  29م الشغل التي شرعت لحماية ألاجراء واستقرار الشغل.
 صياغة املادة  29ملتبسة:إنه من خالل تحليلنا للمادة  29نجدها متضمنة فقرتين :
الفقرة ألاولى  :تتعلق باستمر ار عقود الشغل التي كانت سارية وقت التغيير الذي مس
الوضعية القانونية أو الطبيعة القانونية للمقاولة.
الفقرة الثانية  :استخالف املقاولة الجديدة للمقاولة القديمة "اللتزامات الواجبة لألجراء
وخاصة فيما يتعلق بمبلغ ألاجور والتعريفات عن الفصل من الشغل والعطلة املؤدى عنها ".
وهذا ما يعني أن املشغل الجديد يحل محل املشغل في كل الالتزامات املترتبة سلفا لفائدة
ألاجراء وبالتالي فاألجر ال يتعلق بااللتزامات املرتبطة بالعقود السارية حتى وقت التغيير بل
إن العقود التي تم إنشاؤها سابقا فإن املشغل الجديد يتحمل آثارها كما هو واضح من
النص.
ولذلك يبدو أن صياغة املادة  29تحتاج إلى إعادة الصياغة بما يوضح بشكل ال لبس فيه
,هذه ألاحكام التي استنبطناها من هذه القراءة .كما يتطلب النص في ذات املادة على
بطالن أي اتفاق و أي قانون يخالف هـذه ألاحكام وذلك تحقيقا للغاية التشريعية من
ألامر في رديفتها في القانون املقارن خاصة القانون الفرنس ي والتونس ي.
املادة .29كما هو 
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 -3-3مجال تنفيذ وإنهاء عقد الشغل:
 -2الصياغة املعيبة للمادة  24من مدونة الشغل ،حي تم إغفال العقود املبرمة ملدة ال
تتجاوز ستة اشهر.
 -1الصياغة املعيبة في إلاحالة الواردة في املادة  11على املادة  11والتي تنص على أنه
"يمنع فصل ألاجير دون مبرر مقبول إال إذا كان املبرر مرتبطا بكفاءته أو بسلوكه في نطاق
الفقرة ألاخيرة من املادة  11واملادة  19أدناه ،أو تحتمه ضرورة سير املقاولة في نطاق
املادتين  66و 61أدناه".
 -1عدم تحديد مدة تأجيل إلاحالة إلى التقاعد كما هو منصوص عليه في املادة  116والتي
جاء فيها"يجب أن يحال إلى التقاعد كل أجير بلغ سن الستين .غير أنه يمكن الاستمر ار
في الشغل ،بعد تجاوز هذه السن ،بناء على قرار تتخذه السلطة الحكومية املكلفة
بالشغل،بطلب من املشغل وبموافقة ألاجير.
يحدد سن التقاعد في خمس وخمسين سنة ،فيما يخص أجراء املناجم الذين يثبتون أنهم
اشتغلوا في باطن ألارض طيلة خمس سنوات على ألاقل.
تؤخر إلاحالة إلى التقاعد ،إلى تاريخ اكتمال مدة التامين ،بالنسبة إلى ألاجراء الذين لم
يكونوا عند بلوغهم سن الستين أو الخمسين قد قضوا فترة التامين املحددة بموجب
الفصل  11من الظهير الشريف رقم  2.11.214الصادر في  21من جمادى الاخيرة (2111
 2191يوليوز (2911املتعلق بنظام الضمان الاجتماعي)".
ألاجراء الذين ال يتوفرون على املدة
وتطرح هذه املادة مشكال عمليا بالنسبة لبعض 
القانونية لعدد ألايام املصرح بها لدى الضمان الاجتماعي لالستفادة من التقاعد وهو ما
ستضطر أحيانا تطبيقا للمدونة إلى إلابقاء عليهم ملدة طويلة بعد وصولهم

يعني أن املقاولة
سن التقاعد دون مردودية.كما يالحظ ايضا أن املشرع املغربي استثنى ألاشخاص الذين
يحصلون على التقاعد بسبب الزمانة من املادة  111من مدونة الشغل ،ألنهم خاضعون
لنص الفصل  41من ظهير  2911الخاص بنظام الضمان الاجتماعي املعدل بظهير 1224
املتعلق بتنفيذ القانون رقم .21.21
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 -2-3مجال املسطرة التأديبية :
لقد تم الوقوف على مجموعة من الصعوبات املرتبطة بتحديد مدى حدود سلطة املشغل
من جهة ،واحترام املقتضيات القانونية الواردة في مدونة الشغل ،بخصوص مسطرة التأديب
من جهة أخرى.وتتمثل بعض هذه الصعوبات فيما يلي:
 حالة إصدار إحدى العقوبات التأديبية طبقا للمادة  11من مدونة الشغل في حق ألاجيرالذي ارتكب خطأ جسيما.
 الصياغة املعيبة للمادة " 11يمنع فصل ألاجير دون مبرر مقبول إال إذا كان املبرر مرتبطابكفاءته أو بسلوكه في نطاق الفقرة ألاخيرة من املادة  11واملادة  19أدناه ،أو تحتمه ضرورة
سير املقاولة في نطاق املادتين  66و 61أدناه" .وتجدر الاشارة هنا الى أن الاحالة على املادة
11أعاله ورد على سبيل الخطإ ،واملقصوده و املادة  11و ليس .11
ألاجير مع

 الصعوبات املرتبطة بالفصل لعدم الكفاءة ،حي يختلط فيها ما يتعلق بسلوكما يتعلق بضعف القدرات الجسمانية والفكرية لألجير إضافة إلى التساؤل املطروح حول
رأي طبيب الشغل في هذا املجال هل ه و ملزم للمشغل الذي تربطه بهذا الطبيب عالقة
تعاقدية أم ال ،أم يمكن اعتماد شهادة طبيب من اختيار ألاجير؟
 تنص املادة  16من املدونة على أنه ال تعد املبررات التالية من املبررات املقبولة التخاذالعقوبات التأديبية أو للفصل من العمل:
 -2الانتماء النقابي أو ممارسة مهمة املمثل النقابي؛
 -1املساهمة في أنشطة نقابية خارج أوقات الشغل ،أو أثناء تلك ألاوقات ،برض ى املشــغل
أو عمال بمقتضيات اتفاقية الشغل الجماعية أو النظام الداخلي ؛
 -1طلب الترشيح ملمارسة مهمة مندوب ألاجراء ،أو ممارسة هذه املهمة ،أو ممارستها سابقا؛
 -4تقديم شكوى ضد املشغل ،أو املشاركة في دعاوى ضده ،في نطاق تطبيق مقتضيات
هذا القانون؛
 -1العرق ،أو اللون ،أو الجنس ،أو الحالة الزوجية ،أو املسؤوليات العائلية ،أو العقيدة ،أو
الرأي السياس ي ،أو ألاصل الوطني ،أو ألاصل الاجتماعي ؛
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 -6إلاعاقة ،إذا لم يكن من شأنها أن تحول دون أداء ألاجير املعاق لشغل يناسبه داخل
املقاولة.
من خالل ما تقدم ،يالحظ عدم شمول املبررات غير املقبولة التخاذ عقوبات تأديبية أو
للفصل من الشغل في املادة  16حاالت أخرى مثل حالة انسحاب ألاجير من مكان عمله في
حالة وجود خطر حال؛
 معالجة إشكالية املتعلقة بتطبيق مبدأ التدرج في حالة ارتكاب خطأ غير جسيم عقبارتكاب خطأ جسيم تم تحويل عقوبته من الفصل إلى إحدى العقوبات التأديبية
املنصوص عليها في املادة 11؛
 عدم مالءمة املقتضيات القانونية الواردة في املادة  11من املدونة بخصوص الاستفادةمن التعويض عن فقدان الشغل ألسباب اقتصادية أو تكنولوجية أو هيكلية مع
ألاحكام املقترحة في مشروع قانون التعويض عن فقدان الشغل الذي يضمن هذا
التعويض ألي سبب كان.
 عدم تحقق حماية ألاجراء في املادة  19في حالة إعسار املقاول من الباطن املسجلبالسجل التجاري أو املنخرط بالصنـدوق الوطني للضمان الاجتماعي.
 وجود عيب في صياغة الفقرة ألاولى من املادة  19ال سيما في الصيغة الفرنسية ،حيفسر البعض بأن ألاخطاء الجسيمة التي يمكن أن يرتكبها ألاجير هي واردة على سبيل
الحصر ال املثال.
 غياب الدقة والوضوح بخصوص بعض الحاالت واملشاكل العملية التي تطرحها بعضاملمارسات كنقص املردودية مثال ،وعدم الاستجابة لتغيير ظروف العمل وعرقلة حرية
العمل....
 صعوبة معاينة عرقلة سير املقاولة من طرف مفتش الشغل في حالة العنف والاعتداءالبدني املشار إليها في الفقرة ألاخيرة املادة  19من املدونة ؛
 تنص املادة  11من املدونة على أنه يرفع بنسبة  %222التعويض املستحق ملندوبألاجراء واملمثل النقابي باملقاولة عند وجوده ،الذين يفصلون من شغلهم خالل مدة
انتدابهم ،وفق املقتضيات املنصوص عليها في املادة  11أعاله.
و في هذا الاطار يالحظ ما يلي:
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 عدم تغطية مندوب ألاجراء و املمثل النقابي خالل فترة الحماية القانونية املنصوص
عليها في املادة 411؛
 عدم تمتيع أعضاء املكتب النقابي املشكل بصفة قانونية من التعويض املضاعف في
حالة الفصل على غرار مندوبي ألاجراء أو املمثلين النقابيين  .وهو ما يستوجب
املراجعة اعتمادا على قواعد اتفاقية ملنظمة العمل الدولية رقم .211
 طبقا ألحكام املادة  19من املدونة يستفيد ألاجير عند فصله تعسفيا من التعويض عنالضرر والتعويض عن أجل إلاخطار املنصوص عليهما على التوالي في املادتين  42و 12
أعاله .كما يستفيد من التعويض عن فقدان الشغل.و في هذا الاطار تنص هذه املادة
على الحصول على تعويضين فقط وهما التعويض عن الضرر والتعويض عن أجل
إلاخطار ،في الوقت التي تنص فيه مواد أخرى من مدونة الشغل على منح ألاجير في
حالة الفصل التعسفي التعويضات الثالث (املواد  122 ،11 ،12 ،62و.)122
 -التعارض املوجود بين املادتين  42و 111من مدونة الشغل خاصة على مستوىمسطرة التصالح التمهيدي امام مفتش الشغل,رغم أن القضاء حسم املوضوع لكي
يكو ن من املالئم تكريس ذلك تشريعيا.
 -تنص املادة  61من املدونة على أنه يجب  ،قبل فصل ألاجير ،أن تتاح له فرصةالدفاع عن نفسه باالستماع إليه من طرف املشغل أو من ينوب عنه بحضور مندوب
ألاجراء أو املمثل النقابي باملقاولة الذي يختاره ألاجير بنفسه  ،وذلك داخل أجل ال
يتعدى ثمانية أيام ابتداء من التاريخ الـذي تبين فيه ارتكاب الفعل املنسوب إليه .و
يحرر محضر في املوضوع من قبل إدارة املقاولة ،يوقعه الطرفان ،وتسلم نسخة منه إلى
ألاجير .و إذا رفض أحد الطرفين إجراء أو إتمام املسطرة ،يتم اللجوء إلى مفتش
الشغل.
يالحظ عدم وضوح املقصود من عبارة 'اللجوء إلى مفتش الشغل ''
 من خالل ما تقدم في املادة  61من املدونة.هل املقصود هو استكمال مسطرة الاستماع أم إجراء محاولة
التصالح ؟
 يالحظ أيضا عدم التنصيص الصريح في هذه املادة على مسطرة التبليغ كما أن صياغةالفقرة ألاخيرة "إذا رفض أحد الطرفين إجراء أو إتمام املسطرة ،يتم اللجوء إلى مفتش
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الشغل"ال تفيد الوجوب .رغم أن بعض أحكام القضاء تنص على الالتزام انطالقا من
الصبغة ألاجرة لكامل املسطرة.
 كما يالحظ عدم التنصيص على إمكانية مؤازرة ألاجير من طرف أي أجير من أجراءاملؤسسة أو محام يختاره نفسه ،إضافة إلى عدم معالجة حالة استحالة إجراء مسطرة
الاستماع لسبب خارج عن إرادة الطرفين.و في ألاخير يالحظ أنه لم يتم توضيح أجل
ثمانية ()1أيام (هل هي أيام عمل أم ال؟)
كما تثير مسطرة الاستماع وفق املادة  61من املدونة مشاكل عملية تتعلق ب:
*تحديد تاريخ ثبوت الخطأ الحتساب سريان  1ايام ؛

*مشكل تبليغ الاجير لحضور الجلسة والتوصل بمقرر الفصل 

*مشكل اعتقال الاجير أثناء سريان أجل ال  1أيام؛

* تداخل هذه املسطرة الحمائية مع مشكل املغادرة التلقائية ( مقارنة بين مدونة

الشغل و نظام الوظيفة العمومية ) .إذ أن هذا ألاخير ينص على ضرورة إلانذار وعدم استجابة
ألاجير لتحقق املصادرة.
 التداخل بين مسطرة معالجة صعوبات املقاولة املنصوص عليها في مدونة التجارة معاملسطرة الادارية املنصوص عليها في مدونة الشغل بمناسبة فصل الاجراء ألسباب تعود
لوضعية املقاولة.
 الاشكالية املرتبطة باملغادرة التلقائية ومفهومها علما انه تم التطرق لها بصفة محتشمةفي صياغة املادة  61من مدونة الشغل وخاصة فقرتها الاخيرة.
ضعف فعالية القضاء الاجتماعي بسبب عدم اصالح القواعد املسطرية وعدم التوفر علىقضاء متخصص وضعف توحيد الاجتهاد القضائي.
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رابعا -خالصات
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انطالقا من تقييم و تحليل واقع عالقة الشغل الفردية ،و من أجل تطبيق فعلي و جيد
ألحكام مدونة الشغل ذات الصلة ،اعتمد املشاركون في هذه الورشة مجموعة هامة من
الخالصات على الشكل التالي:

أوال -مجال تطبيق مدونة الشغل
 عرض ألانظمة ألاساسية الخاصة املتعلقة بمختلف فئات ألاجراء واملستخدمين على املصالحاملختصة بوزارة التشغيل قصد إبداء الرأي بشأنها؛
-

-

تحديد فئات أجراء القطاع العام الذين ال يسري عليهم أي قانون؛
إعداد منشور للسيد رئيس الحكومة يوجه إلى كافة املسؤولين عن املؤسسات التابعة للدولة
و الجماعات املحلية و القطاعات الحكومية التي يتواجد بها أعوان ال يسري عليهم أي قانون،
لتسهيل مهمة أعوان تفتيش الشغل في مراقبة احترام تطبيق القانون في هذا الشأن؛
تحديد كيفيات خضوع املقاوالت واملؤسسات ذات الطابع الصناعي أوالتجاري أو الفالحي
التابعة للدولة والجماعات املحلية ألحكام املدونة؛
التسريع بإصدار القانون الخاص املتعلق بالعمال املنزليين؛
التسريع بإصدار القانون الخاص املتعلق بتحديد شروط الشغل و ظروف العمل بالقطاعات
ذات الطابع التقليدي الصرف؛
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 التفكير في إلغاء املقتضيات القانونية الواردة في الفقرة ألاخيرة من املادة  4من املدونة و التيتخص مشروع النص التنظيمي املتعلق بفئات املشغلين الذين سيتم استثناؤهم من تطبيق
أحكام املدونة؛
 التنصيص صراحة ضمن املدونة على أن الديباجة هي جزء من أحكامها مع إضافة عبارة  "الاتفاقيات الدولية "إلى املادة  22من املدونة.
 تمكين املصالح املختصة من السهر على احترام املقتضيات القانونية لفائدة ألاجراء واملستخدمين العاملين بالبعثات الدبلوماسية والقنصلية و ملحقاتها؛
 حل إشكالية عدم استفادة مستخدمي بعض القطاعات العمومية (إلانعاش الوطني)....،منالحدود الدنيا للتشريع الاجتماعي.
 إصدار دورية توضيحية لكيفية إثبات املس بحرية العمل و بالحريات و الحقوق املتعلقةباملمارسة النقابية.
ثانيا -مجال أصناف عقود الشغل
-

-

-

العمل على إصدار دوريات توضيحية لتحديد:
 كيفية حصول مفتش الشغل على الوثائق التي تثبت ازدياد نشاط املقاولة
بكيفية مؤقتة و ذلك عالقة بما هو منصوص عليه في املادة  26من املدونة؛
 مدة العقود وعدد مرات التجديد عالقة بما هو منصوص عليه في الفقرة
الثالثة من املادة  21من املدونة؛
التنصيص صراحة على اشتراط الكتابة بالنسبة لعقود الشغل محددة املدة؛
تحديد مفهوم النشاط املوسمي؛
إصدار مذكرة أو دورية توضيحية لضمان حماية ألاجراء العاملين في إطار عقود
التدبير املفوض أو الصفقات العمومية في حال إنهاء هذه العقود أو تغيير الوضعية
القانونية للمشغل.
تضمين مدونة الشغل مقتضيات خاصة:
 باألجراء املشتغلين لدى عدة مشغلين؛ العمل عن بعد؛ عقد الشغل لبعض الوقت.61
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 اعتماد معيار التبعية للتمييز بين عقد الوكالة وعقد الوكيل املتجول أو املمثل أوالوسيط في التجارة والصناعة.

ثالثا -مجال تنفيذ وإنهاء عقد الشغل
 التفكير في مالئمة الفقرة ألاولى من املادة  11املتعلقة بالخدمة العسكرية مع القانون رقم 41-26املتعلق بإلغاء الخدمة العسكرية.
إلاغالق القانوني للمقاولة بصفة مؤقتة املشار إليها في النقطة  1من املادة
 توضيح طبيعة  11من مدونة الشغل؛
 إضافة حالة انسحاب ألاجير من مكان عمله في حالة وجود خطر حال ضمن املبررات غيراملقبولة التخاذ عقوبات تأديبية أو الفصل من العمل.
رابعا -مجال املسطرة التأديبية
 النظر في صياغة املادة  11من مدونة الشغل والتي تنص على "منع فصل ألاجير دون مبررمقبول إال إذا كان املبرر مرتبطا بكفاءته أو بسلوكهفي نطاق الفقرة ألاخيرة من
املادة  11واملادة  19أدناه ،أو تحتمه ضرورة سير املقاولة في نطاق املادتين  66و 61أدناه"
و ذلك باستبدال املادة  11من مدونة الشغل باملادة 11؛
 معالجة حالة انسحاب ألاجير من مكان عمله في حالة وجود خطر حال ؛ مالءمة املقتضيات القانونية الواردة في املادة  11من املدونة بخصوص الاستفادة منالتعويض عن فقدان الشغل ألسباب اقتصادية أو تكنولوجية أو هيكلية مع ألاحكام
املقترحة في مشروع قانون التعويض عن فقدان الشغل الذي يضمن هذا التعويض ألي
سبب كان مع تسريع إخراج هذا املشروع لسد الفراغ الحاصل في هذا املجال؛
 النظر في صياغة املادة  11من مدونة الشغل ليشمل التعويض ألاجراء املرشحينالنتخابات مندوبي ألاجراء تماشيا مع مقتضيات املادة  411املتعلقة بالحماية القانونية
ملندوبي ألاجراء ،مع العلم أنه يمكن تجاوز هذه الصعوبة من خالل مشروع القانون
املتعلق بالنقابات املهنية؛
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 تعزيز حماية ألاجراء في املادة  19من مدونة الشغل بإضافة حالة إعسار املقاول منالباطن املسجل بالسجل التجاري أو املنخرط بالصنـدوق الوطني للضمان الاجتماعي ضمن
الحاالت املنصوص عليها في هذه املادة؛
 النظر في صياغة الفقرة ألاولى من املادة  19من مدونة الشغل في الصيغة الفرنسية ،بمايفيد أن ألاخطاء الجسيمة التي يمكن أن يرتكبها ألاجير هي واردة على سبيل املثال ال
الحصر.؛
 اعادة النظر في مضمون الفقرة ألاخيرة من املادة  19املتعلقة بمعاينة عرقلة سير املؤسسةمن طرف مفتش الشغل الرتباطها بالقانون الجنائي أكثر من مدونة الشغل؛
 العمل على تمتيع أعضاء املكتب النقابي املشكل بصفة قانونية من التعويض املضاعففي حالة الفصل على غرار مندوبي ألاجراء أو املمثلين النقابيين وفق ما ورد في املادة  11من
مدونة الشغل؛
 التفكير في إعادة النظر في املادة  19من املدونة التي تنص على الحصول على تعويضينإلاخطار في حالة الفصل التعسفي،

فقط وهما التعويض عن الضرر والتعويض عن أجل
في الوقت التي تنص فيه مواد أخرى من مدونة الشغل على منح ألاجير في حالة الفصل
التعسفي التعويضات الثالث (املواد  122 ،11 ،12 ،62و 122من املدونة)؛
 التفكير في إمكانية مؤازرة ألاجير من طرف أي أجير من أجراء املؤسسة يختاره بنفسه(املادة  61من مدونة الشغل) ؛
 معالجة حالة استحالة إجراء مسطرة الاستماع ألسباب خارجة عن إرادة الطرفين (املادة 61من مدونة الشغل) ؛
 توضيح أجل ثمانية ()1أيام املنصوص عليه في املادة  61من مدونة الشغل (هل هي منأيام عمل أم ال؟)؛
 إصدار مذكرة لتوضيح املقتضيات الواردة في املواد من  66إلى  12من مدونة الشغل واملتعلقة بالفصل ألسباب تكنولوجية أو هيكلية أو اقتصادية و إغالق املقاوالت.
خالصات عامة
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 ضرورة توخي الفعالية كأولوية لضمان تطبيق أحكام مدونة الشغل مع ما يتطلب ذلك منتدابير ادارية وتشريعية؛
 العمل على إصدار مذكرات ودالئل عمل توضيحية لبعض أحكام املدونة لكون املمارسةأثبتت الحاجة امللحة لذلك.
 لضمان فعالية تطبيق مدونة الشغل يجب التركيز على ما يلي: تدعيم جهاز تفتيش الشغل؛
 تركيز مهام تفتيش الشغل في املراقبة والتفتيش كما نصت على ذلك معايير العمل
الدولية ذات الصلة؛
 املراهنة على الدور الذي يلعبه الجهاز القضائي من خالل إحداث قضاء متخصص في
املادة الاجتماعية.
 ضرورة توفر إرادة صريحة و حقيقية من أجل تفعيل مدونة الشغل من خالل مجموعةمن التدابير التي تتجاوز إلاطار التشريعي الى التوافق بين الفرقاء الاجتماعيين حتى يتم
تحقيق سلم اجتماعي مبني على اسس سليمة؛
 ضرورة إرساء ثقافة اجتماعية مبنية على الالتزام واملسؤولية بين الفرقاء الاجتماعيينوخاصة بين طرفي إلانتاج من خالل احترام أحكام مدونة الشغل والبح عن أساليب
لتدعيمها من جهة ودعم استقرار العالقات الشغلية من جهة أخرى .
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ملحقات
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خالصات الاستاذ عبد العزيز العتيقي خالل الاجتماع ألاخير للورشة
(  43ماي ) 4102
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 يجب توخي الفعالية كأولوية لضمان تطبيق أحكام مدونة الشغل مع ما يتطلب ذلك منتدابير ادارية وتشريعية .
 إصدار مذكرات ودالئل عمل توضيحية لبعض أحكام املدونة لكون املمارسة أثبتتالحاجة امللحة لذلك.
 اي توضيح ألحكام املدونة ال يمكن ان يمس باملكتسبات التي تحققت في الجانبالاجتماعي.
 غموض بعض احكام املدونة ال يعني العمل على تعديلها . كثير من النقاشات انصبت على املجاالت الواسعة التي تمثل وسيلة للتهرب من احكاممدونة الشغل ،و يتعلق الامر هنا بالقطاع غير املهيكل او بعض املمارسات الغير املهيكلة.
 لضمان فعالية تطبيق قانون الشغل يجب التركيز على مايلي: تدعيم جهاز تفتيش الشغل.
 تركيز مهام تفتيش الشغل في املراقبة والتفتيش كما نصت على ذلك الاتفاقيات
الدولية في هذا الشأن .
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 املراهنة على الدور الذي يلعبه الجهاز القضائي من خالل إحداث قضاء
متخصص في املادة الاجتماعية.
 التعبير بطريقة صريحة عن إرادة سياسية من أجل تفعيل مدونة الشغل من خاللمجموعة من املظاهر التي تتجاوز الاطار التشريعي الى التوافق بين الفرقاء الاجتماعيين
حتي يتم تحقيق سلم اجتماعي مبني على اسس سليمة .
 ضرورة إرساء ثقافة اجتماعية مبنية على الالتزام واملسؤولية بين الفرقاء الاجتماعيينوخاصة بين طرفي الانتاج من خالل احترام أحكام مدونة الشغل والبح عن اساليب
ى.
لتدعيمها من جهة ودعم استقرار العالقات الشغلية من جهة أخر 
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أوراق تقديمية
للخبير الوطني خالل اجتماعات اللجنة التحضيرية

مدونةالشغل وعالقات الشغل الفردية
ذ عبد العزيز العتيقي
تعالج هذه الورقة مدونة الشغل من خالل خصائصها ومميزاتها العامة ومجال تطبيقها
واملشاكل القانونية والعملية التي يثيرها بعد عشر سنوات من نفاذ هذه املدونة .
كما تعالج عال قات الشغل الفردية من خالل ألاحكام والواعد التي تضمنتها املدونة،ويتعلق
ألامر أساسا بإبرام عقد الشغل وتحديد أصنافه وأنواعه وتنظيم ظروف العمل الخاصة
بااللتزامات املتبادلة بين طرفي عالقة الشغل بخصوص مدة العمل الخاصة بااللتزامات
املتبادلة بين طرفي عالقة الشغل بخص وص مدة العمل،وتحديد طبيعته،وألاجرة ،وآثار
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حركية املقاولة،وتغيير وضعيتها القانونية،وطبيعة نشاطها على الوضعية التعاقدية
للطرفين،وحاالت توقف عقد الشغل وانتهائه وإنهائه انفراديا ...
املحور ألاول :املميزات والخصائص العامة ملدونة الشغل
تتعلق هذه املميزات بصفة أساسية بمصادر املدونة وقواعد ومرجعيات تفسيرها وبمجال
تطبيقها .
أوال :مصادر املدونة
تنص ديباجة املدونة على أن مقتضياتها تحدد معاملها بتوافقها مع املباد ألاساسية
للدستور وتطابقها مع املعايير العاملية املنبثقة عن هيأة ألامم املتحدة ومنظماتها املتخصصة
والتي لها عالقة بالعمل.
وهذا ما يعني أنه يجب أن تتوافق أحكام املدونة مع مباد الدستور.
وإذا كانت املدونة قد صدرت قبل الدستور واكتفت باإلشارة للمباد ألاساسية للدستور
فإن الدستور الحالي قد تضمن بابا خاصا بالحريات والحقوق ،بل أنه تضمن التأكيد على
حقوق خاصة بالشغل ومنها التفاوض .
وهذا ما يطرح تساؤال حول ما إذا كان من املطلوب مراجعة املدونة أو على ألاقل تقييم مدى
توافقها مع مقتضيات الدستور الخالي ؟
ثم ما هي الالتزامات الجديدة التي يفرضها الدستور في ميدان العمل وهل تم تنفيذها؟
(القانون التنظيمي لإلضرار ،تشجيع املفاوضة الجماعية...لخ
ومن جهة أخرى فإن املدونة قد أكدت ارتباط مقتضياتها باملواثيق واملعايير الدولية واعتبرتها
مصدرا ماديا أساسا ومرجعا اعتمدته في صياغة قواعدها وأحكامها .
فهل حقت املدونة تطابقها مع هذه املعايير الدولية كما أشارت وأكدت على ذلك ديباجتها؟
يطرح هذا التساؤل إشكالية مركز وموقع القانون الدولي للشغل ضمن مصادر مدونة الشغل.
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فقد نصت ديباجة املدونة وبعد تأكيدها على تطابق قواعدها مع املعايير العاملية املرتبطة
بالعمل على أنه تراعى في إطار املسطرة املتعلقة بتسوية نزاعات الشغل الفردية أو الجماعية
ألامور(املصادر )التالية حسب ترتيبها:مقتضيات هذا القانون (املدونة )والاتفاقيات واملواثيق
الدولية ذات الصلة املصادق عليها ثم الاتفاقيات الجماعية ثم عقد الشغل...الخ.
وهذا ما يعني صراحة بأن قواعد مدونة الشغل وهي ذات مصدر تشريعي داخلي تقع في نفس
املركز مع املعايير الدولية املصادق عليها من طرف املغرب.
وهذا الترتيب هو الذي يعطي معنى تأكيديا ملا عبرت عنه الديباجة في فقرتها ألاولى بالتطابق
بين هذه املدونة واملعايير الدولية ذات الصلة .
نحن أمام مصدرين ملدونة الشغل متساويين في الرتبة أحدهما داخلي وطني(التشريع)وثانيهما
املعايير الدولية املرتبطة بالعمل واملصادق عليها ،بحي بذلك تصبح بمثابة قانون وطني.
لكن املهم واملثير للمالحظة وإلاشادة هو ما نصت عليه هذه الديباجة من انه في حالة تنازع
القوانين -واملقصود املصادر -تعطى ألاولوية في التطبيق للمقتضيات القانونية ألاكثر فائدة
لألجراء .
وهذا ما يعني بأنه في حالة تنازع ،أي عدم التطابق بين مقتضيات املدونة واملعايير
الدولية،تعطى ألاولوية ألي منهما التي تتضمن مقتضيات أكثر فائدة رمزية لألجراء .
والواقع أن هذه الروح الحقوقية التي عبرت عنها ديباجة املدونة كانت سباقة ملا نص عليه
الدستور الحالي – رغم بعض الارتباك – بخصوص أولوية وسمو القانون الدولي .
ولكن وبعد هذا النقاش يطرح التساؤل حول قيمة ديباجة املدونة؟
هل تعتبر جزءا من املدونة؟.
أم يحتاج ألامر إلى نص صريح مثلما هو عليه الشأن في النص الدستوري؟
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ربما سيكون من املالئم جدا ودعما ملا بدأ الاجتهاد القضائي يخطه في هذا املجال أن يصدر
نص تشريعي حاسم،مع تأكيدنا على أن القضاء املغربي أصدر لحد آلان بعض ألاحكام
والقرارات التي تشير وتؤكد على أولوية الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالعمل والتي صادق
عليها املغرب ومنها بالخصوص الاتفاقية  211الصادرة عن منظمة العمل الدولية حول
حماية ممثلي ألاجراء(صادق عليها املعرب في ()1221/1/21قرار املجلس ألاعلى عدد  126في 1
أبريل  1222ملف اجتماعي .)1229/491
ثانيا  :قواعد تفسير املدونة
لقد حاولت ديباجة املدونة ان تضع بعض قواعد تفسير مقتضياتها سواء الواردة في صلبها أو
الواردة في مصادرها ألاخرى ويمكن تحديد هذه القواعد -على قلتها -في العناصر التالية:
 )2بطالت التنازل عن الحقوق التي تضمنتها املدونة باعتبارها الحد ألادنى من الحقوق
الواجب ضمانها في ميدان عالقات العمل.
وسنجد تكريسا لهذه القاعدة في عدة قواعد من مقتضيات املدونة كالحد ألادنى القان وني
لألجور،والعطلة السنوية املؤدى عنها ،والصلح املباشر حول الفصل من العمل...الخ
 )1أن املصادر ألاخرى للمدونة يجب أن تتضمن حقوقا ومزايا أكثر لألجراء مثل
الاتفاقيات الجماعية وعقد الشغل وقرارات التحكيم والاجتهاد القضائي وألاعراف
والعادات ...الخ.
بمعنى لن املدونة تعتبر قانون الحقوق املكتسبة وألي مكن للمصادر ألاخرى أن تمس بهذه
الحقوق املكتسبة باإلنقاص منها .
 )1في حالة التنازع بين مصادر مدونة الشغل فإن ألاولوية تعطى للمقتضيات القانونية
ألاكثر فائدة لألجراء .
وهذا التنازع قد يقع بين مصادر في نفس املرتبة (القانون الوطني والقانون الدولي)كما قد
يقع بين مصادر متراتبة.
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ففي الحالة ألاولى ال إشكال ألن ألامر يتعلق بمرتبة واحدة.
وفي الحالة الثانية ورغم هذه التراتبية ،فإن قاعدة القانون ألاصلح لألجير تكون أقوى من
هذه التراتبية ويمكن بالتالي تطبيق القانون(املصدر ألادنى ما دام يتضمن ما هو أكثر مزية
لألجير .
 )4ان تفسير مقتضيات مدونة الشغل يجب أن يخضع لقاعدة التفسير لفائدة ألاجير
باعتباره الطرف الضعيف في عالقة الشغل والتي تولت املدونة سن مجموعة من
املقتضيات الحماية له .
وهذه القاعدة لئن كانت مستقرة في القوانين املقارنة والقضاء املقارن مدعومة بالفقه،فإنها
مستخلصة ومكرسة في مدونة الشغل انطالقا من حسم الديباجة في مسألة تنازع القوانين
إذ انتصرت للمقتضيات ألاكثر فائدة لألجراء.
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املحور ألاول  :أنواع عقود الشغل
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يكتس ي تصنيف أنواع عقود الشغل أهمية خاصة الرتباط ذلك بمبدأين أساسيين  :مبدأ
استقرار عالقات الشغل .مبدأ حاجيات الشغل .
وقد حاولت مدونة الشغل أن توازن بين هذين املبدأين من خالل تحديدها ألنواع عقود
الشغل.
وعليه فقد حددت املدونة أنواع هذه العقود من خالل املادة  26واملادة  16واملادة . 496
واملادة .6
أوال  :العقد املحدد املدة  .والعقد غير املحدد املدة  .وعقد املشروع ( م )06
ـ يستفاد من املادة  26أن ألاصل أن يكون عقد الشغل غير محدد املدة .لكن املدونة
لم تحدد متى يصبح ألاجير دائما ؟ لكننا نستنتج ذلك من املادة  11حول تعويضات إلاعفاء .
ومدة عقد التشغيل املؤقت لنخلص إلى أن املدة هي ستة أشهر .
ـ وملا كان العقد غير محدد املدة استثناء فقد حصرت املادتان  26و 21حاالته كالتالي :
 +الحاالت العادية أو العامة .وهي عندما يتعلق ألامر بإحالل أجير محل أجير آخر في غير حالة
إلاضراب .وألاشغال املوسمية .وألاشغال التي فرضها ازدياد نشاط املقاولة مؤقتا .
 +الحاالت الخاصة (م )21لتشجيع املقاوالت على التوسع ورفع إلانتاجية وفي هذه الحالة
تحدد مدة العقد في سنة قابلة للتجديد مرة واحدة  .وفي ستة أشهر قابلة للتجديد دون
تجاوز السنتين في القطاع الفالحي .مع العلم أنه بالنسبة لهذا القطاع لم يرد ذكر شروط
الاستفادة من ذلك كما ورد في الفقرة ألاولى بالنسبة للقطاعات غير الفالحية ؟ .
 +لكن ما هي مدد العقد املحدد املدة حسب حاالته الحصرية العادية (م)26إذا كان ألامر
مفهوما بالنسبة لحالة إحالل ألاجير محل آخر بسبب تغيبه مثال فإن السؤال يبقى مطروحا
بالنسبة للحاالت ألاخرى .
فهل نستعمل القياس ونعتمد املدد الواردة بخصوص عقد التشغيل املؤقت ؟ هذا
رأينا لتشابه حاالت العقدين معا .
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لكن مع ذلك تبقى املسألة مرتبطة بالحسم التشريعي خاصة وأن املدونة لم تشترط كتابة
العقد املحدد املدة بينما اشترطت كتابة عقد الشغل املؤقت .
إلنجاز عمل معين فإنها لم تنظمه ولم تذكر

 +إذا كانت املدونة قد أشارت إلى عقد العمل
حاالته .بحي بقي ألامر غامضا  .حي نجد عقود ألاوراش وعقود إنجاز عمل معين من
طرف أجير فرد  .وكال النوعين يحتاجان للتنظيم لتالفي الخلط وتوضيح الوضعية وآلاثار
القانونية الناتجة عنهما .وهنا أيضا لم تستجب املدونة كتابة العقد مما يضيف إشكاال آخر
.
ـ وإذا كانت املدونة قد أشارت إلى نوع جديد من عقود الشغل وهو العمل لبعض الوقت لدى
مشغل واحد أو عدة مشغلين فإنها لم تنظم هذا العقد .وهو ما يطرح عدة مشاكل قانونية
وعملية البد من تداركها تشريعيا أمام تزايد هذا النوع من العقود .
 +وأخيرا فإن املدونة قد تجاهلت نوعا معينا من عقود الشغل أصبح يتزايد عمليا ويتعلق
ألامر بالعمل عن بعد ""Travail à distanceوهو يستوجب التدخل التشريعي في نظرنا تالفيا
لهذا الفراغ.
واملالحظة العامة التي تستوجب منا النقاش تتعلق بإثبات هذه العقود فاملدونة نصت على
حرية إثبات عالقة الشغل (م.) 21فإذا كان ألاصل أن يكن عقد الشغل غير محدد املدة
فعلى املشغل إثبات أن العقد كان مؤقتا في حاالته الحصرية  .لكن على ألاجير إثبات
استمرارية عمله .
ونظرا لكون عملية التشغيل بالنسبة ألغلب ألاجراء تتم بطريقة مباشرة دون تدخل أو
وساطة إدارية رسمية (مكتب التشغيل مثال ).فإذا لم يحترم املشغل التزاماته بخصوص
بطاقة الشغل .وورقة ألاداء  ...إلخ  .فإن عالقة الشغل تبقى معلقة وتحتاج إلى إثبات في
الوجود والاستمرارية والطبيعة .
ثانيا  :عقد التشغيل املؤقت ( املواد  235إلى ) 516
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وهو عقد شغل محدد املدة ذو طبيعة خاصة من حي أطرافه وتنظيمه  .ولذلك تولت
املدونة تنظيمه بمقتضيات خاصة .
فهو يتم عن طريق مقاوالت التشغيل الخاصة التي تلتزم بكتابته وتوقيعه كما يوقع
عليه ألاجير املؤقت .مع ضرورة تضمينه شروطا محددة .
وقد حددت املدونة حصريا حاالت اللجوء إلى هذا النوع من العقود وهي شبيهة تقريبا
بحاالت عقد الشغل املحدد املدة .كما حددت بدقة مدتها حسب حاالتها (م.)122واملهم في
تنظيم هذا العقد أن املدونة صاغت أحكامه بصيغة آمرة معززة بعقوبات زجرية مالية عن
مخالفتها تتراوح بين  1222إلى  1222درهم وما يهم هي أنها أحكام آمرة .
وهو ما يعني أن عدم احترام هذه ألاحكام وخاصة الكتابة والبيانات املطلوبة تجعل هذا
العقد باطال .غير أننا فوجئنا بقرار ملحكمة الاستئناف بفاس صدر في  1221يسير في الاتجاه
املعاكس ويعتبرها رغم ذلك صحيحة ؟!.
والواقع أن املمارسة العملية أثبتت تزايد اللجوء إلى هذا النوع من العقود دون احترام
املقتضيات القانونية .مع الخلط بين هذه العقود واملقاولة من الباطن أو ما يسمى باملناولة.
ثالثا  :عقد املقاولة من الباطن
نظمت املدونة هذا العقد واشترطت بصفة أساسية أن يكون مكتوبا  .ويمكن للمقاولة
اللجوء إليه دون تحديد الحا الت.
وعلى كل فاملقاولة من الباطن حي املشغلة في هذا العقد واملسؤولة بالتالي عن تطبيق
أحكام املدونة غير أنه في حالة إعسارها وإذا لم تكن مسجلة بالقيد التجاري وال منخرطة في
الضمان الاجتماعي فإن املقاولة ألاصلية تصبح مسؤولة عن الوفاء بجميع التزامات املقاولة
من الباطن تجاه أجرائها لكن بخصوص ألاجور البد أن يوجه ألاجراء للمقاولة ألاصلية
إشعارا بعدم أداء أجرتهم عن الشهر أو  21يوما ألاخيرة خالل  62يوما من استحقاقها تحت
طائلة سقوط حقهم تجاهها .

76

مشروع تقرير الورشة ألاولى

وكما قلنا فإنه كثيرا ما يقع الخلط عمليا بين التشغيل املؤقت واملقاولة من الباطن مما
يطرح إشكاالت عملية ؟ 
رابعا  :عقد شغل الوكيل املتجول أو املمثل أو الوسيط
لقد أفردت املدونة تنظيما خاصا للوكالء املتجولين واملمثلين والوسطاء سواء من حي
عقودهم أو آلاثار املترتبة عنها وخاصة في حالة الفصل .
وقد نصت املادة  12على أن هذه العقود يجب أن تكون مكتوبة وهي ملدة محددة أو غير
محددة.
والسؤال هو هل تسري أحكام املادتين  26و 21على هذه العقود ؟ .
لقد بقيت املادة  12عامة وليس هناك أي تحديد للمدة .
فهل نطبق املادتين  26و 21أم نترك إلاطالق الوارد في املادة  12على إطالقه اعتبارا
لخصوصية عمل هذه الفئات من املأجورين وبالتالي يبقى ألامر منوطا بحرية الطرفين؟
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ورقة حول تنفيـذ وإنهـاء عقـد الشغـل
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تنفيـذ وإنهـاء عقـد الشغـل
تتضمن هذه الورشة عناصر مناقشة موضوع تنفيذ عقد الشغل وإنهائه.
أوال  :تنفيذ عقد الشغل :
تنفيذ عقد الشغل يعني تطبيق آثاره القانونية خالل سريانه .
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فما هي أهم إلاشكاالت التي يطرحها ؟ .
 : Iسريان عقد الشغل :
 )0فترة الاختبار .
هل تجديد فترة الاختبار يجب أن يكون كتابة أم نعتد بالتجديد الضمني ؟
 )4التزامات املشغل ألاساسية.
ـ احترام محتوى عقد الشغل .مكان الشغل .املهمة .ممارسة السلطة التنظيمية باحترام
الفقرة  1من م .29احترام السالمة والصحة والكرامة (كرامة إلانسان والكرامة املهنية ).
وألاجر .والعطلة .واطالع ألاجير على النظام الاتفاقية .رقم
ـ الوثائق املثبتة للعالقات  .
التسجيل بالضمان الاجتماعي (إشكال ).هيأة التأمين عن حودث الشغل وألامراض املهنية .
لكن كيفية الاطالع غير واضحة ؟ والعقوبات غائبة ؟ .
 )3التزامات ألاجير ألاساسية .


ـ الحفاظ على أدوات العمل .احترام نظام العمل والانضباط .عدم إفشاء السر املنهي

.عدم املنافسة .إلاخبار بتغيير عنوانه .
 )2إشكالية تغير الوضعية القانونية للمقاولة وطبيعتها القانونية .املادة  29صياغة املادة 29
ملتبسة .نقاش ؟ أمثلة عملية .
يستوجب ألامر في نظرنا إعادة الصياغة بشكل واضح ملعالجة كل ألاوضاع املترتبة عن هذا
التغيير .
:IIتوقف عقد الشغل.
ـ املادة  11حدد حاالت التوقف .لكن الخدمة العسكرية إلاجبارية حذفت .
ـ يجب الانتباه إلى فترات إلاضراب وإلاغالق القانوني للمقاولة ال تحتسب ضمن مدة
الشغل املتصلة (م  111و.)111
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كما أن فترات الت وقف كلها ال تحتسب لتحديد العقد املحدد املدة  ،فبأجله ينتهي .
يطرح التساؤل بالنسبة للتغيبات القانونية وخاصة حالة املرض (م )114حي على ألاجير
إشعار مشغله خالل  41ساعة املوالية للتوقف ما عدا في حالة القوة القاهرة .
لكن هل من يوم التوقف أم بعد فترة التوقف ؟ .
وإذا استمر الغياب أكثر من  4أيام البد من شهادة طبية .وللمقاولة الحق في الفحص املضاد
داخل مدة التغيب .نقاش ؟ .
وإذا استمر الغياب  212يوم متوالية خالل  161يمكن اعتبار ألاجير مستقيال ؟ لكن إذا لم
يكن مسجال لدى الضمان الاجتماعي فما العمل ؟ .
 :IIIانتهاء وإنهاء عقد الشغل .
 )0عقد الشغل املحدد املدة .والعقد إلنجاز عمل محدد .
املادة  11تنص على انتهاء العقد املحدد املدة بانتهاء مدته .الاستمرار يحوله لعقد غير محدد .
لكن يطرح إلاشكال بالنسبة إلنجاز عمل معين .الورش ؟ أمثلة عملية .التجديد املتوالي ؟
موقف القضاء ؟
)4عقد الشغل املؤقت.
ينتهي بانتهاء أجله .كمبدأ .لكن ماذا لو قامت املقاولة املستعملة بفصل ألاجير ألي سبب كان ؟.
 )3عقد الشغل غير املحدد املدة.
إنهاؤه مرتبط بأسباب إلانهاء .
املادة  11كرست الاتفاقية  211ملنظمة العمل الدولية .
الانضباط ()19.11ضرورات سير املقاولة (.)61.66
عدم الكفاءة .السلوك و 
 )2حاالت إلانهاء املشتركة.
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ـ عدم الكفـاءة  :الجسدية .املهنية .نقاش .
ـ إكراهات املقاولة  :مسطرة الفصل ألسباب اقتصادية أو مالية أو هيكلية .مجال
تطبيقها .مشاكلها العملية ؟ .
ـ الاستقالـة  :شروطها .آثارها (.م .)14
حي يتضح بأن ألاجير ال يلزمه إال احترام مهلة إلاخطار .لكن القضاء (محكمة استئناف
البيضاء .محكمة النقض )إمكانية الحكم بالتعويض عن الضرر ؟ نقاش .
لكن هل عدم احترام شروط الاستقالة يبطلها ؟ أم مع ذلك تعتبر تعبيرا عن إلانهاء ؟ 
يطرح موضوع إلانهاء إشكالية املغادرة التلقائية .
أال تعتبر إهدارا للضمانات الحمائية الواردة في مسطرة التأديب والفصل ألسباب
اقتصادية وهيكلية ....إلخ .
هل غير تغيب غير مبرر ؟ املسطرة ؟ .
هناك حاالت تعتبر فيها املغادرة بمثابة فصل تعسفي حسب الاجتهاد القضائي مثل رفض
ألاجير التخفيض من ساعات العمل  .تنظيم جديد لتوقيت العمل خالل رمضان  .رفض
العمل في الساعات إلاضافية .رفض إضافة مهام جديدة ....إلخ .
هنا فضال عن أخطاء املشغل (م .)42
 إلانهاء ألسباب تأديبية. °ارتكاب ألاجير خطأ جسيم (م .11م .)19
 °املادة  11تطرح التساؤل حول مدة السنة ؟ وهل يجب صدور عقوبة تأديبية أم مجرد
ارتكاب الخطأ ؟ .
 °املادة .19ألاخطاء ليست حصرية .وتكييفها مرتبط بسلطة املحكمة التقديرية .
ـ إلانهـاء الاتـفـاق ــي .
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يتم هذا اإلنهاء عن طريق الصلح .
 °وهو إما صلح مباشر (م  1/11و/م )1/16وقد يكون مصحوبا ب وصل صافي الحساب أوال ؟
وهذا ما يطرح إشكاالت هذا الوصل عمليا ؟ 
 °وقد يتخذ هذا الصلح صورة الصلح التمهيدي (م ) 42الذي يعتبر نهائيا .عالقة الشغل
الفردية.












ورشة عالقات الشغل الفردية
رقة حول املسطرة التأديبية
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املسطرة التأديبية
تتعلق هذه املسطرة بفصل الجراء الرتكابهم اخطاء تأديبية :
 إما أخطاء جسيمة(م19وم 11بشروط). وإما أخطاء تطالها عقوبات التوبيخ الثاني ،او الثال والتوقيف....إلخ(م.)11ومرجعية هذه املسطرة هي اتفاقية الدولية  211حول الفصل من العمل بمبادرة صاحب
العمل وترتكز أساسا على افخبار وحق الدفاع واملؤازرة.
وتمر هذه املسطرة عبر املراحل مقرونة بآجال محددة:
 استدعاء ألاجير لجلسة إلاستماع خالل  1أيام من ثبوت الخطأ. -إلاستماع إليه بمؤازرة مندوب أو ممثل نقابي من اختياره املحامي؟
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 تسليمه أو تبليغه نسخة من املقرر التأديبي رفقة محضر الجلسة خالل  41ساعةوكذا إلى مفتش الشغل.
 املقرر يجب أن يتضمن أسباب الفصل بوضوح للتحديد والتنصيص على اجلالطعن  92يوما.
 في حالة امتناع ألاجير من حضور املسطرة أو إتمامها يجب اللجوء إلى مفتش الشغل،لكن ما هم دوره هنا؟
وهده املسطرة ذات طابع إلزامي رغم عدم فرض عقوبات زجرية .لكن يترتب على عدم
احترامها اعتبار الفصل تعسفيا وال حاجة للمحكمة إلى مناقشة أسباب الفصل ،مشكل
عملية؟
وتثير هذه املسطرة مشاكل عملية تتعلق ب :
 تحديد تاريخ ثبوت الخطأ الحتساب سريان أجل 1أيام. مشكل تيليغ ألاجير لحضور الجلسة والتوصل بمقرر الفصل. مشكل اعتقال ألاجير في إطار مسطرة جرمية. تداخل هذه املسطرة الحمائية مع مشكل املغادرة التلقائية(.مقارنة بين املدونة ونظامالوظيفة العمومية) أخد بعين إلاعتبار بعض ألاحكام القضائية في ظل النظام
النمودجي.
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