مفتشية الشغل ،دورها في فض منازعات الشغل

المنصة العلمية ماروك  -دروا

مهتشية الشغل دورها في فض
منازعات الشغل
الطالب الباحث :مبارك البرهيشي
طالب باحث بسلك الماستر
ماستر قانون األعمال وآليات تسوية المنازعات
كلية العلوم القانونية واالقتصادية و االجتماعية أيت ملول
إن الهدف األسمى الذي جاا ماأ أجلال القاانون هاو حماياة الم تما
مأ اإلنحراف ومن التعدي على حقاو اخخاريأ وهاو الهادف نهسال الاذي
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يسعى المشرع إلى تكريسل وذلك مأ خالل إصدار م موعاة ماأ المقتاايات
القانونية قصد تقنيأ حقل قانوني معيأ.
مأ بيأ هذه الحقول القانونية ن اد الحقال االجتمااعي وماا يطرحال لناا
مااأ إاااكاالت سااوا علااى مسااتوا الاانو القااانوني أو علااى مسااتوا الواق ا
العملي إذ كانت أولاى محااوالت المشارع المغرباي تقنايأ هاذا الم اال باارز
إثر إخراجل لمدونة الشاغل لحياا الوجاود بعاد أن تأكادت لديال حتمياة إصادار
القااانون رق ا  65.99المتعلااب بمدونااة الشااغل فااي  11اااتنبر  2003بحيااث
كاااان هاااذا الم اااال محكوماااا فيماااا قبااال بقواعاااد الهقااال اإلساااالمي واألعاااراف
والظهاارر 1إباان فتار الحماياة الشاي الااذي عكاع سالبا علاى حساأ تقناايأ
هذا الم ال.
إن حساساية الم ااال االجتماااعي انااطر ماأ خاللهاا المشاارع المغربااي
إلااى تحريااك ترسااانتل القانونيااة للحيلولااة دون نشااو نااعااات باايأ األجياار
والمشغل وذلاك لماا لهااذيأ األخياريأ مصاالم ملتلهاة ومتداخلاة وكال يساعى
لتحقيقها الشي الذي دف بالمشرع المغربي إلى تنظاي هاذه العالقاة وخلاب
آليااات قانونيااة إلي اااد حلااول للنااعااات المحتملااة قباال الل ااو إلااى القاااا
وهذا األخير يكون مالذا حيأ فشل هذه اخلياات فاي تحقياب مرادهاا وهاو حال
النااع القار بيأ األجير والمشغل.
لقد عرف لناا المشارع المغرباي نااعاات الشاغل ماأ خاالل المااد 549
مأ مدونة الشغل بأنها كل اللالفات الناائة بسبب الشغل و التي يكون أحاد
أطرافها منظمة نقابية لألجرا أو جماعة مأ األجرا ويكاون هادفها الادفاع
عااأ مصااالم جماعيااة مهنيااة لهاا،ال األجاارا كمااا تعااد نااعااات الشااغل
1

ظهير  13يوليوز  ،1926المتعلق بتنظيم الشغل في المؤسسات الصناعية والتجارية وأداء األجور.
ظهير  25يونيو  1927المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل الذي تم تمديده لالمراض المهنية بظهير  31ماي .1943
ظهير  18يونيو  1936المتعلق بالحد األدنى لألجور
ظهير  23أكتوبر  1948بشأن النظام النموذجي.
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ال ماعية كذلك كل اللالفات الناائة بسبب الشغل و التي يكون أحاد أطرافهاا
مشغل واحد أو عاد مشاغليأ أو منظماة مهنياة للمشاغليأ أو منظماة مهنياة
للمشغليأ المعنييأ.
نظرا لآلثار السلبية التي تن عأ هذه النااعات سوا على المساتوا
االقتصااادي و االجتماااعي كاان مااأ الاااروري إحاادات آليااات ووسااارل بديلااة
عأ القااا إلي ااد حلاول سالمية لللالفاات التاي تنشاأ بايأ األجارا وأرباا
العمل ربحا للوقت مأ جهة ومأ جهة ثانية تهاديا لتعقيد العالقة بايأ طرفاي
النااع أو انتهارها بارر ألحد الطرفيأ.
 فاااأيأ يت لاااى دور جهااااز مهتشاااية الشاااغل فاااي فاااض النااعاااات
الناائة عأ عقد الشغل ؟
إلماما منا لمعال اة هاذه اإلااكالية وعلاى ناو النادو العلمياة الوطنياة فاي
مونااوع ااالوسااارل البديلاااة لهااض المنازعااات وأثرهاااا علااى حهاا مصاااالم
الطرف الاعيف في عقد الشاغلاا المنظماة ماأ طارف كلياة العلاوم القانونياة
واإلقتصااادية واإلجتماعيااة أياات ملااول إرتأينااا تقسااي هااذا المونااوع وفااب
التصمي المومأ إليل أسهلل:
 المطلب األول :دور مهتشية الشغل في حل منازعات الشغل.
 المطلب الثاني :فعالية تدخل مهتش الشغل في حل النااعات ال ماعية.

المطلب األول :دور مفتشية الشغل في حل
منازعات الشغل
باسااتقرا الماااد  551ماااأ مدونااة الشاااغل ن ااد أنهااا قاااد أاااارت لعاااد
مستويات للمصالحة وقاد أوكال المشارع المغرباي علاى غارار م موعاة ماأ
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القااوانيأ المقارنااة 2مهمااة المصااالحة إلااى هيئااات متعاادد بااالنظر إلااى رقعااة
النااع فإذا كان اللاالف يشامل أكثار ماأ مقاولاة فاإن محاولاة التصاالم أماام
المناادو اإلقليمااي المكلااف بالشااغل أمااا إذا كااان النااااع يشاامل مقاولااة واحااد
فإن محاولة التصالم ت را أمام العون 3المكلف بتهتيش الشغل.
بالنسبة لنااعات الشاغل ال ماعياة فاإن ظهيار  19ينااير  1946الملغاى
الماانظ لمسااطر المصااالحة والتحكااي ال يسااند لعااون تهتاايش الشااغل مهمااة
المصااالحة بالنساابة للنااعااات ال ماعيااة لكااأ الواق ا العملااي أبااان عااأ ماادا
مساهمة تدخل مهتش الشغل في التقليال ماأ عادد النااعاات ال ماعياة والحاد
مااأ إغااال الم،سسااات 4وكااذا توقيااف اإلناارابات 5التااي ال تلاادم االقتصاااد
الوطني.6
فالنااعات ال ماعية هي كل اللالفات النااائة بسابب الشاغل والتاي يكاون
أحد أطرافها مشغل واحد أو عاد مشاغليأ يكاون هادفها الادفاع عاأ مصاالم
المشغل أو المشغليأ أو المنظمة للمشغليأ المعنييأ 7وتعتبر نااعاات الشاغل
ال ماعيااة مااأ أصااعب النااعااات التااي تعرفهااا عالقااات الشااغل األماار الااذي
يهاارا التعاماال معهااا بحااذر ومرونااة تهاديااا لمااا يمكااأ أن يترتااب عنهااا مااأ
انعكاسات سلبية على أطراف العالقاة اإلنتاجياة 8فهاي نتي اة حتمياة لتعاارا
المصاااالم بااايأ األجااارا الاااذيأ يرباااون فاااي تحقياااب مطاااالبه والااادفاع عنهاااا
 2كما هو الحال بالنسبة للمشرع الفرنسي والتونسي.
 3إن استعمال المشرع لكلمة عون لقيت انتقادا كبيرا من طرف بعض الفقه علىى اعتبىار أن اسىتعماله لهىا فىد يفهىم منهىا أنىه مسى ر مىن طىرف جهىة
أ رى أثناء مزاولته مهامه والحال أنه يعد إطاراً فاعال في عالفة الشغل.
 4أحجم المشرع المغربي عن إعطاء تعريف إلغالق المؤسسة فاسحا المجال للفقه الذي ذهب بعضه العتباره بأنه إجراء يت ذه المشغل نتيجة ىالف
جماعي ويمتنع عن فتح مؤسسته في وجه العمال ويتملص من أداء األجر
 5نشير أن المشرع المغربي أحجم عن تعريف اإلضراب وهذا ما نلمسه من الل كافة الدساتير المغربية ،فيما يذهب بعض الفقه لتعريفه بأنه “الترك
المؤفت للشغل في المؤسسة المعنية والمنفذ سلميا عن مجموعة من ثالثة عمال على األفل ،تمثل  %60مىن العمىال بالمؤسسىة فصىد دعىم أو الىدفاع
عن مصالحهم االفتصادية أو االجتماعية المشتركة”
 6جليلة البحري  :عمل مفتش الشىغل بىين الىنص القىانوني والوافىع العملىي ،ر سىالة لنيىل دبلىوم الماسىتر ،جامعىة محمىد ال ىامو س السويسىي ،السىنة
الجامعية :يوليوز  ،2010ص 24
 7أحمد تويو '' ،دور مفتشية الشغل في الحد من نزاعات الشغل '' بحث لنيل دبلوم الماستر ،شعبة القانون ال اص ،مسلك ماستر القضاء والتحكيم،
كلية العلوم القانونية واالفتصادية واالجتماعية وجدة.
 8ليلى بل العافية ،جانب المرونة في عالفات الشغل وفق مدونة الشغل ،بحث لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة فىي القىانون ال ىاص وحىدة التكىوين
والبحث في فانون المقاولة ،جامعة محمد ال امو أكدال السنة الجامعية  ،2008/2007ص 100
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والمشغل الذي يطمم إلى المحافظة على دوره القياادي فاي تسايير الم،سساة
.
ماااأ هناااا أناااحى تااادخل جهااااز مهاااتش الشاااغل فاااي النااعاااات ال ماعياااة
منصوص عليل بمقتاى مدونة الشغل.
9

يكتسااي تعريااف نااعااات الشااغل ال ماعيااة أهميااة كباارا لكوناال ماارتب
بأنماط وآليات فض النااعاات وال يكهاي كاون الناااع جماعياا إال اذا اسات م
ارطيأ أساساييأ ويتعلاب األمار بموناوع الناااع وأطرافال فاإذا كاان الهقال
في جمهوره يتهب علاى أن الناااع ال مااعي هاو ذلاك الاذي ي ما بايأ مشاغل
واحاد أو م موعااة مااأ المشااغليأ مااأ جهاة وباايأ أجاارا أو فريااب ماانه مااأ
جهة ثانياة فاإن هاذا اإلجمااع اليحسا ال ادل حاول ماا إذا كاان جاناب األجارا
ي ااب أن ي كااون منظمااا قانونيااا أم يكهااي أن يكااون منظمااا تنظيمااا فعليااا فق ا
وبمعنى آخار اختلاف الهقال حاول ماا إذا كاان ي اب اناامام األجارا إلاى نقاباة
مهنية حتى يكونو طرفا في النااع ال ماعي أو أن هذا الشرط غير ناروري
النها صهة ال ماعي على ماقد يثار بينه وبيأ مشغليه مأ نااعات.
فإذا كان تدخل مهتش الشغل في حل خالفات الشغل الهردية فعاال رغا
عاادم وجااود نااو تشااريعي يلولاال ذلااك وكااذا االنتقااادات الموجهااة فااي هااذا
اإلطاااار فاااإن فشااال الطااار القانونياااة التقليدياااة لتساااوية النااعاااات الشاااغل
ال ماعيااة وعاادم ن اعتهاااا دفاا بالهرقاااا االجتماااعييأ إلاااى اعتماااد وساااارل
بديلااة آخااذيأ بعاايأ االعتبااار الظااروف االقتصااادية واالجتماعيااة والمعطيااات
االجتماعية للسماح بتدخل مهتشية الشغل مر ثانية لتسوية هذه النااعات.10
 9بدر الصيلي ،مفتشية الشغل بين المرافبة والمصالحة ،ص 76
 10صباح كوتو  ،مفتشية الشغل ودورها في ضمان الحماية العمالية ،أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق وحدة البحث والتكوين في فانون األعمال ،
جامعة الحسن الثاني عين الشق ،كلية العلوم القانونية واإلفتصادية واإلجتماعية الدار البيضاء موسم  ،2004/2003ص 262
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ومأ مبررات تدخل مهتشاية الشاغل بحياث لا يلاول لال المشارع أي دور
لتسوية خالفات الشغل ال ماعية مأ مبرراتل فارا الواقا لهاذا التادخل ماأ
خاااااالل الممارساااااة اليومياااااة لعملياااااة المراقباااااة كماااااا فاااااي نااعاااااات الشاااااغل
الهردية بحيث يلعب مهتش الشغل دورا هاما فاي تساوية النااعاات ال ماعياة
مأ خالل العمل على تقار وجهات النظر وذلاك بونا حاد لللاالف أو علاى
األقال إي ااد نااوع ماأ الرناى فيمااا يتعلاب بابعض نقا اللاالف 11باالنظر إلااى
اللصاااارو التاااي يتمياااا بهاااا مهتشاااو الشاااغل واحتكااااكه الياااومي بااااألجرا
ومشاكله وهذا ما ي،هله أكثر للوقوف على ماهية النااع.12
هكااذا وانطالقااا مااأ مقتااايات الماااد  551مااأ مدونااة الشااغل فااإن كاال
خااالف باايأ الشااغل مااأ اااأنل أن ياا،دي إلااى نااااع جماااعي يكااون مونااوع
محاولة للتصالم تت حسب ح ومستوا الناااع ال مااعي إماا أماام العاون
المكلاااف بتهتااايش الشاااغل أو أماااام المنااادو المكلاااف بالشاااغل لااادا العمالاااة أو
اإلقلي أو أمام الل ناة اإلقليمياة للبحاث والمصاالحة أو أماام الل ناة الوطنياة
للبحث والمصالحة.
ويمكأ القول أن مهتشي الشغل قد ن حاوا نسابيا فاي تلهياف العاب
عأ القاا وذلك بحل النااع قبل أخاذه أااكال أخارا وكاذا قدرتال علاى ثناي
األطراف عأ الدخول في نااعات الشغل الهردية بل حتاى فاي نااعاات الشاغل
ال ماعية التي صاار أعاوان التهتايش يعتبارون تادخله لتهاديهاا أو حلهاا عناد
نشوبها مأ االختصاصات ال وهرية في وظيهاته وإن كاان ذلاك بادون ساند
قانوني.
وقااد جاارت العاااد وكمااا هااو الحااال بالنساابة للالفااات الشااغل الهرديااة أن
تعااارا كااال النااعاااات ال ماعياااة علاااى مهتشاااية الشاااغل باااالرغ ماااأ عااادم
 11محمد سعيد بناني ،اإلعفاءات االفتصادية ووسائل االبراء المجلة المغربية للقانون االجتماعي ص.68
 12صباح كوتو  ،مفتشية الشغل ودورها في ضمان الحماية العمالية ،أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق وحدة البحث والتكوين في فىانون األعمىال ،
جامعة الحسن الثاني عين الشق ،كلية العلوم القانونية واإلفتصادية واإلجتماعية الدار البيضاء موسم  ،2004/2003ص 273
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اختصاصااها إمااا بطلااب مااأ مناادوبي العمااال أو النقابااات أو بطلااب مااأ أربااا
العمل.13

المطلب الثاني  :فعالية تدخل مفتش
الشغل في حل النزاعات الجماعية.
تعتبر تساوية النااعاات المهنياة علاى ياد مهتشاية الشاغل ماأ المواناي
التي أثارت وما تاال تثير جادال ونقاااا دون التوصال إلاى الحسا نهارياا بايأ
مساندي ومعارني فكر قيام هذا العون بدور المصالحة.14
فبلصااوص فعاليااة مهتشااية الشااغل فااي هااذا اإلت اااه سنلصااو النقطااة
األولااى المتمثلااة فااي الهعاليااة مااأ خااالل خصوصاايات مهتشااية الشااغل الهقاار
األولى) بنما
نشير لهعالية مهتشية الشغل مأ خالل اإلحصاريات الرسمية الهقر الثانية).
الفقرة األولى :الفعالية من الل صوصيات مفتشية الشغل.

يلعب مهتش الشاغل دورا مهماا فاي تساوية نااعاات الشاغل ال ماعياة ماأ
خاالل العماال علاى إي اااد تقاار لوجهااات النظار وذلااك بونا حااد لللااالف أو
على األقل إي اد نوع مأ الرنى فيما يتعلب ببعض نقا اللاالف باالنظر إلاى
اللصاااارو التاااي يتمياااا بهاااا مهتشاااوا الشاااغل واحتكااااكه الياااومي بااااألجرا

 13صباح كوتو  ،مفتشية الشغل ودورها في ضمان الحماية العمالية ،أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق وحدة البحث والتكوين في فىانون األعمىال ،
جامعة الحسن الثاني عين ال شق ،كلية العلوم القانونية واإلفتصادية واإلجتماعية الدار البيضاء موسم  ،2004/2003ص273
 14أحمىد تىويو '' ،دور مفتشىية الشىغل فىي الحىد مىن نزاعىات الشىغل '' بحىث لنيىل دبلىوم الماسىتر ،شىعبة القىانون ال ىاص ،مسىلك ماسىتر القضىاء
والتحكيم ،كلية العلوم القانونية واالفتصادية واالجتماعية وجدة ،السنة الجامعية  . 2009-2008ص 47
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ومشاااكله وهااذا مااا ياا،هله أكثاار للوقااوف علااى ماهيااة النااااع وحقيقتاال
وبالتالي محاولة التوصيل إلى جانب األطراف إلي اد حل للنااع المطروح.15
وتبااارز أهمياااة الااادور الاااذي تقاااوم بااال مهتشاااية الشاااغل ماااأ خاااالل ل اااو
األطااراف إليهااا خاصااة وان المصااالحة التااي تاات أمامهااا تبقااى بعيااد عااأ أيااة
اكليات أو مسااطر خاناعة لقاوانيأ معيناة لاذلك فااألطراف يحباذون االبتعااد
عأ كل ماا هاو إداري ومقانأ بحياث يمكاأ أن يهارا علايه حلاوال ال تناساب
مطالبه فالمهتش حيأ يقوم بدور المصالحة يقاوم بال انطالقاا ماأ الما،هالت
التااي اكتساابها مااأ ممارس اتل اليوميااة لساالطاتل ومااأ ت ااار المهتشاايأ الااذيأ
سبقوه في ممارسته لهذه الوظيهة حتى أصبحت عرفا بيانه فوجاوده داخال
الصاااراع الياااومي ألطاااراف العالقاااة الشاااغلية ي علااال ذو كهاااا وقااادر علاااى
التوصاال إلااى حقيقااة النااااع والحلااول الممكنااة سااوا لحلاال أو لتهادياال إذ مااا
عرا عليل النااع قبل اندالعل.16
ومما ياكي هذا الدور الهعال لمهتش الشغل تواجاده باساتمرار رهاأ إااار
األطراف وإمكانية اإلتصال بل بكيهية مباار وسريعة إنافة إلى الثقاة التاي
ياعها فيل األطراف انطالقا مأ واجب الحياد واإلستقالل وكذا المحافظة علاى
أسرار المهنة فالمالح أن أربا العمال يهاالون الل او إلاى مهاتش الشاغل
حهاظاا علاى ساامعة م،سسااته وأسارارها ومناقشااة مشااكله ونااعااته ما
أجراره في إطار مأ السرية والكتمان.17
الفقرة الثانية :الفعالية من الل اإلحصائيات الرسمية.

 15صباح كوتو  ،مفتشية الشغل ودورها في ضمان الحماية العمالية ،أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق وحدة البحث والتكوين في فانون األعمال ،
جامعة الحسن الثاني عين الشق ،كلية العلوم القانونية واإلفتصادية واإلجتماعية الدار البيضاء موسم  ،2004/2003ص273
 16صباح كوتو  ،مفتشية الشغل ودورها في ضمان الحماية العمالية ،أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق وحدة البحث والتكوين في فانون األعمال ،
جامعة الحسن الثاني عين الشق ،كلية العلوم القانونية واإلفتصادية واإلجتماعية الدار البيضاء موسم  ،2004/2003ص274
 17صباح كوتو  ،مفتشية الشغل ودورها في ضمان الحماية العمالية ،أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق وحدة البحث والتكوين في فانون األعمال ،
جامعة الحسن الثاني عين الشق ،كلية العلوم القانونية واإلفتصادية واإلجتماعية الدار البيضاء موسم  ،2004/2003ص274
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مفتشية الشغل ،دورها في فض منازعات الشغل

إن دور جهاااز تهتاايش الشااغل فااي الحهاااظ علااى الساال اإلجتماااعي وفااي
إقاارار الحقااو األساسااية لااآلالف مااأ العمااال مااأ ناامان اجتماااعي وبطاقااات
الشغل وأجور ووسارل الوقاية والساالمة دور مها لكنال م هاول لادا الارأي
العااام فنساابة اإلناارابات التااي ياات تهاديهااا عااأ طريااب تاادخل جهاااز التهتاايش
تت ااااوز بكثيااار تلاااك التاااي يااات خوناااها ليسااااه باااذلك فاااي تحقياااب التاااوازن
اإلجتماعيأ وتطوير القانون اللاص بتشري الشغل حيث يتمكأ وبن اح ماأ
تدبير وحل ثلثي النااعاات ال ماعياة المسا لة سالميا دون ل او العماال إلاى
ااااأ اإلنااارا عاااأ العمااال وعليااال فإنااال خاااالل التساااعينات يمكاااأ تسااا يل
اإلحصاريات التالية:
18
)1990-2000

النااعات اإلجمالية
اإلنرابات
الم تنبة
اإلنرابات
المس لة

العدد
اإلجمالي
للنااعات
15093

العدد
اإلجمالي
للعمال
1331473

-

10983

781132

-

998

4056

550341

323274

368

العمال
الماربون

المعدل السنوي
للنااعات

فالمارة

1367

73
27

يتااام مااأ خااالل هااذا ال اادول أناال تماات تسااوية نساابة  73فالمارااة مااأ
النااعات التي ل تتحول إلى اإلنرا في حيأ أن النااعات التي وصالت إلاى
التوقف عأ العمل بلغت فق  27فالمارة.19

 18صباح كوتو  ،مفتشية الشغل ودورها في ضمان الحماية العمالية ،أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق وحدة البحث والتكوين في فانون األعمال ،
جامعة الحسن الثاني عين الشق ،كلية العلوم القانونية واإلفتصادية واإلجتماعية الدار البيضاء موسم  ،2004/2003ص278
 19محمد معن ،مفتشية الشغل بين مطرفة تحديات العولمة وسندان منهجية التهميش نشرة اتصال  .عدد  9مارو  2001ص 8
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وقااد أكااد وزياار التشااغيل بلصااوص النااعااات ال ماعيااة اا ...أوناام
خالل جلسة األسئلة الشههية بم لع المستشااريأ عشاية ياوم الثالثاا فااتم
دجنبر 2020أنال تا تهاادي  1525إنارابا فاي  1300م،سساة التاي يشاتغل
بها ماا م موعال  160122أجيارا ماايها أنال تا خاالل الثالثاة أااهر األولاى
مأ سنة  2020إبرام  06اتهاقيات جماعية للشغلاا.20
إن ما ينبغي التأكيد عليل هو أن مهتش الشغل لعب دورا مهما وإي ابيا في
استقرار السل اإلجتماعي وتطوير التنمية اإلقتصادية ونمان استمرارية
المقاولة حيث كان يقوم بمهمة المصالحة عرفيا ودون أي سند قانوني إلى
أن جا ت مدونة الشغل ونصت صراحة على ذلك .لذلك حاولنا في هذا البحث
المتوان أن نحي علما جمي ال وانب اإلاكالية في هذا المونوع مبينيأ
الدور الهام لمهتش الشغل في فض النااعات الناائة عأ عقود الشغل.

 20تصريح وزير التشغيل الل جلسة األسئلة الشفهية بمجلو المستشارين ،عشية يوم الثالثاء فاتح دجنبر2020
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