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 كلمة شكر.

 

 قبل كل شيء الحمد و الشكر هلل عز وجل الذي وفقني على إنجاز و إتمام هذا البحث.

فال يسعني في هذا المقام إال أن أتقدم بأسمى عبارات الشكر و التقدير ألستاذي أما بعد، 

الفاضل،" األستاذ الدكتور بن عزوز بن صابر" لتفضله بقبول اإلشراف على هذه الرسالة، 

وفي تقديم المساعدة و النصح و اإلرشاد في مراحل إعداد هذا البحث، فله مني جزيل الشكر 

 تقدير.و فائق اإلحترام و ال

كما أتقدم بخالص عبارات الشكر و التقدير إلى األساتذة األفاضل، الذين تفضلوا باإلطالع 

 على هذه الرسالة وقبولهم مناقشتها، فجزاهم هللا خير الثواب.

كما أتقدم كذلك بالشكر لكل عمال مكتبة جامعة مستغانم، و كل موظفي المفتشية الوالئية 

 لذكر: حمادي ناصر، قادوم محمد صغير وعيسات حنان.للعمل لوالية بجاية و أخص با

 لكل من ساعدني في إعداد هذه الرسالة من قريب أو من بعيد.

 فلهم مني أخلص عبارات اإلحترام و التقدير.

 

 

 

 

 مزناد صبرينة.

 

 

 

 

 



 

 اإلهداء.

 إلى روح والدي العزيز تغمده هللا برحمته الواسعة.

 عمرها.إلى أمي الغالية أطال هللا في 

إلى جميع إخوتي و أخواتي حفظهم هللا لي خير سند، إلى أبنائهم لينا، أنس،آدم، يونس، إيمان، 

 بالل، نهال، أحمد، فلهم مني قبالتي.

 إلى كل من تربطني بهم صلة رحم.

 مالئي و زميالتي، مع خالص المحبة، خاصة يونس حميداش.إلى كل ز

 مريم كركور.إنجاز هذا البحث، و بصفة خاصة إلى كل من مدى لي يد العون و ساندني في 

 إلى كل هؤالء أهدي هذا العمل المتواضع.

 

 

 مزناد صبرينة.
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 .ـدمـــــــةــــــمقال

ومل تعرف تنظيمات خاصة هبا، ، كانت العالقة القانونية بني العامل وصاحب العمل غائبة متاما يف القدمي 
حيث كانت جمرد عالقة عبودية، أين كان يعمل العبد لسيده، وخيضع له خضوعا تاما، وظلت هذه العالقة إىل 

وإن بقيت  رج عالقة العمل من العبوديةأت ختجميء اإلسالم الذي شرع ملختلف أوجه احلياة االجتماعية، حيث بد
 .(1)غري خاضعة لتشريع وضعي ليضمن احلقوق األساسية للعامل من املفهوم الدميقراطي املعاصر

حتوالت جذرية يف جمال عالقات العمل، لتقيم نظاما سياسيا وقانونيا قائما  1789أحدثت الثورة الفرنسية 
ألهنا اعتربت مثل هذا التدخل تقرير  ؛تدخل الدولة يف تنظيم عالقات العملعلى احلرية املطلقة، مما أدى إىل عدم 

 ، حيث كرست هذه الثورة مبدأ سلطان اإلرادة انطالقا من املبدأ(2)االمتياز ينحاز ألحد األطراف دون اآلخر
وإعالن مبدأ حرية العمل مبوجب نص  Allardeمبوجب قانون  ائف احلرفيةو العام للحرية، إذ ألغت نظام الط

أو يف ممارسة أي نشاط مهين يراه  ،اليت تقرر "لكل شخص مطلق احلرية يف القيام بأي عمل جتاري 07املادة 
وااللتزام باللوائح اليت تصدرها اجلهات  ،وال يلتزم يف مقابل ذلك إال بأداء الرسوم املقررة مبزاولة املهنة ،مناسبا له

، ومنع قيام التكتالت العمالية والتجمعات حىت ال تشكل هذه األخرية قوة ضغط (3)ممارسة املهنة" املعنية خبصوص
الذي جاء يف نص املادة األوىل  Le Chapelierختل مببدأ املنافسة احلرة يف سوق العمل، وذلك مبوجب قانون 

لذلك  ،عليها الدستور الفرنسي منه على "أّن القضاء على كل جتمع مهين أو طائفي هو أحد األسس اليت يقوم
، إاّل أّن اعتماد مبدأ "حيظر إعادة تكوين التجمعات حتت أي شكل من األشكال ألّي سبب من األسباب

سلطان اإلرادة وظهور الصناعات الكبرية واآلالت عرض ذلك العمال إىل خماطر كإصابات العمل واألمراض 
أدى إىل إجحاف   ،ت العمل، وعدم توفر شروط وظروف العملاملهنية، فضال عن قلة األجور وعدم حتديد ساعا

كبري يف حقوق العمال وتدهور حالتهم االجتماعية، ساعد كل ذلك على خلق اجلو املالئم لتجمع العمال 

                                                           
 .16، ص2015جورج سعد، قانون العمل، منشورات احلليب احلقوقية، بريوت، (1)
 .09، ص1989، 1988، 1987( لسنة 71يوسف إلياس، الوجيز يف شرح قانون العمل رقم ) (2)

(3) Art 07 de la loi 02-17 mars 1971 portant suppression de tout les droit d’aides de toutes 
les maitrises et jurandes et établissement des droits  de partante :A compter du 1er avril 
prochain, il sera libre a toutes personnes de faire tel négoce ou d’exercer tell profession , 
art ou métier qu’elle trouvera bon ; mais elle sera tenue de se pouvoir auparavant d’une 
patente, d’en acquitter le prix suivant les taux ci-après déterminés et de se confirmer aux 
règlements de police qui sont ou pourront être faits.     
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للمطالبة بتحقيق أوضاعهم عن طريق اإلضرابات، كل هذه الظروف كانت الدافع املباشر لتدخل الدولة لتنظيم 
، حيث نادى بعض االقتصاديني بضرورة تدخل الدولة يف تنظيم اإلنتاج (1)مال وأصحاب العملالعالقات بني الع

واحلياة االقتصادية على وجه يكفل مصلحة األطراف بني صاحب العمل والعامل من الناحية االجتماعية 
سؤولية أصحاب العمل فبدأت التشريعات االجتماعية بالصدور يف أملانيا واجنلرتا وفرنسا، خبصوص م ،واالقتصادية

وصدرت دساتري  ،يف التعويض عن إصابات العمل واألمراض املهنية والتنظيم النقايب للعمال والتأمينات االجتماعية
 (2)ما بعد احلرب العاملية الثانية متضمنة عددا من احلقوق االقتصادية واالجتماعية للعمال.

منع تشغيل األطفال ليال كما حدد السن  الذي 1841مارس 22صدر أول قانون اجتماعي فرنسي يف 
( ساعات بالنسبة 08وساعات العمل، فبالنسبة للسن فهو مثانية سنوات، أما ساعات العمل اليومية فهي مثانية )

 16إىل  12ساعة بالنسبة ملن ترتاوح أعمارهم ما بني  12سنة، و 12إىل  08للذين ترتاوح أعمارهم من 
در قانون متعلق بالنقابات املهنية حيث مسح لكل من أرباب العمل والعمال أص 1884مارس  21، ويف (3)سنة

حيث قامت النقابات العمالية حسب إحصائيات  ،اإلجراء بتشكيل نقابات عمالية بكل حرية يف مجيع املهن
اتفاقية سنة 76، و1893اتفاقية مجاعية سنة  34الديوان الوطين للعمل بإبرام عدة اتفاقيات حيث بلغت 

.ابتداءا من هذه املرحلة صدرت قوانني أخرى تنظم (4)وهي يف تزايد مستمر 1905اتفاقية سنة  113، و0019
عرتف املشرع الفرنسي بعطلة إلق باملدة القانونية للعمل، أين املتع 1896جويلية  13عالقات العمل منها قانون 

مان االجتماعي الذي ألزم أصحاب املتعلق بالض 1898أفريل  15أسبوعية حددت يوم األحد، كذلك قانون 
 20أصدرت جمموعة من القوانني منها قانون  1936، ويف سنة (5)العمل على ضمان العمال ضد حوادث العمل

مت تقليص املدة األسبوعية يف السنة مدفوعة األجر، و  ي اعرتف لكل العمال بعطلة أسبوعنيالذ 1936جوان 
الذي قضى بإلزامية إجراء املصاحلة والتحكيم من  1936ديسمرب  31ساعة، كما أصدر قانون  40ىل إللعمل 

تضمن الدستور الفرنسي على أهم احلقوق الفردية  1946أجل تسوية النزاعات اجلماعية للعمل، ويف سنة 
                                                           

 .24،ص2011غالب علي الداودي، شرح قانون العمل، دراسة مقارنة ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان،  (1)
 .25نفس املرجع، ص (2)
 . 01،ص2011-2010والتشريع اجلزائري، شهادة ماجستري، تلمسان، طهري عبد الرحيم، احلق يف العمل بني املواثيق الدولية  (3)
،مدخل إىل قانون العمل اجلزائري، دار اخللدونية للنشر والتوزيع، اجلزائر، 01بن عزوز بن صابر، الوجيز يف شرح قانون العمل اجلزائري،ك (4)

 .15، ص2010
، انظر يف هذا الصدد 1824ون عام دارها أول قانباحلق النقايب من خالل إصوىل اليت اعرتفت ألدر اإلشارة إليه أن إجنلرتا هي اما جت -

 .19، ص1976، النقابات، دار الفكر العريب، القاهرة، 01أمحد حسني الربعي، عالقات العمل اجلماعية، ج
 .12طهري عبد الرحيم، املرجع السابق، ص (5)
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االجتماعية، كما تعّد سنة  منها احلق النقايب، اإلضراب، وكذلك احلق يف التأمينات ،واجلماعية للعمال األجراء
املتعلق باألجهزة  1982أكتوبر  28سنة ظهور جمموعة من القوانني االجتماعية منها القانون املؤرخ يف  1982

 23النظافة واألمن داخل املؤسسة يف  ،نوفمرب من نفس السنة 13األمنية للعمال، والتفاوض اجلماعي يف 
 (1).1982ديسمرب 

الل ما سبق يف تنظيم عالقات العمل إىل ظهور آفاق جديدة أمام قانون العمل، خأدى تدخل الدولة من  
ا يتهم فحسب، بل بإمكانه أن جيري عملية بتطوير محمقتصرا على حتسني أحوال العمال و ومل يعد عمل املشرع 

 (2)تميز به.احلياة االقتصادية لذلك بدأ الطابع التنظيمي لقانون العمل يدخل حمل طابع احلماية الذي كان ي

ويرجع ذلك إىل التغريات السياسية  ؛يتميز تشريع العمل اجلزائري كغريه من التشريعات يف تطوير سريع
واالجتماعية واالقتصادية اليت يعرفها اجملتمع اجلزائري، حيث مّر تشريع العمل اجلزائري مبراحل أين وجد عامل 

د ألدىن حقوقه وأدى فتقامل اجلزائري يف هذه املرحلة يالع الشغل قبل االستقالل باهليمنة االستعمارية، إذ كان
، وغداة 1956ذلك إىل القيام بالعديد من اإلضرابات اليت نتج عنها تأسيس االحتاد العام للعمال اجلزائريني 
حيث كانت  ،االستقالل أصبحت معظم أمالك األوروبيني ومؤسساهتم شاغرة فقام العمال بإدارهتا وتسيريها

ويف هذا اإلطار صدرت بعض النصوص القانونية  ،تنظيم عالقات العمل يف وضع يتسم بغياب التشريعات الوطنية
واملرسوم رقم  ،املتعلق بتسيري ومحاية األمالك الشاغرة 1962أوت  24املؤرخ يف  20-62األمر  :والتنظيمية منها

، كما صدر (3)لتسيري يف املؤسسات الصناعية الشاغرةاملتعلق بلجان ا 1962نوفمرب  23املؤرخ يف  62-38
حيث مدد بتطبيق التشريعات الفرنسية إىل ما بعد االستقالل مبا فيها قوانني العمل  1962ديسمرب  31قانون 

حيث قامت  ،إال اليت تتعارض مع السيادة الوطنية، إال أن حاولت الدولة بإجياد بدائل للتشريعات العمل الفرنسية
الذي مت من خالله إدماج عالقات العمل  1966جوان  02املؤرخ يف  133-66لصدد إصدار األمر رقم هبذا ا

ائريني من حيث كون ، إال أن هذا الدمج أصطدم مبقاومة اإلحتاد العام للعمال اجلز (4)ضمن نطاق الوظيفة العمومية
هميش دور النقابة يف توجيه وتأطري عالقة العمل، أما املسريون العموميني فاعتربوا أن هذا القانون قد يهذا القانون 

يعطل السري احلسن للشركات الوطنية على أساس معايري القانون اإلداري يف حاجة إىل املرونة، إال أن املربر 

                                                           
 .1817،ص ري، املرجع السابق، صبن عزوز بن صابر، الوجيز يف شرح قانون العمل اجلزائ (1)
 .25غالب علي الداودي، املرجع السابق، ص (2)
 .19بن عزوز بن صابر، الوجيز يف شرح قانون العمل اجلزائري، املرجع السابق، ص (3)
 .1966جوان  8 مؤرخة يف 46، يتضمن القانون األساسي العام للوظيفة العمومية،ج ر عدد 1966جوان  2املؤرخ يف  66/133األمر رقم ( 4)
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غري صاحل املوظفني يف واليت كانت  ،يف األجر احلقيقي للوقوف ضد هذا اإلدماج يتعلق يف الواقع بإشكالية املساواة
العموميني باملقارنة مع أجور القطاع العام االقتصادي، وبذلك تندرج هذه املقاومات ضمن منظور الصراع على 

حماولة التنسيق ما بني  ، ونتج عن هذا الصراعالقات العملنازع حول كيفيات تنظيم عاالمتيازات أكثر من الت
-66مبقتضى األمر  (1)كيز على توحيد نظام احلماية االجتماعية على كافة العمال واملوظفنيالقطاعات مع الرت 

 (2)املتعلق بالتعويض عن حوادث العمل واألمراض املهنية. 1966جوان  21املؤرخ يف  183

الذي ( 3)املتعلق بالتسيري االشرتاكي للمؤسسات 1971نوفمرب 16املؤرخ يف  74-71يعترب األمر رقم 
ترب أول قانون العمل أين أعطى احلق للعمال يف املشاركة يف تسيري املؤسسة انطالقا من مبدأ امللكية العامة يع

من هذا األمر اليت تقضي: "عمال  07حيث أصبح منتجا ومسريا وهذا مبقتضى نص املادة  ،لوسائل اإلنتاج
 املؤسسات االشرتاكية هم منتجون يتحملون مسؤولية تسيري املؤسسة".

املتعلق بعالقات العمل يف  75-71لتنظيم عالقات العمل يف القطاع اخلاص أصدر يف نفس السنة األمر 
، حيث كان يهدف إىل محاية األجراء من كل أنواع االستغالل الذي قد حيدث بسبب تبعيتهم (4)القطاع اخلاص

يكون منعدما لتعارضه مع التوجه  دطاع اخلاص، إال أن هذا األخري كااالقتصادية ألصحاب العمل يف الق
 (5)االشرتاكي الذي تبنته اجلزائر خالل هذه املرحلة.

املتعلق بالشروط العامة لعالقات العمل يف  1975أفريل  29املؤرخ يف  31-75كما صدر األمر رقم   
خدام أين تطرق ، حيث تضمن عالقات العمل الفردية واجلماعية، التكوين املهين و تنظيم االست(6)القطاع اخلاص

                                                           
 عجة اجلياليل، الوجيز يف قانون العمل واحلماية االجتماعية،" النظرية العامة للقانون االجتماعي يف اجلزائر"، دار اخللدونية للنشر و (1)

 .21 ،20ص ، ص2005التوزيع، اجلزائر، 
لسنة  45ألمراض املهنية، ج ر عدد ملتعلق بالتعويض عن حوادث العمل وا 1966جوان  21املؤرخ يف  183-66األمر رقم  (2)

1966. 
ديسمرب  13املؤرخة يف  101ري االشرتاكي للمؤسسات، ج ر عدد املتعلق بالتسي 1974نوفمرب 16املؤرخ يف  74-71األمر رقم  (3)

1971. 
 13مؤرخة يف  101عدد ، ج ر ل يف القطاع اخلاص.اعماجلماعية لل عالقات التعلق بي1975نوفمرب  16املؤرخ يف  75-71أمر رقم  (4)

 .1971ديسمرب 
 .20،21بن عزوز بن صابر، الوجيز يف شرح قانون العمل، املرجع السابق، ص (5)
لسنة  39املتعلق بالشروط العامة لعالقات العمل يف القطاع اخلاص، ج ر عدد  1975أفريل  29املؤرخ يف  31-75األمر رقم  (6)

1975. 
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العمل، العمل الليلي، الراحة األسبوعية،  مّدةالعاملة األجنبية، شروط العمل، إىل القواعد املتعلقة بتشغيل اليد 
 العطلة السنوية، القواعد املتعلقة بالوقاية الصحية واألمن وطب العمل، وأخريا تسوية النزاعات اجلماعية.

ت مفتشية العمل والشؤون االجتماعية اليت تضمنت املتعلق باختصاصا 33-75جاء األمر رقم 
اختصاصات مفتشية العمل، والقطاعات غري اخلاضعة الختصاصات مفتشية العمل والشؤون االجتماعية، ومن 

 ،أهم الصالحيات اليت منحت هلا هي مراقبة مدى تنفيذ األحكام التشريعية والتنظيمية املتعلقة بعالقات العمل
 (1)حالة النزاع الفردي واجلماعي. وإجراء املصاحلة يف

الذي جاء تكريسا للمبادئ الواردة  (2)املتضمن القانون األساسي العام للعامل 12-78يعترب القانون رقم 
أهم تشريعات العمل يف ظل النظام الالئحي، فقد تضمنت مبادئ عامة متعلقة  1976يف امليثاق الوطين ودستور 

ية أمهها: احلق يف اإلضراب يف القطاع اخلاص، وتطبيقا هلذا القانون أصدرت الدولة بعالقات العمل الفردية واجلماع
 :تناولت عدة مسائل منها 1990إىل  1978مرسوم خالل الفرتة املمتدة من  100قانون و  20أكثر من 

ومن األسباب اليت ، (3)جور والضمان االجتماعي والتكوين املهينألتنظيم ا ،القانونية للعمل، العطلةحتديد املدة 
واليت دفعت بالدولة  ،املتعلق بالقانون األساسي العام للعامل 12-78دفعت بالدولة إىل إصدار القانون رقم 

وأدت إىل انقسام الطبقة املأجورة ذات  ،تقنني عالقات العمل ظاهرة الفوضى اليت عمت نظام األجور والرواتب
ية، وفئة ذات أجر منخفض وتشمل أساسا موظفي ّ اإلدارات أجر مرتفع متثلت يف عمال املؤسسات االقتصاد

ملؤسسات ختلي بعض إطارات الوظيفة العامة عن مناصبهم وااللتحاق باجنم عن هذا االختالل يف  وقد ،العمومية
وهو ما تولد عنه تنافس حملي غري متكافئ بني مؤسسات الدولة املختلفة حول جذب العمال املؤهلني ،إلقتصاديةا

سباب ألللمؤسسة العمومية، ونظرا هلذه ا عدم استقرار العالقة االجتماعيةتنافس إلىرين أنذاك، وقد أدى هذا الالناد
القانون األساسي  هوشامل يضع حلول ألصل املشكلة و  قانون ارإصد حل هلذا اإلشكال سوىمل جتد الدولة 

إعادة تنظيم تشريع العمل وقد بدأت بدءا ب،خمتلفةمراحل زمنية الدولةيف والذي ظهر وكأنه جمهود  ،(4)العام للعامل
التنسيق  ثانياالتسيري االشرتاكي للمؤسسات، املتعلق ب 74-71أشغاهلا يف وقت مبكر متأثرة بأفكار األمر رقم 

للمؤسسات  النظام األساسيملؤسسات االقتصادية، وأخريا بني األجور وخاصة بني أجور املوظفني وأجور عمال ا

                                                           
 .1975لسنة  39ج ر عدد  أفريل، 29املؤرخ يف  املتعلق باختصاصات مفتشية العمل والشؤون االجتماعية، 33-75األمر رقم  (1)
 .1978أوت  08املؤرخة يف  32ج ر ،1978أوت  05املتضمن القانون األساسي العام للعامل، املؤرخ يف  12-78األمر رقم  (2)
 .16لسابق، صاعجة اجلياليل، املرجع  (3)
 .63، 62ص نفس املرجع، ص(4)
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املتعلق بالقانون األساسي النموذجي للمؤسسات العمومية  23-75ىل إصدار األمر رقم إلذي انتهى العمومية وا
وظهر ذلك من  ،مببدأين هامني: مبدأ الشمولية ومبدأ التوحيد 12-78، جاء القانون (1)ذات الطابع االقتصادي

ويف  ،خالل أحكامه اليت وسعت جمال تطبيقه ليشمل كافة العمال سواء يف القطاع اخلاص أو القطاع العام
املؤسسات االقتصادية أو يف املؤسسات واإلدارات العمومية، وتطبيقا ألحكامه الواردة صدرت قوانني ومراسيم 

، وبني هذا القانون (2)ت اجلماعية يف العمل وتسويتهااملتعلق بانتقاء اخلالفا 05-82قانون رقم  :نذكر منها
اإلجراءات املتبعة لتسوية النزاع اجلماعي يف املؤسسات االشرتاكية، وكذلك اإلجراءات املطبقة يف القطاع اخلاص، 

املتعلق بعالقات العمل  06-82وإجراءات املصاحلة املتبعة أمام مفتشية العمل، كذلك صدور قانون رقم 
كذلك   ،السالف الذكر 12-78، الذي جاء لبنّي كيفية تطبيق األحكام واملبادئ الواردة يف القانون (3)الفردية

و الذي  (4)املتعلق بالتأمينات االجتماعية 11-83صدرت قوانني متعلقة بالضمان االجتماعي منها القانون رقم 
املتعلق حبوادث العمل واألمراض  13-83 يغطي املخاطر املتعلقة باملرض والوالدة والعجز والوفاة القانون رقم

 (5)املهنية.

بإصالحات يف شىت امليادين السياسية واالقتصادية  1996املعدل واملتمم بدستور  1989جاء دستور 
واالجتماعية، ففيما يتعلق باإلصالحات السياسية كرست أحكامه مبدأ التعددية احلزبية بدل نظام احلزب الواحد، 

االقتصادي فانتقلت اجلزائر من النظام االقتصادي املوجه القائم على تدخل الدولة يف تنظيم عالقات أما يف اجملال 
، وحرية التجارة و الصناعة (6)العمل إىل اقتصاد السوق القائم على قانون العرض والطلب واملنافسة املشروعة

 .ر إليه أعاله " امللكية اخلاصة مضمونة"من الدستور املشا 52وتضيف املادة مضمونة و متارس يف إطار القانون، 

أما يف إطار عالقات العمل اعرتف الدستور اجلديد للعمال األجراء مبجموعة من احلقوق الفردية 
إىل جانب احلق  ،وعلى الدولة هتيئة شروط وظروف العمل املالئمة ،منها لكل مواطن احلق يف العمل ،واجلماعية

                                                           
، يتضمن القانون األساسي النموذجي للمؤسسات اإلشرتاكية ذات الطابع اإلقتصادي،ج 1975أفريل  29املؤرخ يف  23-75أمر رقم ( 1)

 .1975ماي 13مؤرخة يف  38ر عدد 
 16، مؤرخة يف 07، املتعلق بانتقاء اخلالفات اجلماعية يف العمل وتسويتها، ج ر عدد1982فرباير  13املؤرخ يف  05-82رقم  قانون (2)

 .1982فرباير 
 .1982لسنة  09املتعلق بعالقات العمل الفردية، ج ر عدد  1982فرباير  27املؤرخ يف  06-82قانون رقم  (3)
 .1983جويلية  05املؤرخة يف  28املتعلق بالتأمينات اإلجتماعية، ج ر عدد  1983جويلية  02املؤرخ يف  11-83قانون رقم  (4)
جويلية  05املؤرخة يف  28املتعلق حبوادث العمل واألمراض املهنية، ج ر عدد  1983جويلية  02املؤرخ يف  13-83قانون رقم  (5)

1983. 
 .27وجيز يف شرح قانون العمل اجلزائري، املرجع السابق، صبن عزوز بن صابر، ال (6)



7 
 

، كذلك (1)للعامل باحلق يف الرعاية الصحية واحلماية واألمن واحلق يف الراحةيف العمل اعرتف الدستور اجلديد 
احلق يف إنشاء املنظمات النقابية بعدما كان العمل النقايب حكرا على منظمة نقابية واحدة ممثلة يف اإلحتاد العام 

اليت تقضي "احلق النقايب معرتف به  1989من دستور  53للعمال اجلزائريني، وذلك وفقا ملا جاء يف نص املادة 
 (2)جلميع املواطنني"، كما اعرتف هلم باحلق يف اإلضراب.

واليت  ،تطبيقا للمبادئ الواردة يف الدستور اجلديد صدرت عدة تشريعات لتنظيم جمال عالقات العمل
، ومتاشيا للتوجه الليربايل (3)صادي للعملحاول املشرع من خالهلا املوازنة بني اجلانب االجتماعي واجلانب االقت

و وردت  ،(4)املتضمن عالقات العمل 11-90)الرأمسايل( القائم على حرية الصناعة والتجارة صدر القانون رقم 
من شأنه نصوص تنظيمية للتفصيل فيه وتعديله حىت يتكيف مع التطورات والتحوالت االقتصادية واالجتماعية 

 اليت شهدهتا اجلزائر.

يف ضوء التحوالت االقتصادية واالجتماعية اليت ألزمت الدولة بالتدخل يف عالقات العمل، ظهر قانون 
وجاء بعدة مبادئ أساسية تؤكد ذاتيته، ويعترب مبدأ ملكية العامل من أهم مبادئ قانون  ،العمل مبظهر جديد

العمل، إال بوجود رقابة فاعلة من  العمل، كما أن وجود قانون العمل كنصوص مكتوبة لن يصبح جديرا يف عالقة
إدارية تابعة للدولة تسمى أجهزة التفتيش  أجهزة، الذي تقوم به (5)قبل الدولة فظهر على اثر ذلك تفتيش العمل

العمل، مع حماولة حتقيق نوع من عالقات العمايل مهمتها السهر على تطبيق التشريعات واألنظمة اخلاصة ب
االهتمام بتفتيش العمل  جاء،التحوالت اليت شهدهتاعالقات العمل ومع التطورات و  االستقرار والتوازن يف جمال

واليت تؤكد على الدور األساسي  ،وانعكس ذلك يف اتفاقيات العمل الدولية والعربية ،على املستوى الدويل والعريب
( بشأن تفتيش العمل يف 81، فعلى املستوى الدويل أصدرت منظمة العمل الدولية اتفاقية رقم )(6)ملفتشية العمل

                                                           
 .27طهري عبد الرحيم، املرجع السابق، ص (1)
 .27بن عزوز بن صابر، الوجيز يف شرح قانون العمل ، املرجع السابق، ص (2)
 .94ص،2006للكتاب، اجلزائر، ، دار الرحيانة 02هديف بشري، الوجيز يف شرح قانون العمل، عالقات العمل الفردية واجلماعية، ط (3)
 .1990أفريل  25مؤرخة يف  17، املتعلق بعالقات العمل املعدل واملتمم ج ر عدد 1990أفريل  21املؤرخ يف  11-90قانون رقم  (4)
 . 20، ص2004علي فيصل علي، تفتيش العمل ودوره يف كفالة انقاذ تشريعات العمل، املكتب التنفيذي، البحرين،  (5)
، 2007، اجمللد أ، قسنطينة، ديسمرب 28منية، مفتشية العمل وأمهيتها يف جمال عالقات العمل، جملة العلوم اإلنسانية، العدد غريب (6)

 .175ص
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اليت قضت يف مادهتا األوىل بان تقيم كل دولة عضو يف منظمة العمل الدولية  ،(1)1947الصناعة والتجارة لسنة 
ما أضافت هذه االتفاقية يف املادة الثانية بأن ينطبق نظام كة،  نظاما لتفتيش العمل يف أماكن العمل الصناعي

الصناعية على كل أماكن العمل اليت يناط فيها مبفتشي العمل تنفيذ األحكام القانونية تفتيش العمل يف األماكن 
 املتعلقة بظروف العمل ومحاية العمال أثناء قيامهم بالعمل.

ل ( بشأن تفتيش العم19أما على صعيد الدول العربية فقد صدرت منظمة العمل العربية اتفاقية رقم )
ول أن تنظم تفتيش العمل من خالل القوانني واألنظمة يف مجيع لدا لزمتأاليت هي األخرى  ،(2)8199لسنة 

 قطاعات وأماكن العمل وهذا وفقا لنص املادة األوىل منها.

 ،(81)ة الدولية رقم التفاقييف ا إن املهمة األوىل اليت ختتص هبا أجهزة تفتيش العمل وفقا لألحكام الواردة
ك منحت ولتحقيق ذل ،تنظيمية( هي السهر على تطبيق األحكام التشريعية وال19وكذلك االتفاقية العربية رقم )

 هلا سلطات واسعة.

التزمت الدولة اجلزائرية مبعايري العمل الدولية والعربية بشأن تفتيش العمل، حيث أنشأت أجهزة ختتص هبذا 
حيث تقوم بالسهر على مراقبة تطبيق  ،يرتبط ميالدها مبيالد تشريع العملواليت  ،اجملال واملتمثلة يف مفتشية العمل

تشريع العمل، ألن النصوص التشريعية تبقى يف إطارها النظري وال حتقق الغاية من إصدارها إال إذا اقرتنت 
يا يف الذي أصبح يلعب دورا هاما وأساس ،ولتحقيق ذلك البد من إنشاء جهاز تفتيش العمل ،بالتطبيق الفعلي

، حيث تدعمت املنظومة التشريعية مبجموعة من اإلجراءات (3)حتقيق االستقرار والتوازن بني أطراف عالقة العمل
وتنصيب العمال وإجبارية  ،تتعلق بتدخل مفتشية العمل من أجل فرض الرقابة الكافية على إجراءات التشغيل

 10املؤرخ يف  17-04انني منها القانون رقم وذلك من خالل صدور قو  (4)االنتساب إىل الضمان االجتماعي
املتعلق بالتزامات املكلفني يف جمال الضمان االجتماعي، والقانون  14-83املعدل واملتمم للقانون  2004نوفمرب 

املتعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل والذي جاء ليزيل اإلشكال  2004ديسمرب  25املؤرخ يف  19-04رقم 

                                                           
 19. صادقت عليها اجلزائر يف 1947جوان جبنيف  19( بشأن تفتيش العمل يف الصناعة و التجارة، املنعقدة يف 81إتفاقية رقم )(1)

 .1962أكتوبر
 .1998مبدينة األقصر لسنة  9-2( بشأن تفتيش العمل، املنعقدة يف 19اإلتفاقية العربية رقم )( 2)
 .176، صالسابق املرجع غريب منية،(3)
 .2، ص2012-2011خنيش رابح، مفتشية العمل يف اجلزائر، التطور واآلفاق،  رسالة ماجستري، جامعة اجلزائر، ( 4)
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واملتعلق مبراقبة  1963لسنة  154-63لتدخل مفتشية العمل يف تطبيق أحكام املرسوم رقم القائم بالنسبة 
 .(1)التشغيل وتنصيب العمال

املتعلق مبفتشية العمل املعدل 1990فرباير سنة  06املؤرخ يف  03-90يف نفس السياق صدر قانون 
الذي حدد مهام واختصاصات مفتشية العمل وصالحيات مفتش العمل، كما أعيد تنظيم مفتشية  (2)واملتمم

يتضمن تنظيم املفتشية  2005جانفي  06مؤرخ يف  05-05العمل من خالل صدور املرسوم التنفيذي رقم 
أجهزة تفتيش العمل  تطورت .، يبنّي تنظيم وسري املصاحل على املستوى املركزي والالمركزي(3)العامة للعمل وسريها

حني اهتمت  ،يف العامل عامة ويف اجلزائر خاصة مع تطور التشريع العمل إثر التحوالت االقتصادية اليت شهدهتا
 ،بالطبقة العاملة وحرصا على محايتها فقد مت إنشاء أجهزة تفتيش العمل مهمتها رقابة تطبيق أحكام تشريع العمل

 وبيئة املتعلقة بالعمللصحية واألمن، وكذا املتعلقة بتطبيق القوانني والتنظيمات السيما املتعلقة يف جمال الوقاية ا
تبعا  عموميةأجهزة تفتيش العمل تتمتع بال العمل، وتبعا لذلك فإن تفتيش العمل ذو أمهية كبرية اليت جتعل من

اسة اإلصالحية يف اجلزائر خلصوصية عالقة العمل، ونظرا هلذه األمهية فإّن اإلشكال املطروح ما مدى تأثري السي
السهر على احرتام تطبيق النصوص التشريعية  ا مدى جناعة هذا اجلهاز يفإجيابا على جهاز مفتشية العمل؟ وم

 ؟والتنظيمية اخلاصة بعالقات العمل الفردية واجلماعية

أين كانت الدراسة يف البداية  ،بغرض اإلجابة على هذه اإلشكالية مت تقسيم موضوع البحث إىل بابني
بالدخول إىل فكرة تفتيش العمل من خالل البحث يف نشأته من خالل التطرق إىل تطوره التارخيي على املستوى 
الدويل واإلقليمي بصفة عامة ويف اجلزائر بصفة خاصة، وتنظيمه من خالل التنظيم القانوين واإلداري ألجهزة 

 ،نتقل فيه إىل دراسة الوظائف اليت يقوم هبا  تفتيش العملنول، أما الباب الثاين الباب األ تفتيش العمل، وذلك يف
من خالل التطرق لألحكام القانونية املنظمة هلذه الوظائف، إال أن هذه األخرية تبقى عدمية الفائدة إن مل يقرر 

الوصفي من على املنهج  يف ذلكين داملشرع سلطات استثنائية يتمتع هبا مفتش العمل يف ممارسة مهامه، معتم
عند  التحليليخالل التطرق إىل النصوص التشريعية والتنظيمية وكذا أراء الفقهاء املتعلقة باملوضوع ، مث على املنهج 

                                                           
ديسمرب  26مؤرخة يف  83، يتعلق بتنصيب العمال و مراقبة الشغل، ج ر عدد 2004ديسمرب  25املؤرخ يف  19-04رقم  قانون (1)

2004. 
 .1990فرباير  7املؤرخة يف  6 دداملتعلق مبفتشية العمل املعدل و املتمم، ج ر ع 1990فرباير 6املؤرخ يف  03-90قانون ( 2)
 .2005لسنة  4، ج ر عدد م املفتشية العامة للعمل و سريهايتضمن تنظي 2005جانفي  6يف مؤرخ  05-05مرسوم تنفيذي رقم  ( 3)
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لسد الفراغ على مستوى التشريع الداخلي ، أو املنهج املقارن أحيانا مناقشة تلك النصوص وإبداء راينا فيها ، وعلى
 ملقارنة ملا هلا من تطابق مع الواقع املعاش .النتهاج التشريعات ا
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 الباب األول: نشأة و تنظيم تفتيش العمل.

يرتبط تشريع العمل بوجود رقابة العمل، الذي مل يبدأ االهتمام به إال منذ منتصف القرن التاسع عشرإثر 
و ما نتج عنها من أوضاع سيئة  ،بتنظيم عالقات العمل، و يرجع ذلك لعدم االهتمام (1)الثورة الصناعية يف أوروبا

لضروري تدخل الدولة من خالل وضع أجهزة مراقبة و تفتيش خاصة مبجال ايعيشها العمال األجراء، و كان من
 ،آلة األجر، طول مدة العمل اليوميض :، و كنتيجة للظروف القاسية اليت أحاطت بالعمال منها(2)عالقات العمل

و كان العمال معرضني ألمراض و أخطار مهنية، حيثأدى ذلك إىل زيادة عدد  ،كن غري صحيةالعمل يف أما 
الوفيات و حوادث العمل، و هلذا بدأ العمال بالنهوض للدفاع عن مصاحلهم، و هذا كان دافعا لضرورة تدخل 

مي الطبقة العاملة، الدولة حلمايتهم، فخرجت بذلك من موقعها السليب لتضع و تسن النظم و التشريعات اليت حت
لتنظيم عمل األحداث فمنع من التشغيل من تقل  1841مارس  22حيث صدر أول قانون عمايل يف فرنسا يف 

سنوات، و منع تشغيلهم ليال، ووضعت هبذا الصدد أجهزة مراقبة و تفتيش هبذا اجملال، إذ كان  8أعمارهم عن 
كافة املسائل اخلاصة بالعمل، ووضعت قوانني و تشريعات و لبداية جزئيا مث اتسع فيما بعد ليشمل  االتدخل يف 

، و ميكن إجياز بعض العوامل اليت (3)أجهزة و إدارات خاصة مبراقبة مدى تطبيق األحكام املتعلقة بعالقات العمل
حيث شعر العمال  ،استدعت تدخل الدولة منها انتشار الصناعات الكربى خاصة يف منتصف القرن التاسع عشر

ية تكتلهم و الضغط على أصحاب العمل عن طريق اإلضراب للمطالبة حبقوقهم و هو ما يعرف بالضغط بإلزام
العمايل، إضافة للعوامل السياسية حيث بدأت األحزاب السياسية الدفاع عن مطالب العمال حىت تضمن أصواهتم 

الدفاع عن العمال و مصاحلهم  يف االنتخابات، و قد أدى ذلك إىل إدراج املسائل االجتماعية و النهوض هبا و
، إال أن العامل األهم الذي دفع الدولة بالتدخل هو ظهور الرأمسالية و (4)أدى كل ذلك إىل تطوير تشريع العمل

                                                           
(1)Bit l’inspection de travail( Manuel d’éducation ouvrière), 1ère édition, Genève, 1986, 
p1. 
 (2)Pierre. DOlier, le droit du travail, Armand colin, Paris, 1972.p 49. 

 .3منية، املرجع السابق، ص غريب( 3)
 .53، 52ص ص ، 1986توفيق حسن فرج، قانون العمل يف القانون اللبناين و القانون املصري اجلديد، الدار اجلامعية، مصر،( 4)
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اتساع اهلوة بني أصحاب العمل و العمال، و كذلك إهتمام التشريع بصحة العامل و سالمته، و جيب احلفاظ 
 .(1) العملية اإلنتاجية و املسامهة يف اإلنتاج القوميعلى طائفة العمال بوصفها أحد طريف

يتبني من خالل ما سبق انه جيب على الدولة التدخل من أجل ضمان احلد األدىن حلقوق العمال من أجل 
و التشريع أداة لتقرير هذه احلمايةمحايتهم، و إلزام أصحاب العمل بتحسني ظروف العمل، و قد اختذت الدولة 

، كما أن هذه األجهزة خمتصة (2)ع العمل، وظهرت احلاجة إىل أجهزة إدارية و فنية ملراقبة تنفيذهاعرف باسم تشري
و التزامات أصحاب  ،و األمن الصناعي ،مبتابعة تطبيق التشريعات العمالية فيما يتصل بظروف العمل

مايل يف بريطانيا من خالل و املكاتب اخلاصة بالتفتيش الع ،العمل،حيث كانت البداية يف إنشاء هذه اإلدارات
الذي أسند مهمة املراقبة للجان متطوعة جتمع األشراف احمللني، مث تطور  1802جوان  22القانون الصادر يف 

أصبح  1844لشخصيات مرموقة مكلفة مبهام تفتيش حقيقية، ويف سنة  1833األمر و أسندت املهمة سنة 
نتشر فيما بعد هذا التنظيم إىل باقي الدول األوروبية، وقد أراد أولئك املفتشني موظفني لدى إدارة الدولة، مث ا

أن حيقق تناسقا ما بني التنظيمات الدولية القائمة  1947مؤمتر العمل الدويل بعد احلرب العاملية الثانية سنة 
 :فتيش العمل مهاووضع قانون على املستويات الدنيا للتفتيش العمايل عرب العامل، وقد قرر اتفاقيتني دوليتني بشأن ت

( لسنة 129بشأن تفتيش العمل يف الصناعة و التجارة، كذلك االتفاقية رقم) 1947( لسنة 81اتفاقية رقم)
دولة من  64نة قرابة بشأن تفتيش العمل يف الزراعة، و قد صادقت على هاتني االتفاقيتني يف تلك الس 1969

ة اليت تبنت الكثري من أهدافها فيما خيص محاية الطبقة إىل جانب ذلك جند منظمة العمل العربي،  دول األعضاء
 .(3)بشأن تفتيش العمل 1998( لسنة 19العاملة، وقد صدرت اتفاقية رقم)

أو عربية حتاول دائما أن تساير  ،سواء كانت دولية ،يتضح مما تقدم أن مجيع اهليئات و احلكومات
اليت تسهر على  19تشريعاهتا مع تطور جمتمعها، ويظهر ذلك يف إنشاءها هلياكل التفتيش العمايل منذ القرن 

الذي مل يبقى على حاله يف  ،احرتام التشريعات االجتماعية، وقد تطورت هذه اهلياكل مع التطور التشريع العمايل
شرة بعد االستقالل إىل منظمة اليت عرفت تطورا يف تشريع العمل، حيث انضمت مبا اجلزائر :مجيع الدول منها

                                                           
 لسنة 19، وقانون الضمان اإلجتماعي رقم 2002السيد حممود رمضان، الوسيط يف شرح قانون العمل، وفقا آلخر التعديالت لسنة ( 1)

 .383، ص2004، دار الثقافة للنشر و التوزيع، األردن، 2001
 .3غريب منية، املرجع السابق، ص( 2)
كرة بن ديدي العريب، الرقابة على تطبيق األحكام التشريعية يف قانون العمل اجلزائري، دراسة تطبيقية يف جمال الوقاية الصحية و األمن، مذ ( 3)

 ، ص ق. 2011-2010، مستغامن جامعة عبد احلميد بن باديس، تماعيماجستري يف القانون اإلج
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وحرصا على ذلك مت إنشاء هياكل  ،ل العربية مما يدل على اهتمامها بعامل الشغل، واهتمامها بالطبقة العاملةعمال
 .(1)للتفتيش العمايل

نتناول يف  حيث ،ني فصلهذا الباب إىلنتيجة لكل ما سبق و ألكثر التفصيل يف املوضوع ارتأينا تقسيم 
ك يف و كذل، إلقليميو ا ،يلالدو  الفصل األول التطور التارخيي لتفتيش العمل، أين يتم دراسة تطوره على املستوى

ياكل رق إىل هطأين يتم الت ،لعملأما الفصل الثاين خصصناه لدراسة التنظيم القانوين واإلداري لتفتيش ا اجلزائر
 أجهزة تفتيش العمل يف اجلزائر، ذلك وفقا ملايلي: 

 .التطور التاريخي لتفتيش العمل: الفصل األول

قانون العمل أحد مكوِّنات القانون االجتماعي الذي يعّد أحدث فروع القانون نشأة، ويرتبط التطّور  يعترب
 ،.كان للثورة الصناعية أثرًا يف تغيري أسلوب اإلنتاج(2)التارخيي للقانون االجتماعي بتطّور احلركة النقابية يف العامل

ممّا أدى إىل اتساع نطاق جمال عالقات العمل، أصبحت فيها املبادئ  ،حيث زاد انتشار أشكال املؤسسات
وأعراف املهن وضوابطها غري قادرة على مواكبة هذا التطّور يف عامل الشغل، خاصة فيما يتعلق منها بضرورة توفري 

 كّل ومساعدهتم كطرف ضعيف يف ،محاية كافية للعمال األجراء ضّد كل ما كان يلحق هبم من إجحاف حبقوقهم
، كل ذلك يستلزم تدخل الّدولة بسن تشريعات عمالية، متحورت غايتها حول (3)عالقة مهنية على املستخدمني

تنظيم عامل الشغل، ومحاية الطبقة العمالية بإعطائها مزيدا من املكاسب تتناسب مع التطّور االقتصادي 
 مر خالله بعدة مراحل، ويعكس هذا ، وحسب هذا املفهوم عرف تفتيش العمل مسارًا طويالً (4)واالجتماعي

املسار تطّورات تشريعات العمل، وعلى هذا قسمنا هذا الفصل إىل مبحثني حيث نتناول يف املبحث األول نشأة 
 وتطّور تفتيش العمل، أما يف املبحث الثاين فنتطرق إىل نشأة وتطّور تفتيش العمل يف اجلزائر.

 .ليمياإلق والعمل على المستوى الدولي  التطور التاريخي لتفتيش: المبحث األول

                                                           
 نفس املرجع، ص ز.( 1)
 .13، ص1976، النقابات، دار الفكر العريب، مصر، 1الربعي أمحد حسن، عالقات العمل اجلماعية يف القانون املصري املقارن، اجلزء (2)
، 2003رشيد، منازعات العمل الفردية واجلماعية يف ظل اإلصالحات اإلقتصادية يف اجلزائر، دار هومه للطباعة والنشر، اجلزائر،  حواض( 3)

 .5ص
 .3، ص1991راشد راشد، شرح عالقات العمل الفردية واجلماعية يف التشريع اجلزائري، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، ( 4)
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 إىل حلها نظرا ى جاهدةتسع واليت ،دق املشاكل اليت تواجهها الّدولمشكلة العمل والعّمال تعّد من أ إن
يد يف ايل من أثر بعي العمّ جتماعملا هلذه املشكلة من خطورة، خاصة على االستقرار اإلجتماعي، وملا لإلصالح اإل

 فإن اإلقتناع على هذاو ولة، ذلك ألّن العّمال هم عصب احلياة وهبم يقوم اإلنتاج يف كل د ؛تقّدم اجملتمعات
اليت  ،ة للدولالوطني حلدودابضرورة وجود جهاز رقايب لضمان حسن تطبيق أحكام القوانني اإلجتماعية قد جاوز 

 أروبا ة اليت عقدت يفالدولي متراتؤ يا من أّن مجيع املجلنال إهتماما دوليا، ويبدو ذلك تبنت تطبيقاهتا األوىل لت
 ،ت موضوع تفتيش العملناقش 1919قبل احلرب العاملية األوىل، وقبل قيام منظمة العمل الدولية يف عام 

ين صني الذملتخصتضم عدد إضافيا من ا ،وأصدرت توصيات حتث فيها الدول على إنشاء أجهزة خاصة به
إىل  ا هذا املبحثنموعلى هذا قس ستقاللية بني العّمال وأصحاب العمل.تعينهم احلكومة، ويتوفر فيهم احلياد واإل

إىل نشأة و   نتطرقمثويل، مطلبني حيث نتناول يف املطلب األول نشأة وتطّور تفتيش العمل على املستوى الد
 .وتطّور تفتيش العمل يف الدول العربية ذلك يف مطلب ثاين 

 .لعمل على المستوى الدوليتفتيش االتاريخيل تطّورال: المطلب األول

باملعىن املعروف حاليا، ألّن مراقبة تنفيذ التشريعات  مل يكن قبل القرن التاسع عشر أي وجود لتفتيش العمل
العمالية اليت تشكل الوظيفة األساسية ملفتشي العمل كانت حمدودة النطاق، و يرجع ذلك أّن معظم العاملني كانوا 

يف أواخر القرن  يف القطاع الزراعي مع وجود بعض احلرف و الصناعات اليدوية، حيث دعى املفكرون اإلقتصاديون
كذلك   ،إىل إطالق آليات السوق اإلقتصادية لكي حتكم عالقات العمل الثامن عشر و بداية القرن التاسع عشر

و هو ما جتسد يف الشعار السائد يف ذلك الوقت آلدم مسيث  ،من أجل إتاحة أكرب قدر ممكن  من حرية املنافسة
 ،ونية بني أطراف عالقة العملالعالقة القان "دعه يعمل، أتركه مير"، مما ترتب عنه عدم تدخل الدولة يف تنظيم

يقتضي أن يقوم نظام قانوين  قتصر تدخلها يف محاية املنافسة احلرّة يف السوق، غري أنه من الناحية القانونيةحيث إ
يكفل احلرية املطلقة لطريف عالقة العمل يف تنظيم عالقات العمل التابع املأجور الناشئ فيما بينهما، و قد ارتكز 

مبدأ سلطان اإلرادة و العقد شريعة املتعاقدين، و باإلستناد إىل هتني القاعدتني  :ذا التنظيم على قاعدتني و مهاه
اّل أن هذه األفكار ،إ(1)العالقة القانونية فيما بينهما تنظيم يف حية النظرية أحرارااعتربا طرفا عالقة العمل من الن

عجز على ضمان احلد األدىن من احلماية  ،القانوين الذي تأسس عليهاكذا التنظيم و   ،اإلقتصادية املشار إليها

                                                           
تونس،  احلاضر وحتديات املستقبل،منشورات املركز العريب إلدارة العمل والتشغيل تالعمل يف الدول العربية بني أزماش تفتييوسف الياس،(1)

 .21،22ص، ص2012
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مما أدى إىل ردود فعل سياسية  ،للعمال، حيث جسدت هيمنة مطلقة إلرادة أصحاب العمل يف استغالل العمال
أقرته  لة يف تنظيم عالقات العمل و ظهور تفتيش العمل، حيثو اجتماعية عمالية دعت إىل ضرورة تدخل الدو 

نتناول يف هذا املطلب نشأة وتطّور تفتيش العمل يف الدول ، على هذا(1)ول مع مطلع القرن التاسع عشرالد
 تفتيش العمل يف املعايري العمل الدولية. لالفرع الثاين وخنصص الصناعية يف الفرع األول، 

 .العوامل المؤثرة في ظهور تفتيش العمل: الفرع األول

مع مطلع القرن التاسع عشر وجدت الدول أهنا ملزمة بأن تتدخل يف تنظيم عالقات العمل، باستعمال 
للطرف احلمائيسلطتها يف التشريع، وذلك بإقرار قواعد قانونية ملزمة ألطراف هذه العالقة، غلب عليها الطابع 

 يف منتصف القرن التاسع عشر، و إذ مل تتمكن الدول الصناعية من حتقيق ذلك إاّل  الضعيف فيها وهم العمال،
و منهج احلياة اإلقتصادية الذي ساد  ،ذلك نتيجة ما عرفته طبقة العمال من تذبذب نتيجة ألمناط احلياة الشاقة

أقحمت يف منافاسات  ،الذي يعتمد أساسا على جمتمعات زراعية بالدرجة األوىل ،يف القرن املاضي
ة إلستغالل هذا الوضع للمطالبة بسن نظام قانوين حيمي العمال من إقتصاديةصناعية مما أدى برجال السياس

ثورة ل، فا(2)يف املطالبة بسن تشريعات عمالية كان هلا التأثري  ،خماطر الصناعة، فظهرت حركات نظالية عمالية
إاّل أهنا أحدثت انقالبا  ،الصناعية و إن كانت يف بدايتها مل تعرتف للدولة حبق التدخل يف إطار عالقات العمل

سامهت يف خلق قناعات بعض الدول األروبية  ،و نقابية ،و اقتصادية و اجتماعية ،جوهريا نتيجة عوامل سياسية
العالقة القانونية بني العمال و أصحاب العمل قد نتج عنها نتائج سلبية و  بأّن فكرة عدم تدخل الدولة يف تنظيم

ومع إقدام الدولة على األخذ بنهج التدخل ، (3)هددت كيان اجملتمع ككلحلقت بالعمال و  ،مساوئ كترية
تشريعيا يف تنظيم عالقات العمل، أدركت أّن ضمان التطبيق اجلاد والصحيح ألحكام القواعد القانونية املنظمة 

السياق، القانون  هلذه العالقة يستلزم وجود نظام فّعال للرقابة على االلتزام هبا، وجاءت املبادرة األوىل من هذا
حيث عهد هذا  ،بشأن محاية صحة العّمال يف مصانع الغزل والنسيج 1802جوان  22الذي أصدرته إجنلرتا يف 

ن و ن بينهم رجال دين، قضاة وصناعيالقانون مبراقبة أحكامه إىل جلان تعمل طوًعا، وتظم بعض األعوان احملليني، م
حيث أصدرت أحكاًما تتعلق حبماية  ،التفتيش على املنشآت الصناعية، كذلك أدخلت النمسا نظام (4)متقاعدون

                                                           
 .22، 21يوسف الياس، تفتيش العمل يف الدول العربية، املرجع السابق، ص ص ( 1)
 .6العمل الفردية و اجلماعية، املرجع السابق، ص رشيد واضح، منازعات( 2)
 .46علي فيصل علي، املرجع السابق، ص ( 3)
 .22،21صص، املرجع السابق، العمل يف الدول العربيةتفتيش  يوسف الياس،( 4)
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مع تكليف األطباء باملناطق املختلفة بتطبيق تلك األحكام لوقاية األطفال، ويف  ،األحداث املستغلني يف الصناعة
 أصدرت احلكومة النمساوية أحكاًما مؤداها وضع سلطة تنفيذ هذه األحكام على عاتق السلطات 1816سنة 

أصدرت قرارات مؤداها أّن مفتشي املصانع جيب أن يكونوا من بني موظفي اجلهات  1869احمللية، ويف سنة 
وليس من بني موظفي املصانع لضمان احلياد، ولكن هذه احملاولة فشلت إال بعد أن صدرت القانون  ،احلكومية

فتيش العمل اهتماما يف حظي ت.)19231(والذي إستمر العمل به إىل 1883جوان  17اخلاص بذلك يف 
، مؤمتر اإلحتاد الدويل حلماية القوى العاملة يف 1897خزيوري، مؤمتر 1890مؤمتربرلني: املؤمترات الدولية منها

وأصدرت توصيات حثت الدول  ،، حيث ناقشت موضوع تفتيش العمل1905برن، ومؤمتر 1900باريس سنة 
كتها يف على إنشاء أجهزة خاصة به.وخالل احلرب العاملية األوىل نشطت التنظيمات النقابية األوروبية فكرة مشار 

ومدينة برن  1916سنة  ليدزويف املؤمترات العمالية الدولية اليت عقدت يف مدينة  ،مراقبة شروط وظروف العمل
 .(2)راقبة العمالية اليت متنح العّمال دورا يف مراقبة شروط و ظروف العمل، مت التعبري عن فكرة امل1917

ما جتدر اإلشارة إليه أن البوادر األوىل ملمارسة أجهزة تفتيش العمل لدورها مل متارس إال يف إطار ضيق يف 
لصناعة، و كان و على األخص األحداث و النساء العاملني يف ا ،محاية العمال من املخاطر اليت يتعرضون إليها

اهتمام الدول ينصب يف مراقبة بيئىة العمل و مالئمتها من الناحية الصحية، لذلك فقد أناطت بعض الدول 
 .(3)عملية التفتيش لألطباء

 .تفتيش العمل في معايير العمل الدولية: الفرع الثاني

يظهر ذلك يف نص املادة  ،، حظي تفتيش العمل بإهتمام كبري1919مع قيام منظمة العمل الدولية لسنة 
من ميثاق فرساي الذي يعترب دستور املنظمة، حيث نصت الفقرة التاسعة من هذه املادة يف الباب الثالث  427

عشر على ما يلي:" على كل دولة أن توجد نظاما للتفتيش، تشرك فيه النساء، لضمان تنفيذ القوانني والّلوائح 
بعد قيام منظمة العمل الدولية وممارسة نشاطاهتا، لقي تفتيش العمل عناية فائقة يف  .(4)"اخلاصة حبماية العمال

، إذ قرر املؤمتر مقرتحات على شكل توصية وهي توصية رقم 1919مؤمتر العمل الدويل يف دورة انعقاده ألكتوبر 
                                                           

 .7، صاملرجع السابقرابح،  خنيش(1)
 .23املرجع السابق، ص تفتيش العمل يف الدول العربية،يوسف الياس،( 2)
 .51علي فيصل علي، املرجع السابق، ص (3)

(4) NEGRE Jean, Précis de législation du travail, Hygiène professionnelle d’instruction 
civique, publication Roy, Paris, 1969, P11. 



17 
 

 أقرب وقت ممكن، إن مل جاء فيها:" يوصي املؤمتر العام كل دولة عضو يف منظمة العمل الدولية بأن تنشئ يف 5
تكن قد فعلت بعد، نظاما يكفل تفتيشا فعاال على املصانع باإلضافة إىل خدمة حكومية، تكلف بالتحديد مبهمة 

ومع أن هذه التوصية ال تلزم الدول على  (1)محاية صحة العّمال، وتظل على اتصال دائم مبكتب العمل الدويل."
ضمن معىن احلث وحتفيز الدول على قيامه، وتبدوا أمهيتها يف لفت انتباه الّدول إنشاء نظاما للتفتيش، إاّل أهّنا تت

ألّن العمل الصناعي حيمل بذاته خماطر عديدة على سالمة العاملني فيه،  ؛لى إقامة تفتيش العمل يف املصانعع
 باإلضافة إىل توفري خدمة حكومية تكّلف حبماية صحة العّمال.

، حيث أقر بعض املقرتحات (5)ى إقرار مؤمتر العمل الدويل التوصية رقم تنقض سوى أربع سنوات علمل
لسنة  20ويظهر ذلك جليا يف التوصية الدولية رقم  ،املتعلقة بتحديد املبادئ العامة لتنظيم التفتيش على املصانع

يتعلق القسم األول  ،على أربعة أقسام (20)وصية رقم جاءت الت (5)، وعلى خالف التوصية رقم (2)1923
تقرير ، أما الرابع واألخري بتنظيم التفتيش، والثالث ب طبيعة وظائف وسلطات املفتشنيوالثاين  ،التفتيشنطاق ب

 املفتشني.

مع أمهية هذه املعايري اليت تضّمنتها هذه التوصية، إاّل أّن املؤمتر مل يعتمدها بصيغة اتفاقية، التزاما مبنهجه يف 
 يعتمد معايري متس التنظيم الداخلي للدول، وهو أمر كان يعّد من مقومات السيادة تلك الفرتة بأالّ 

.أصبحت هلذه التوصية أمهية بالغة يف مسرية النشاط املعياري ملنظمة العمل الدولية املتعلق بتفتيش (3)الوطنية
، حيث بدأ نفاذ (5)(129)ورقم (4)(81)العمل، حيث تعترب األساس ويظهر ذلك يف اإلتفاقيتني الدوليتني رقم 

.واصل مؤمتر 1972جانفي  19فبدأ نفاذها يف  (129)، أما اتفاقية رقم 1950أفريل  7يف  (81)اتفاقية رقم 
العمل الدويل نشاطه يف ميدان إقرار املعايري الدولية بشأن تفتيش العمل، حيث أقر عدة توصيات منها توصية رقم 

 الثالثني. متكن مؤمتر العمل الدويل يف دورة انعقاده (7)1937لسنة  (54)، توصية رقم (6)1926لسنة  (28)

                                                           
 .1919أكتوبر بواشنطن،  29بشأن إنشاء خدمات صحية حكومية، املنعقدة يف  (5)رقم  دولية توصية (1)
 22بشأن املبادئ العامة لتنظيم نظم التفتيش لضمان تطبيق القوانني والّلوائح اخلاصة حبماية العّمال، املنعقدة يف  (20)رقم دولية توصية  (2)

 .1923أكتوبر جبنيف، 
 .52 املرجع السابق، صتفتيش العمل يف الدول العربية، يوسف الياس،  ( 3)
 سالفة الذكر.ارة، البشأن تفتيش العمل يف الصناعة والتج (81)رقم  دولية اتفاقية (4)
 .1969جوان جبنيف،  4بشأن تفتيش العمل يف الزراعة، املنعقدة يف  (129)رقم دولية  اتفاقية  (5)
 .1926جوان جبنيف،  7للمبادئ العامة للتفتيش على ظروف عمل البحارة، املنعقدة يف  (28)رقم دولية توصية  (6)
 .1937جوان جبنيف،  3بشأن  التفتيش يف صناعة البناء، املنعقدة يف  (54)رقم  دولية توصية ( 7)
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بشأن  (81)االتفاقية الدولية رقم :ية دولية تتعلق بتفتيش العمل وهيصكوك معيار  4أن يقرر  1947يف عام 
 الثاين، و  لصناعةتفتيش العمل يف اباألوليتعلق اجلزء أجزاء  4التجارة حيث جاءت يف تفتيش العمل يف الصناعة و 

أحكام ختامية.راعت االتفاقية خصوصية العمل باجلزء الرابع، و  أحكام متنوعةثبالثالو  ،تفتيش العمل يف التجارةب
على ما يلي:" جيوز  (81)تفاقية اإلمن هذه  25حيث نصت املادة  ،صناعةيف التجارة واختالفه عن العمل يف ال

اجلزء الثاين من قبوهلا لالتفاقية بإعالن يرفع  قت على هذه االتفاقية أن تستبعدادص ألي دولة عضو
كان تفتيش العمل يف القطاع الصناعي يتقدم يف .من نفس االتفاقية 24به املادة جاءتوهذا ما( 1)بتصديقها..."

نظرا جلسامة املخاطر اليت يتعرض هلا العّمال يف  ،التفتيش يف قطاعات العمل األخرى األمهية دوليا ووطنيا على
 هذا القطاع.

معايري تكميلية للمعايري اليت تضّمنتها االتفاقية (2)بشأن تفتيش العمل (81)التوصية الدولية رقم تضمنت 
ات الوقائية إلدارات تفتيش الواجباالول ب يتعلق البندبأربعة بنود جاءت و ،1947نة لس (81)الدولية رقم 

كما .النزاعات العمالية، والثالث ب والعّمال يف جمال الصحة والسالمةتعاون أصحاب العمل ، والثاين بالعمل
كل دولة عضو بتطبيق األحكام التالية بأسرع ما تسمح به ظروفها الوطنية، وأن تبلغ توصية  تضمنت االتفاقية 

 يت تتخذ لتنفيذ هذه األحكام.مكتب العمل الدويل، بناًء على طلب جملس اإلدارة بالتدابري ال

بشأن تفتيش العمل يف منشآت  (82)التوصية الدولية رقم صدرت  (81)باإلضافة إىل التوصية رقم 
نصت التوصية:  "على كل دولة عضو يف منظمة العمل الدولية أن تقيم نظما مناسبة لتفتيش  (3)التعدينوالنقل

العمل على منشآت التعدين والنقل حسب تعريفها من قبل السلطة املختصة لضمان تطبيق األحكام القانونية 
 (85)تفاقية الدولية رقم االصدرت  1947ويف سنة  املتعلقة بظروف العمل ومحاية العّمال أثناء أدائهم مهامهم".

، كان الغرض من هذه االتفاقية هو إقامة أجهزة لتفتيش العمل يف (4)بشأن إدارات تفتيش العمل يف األقاليم التابعة
هذه األقاليم، مراعاة املعايري الدولية السالفة الذكر، هذا ما جاءت به نص املادة األوىل:" تقام يف األقاليم التابعة 

 من هذه االتفاقية ".  5إىل  2العمل تفي بالشروط املبينة يف املواد إدارات لتفتيش 

                                                           
 .لفة الذكر،السا(81دولية )من اتفاقية  25أنظر املادة  (1)
 .1947جوان جبنيف،  19بشأن تفتيش العمل، املنعقدة يف  (81)توصية دولية رقم  (2)
 .1947جوان جبنيف،  19بشأن تفتيش العمل يف منشآت التعدينوالنقل، املنعقدة يف  (82)توصية دولية رقم ( 3)
 .1947جوان جبنيف،  19بشأن إدارات تفتيش العمل يف األقاليم التابعة، املنعقدة يف  (85)رقم  دولية اتفاقية (4)

 



19 
 

 .يميالتطّور التاريخي لتفتيش العمل على المستوى اإلقل: المطلب الثاني

عربية تضمن  ت دوليةفاقياحظي تفتيش العمل اهتماما كبريا من قبل الدول العربية، حيث أصدرت عّدة ات
تعرف أي  ليه، بينما ملإإلشارة بق ابية كما سو ر مام جاء متأخرا مقارنة بالدول األإاّل أّن هذا االهت ،تفتيش العمل

املطلب حيث  يف هذا وضحهوهذا ما سن ،من الدول العربية وجود تفتيش العمل فيها قبل مطلع القرن  العشرين
إىل تفتيش  الثاين نتطرق فرعا الة، أمنتناول يف الفرع األول العوامل املؤثرة يف نشأة تفتيش العمل يف الدول العربي

 . معايري العمل العربيةالعمل يف

 .بيةتفتيش العمل في الدول العر  ظهورالعوامل المؤثرة في : الفرع األول

وامل جنملها هذه العو  ،يةلعربسامهت عّدة عوامل موضوعية يف تأخر نشأة أجهزة تفتيش العمل يف الدول ا
 .لثاين (لعنصر اة ) االدول العربي، استقالل العنصر األول ( فتيش العمل )حاجة الدول إىل أجهزة ت يف

 حاجة الّدول إلى أجهزة تفتيش العمل :أولا 

هذه االحتياجات ترتبط أساًسا بإقرار الدولة قواعد قانونية تنظم عالقات العمل، وهذه القواعد ذاهتا ال 
الحتياجات يفرزها الواقع اإلقتصادي تلبيةو  ،قرارهاتقّرها الدولة إاّل إذا توفرت العوامل املوضوعية اليت تستدعي إ

فكانت االستجابة هلذه احلاجة قد د جهاز يراقب مدى االلتزام هبا،واالجتماعي، حيث تأكدت احلاجة إىل  وجو 
متثلت بإنشاء أجهزة تفتيش العمل، ضف إىل ذلك أّن قيام الصناعة يف الدول العربية كان مع أوائل القرن العشرين 

ض عتبط بقيام الصناعة فيها، وبشأن بعام، وأّن  ظهور عالقات العمل  التابع املأجور يف هذه الدول  إر بوجه 
كل ذلك ساهم يف بروز احلاجة إىل إقرار قواعد ،   قتضت املصاحل االستعمارية قيامهااملؤسسات الكبرية اليت ا

 .(1)مدى االلتزام هبا قانونية حلماية العاملني يف الصناعات واخلدمات ووجود جهاز يراقب

 استقالل الّدول العربية :ثانياا

كانت الّدول العربية ختضع لالستعمار األجنيب لسنوات طويلة، حيث استعمرت هذه الّدول من قبل دول 
أروبا، ومل تعرف هذه الدول قبل نيل استقالهلا السياسي وقيام الدولة الوطنية فيها تشريًعا منظًما لعالقات العمل، 

                                                           
 .39، 38، تفتيش العمل يف الدول العربية، املرجع السابق، ص ص يوسف الياس( 1)
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ويتأكد هذا يف الّدول العربية  اليت كانت مستعمرة من اململكة املتحدة، بينما اختلف احلال بالنسبة للّدول اليت  
 . (1)كانت مستعمرة من فرنسا كاجلزائر، حيث كانت تطبق أحكام القوانني الفرنسية على أراضيها

طوياًل، غري أّن هناك تقارب كبري يف ن نشأة أجهزة تفتيش العمل يف الدول العربية استغرق وقتا املالحظ أ
األحكام القانونية املنظمة لتفتيش العمل يف خمتلف الدول العربية، الذي نشأ عن إقتباس هذه األحكام من املعايري 

، (2)( اليت حظيت بتصديق شبه مجاعي من الدول العربية81وخاصة االتفاقية رقم ) ،الدولية بشأن تفتيش العمل
(، 1962(، اجلزائر )1958(، املغرب )1957(، تونس )1956(، مصر )1951ق )العرا :نذكر منها

 .(3)(1982(، اإلمارات)1978(، السعودية )1969األردن)

 .تفتيش العمل في معايير العمل العربية: الفرع الثاني

أصدرت منظمة العمل العربية  عدة اتفاقيات بشأن تفتيش العمل، تدعو من خالهلا إىل تطوير األجهزة 
احلكومية املختصة بالشؤون العمالية فيها مبا يتناسب التطور اإلقتصادي واالجتماعي للدول العربية، أصدرت 

ل تفتيش العمل من خالإىل موضوع  تطرقت، حيث (4)1966( بشأن مستويات العمل لسنة  1االتفاقية رقم )
:" ينظم التشريع تفتيش العمل منها على ما يلي  96املادة ويف هذا الصدد نصت  98، 97، 96املواد 

واختصاصاته، لضمان تطبيق أحكام تشريعات العمل و عقود العمل املشرتكة والّلوائح، بشأن شروط العمل ومحاية 
  باملعلومات الفنية واإلرشادات بشأن تطبيقهم ألحكام تشريعات العمل".وتزويد العّمال وأصحاب األعمال العمل

املؤهلني تأهياًل مهنًيا :" تؤلف هيئة التفتيش من عدد كاف من املوظفني العموميني على أنه  97املادة كما نصت 
مترات خارجية وجيب أن تكفل هلم مراكزهم وشروط تشغيلهم اإلستقرار يف وظائفهم، والبعد عن أدية مؤ  ،مناسًبا

:" تقدم مكاتب التفتيش تقارير دورية عن نتائج نشاطها للجهة نصت على أنه  98املادة ، أما وعة"غري مشر 
اإلدارية املختصة، كما تبلغ هذه السلطات بأوجه النقص اليت ال تتناوهلا األحكام التشريعية القائمة.وتنشر السلطة 

 أقسام التفتيش اخلاضعة لرعيتها". املركزية للتفتيش تقريرًا سنويًا عن أعمال

                                                           
 .40ص، تفتيش العمل يف الدول العربية، املرجع السابقيوسف الياس،  (1)
 .141، ص1996يوسف الياس، حماضرات يف قوانني العمل العربية، منشورات مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، األردن،  (2)
 .51يوسف إلياس، تفتيش العمل يف الدول العربية، املرجع السابق، ص(3)
 .1966( بشأن مستويات العمل لسنة1رقم ) العربية تفاقيةإلمن ا 98، 97، 96املواد أنظر (4)
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تفتيش العمل يف ( بشأن 81ية )ما جتدر اإلشارة إليه هو أن هذه املواد عبارة عن تكرار ملا ورد يف اتفاق
هذه  ، إاّل أنّ 1976لسنة  (6) باالتفاقية العربية رقم 1966( لسنة 1عّدلت اتفاقية رقم )،  الصناعة والتجارة

 (.1األخرية أيًضا مل حتدث أّي تغيري يف مضمون اتفاقية رقم )

ويظهر  ،مع مرور الوقت إنتقلت املعايري العربية إىل إيراد نصوص ذات طبيعة خاصة بشأن تفتيش العمل
حيث تنص  ،1977 ( بشأن السالمة والصحة املهنية لسنة7من االتفاقية العربية رقم ) 12ذلك يف نص املادة 

املادة على ما يلي:" جيب إجياد جهاز تفتيش خاص بالسالمة والصحة املهنية، وجيب أن يدّعم هذا اجلهاز 
طاء هذا اجلهاز املتخصصة وبأجهزة ومعدات القياس، وغري ذلك مما يلزم للقيام بعمله، وجيب إع بالكوادر

اشرتاطات السالمة والصحة املهنية للرتخيص بإقامة جيب اشرتاك هذا اجلهاز يف وضع كما   ،الضبطية القضائية
 .(1)املنشآت"

( بشأن العّمال الزراعيني على أنّه:" تكفل كل دولة إجياد 12من االتفاقية العربية رقم ) 12نصت املادة 
ومحاية العّمال يف القطاع  ،جهاز خيتص بكفالة التطبيق السليم لألحكام القانونية املتعلقة بشروط العمل

.يتضح من خالل نص املادتني السابقتني، وجوب إنشاء جهاز تفتيش خاص بالسالمة املهنية، والثاين (2)زراعي"ال
 (4)(8والتوصية العربية رقم ) ،(3)(19)خاص بالعمل يف الزراعة.أصدرت منظمة العمل العربية االتفاقية العربية رقم 

 (.81حيث أخذت مبعايري العمل الدولية اليت وردت يف االتفاقية الدولية رقم ) ،1998بشأن تفتيش العمل سنة 

 .نشأة وتطّور تفتيش العمل في الجزائر: المبحث الثاني

إذا مل جتد من يسهر على تطبيقها، والتشريع العمايل الذي ينطوي  ،تظل النصوص القانونية حربًا على ورق
لذا فإّن وجود  لسهر على تطبيقه،هو أكثر التشريعات حاجة إىل من يتوىل ا لفائدة العّمال نزعة محائيةعلى 

تفتيش العمل يرتبط بوجود القوانني العمالية املنظمة لعالقات العمل، وباإلدارة العمالية املشرفة على تطبيق هذه 
حقوق العّمال وحتسني  ومحاية ،، ويف اجلزائر فإّن مفتشية العمل هي اليت تسهر على تطبيق القانون(5)القوانني

                                                           
 .1977( بشأن السالمة والصحة املهنية، املنعقدة يف مارس، مصر العربية، 7االتفاقية العربية رقم )( 1)
 .1980( بشأن العّمال الزراعيني، املنعقدة يف مارس، بغداد، 12االتفاقية العربية رقم ) (2)
 .، السالفة الذكر1998لسنىة ( بشأن تفتيش العمل19ة رقم )االتفاقية العربي( 3)
 .1998( بشأن تفتيش العمل، املنعقدة يف مارس مبدينة األقصر، 8التوصية العربية رقم )( 4)
 .17، ص1996منظمة العمل العربية، دليل تفتيش العمل بالدول العربية، ( 5)
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الرقابة اإلدارية اليت متارسها، واليت تعترب مظهر من  واألساسي املخّول ملفتشية العمل ه، والّدور (1)ظروف عملهم
ة يف ظل اكتسبت هذه الرقابة أمهية كبري  حيثلعمل لضمان استقرارها، مظاهر تدخل الدولة يف عالقات ا

.إّن (2)ضمان استقرار العامل يف عمله وتوفري السلم واألمن االجتماعيني يف سامهت واإلصالحات االقتصادية، 
الذي ميتد جذوره إىل الفرتة االستعمارية، حيث كان  ،تطّور تفتيش العمل يف اجلزائر ارتبط بتطّور تشريع العمل

، هذا (3)د االستقالليطبق قانون العمل الفرنسي على العّمال اجلزائريني، وبقي ساري املفعول إىل فرتة متأخرة بع
حيث نتناول يف املطلب األول تطور تفتيش العمل يف ظل اإلقتصاد املوجه، أما املطلب  ،ما سنبّينه يف هذا املبحث

 .يف ظل إقتصاد السوق الثاين نتناول فيه تفتيش العمل 

 ه.تطور تفتيش العمل في الجزائر في ظل القتصاد الموج: المطلب األول

مّر تشريع العمل اجلزائري مبراحل عّدة، حيث كانت الدولة اجلزائرية تنتهج النهج اإلشرتاكي املطبق على  
مجيع هيئاهتا االدارية، وقوانينها مبا فيها قانون العمل، إذا كانت هذه السياسة هتتم باملصاحل العام على املصاحل 

باعتبارهم الركيزة األوىل للنهوض بالبالد وبناءها  ،ية للعّمالاخلاص، مما أدى إىل منح الكثري من االمتيازات االدار 
.أولت اجلزائر إهتماًما بقانون العمل وجمال تطويره، فأصدرت تشريعات خمتلفة يف جمال العمل، هذا (4)من جديد

 لاإلستقالالفرع األول مرحلة عهد  حيث نتناول يف ،ما سوف نوّضحه يف هذا املطلب الذي قسمناه إىل فرعني
إىل غاية صدور القانون 1978مرحلة من الثاين نتناول فيه، أما الفرع ىل غاية صدور القانون األساسي للعاملإ

 .التوجيهي للمؤسسات العمومية 

 .ملالستقالل إلى غايةصدور القانون األساسي للعامرحلة : الفرع األول

وهي الفرتة اليت نشأ  ،1962إىل  1830مرحلة ما قبل االستقالل هي املرحلة اليت تغطي الفرتة ما بني 
قانون العمل بصفة عامة ويف فرنسا بصفة خاصة، حيث كانت القوانني الفرنسية املنظمة لعالقات العمل كانت 
تطبق يف اجلزائر، على أساس أّن هذه األخرية هي امتداد هلا، مع إدخال بعض التعديالت املناسبة لألوضاع يف 

                                                           
(1)BELLOULA Tayeb, Droit du travail, Dahleb, Alger, 1994, P575. 

قوق فتحي وردية، ضوابط إهناء عقد العمل ألسباب اقتصادية يف القانون اجلزائري، رسالة لنيل شهادة دكتوراه يف العلوم القانونية، كلية احل( 2)
 . 209، ص2013والعلوم السياسية جامعة مولود معمري تيزي وزو، 

 . 11، ص2012سليمان، الوجيز يف قانون عالقات العمل يف التشريع اجلزائري، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،  أمحية (3)
أكمون عبد احلليم، مزاوي حبيب، قادة حممد،" حترير العقود املهنية واإلدارية يف ظل تشريع العمل والقانون اإلداري"، قصر الكتاب،  (4)

 .7،8ص  ، ص2007اجلزائر، 
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رتة تتمّيز باهليمنة االستعمارية يف جمال عالقات العمل، وكان سعي العمال يف هذه الفرتة كانت هذه الف  ،(1)اجلزائر
تأسيس االحتاد العام للعّمال اجلزائريني سنة  ههو احلرية واالستقالل، جتسد ذلك يف اإلضراب الذي نتج عن

وتفاديا لتأخري احلياة  ،(3)وبعد االستقالل شهدت اجلزائر فراًغا قانونًيا يف تنظيم عالقات العمل،(2)1956
اإلقتصادية واالجتماعية، بادرت الدولة اجلزائرية إىل إصدار القانون الذي يقضي على متديد العمل بالقوانني 

وجتدر اإلشارة إىل أن يف هذه املرحلة كانت معظم أمالك األوربيني  ،(4)الفرنسية إال ما تعارض مع السيادة الوطنية
.املالحظ (6)وكانت يف هذه املرحلة السيادة للطبقة العاملة ،(5)العمال بإدارهتا وتسيريهاومؤسساهتم شاغرة، فقام 

نتيجة لألوضاع والفراغ القانوين الذي كانت تعيشه، وبقي األمر   157-62أّن إصدار الدولة اجلزائرية لألمر رقم 
ظيفة العمومية، إال أن هذا املتضمن القانون األساسي العام للو  133-66كذلك إىل غاية صدور األمر رقم 

ويف ظل هذا القانون  ،(7)األخري حصر تطبيقه على قطاع الوظيفة العمومية ومل يشمل عمال املؤسسات االقتصادية
 .(8)الذي حيّدد كيفية تطبيقه 134-66صدر املرسوم 

مارس  27املؤرخ يف  60-67 يف هذه الفرتة صدرت عدة مراسيم وقرارات وزارية نذكر منها: مرسوم رقم
الذي جاء يف أحكامه أّن هيئة تفتيش العمل واليد العاملة بوزارة العمل والشؤون االجتماعية هي وحدها ، 1967

 ،ومهما كان املوضوع أو الشكل القانوين ،وأنظمة العمل يف مجيع املؤسسات ،املؤهلة بالسهر على تطبيق التشريع
باستثناء املؤسسات اخلاضعة للقانون األساسي العام للوظيفة العمومية،كما تتخذ هيئة تفتيش العمل واليد العاملة 

.وفقا هلذا املرسوم أّن هيئة تفتيش العمل هو اجلهاز املكلف بالسهر (9)اسم تفتيش العمل و الشؤون االجتماعية

                                                           
 .11املرجع السابق، ص الوجيز يف قانون عالقات العمل يف التشريع اجلزائري، أمحية سليمان، (1)
 .19ص رجع السابقزائري، املبن عزوز بن صابر، الوجيز يف شرح قانون العمل اجل (2)
، ديوان املطبوعات 3ون العمل، ط أمحية سليمان، التنظيم القانوين لعالقات العمل يف التشريع اجلزائري، اجلزء األول، مبادئ قان (3)

 .46، ص2005اجلامعية، اجلزائر، 
(4)Art 1 de la loi n° 62-157 du 31-12-1962 tendant à la reconduction, jusqu’à nouvel 
ordre, de la législation en vigueur au 31-12-1962 j.o n°2 du 11-1-1963. 

 .19ملرجع السابق، صون العمل اجلزائري، االوجيز يف شرح قانبن عزوز بن صابر، ( 5)
 .7، ص.رجع السابقاجلاليل عجة، امل (6)
 .ية، السالف الذكروظيفة العموم، يتضمن القانون األساسي العام لل133-66أمر رقم  (7)
األساسي العام للوظيفة املتضمن القانون 133-66، حيّدد مبوجبه كيفيات تطبيق األمر رقم 1966جوان  2مؤرخ يف 134-66مرسوم ( 8)

 العمومية.
، يتعلق باختصاصات هبئة التفتيش العمل و اليد العاملة، ج ر 1967مارس  27املؤرخ يف  60-67من املرسوم رقم  1،3أنظر املواد ( 9)

 .1967لسنة 28ع 
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باستثناء  ،ؤسسات اإلقتصادية عامة كانت أو خاصةعلى تطبيق األنظمة وأحكام تشريع العمل يف مجيع امل
املؤسسات اخلاضعة للقانون األساسي العام للوظيفة العمومية، ويف نفس السنة صدر قرار وزاري مشرتك يتعّلق 

 213-70رقم احتت مرسوم 1970سنة صدر كما   .(1)بتنظيم اإلدارة املركزية لوزارة العمل والشؤون االجتماعية
دارة املركزية لوزارة العمل والشؤون االجتماعية، حيث تنص املادة األوىل منه:" إّن اإلدارة املركزية يتضمن تنظيم اإل

 املفتشية العامةوهي تضم ،الذي يساعد الكاتب العام لوزارة العمل والشؤون االجتماعية تتضمن حتت سلطة الوزير
مديرية الضمان ،  مديرية التكوين املهين،  ليد العاملةمديرية اخلدمات وا ،مديرية العمل،  مديرية اإلدارة العامةو 

.عرف النظام بالتسيري الذايت للمؤسسات خالل هذه املرحلة، إال أن هذا النظام مل يظل طويال (2)االجتماعي"
، حيث عرفت املؤسسة اإلقتصادية اجلزائرية بروز العديد من الصراعات تماعية و اإلج تصاديةنتيجة للظروف اإلق

العمال و اإلداة ألسباب تنظيمية و هو سؤ التسيري اإلدارة، و من األسباب اإلقتصادية قلة األجور و تدهور بني 
القدرة الشرائية، أدت إىل مشاكل إجتماعية، أدى كل ذلك إىل ظهور منط تسيري آخر يعرف بالشركات 

 1965جوان  19تاريخ صحيح الثوري بد التعارتسمت مالمح هذه املرحلة ب ( حيث1971-1966الوطنية)
اجملتمع اجلزائري، و اإلنطالقة الفعالة  لتطبيق اإلشرتاكية كفكر و منوذج  نالذي يوصف بأنه حتول جذري يف كيا

إقتصادي، ذلك أن بناء اإلشرتاكية ال يتم بإمكانيات ضعيفة، بل يتم باستغالل كل الثروات الوطنية بطريقة 
و كان اهلدف منها بناء إقتصاد وطين قوي و احلد  ،بالد باألخص العمالوجتنيد كل الطاقة احلية يف ال،مدروسة 

ت ، لتحقيق ذلك قام(3)رب ما ميكن من الوظائف إلمتصاص البطالةكمن نفوذ رأمسال األجنيب، استحداث أ
العديد من الصناعات، كما أنشأت العديد من الشركات الوطنية منها الشركة  ميات تأميبعمل1966الدولة سنة 

، 1967و الشركة الوطنية ملواد البنا، و الشركة الوطنية للعربات و احلافالت "سوناكوم"  1966الوطنية للمناجم 
يتوىل تسيري الشركة أما خبصوص كيفية تسيري هذه الشركات الوطنية يف وجود مدير يتم تعيينه مبوجب قرار و زاري 

حتت سلطة الوزارة الوصية و يتمتع بسلطات واسعة، و إىل جانبه توجد هيئة إستشارية تساعده يف تسيري شؤون 
تتألف من ممثلني عن بعض الوزارات و جبهة التحرير الوطين، هذا ما جيعل سلطة إختاذ القرارو التسيري بيد  ،الشركة

                                                           
لسنة 44، ج ر عدد والشؤون االجتماعيةلوزارة العمل ، يتعلق بتنظيم اإلدارة املركزية 1967ماي  2قرار وزاري مشرتك مؤرخ يف  (1)

1967. 

، يتضمن تنظيم اإلدارة املركزية لوزارة العمل والشؤون 1970ديسمرب سنة  15مؤرخ يف  213-70من مرسوم رقم  1املادة  (2)
 .1970ديسمرب سنة  18مؤرخة يف  105االجتماعية، ج ر عدد 

تصادية على اإلقتصاد الوطين، مذكرة ماجستري يف علوم التسيري،جامعة أمني عبد القادر، أثر تأهيل املؤسسات اإلق شعليوا( 3)
 .35، 34ص ، ص2007-2006اجلزائر،
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، ماميكن مالحظته أيضا غياب مشاركة (1) ممارسة اختصاصات إستشاريةاملدير، أما الدولة فينحصر دورها يف
حق  :العمال يف تسيري املؤسسة.نتيجة للتدهور اإلقتصادي و اإلجتماعي و عدم اإلعرتاف حبقوق العمال منها

ى اليت متنع اللجوء إىل اإلضراب حبجة أهنا وسيلة ضغط عل ،من قانون العقوبات 171اإلضراب مبقتضى املادة 
، أصدرت السلطة ميثاق التسيري اإلشرتاكي للمؤسسات، حيث جاء يف امليثاق أن التسيري الذي يقوم به (2)العمل

يتجسد يف اجمللس العمال املنتخب لثالث سنوات من قبل جمموع  ،العمل يف التنظيم اإلشرتاكي للمؤسسات
لس الذين يتولون املسؤولية باسم العمال، سواء على مستوى الوحدات أو املؤسسة، و أن أعضاء هذا اجمل ،العمال

إذ ال ميكنهم القيام بذلك على الوجه املعقول إذا مل يهتموا بشكل كلي بنشاط نقاباهتم، و أول برهان على مدى 
وهي الإلحتاد  ،يتجلى يف انتساهبم الفعلي للمنظمة الطبيعية هلؤالء العمال ،ما يبذلونه من نفع عام لوضع العمال

متارس خاصة  ،للعمال هي صفة املنتج و املسريفصاعدا مال اجلزائريني، مبعىن أن الصفة املمنوحة من اآلن العام للع
 يف جملس العمال.

و ممارسة ،التسيري و اختاذ القرارات  يف جاء هذا النظام لتكريس الدميقراطية يف عامل الشغل، واشراك العمال
وقد  ،، و رفع مستوى اإلنتاج الوطينايف، الثق تماعي، اإلجتصاديو رفع مستواهم اإلق ،الرقابة و حتسني ظروفهم

حيث قامت اجلزائر  ،صاحب هذا القرار إصدار عدة قرارات أخرى لتنفيذ الدولة سياستها االقتصادية واالجتماعية
فاحتة قوانني العمل و أول قانون عمل يف اجلزائر،  74-71.يعترب األمر 1971فيفري  24بتأميم احملروقات يف

و تكريس مبدأ املساواة يف احلقوق و االلتزامات، يستفيد العامل من مجيع  ،الذي عمل على حتديد مفهوم العامل
تماعية، ويكون للعامل احلق يف جزء من األرباح احلاصلة يف املؤسسة، احلقوق املتعلقة باألمن و التأمينات االج

كّرس هذا القانون مبدأ مشاركة العّمال يف التسيري، حيث أصبح   ،وانطالقا من فكرة امللكية العامة لوسائل اإلنتاج
وعلى  ،ستمر للجودةو أن يساهم يف زيادة اإلنتاج وأن يسهر على التحسني امل ،العامل منتًجا ومسيّ رًا يف آن واحد

 .  (3)حتقيق أهداف املخطط 

بد أن تكون هذه ال،ةالعّمال يف تسيري مؤسساهتم فعال لكي تكون مشاركةحسب أحكام هذا األمر 
وتكلف هذه اللجان بالشؤون  ،كما جتري ممارستها بواسطة جلان اختصاصية،  املشاركة ذات طابع دائم وغري دوري

تخدمني والتكوين والتأديب وحفظ الصحة واألمن".يتصرف جملس العّمال يف سائر واملس ،االجتماعية والثقافية
                                                           

 .35، صالسابق املرجع عليواش أمني عبد القادر،( 1)
 املتضمن قانون العقوبات، املعدل و املتمم. 1966جوان  8املؤرخ يف  156-66من األمر  171أنظر املادة ( 2)
 املتعلق بالتسيري اإلشرتاكي للوؤسسات، السالف الذكر. 74-71من األمر  17املادة  (3)
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السلطات ملراقبة تسيري املؤسسة أو الوحدة وتنفيذ الربامج، وهبذه الصفة يضع تقريرًا سنويًا يبدي فيه رأيه يف تسيري 
سي قبل أن يكون قانوين أو اقتصادي .إّن مبدأ املشاركة العّمالية يف التسيري مفهوم ومبدأ سيا(1)املؤسسة أو الوحدة

 .(2)نظرًا للّنهج االشرتاكي الذي اعتمد يف التنظيم االقتصادي واالجتماعي للبالد

،  1945يف التشريع الفرنسي إىل احلرب العاملية الثانية مشاركة العّمال يف اإلدارة والتسيري يرجع نظام 
 1982أكتوبر  28وتكفل مبسؤوليات مؤسساهتم اجتاه احلرب، وجاء قانون  ،هبدف مشاركة العّمال يف التسيري

( يف خمتلف جوانب تسيري يف comités d’entrepriseالذي وّسع من جماالت مشاركة جلنة املؤسسة )
تنص  1al1-431فإّن املادة  ،أي املؤسسات اليت يشملها هذا القانون ،.أّما فيما خيص جمال التطبيق(3)املؤسسة

أنّه:" تنشأ جلان املؤسسة يف كل املؤسسات الصناعية والتجارية واهليئات العمومية، املهن احلرة، الشركات  على
.أّما فيما يتعلق بتشكيلة (4)عامل" 50املدنية، النقابات  املهنية، اجلمعيات أّي كانت طبيعتها اليت ال تقل عن 

ه، ممثلي العّمال، ممثل أو ممثلني عن النقابات األكثر فإهّنا تتشكل من رئيس املؤسسة أو من ميثل ،هذه اللجنة
وميكن رفع عدد املمثلني بواسطة اتفاقيات مجاعية، بني صاحب أو أصحاب العمال والتنظيمات النقابية ،متثيال

 .(5)األكثر متثيال

حيث  75-71وهو األمر  ،كذلك صدر األمر املتعلق بعالقات العمل يف القطاع اخلاص  1971يف سنة 
كانت األعمال اليت ملني يف القطاع اخلاص، سواًء  طبق أحكام هذا األمر على مجيع العّمال من اجلنسني العات

                                                           
 نفس األمر. من 28دة انظر املا (1)
، ديوان املطبوعات 6، ط 2أمحية سليمان، التنظيم القانوين لعالقات العمل يف التشريع اجلزائري )عالقات العمل الفردية(، اجلزء  (2)

 .101، ص2012اجلامعية، اجلزائر، 
(3)KOEL Jean-Luc, Droit du travail et droit social (droit de l’entreprise), Ellipses, Paris, 
1994,P151. 
(4) GUERY Gabriel, Pratique du droit du travail, 10ème édition, Gualino éditeur, Paris, 
2001, P447. 
(5)DUQUESNE François, Droit du travail (le contrat, la participation, les droits des 
salariés dans l’entreprise), 4ème édition, Gualino, Paris, 2004, P174. 
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، إاّل أّن هذا القانون يتعلق بعالقات العمل يف القطاع اخلاص، والقطاع اخلاص (1)يقومون هبا زراعية أو غري زراعية
 .(2)ألّن اجلزائر يف هذه املرحلة كانت تنتهج النظام االشرتاكي مل يعرف بعد؛هذه املرحلة كاد  يف

 157-62يتضمن إلغاء القانون رقم  29-73صدر األمر رقم  ،1973عقب هذه الفرتة و يف سنة 
يتضمن  30-75صدر أمر رقم 1975.يف سنة (3)الرامي إىل متديد العمل بالقوانني الفرنسية ،1962لسنة 

 44اليت تقضي املادة األوىل منه:" تتحدد املدة القانونية للعمل األسبوعي ب  ،لعمل األسبوعيحتديد املدة القانونية ل
ساعة وذلك يف املصاحل العمومية للدولة واجلمعات احمللية، واملؤسسات واهليئات العمومية واملؤسسات االشرتاكية 

 .(4)وكذلك يف املؤسسات اخلاصة..." ،والشركات التعاونية ،ذات الطابع االقتصادي واالجتماعي أو الثقايف

املتعلق بالشروط العامة لعالقات  31-75أمر رقم  :كما صدرت جمموعة تشريعات العمل أخرى منها
والقواعد املتعلقة بتشغيل اليد العاملة  ،العمل الفردية وعالقات العمل اجلماعية، التكوين املهين وتنظيم االستخدام

 ،بتحديد األجر الوطين األدىن املضمون، كما تطرق هذا األمر إىل شروط العملاألجنبية، أجور العمال وذلك 
والقواعد املتعلقة بالوقاية الصحية واألمن وطب العمل،  ،ومدته والعمل الليلي، الراحة األسبوعية والعطلة السنوية

 .(5)تسوية النزاعات اجلماعية للعمل

 1975أفريل  29املؤرخ يف   33-75مر رقم ، وصدر األ(6)32-75يف نفس السنة صدر األمر رقم 
حيث تناول جمال اختصاصاهتا و صالحيتها يف  ،الذي جاء ختصيص مفتشية العمل والشؤون االجتماعية

 ،حيث ختتص بالسهر على تطبيق األحكام التشريعية والتنظيمية املتعلقة بشروط العمل، القطاعني اخلاص و العام
سواء كان النشاط فالحي أو غري  ،ا  يف ممارسة مهامهم من قبل صاحب العملومحاية العّمال إناثا أو ذكور 

                                                           
ة يف مؤرخ 101، يتعلق بالعالقات اجلماعية للعمال يف القطاع اخلاص، ج ر عدد 1971نوفمرب سنة  16مؤرخ يف  75-71أمر رقم  (1)

 .1971ديسمرب سنة  13
 .21بن عزوز بن صابر، الوجيز يف شرح قانون العمل اجلزائري، امللرجع السابق، ص(2)
والرامي  1962ديسمرب سنة  31املؤرخ يف  157-62، يتضمن إلغاء القانون رقم 1973يوليو سنة  5مؤرخ يف  29-73أمر رقم  (3)

 .1973أوت  3مؤرخة يف  62، ج ر عدد 1962ديسمرب سنة  31إىل متديد حقإشعار آخر ملفعول التشريع النافذ إىل غاية 
ماي  16مؤرخة يف  39، يتضمن حتديد املدة القانونية للعمل األسبوعي، ج ر عدد 1975أفريل  29مؤرخ يف  30-75أمر رقم  (4)

1975. 
مؤرخة يف  39، يتعلق بالشروط العامة لعالقات العمل يف القطاع اخلاص، ج ر عدد 1975أفريل  29مؤرخ يف  31-75أمر رقم  (5)

 .1975ماي    16
 .1975ماي  16مؤرخة يف  39، يتعلق بالعدالة يف العمل، ج ر عدد 1975أفريل  29مؤرخ يف  32-75أمر رقم ( 6)
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األشخاص اخلاضعون للقانون األساسي العام  ،، أما بالنسبة لألشخاص غري اخلاضعني ملفتشية العمل(1)فالحي
فن سضرورة الدفاع ، الركاب املستخدمون النقل اجلوي، ال او مؤسسات الدولة اليت تقتضي فيه للوظيفة العمومية،

، حيث اعترب املشرع (3)إضافة إىل إجراء املصاحلة يف حالة النزاع الفردي واجلماعي.(2)التجارية، سفن الصيد
ة الودية اجلزائري املصاحلة أول إجراء يلجأ إليه الطرفني لتسوية نزاعهما، و ذلك ملا تتميز به تلك احملاوالت التوفيقي

و بالتايل اإلبقاء على اإلستقرار و احملافظة على العالقات الودية بني العامل و  ،من سرعة إجياد احللول للنزاع القائم
تشية العمل و فختتص م.(4)صاحب العمل، وتفادي ما قد ينجر من نتائج سلبية تؤدي اإلضرار مبصاحلهما

أو عقد تدريب مهين بني صاحب العامل  ،ناتج عن عقد عمل الشؤون االجتماعية بإجراء املصاحلة عن كل نزاع
فيعرض  ،و العامل غري اخلاضع للقانون األساسي العام للوظيفة العمومية، غري أن بالنسبة للمؤسسات االشرتاكية

 ،(5)النزاع على مفتشية العمل و الشؤون اإلجتماعية بعد إجراء طرق الطعن الودية املنصوص عليها مبوجب القانون
فكل نزاع مجاعي للعمل خيضع إلجراءت املصاحلة، حيث تقوم مفتشية العمل بإجراء املصاحلة خالل مثانية أيام 

 . (6)التالية لرفع النزاع إليها، فتعد املفتشية بإعداد حمضر تثبت فيه املصاحلة أو عدم املصاحلة

املصاحلة من إجراء  ،لعملمن خالل إختصاصات مفتشية ا 33-75جعل املشرع اجلزائري مبقتضى األمر 
حمضر عدم املصاحلة من الشروط الشكلية لقبول الدعوى، حيث اليقبل طلب رفع  اعتربحيث  ،النظام العام

إال إذا ثبت أن النزاع قد عرض للمصاحلة لدى مفتشية  ،القضية  على احملكمة املختصة باملسائل اإلجتماعيىة

                                                           
 السالف الذكر.، يتعلق باختصاصات مفتشية العمل والشؤون االجتماعية، 33-75أنظر املادة األوىل من األمر رقم  (1)
 من نفس األمر. 2أنظر املادة ( 2)
 من نفس األمر. 3أنظر املادة ( 3)
حيياوي نادية، الصلح وسيلة لتسوية نزاعات العمل وفقا للتشريع اجلزائري، مذكرة ماجستري، جامعة مولود معمري، تيزي وزو،  (4)

نفس السياق بن عزوز بن صابر، اإلجراءات املتبعة أمام القسم اإلجتماعي يف ظل قانون اإلجراءات املدنية و .42، ص 18/12/2014
 .73، ص 2010، سنة 7نونية، العدد اإلدارية، جملة دراسات قا

 املتعلق بالعدالة يف العمل، السالف الذكر. 32-75أنظر املادة األوىل من األمر ( 5)
 املتعلق بالشروط العامة لعالقات العمل يف القطاع اخلاص، السالف الذكر. 31-75من األمر  303أنظر املادة ( 6)

ال بعد إب عن العمل بالعالقات اجلماعية يف القطاع اخلاص على:" الجيوز األمر باإلضراملتعلق ا 75-71من األمر  15كما تقضي املادة 
 إخبار مفتش العمل بقصد املصاحلة و بعد مصادقة السلطات النقابية."
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تقدمي  ،ر ممارسة مهامهاالعمل و الشؤون اإلجتماعية يف إيط.ميكن ملفتش (1)العمل و الشؤون اإلجتماعية
 . (2)مالحظات كتابية و إعطاء أوامر، تقدمي إنذارات و حترير حماضر

الذي تبنته مبوجب  هملكّرسة يف نظام االقتصاد املوجيتماشى مع املبادئ ا (3)12-78جاء القانون رقم 
فصلة لية والتوحيد، حيث وردت أحكامه مالشمو  :كما جاء ليحقق مبدأين أساسيني مها  ،(4)1976دستور 

للمواضيع املتضمنة عالقات العمل الفردية واجلماعية، غري أنّه مل يتعّرض ملوضوع التفاوض اجلماعي، وال 
دولة مطلقا يف تنظيم لالتفاقيات اجلماعية للعمل، وال يف القطاع العام وال القطاع اخلاص، ومن مث بدأ تدخل ال

كانوا يف القطاع   سواءً  ،، وسع هذا القانون جمال تطبيقه ليشمل كافة العمال(5)عالقات العمل خالل هذه الفرتة
 .(6)ويف املؤسسات االقتصادية أو يف املؤسسات واإلدارات العمومية، العام أو اخلاص

 .ت العموميةللمؤسسالتوجيهي القانون ا إلى غاية صدور1978: من سنة الفرع الثاني

النضال العمايل اجلزائري حتديدا حلقوق العامل مر هبا عترب فقهاء القانون هذه الفرتة من أكثر الفرتات اليت ا
ند يف بناء قواعده التشريعية األساسية على تاملس ،(7)نتيجة صدور القانون األساسي العام للعامل اجلزائري ،اجلزائري

، الذي عمل فيه املشرع اجلزائري يف سنه 1976سنة لر املثاق الوطين و الدستور الصاد اجلمع بني ما ورد يف
، وعليه (8)على الربط بني العمل كنشاط و العامل ككيان إجتماعي يف نفس الوقت ،القواعد التشريعية و التنظيمية

فالقانون األساسي العام للعامل يرمي إىل تأسيس قاعدة صلبة لعامل الشغل، منطلقا من العامل باعتباره الطاقة 
احليوية للمؤسسة اجلزائرية و صوال للعمل، كونه حمور عالقة العمل، فالغاية هي حماولة توحيد أهم معامل و أبعاد 

                                                           
 املتعلق بالعدالة يف العمل، السالف الذكر. 32-75من األمر  1/2أنظر املاد( 1)
 من نفس األمر.6، 5املشرع إىل وظائف مفتش العمل يف املادةمن نفس األمر.كما تطرق  7أنظر املاد ( 2)
 السالف الذكر.، يتضمن القانون األساسي العام للعامل،12-78رقم قانون  (3)
مؤرخة  94، يتضمن إصدار دستور اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، ج ر عدد 1976نوفمرب  22مؤرخ يف  97-76رقم  أمر (4)

 .1976نوفمرب  24يف 

، 1120بن عزوز بن صابر، االتفاقيات اجلماعية للعمل يف التشريع اجلزائري واملقارن، طبعة أوىل، دار اخللدونية للنشر والتوزيع، عمان،  (5)
 .43،44صص

على:" حيدد هذا القانون حقوق العامل والواجبات اليت خيضع هلا مقابل  لف الذكر،السا12-78ن قانون رقم م 2فقرة  1تنص املادة ( 6)
 من نفس القانون. 2أنظر كذلك املادة تلك احلقوق مهما كان القطاع الذي ينتمي إليه".

 ، السالف الذكر.12-78القانون ( 7)
 املتضمن دستور اجلزائر، السالف الذكر. 97-76 أمر رقم(8)
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اليت خيضع هلا  ،العام الذي تتحد فيه حقوق العامل و الواجبات الذي وجد ألجل وضع اإلطار ،النظام القانوين
املتضمن القانون األساسي العام للعامل  12-78تطبيقا ألحكام القانون  ،(1)مقابل تلك احلقوق املتحصل عليها

بغض النظر عن قطاع النشاط عام أو خاص، إداري أو  ،السالف ذكره، أصبحت ختضع له كافة عالقات العمل
أو الوظائف اليت متارسها و القطاعات  ،دي، وحيكم الفئات العمالية على اختالف أصنافها و درجات املهنإقتصا

فإن املهام املخولة ملفتشية العمل يف  ،اليت تنتمي إليها، وتبعا هلذه املبادئ و األحكام اليت جاء هبا هذا القانون
، صدرت جمموعة من القوانني (2)و أصبحت تتعلق مبجاالت متعددة منها ،قد تضاعفت و توسعت ،هذه املرحلة

املتعلق باتقاء اخلالفات اجلماعية يف العمل وتسويتها، وقد بنّي  (3)05-82القانون رقم  :واملراسيم التنظيمية منها
ة النزاع اجلماعي يف واإلجراءات اخلاصة املطبقة بتسوي ،هذا القانون اإلجراءات اخلاصة املطبقة يف القطاع اخلاص

فإن تسوية اخلالف ، املشار إليه أعاله74-71املؤسسات االشرتاكية، فبالنسبة للمؤسسات اخلاضعة لألمر
و ذلك يف ظرف مثانية أيام اعتبارا من يوم و قوع اخلالف ، أما بالنسبة  ،اجلماعي يكون من قبل جملس اإلدارة

يتعني على املؤسسة  ،التسيري اإلشرتاكي للمؤسساتاملتعلق ب 74-71للمؤسسات غري اخلاضعة لألمر 
. عند تسوية (4)املستخدمة أن تربمج إجتماعا مع املمثلني املنتخبني للعمال للعمل باإلشرتاك على تسوية اخلالف

و تبلغ املؤسسة املستخدمة نسخة منه  ،اخلالف اجلماعي تقيد القرارات املتخذة يف حمضر يوقعه أطراف اخلالف
 ،، و إذا إستمر اخلالف و مل تتم املصاحلة(5)انية و أربعني ساعة إىل مفتشية العمل املختصة إقليميايف ظرف مث

 يعرض فورا اخلالف على مفتشية العمل املختصة إقليميا من قبل أحد األطراف املعنية.

عي يف يسوى كل خالف مجا ،املشار إليه أعاله 05-82قد ألزم القانون  ،أما بالنسبة للقطاع اخلاص
 يف ظرف أقصاه لنقابيةايئة و ذلك من قبل صاحب العمل و اهل ،القطاع اخلاص بطلب من ممثلي العمال املنتخبني

راف لدى بل األطقع من مثانية أيام، إذا حصلت التسوية جيب على صاحب العمل أن يودع حمضر اإلتفاق موق
احب تفاق فيحيل صة أو اإللتسوياة، و إذا مل حتصل مفتشية العمل املختصة إقليميا يف آجال مثانية و أربعني ساع

 صاحلة.قصد امل خلالفاالعمل أو اهليئة النقابية املعنية على مفتشية العمل يف ظرف مثانية أيام هذا 

                                                           
 .،7776ص ،ص2014مليكة عرعور، سوسيولوجية عالقات العمل، دار جمدالوي للنشر و التوزيع، األردن، ( 1)
 .180غريب منية، املرجع السابق، ص ( 2)
 ر.السالف الذك، يتعلق باتقاء اخلالفات اجلماعية يف العمل وتسويتها، 05-82قانون رقم (3)
 نفس القانون.من  10أنظر املادة ( 4)
 .السالف الذكر 05-82القانون  من 11 أنظر املادة( 5)
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فال تباشر املصاحلة إال إذا متت التسوية حسب  ،بالنسبة إلجراءات املصاحلة املتبعة أمام مفتشية العمل
يها سابقا، فريفع أحد األطراف املتنازعة طلب املصاحلة إىل مفتشية العمل،يتوىل مفتش العمل اإلجراءات املشار إل

.تتألف اللجنة البلدية اخلاصة للمصاحلة (1)فورا إحالة األمر عليه مجع اللجنة البلدية اخلاصة للمصاحلة و رئاستها
ثل عن اإلحتاد البلدي لإلحتاد الوطين للفالحني من مفتش العمل رئيسا، ممثل عن اهليئة النقابية املعنية إقليميا، مم

. على اللجنة (2)اجلزائريني، ممثل عن اجمللس الشعيب البلدي، ممثل عن صاحب العمل، ممثل منتخب لعمال اهليئة
.تدون (3)أن حتقق يف اخلالف و تسويته يف ظرف مثانية أيام إعتبارا من من تاريخ اإلحالة على مفتشية العمل

و تودعه مفتشية العمل لدى كتابة  ،الصادرة عن اللجنة البلدية اخلاصة يف حمضر يوقعه كل أعضائهاالقرارات 
و يوقعه مث حييله  ،الضبط احملكمة املختصة، و يف حالة عدم املصاحلة حيرر مفتش العمل فورا حمضر عدم املصاحلة

و ذلك يف ظرف مثانية و أربعني ساعة  ،تسويتها على اللجنة الوالئية املكلفة باتقاء اخلالفات اجلماعية يف العمل و
، باإلضافة أن هذا القانون قد بني إجراءات املصاحلة والتحكيم على (4)من تاريخ توقيع حمضر عدم املصاحلة

جاء هذا القانون  ،(6)املتعلق بعالقات العمل الفردية 06-82نفس السنة صدر القانون رقم في.(5)املستوى الوطين
املتعلق بالقانون األساسي العام للعامل  12-78تطبيق األحكام واملبادئ الواردة يف القانون رقم  ليبنّي كيفية

حيث تنص املادة األوىل منه على ما يلي:" حيّدد ويبنّي هذا القانون مبادئ كيفيات تطبيق أحكام  ،السالف ذكره
املشار إليه أعاله  1978ت سنة غش 5، املوافق ل  1398عام  رمضاناملؤرخ يف أول  12-78القانون رقم 

كم هذا القانون كل عالقة عمل قائمة بني العامل واملؤسسة املستخدمة . حي(7)املتعلق بعالقات العمل الفردية"
، حيث تطبق أحكام هذا القانون على مجيع القطاعات مهما كانت (8)مهما كان قطاع النشاط الذي ينتميان أليه

ة العمومية، كما وردت أحكام متنوعة يف هذا القانون تتعلق بتشغيل القصر والنساء، طبيعتها مبا فيها قطاع الوظيف
 منها ما يتعلق بالقواعد العامة املطبقة عند التشغيل.

                                                           
 من نفس القانون. 16أنظر املادة ( 1)
 من نفس القانون. 19أنظر املادة ( 2)
 من نفس القانون. 25أنظر املادة ( 3)
 .القانون نفس القانون من 27، 26أنظر املواد ( 4)
 البابني الثالث و اخلامس  من نفس القانون.أنظر (  5)
 .1982مارس  2مؤرخة يف  9، يتعلق بعالقات العمل الفردية، ج ر عدد 1982فيفري سنة  7مؤرخ يف  06-82قانون رقم  (6)
 ، السالف الذكر.06-82نفس القانون وىل من املادة األ (7)
 .نفس القانونمن  2املادة  (8)
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 (،1)املتعلق بكيفيات تطبيق األحكام التشريعية اخلاصة بعالقات العمل الفردية 302-82صدر املرسوم 
حيث تنص املادة  ،الذي حّدد جمال تطبيقه يف مجيع القطاعات مهما كان نوعها مبا فيها قطاع الوظيفة العمومية

األوىل على ما يلي:"  حيّدد هذا املرسوم كيفيات تطبيق األحكام التشريعية اخلاصة بعالقات العمل الفردية"، كما 
يئات املستخدمة مهما كان قطاع النشاط الذي ينتمي تنص املادة الثانية منه:" تطبق هذه األحكام على اهل

السالف الذكر، منها مثاًل  06-82هذا املرسوم بعض األحكام العامة الواردة يف القانون رقم تضمن .كما (2)ليه"إ
 .(3)وكيفية تثبيت العامل بعد جناح فرتة التجربة ،حتديد مّدة فرتة التجربة ملختلف األصناف املهنية

، (4)تضمن تنظيم اإلدارة املركزية لوزارة العملامل111-82( صدر املرسوم رقم 1982) يف نفس السنة
يساعده األمني العام املوضوعة حتت سلطة الوزير  ل اإلدارة املركزية لوزارة العملتمتش :"املادة األوىل منهوحسب 

خطيط واألعمال مديرية الت،  لالستخداماملديرية العامة ،  املديرية العامة لألجور،ملديرية العامة للعملاعلى 
للعمل  تشتمل املديرية العامة:"هالثانية مناملادة وبالرجوع إىل  مديرية اإلدارة العامة ".، وأخريا  اخلارجية والوثائق

املادة حسب  .(5)مديرية مفتشية العمل والوقاية من األخطار املهنية "، و  ة تشغيل العملمديري:مهاعلى مديريتني 
تتدخل يف الوقاية كما تطبيق تشريع العمل،  احرتام ّن مفتشية العمل هي اليت تضمن فإ ،من نفس املرسومالرابعة 

 .(6)من نزاعات العمل وتسعى لتسويتها

املتعلق  11-83منها القانون رقم  ،صدرت قوانني متعلقة بالضمان االجتماعي 1983يف سنة 
كما صدر يف نفس   .(7)الوفاة " ، العجز ، الوالدة ،املرض منهامعظم املخاطر إذ يغطي  ،بالتأمينات االجتماعية

جراء واملوظفني يف ألت أحكامه لتوحد كل من العّمال احيث جاء ،املتعلق بالتقاعد 12-83قانون رقم السنة ال
اهليئات واإلدارات العمومية، ويتضح ذلك من خالل نص املادة األوىل إذ تنص:" يهدف هذا القانون إىل تأسيس 

                                                           
، يتعلق بكيفيات تطبيق األحكام التشريعية اخلاصة بعالقات العمل الفردية، ج ر عدد 1982سبتمرب  11مؤرخ يف 302-82مرسوم ( 1)

 .1982سبتمرب  13مؤرخة يف  37
 السالف الذكر. 302-82املرسوم من  2، 1املواد  (2)
 .24بن عزوز بن صابر، الوجيز يف شرح قانون العمل اجلزائري، املرجع السابق، ص (3)
مارس  23مؤرخة يف  12، يتضمن تنظيم اإلدارة املركزية لوزارة العمل، ج ر عدد 1982مارس  20مؤرخ يف  111-82رقم  مرسوم (4)

 .1982سنة 
 .نفس املرسوممن  2، 1املواد ( 5)
 .السالف الذكر 111-82من املرسوم  4املادة  (6)
جويلية  5مؤرخة يف  28بالتأمينات االجتماعية، ج ر عدد  ، يتعلق1983جويلية سنة  2مؤرخ يف  11-83من قانون رقم  2املادة  (7)

 .1983سنة 
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القواعد  نظام وحيد للتقاعد"، كما تنص املادة الثانية منه:" يقوم النظام الوحيد للتقاعد على املبادئ التالية:توحيد
قانون رقم كما صدرال  .(1)توحيدالتمويل"،  واعد املتعلقة بتقدير االمتيازاتد القتوحي،  املتعلقة بتقدير احلقوق

حيث يهدف  ،املتعلق حبوادث العمل واألمراض املهنية، أيًضا هذه األحكام تطبق على مجيع العّمال 83-13
لقانون على مجيع  تسري أحكام هذا ا ،هذا القانون إىل تأسيس نظام وحيد يتعلق حبوادث العمل واألمراض املهنية

املتعلق بالتزامات املكلفني يف جمال  14-83قانون رقم ، وال(2)ليهإتمون العمال أي كان قطاع النشاط الذي ين
املتعلق مبنازعات الضمان  15-83قانون رقم واختتمت هذه املرحلة بصدور ال، (3)الضمان االجتماعي

القات العمل الصادرة يف هذه املرحلة أن تساير النظام .لقد استطاعت هذه القوانني املتعلقة بع(4)االجتماعي
االقتصادي واالجتماعي الذي انتهجته اجلزائر، فعالقات العمل كانت الئحية، وهو أمر طبيعي غري أن تدخل 
الدولة يف تنظيم هذه العالقة كان مبالغ فيه، إذ أّن نظرة املشرع للعامل كانت اجتماعية أكثر منها اقتصادية، 

جلت مشكلة البطالة بطرق غري عقالنية، عملت الدولة من خالهلا على خلق أكرب عدد ممكن من حيث عو 
 .(5)مناصب العمل متجاهلة إمكانيات وقدرات املؤسسة املالية واالقتصادية

 تطور تفتيش العمل في ظل اقتصاد السوق.: المطلب الثاني

دية اليت شرع كنتيجة لإلصالحات االقتصا  عرف عامل الشغل تغيريا جذريا، وذلك 1990إبتداًء من سنة 
بإدخال  تمسح،مجلة من تشريعات العمل 1990فصدرت سنة قتصاد السوق، التحضريالقصد  1988فيها 

)  وذلك من خالل إعطاء مكانة أوسع للقانون اإلتفاقي، املزيد من املرونة يف العالقات االجتماعية واملهنية 

                                                           
جويلية سنة  5مؤرخة يف  28، يتعلق بالتقاعد، ج ر عدد 1983جويلية سنة  2مؤرخ يف  12-83من قانون رقم  2، 1املواد  (1)

1983. 
مؤرخة يف  28، يتعلق حبوادث العمل واألمراض املهنية، ج ر عدد 1983جويلية سنة  2مؤرخ يف  13-83من قانون رقم  2، 1املواد  (2)

 .1983جويلية سنة  5
مؤرخة  28، يتعلق بالتزامات املكلفني يف جمال الضمان االجتماعي، ج ر عدد 1983جويلية سنة  2مؤرخ يف  14-83قانون رقم  ( 3)

  .1983جويلية سنة  5يف 
 5مؤرخة يف  28، يتعلق باملنازعات يف جمال الضمان االجتماعي، ج ر عدد 1983جويلية سنة  2مؤرخ يف  15-83قانون رقم   (4)

 .1983جويلية سنة 
 .26بن عزوز بن صابر، الوجيز يف شرح قانون العمل اجلزائري، املرجع السابق، ص (5)
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القواعد اليت كانت حتكمها لشركاء االجتماعيني بالتكفل جبانب هام من والسماح ل ،االتفاقيات اجلماعية (
 .(1)التشريعات الصادرة يف ظل االقتصاد املوجه

من الضروري إعادة النظر يف مفتشية ح صب، أوتبين فلسفة النظام الليربايل ّن التوجه حنو اقتصاد السوقإ
وسن قواعد قانونية تتماشى مع طبيعة املرحلة ، مها، وحتديد صالحياهتاالعمل من خالل مراجعة تنظيم

 90/11ما بني استقاللية املؤسسات وصدور القانون رقم رحلة املوعلى هذا نتناول يف هذا املطلب ،(2)اجلديدة
صدور الفرع األول، أما الفرع الثاين من هذا املطلب سنتناول فيه مرحلة ما بعد املتعلق بعالقات العمل من خالل 

 املتعلق بعالقات العمل . 90/11 القانون رقم

 .العمل عالقاتمتعلق بما بين القانون التوجيهي للمؤسسات وصدور القانون المرحلة : الفرع األول

هذه املرحلة هي مرحلة إنتقالية من النظام التوجيهي يف ظل التجربة االشرتاكية إىل نظام جديد يقوم على 
ن االستقاللية يف التسيري، كذلك تعترب مرحلة انتقالية من الطابع اقتصاد السوق، عرفت فيه املؤسسات نوًعا م

هي  1986حيث ابتداءا من هناية ،(3)والنظام التفاوضي يف جمال عالقات العمل ،التنظيمي إىل الطابع التعاقدي
الندوة الوطنية و تقرر بصفة واضحة و رمسيةمن خالل  ،املرحلة اليت بدأ فيها التحضري ملرحلة استقاللية املؤسسات

 26ألقي فيها أكثر من ه، هي املنطلق هلذا التوجو 1986ديسمرب  22و 21الرابعة املنعقدة يف اجلزائر يومي 
رورة إثراء و حتسني القانون و كان اهلدف من هذه الندوة، ض ،نيةتطبيق حول خمتلف جوانب التنمية الوط

ك من خالل خمطط يهدف إىل تطوير األجور و تنظيم ساسي العام للعامل و املراسيم التنظيمية له، وذلاأل
إذ هذه الندوة طرحت بأّن القانون القدمي املعمول به يف ، و احلوافز املناسبة لتحسني فعالية املؤسسات،املرتبات

ومل حيقق األهداف  ،االستقالليةأصبح ال يستجيب ملتطلبات  ،جمال العمل، أي القانون األساسي العام للعامل
وتعويضها بقوانني جديدة تتماشى ومتطلبات  ،اليت أنشئ من أجلها، مما يستدعي تعديل أحكامه أو إلغائها

 .(4)االقتصاد اجلديد

                                                           
 .132،1صصخنيش رابح، املرجع السابق، (1)
 .املرجعنفس (2)
 .1، ص2001طربيت سعيد، سلطة املستخدم يف تشريع العّمال تأديبًيا، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،  (3)
  .8واضح راشد، املرجع السابق، ص (4)
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اعتمدت هذه االقرتاحات واألعمال التحضريية األولية اليت جاءت هبا الندوة يف شكل تقارير كافية 
ئل، وذلك باالستناد إىل التجارب املقارنة اليت اعتمدت هذا األسلوب التصورات التنظيمية لوضع هذه البدا

اليت يقدمها لف اجلوانب االجيابية والضمانات التنظيمي اإلتفاقي لعالقات العمل اجلماعية، مع تدعيمها ببيان خمت
ألدوات تنظيم  كأساس إلقرار التغيري اجلذري الشامل،من الناحية العملية واالقتصادية  ،هذا االقرتاح البديل

.يظهر توجه الدولة اجلزائرية إىل نظام (1)يف املؤسسة العمومية االقتصادية املستقلة ،عالقات العمل الفردية واجلماعية
من خالل قانون رقم  ،جديد يقوم على اقتصاد السوق تعرف فيه املؤسسات نوًعا من االستقاللية يف التسيري

منه:" تتمتع املؤسسة  7سسات العمومية االقتصادية، حيث تنص املادة املتضمن القانون التوجيهي للمؤ  88-01
بواسطة أجهزهتا املؤهلة هلذا الغرض  ،االقتصادية باألهلية القانونية الكاملة، فتشرتط وتلتزم وتتعاقد بكيفية مستقلة

االلتزامات املدنية  طبًقا لقواعد التجارة واألحكام التشريعية املعمول هبا يف جمال ،مبقتضى قانوهنا األساسي
إاّل  ،حتمال مباشرا أو غري مباشر ،.كما ال تتحمل الدولة التزامات املؤسسات العمومية االقتصادية(2)والتجارية"

أو يف شركات حمدودة املسؤولية، غري  ،مبقتضى أحكام صرحية مينحها القانون ملن ميلك سندات يف شركات املسامهة
أّن الدولة تتحمل النفقات املرتتبة على القيود اليت تفرضها على املؤسسات العمومية االقتصادية. وال تتحمل 

تتمتع املؤسسات العمومية  01-88. مبقتضى هذا القانون (3)املؤسسات العمومية االقتصادية التزامات الدولة
وتتمتع بالذمة  ،ة، إذ أهّنا تتمتع باألهلية القانونية، وتتعاقد بكيفية مستقلة بواسطة أجهزهتااإلقتصادية باالستقاللي

املعدل واملتمم بدستور  1989املالية املستقلة.حتقق اإلصالح االقتصادي والسياسي واالجتماعي مبوجب دستور 
ال االقتصادي انتقلت اجلزائر من حيث كّرس مبدأ التعددية احلزبية بدل نظام احلزب الواحد، ويف اجمل ،1996

 النظام املوّجه القائم على تدخل الدولة إىل اقتصاد السوق القائم على قانون العرض والطلب.

 ،أّما يف إطار عالقة العمل كّرس الدستور جمموعة من احلقوق الفردية واجلماعية مل يكن معرتف هبا من قبل
لكل املواطنني احلق يف العمل.يضمن القانون يف أثناء العمل احلق على أنّه:"  89من دستور  52إذ تنص املادة 

كما كرس التعددية النقابية   .(4)يف احلماية واألمن والنظافة واحلق يف الراحة مضمون وحيدد القانون كيفيات ممارسته"

                                                           
 .15أمحية سليمان، الوجيز يف قانون عالقات العمل يف التشريع اجلزائري، املرجع السابق، ص(1)
،  يتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية االقتصادية، ج ر 1988جانفي سنة  12مؤرخ يف  01-88من قانون رقم  7املادة ( 2)

 .1988جانفي سنة  13مؤرخة يف  2عدد 
 .القانون من نفس 8أنظر املادة ( 3)
مؤرخة  9بنشر نص تعديل الدستور، ج ر عدد  ، يتعلق1989فيفري سنة  28مؤرخ يف  18-89من املرسوم الرئاسي رقم  52املادة ( 4)

 .1996ديسمرب  8مؤرخة يف  76ج ر عدد  1996املعّدل واملتّمم بدستور  1989مارس  1يف 
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ة إىل تكريس احلق باإلضاف ما يلي:" احلق النقايب معرتف به جلميع املواطنني".واليت نصت على  56املادة مبوجب 
تنص:" احلق يف اإلضراب معرتف به، وميارس يف إطار القانون.ميكن أن مينع القانون  57املادة يف اإلضراب 

ممارسة هذا احلق، أو جيعل حدود املمارسة يف ميادين الدفاع الوطين واألمن، أو يف مجيع اخلدمات أو األعمال 
. كرس الدستور اجلديد جمموعة من احلقوق الفردية واجلماعية يف إطار (1)العمومية ذات املنفعة احليوية للمجتمع"

أمّهها االعرتاف للعّمال يف إنشاء املنظمات النقابية بعدما كان العمل ،عالقات العمل مل تكن معرتف هبا من قبل 
اللجوء إىل اإلضراب النقايب معرتف فقط لإلحتاد العام للعّمال اجلزائريني، كذلك منح هذا الدستور حق العّمال يف 

 .(2)بعدما كان مسموح للعّمال يف القطاع اخلاص فقط

 .قات العملالمتعلق بعال 90/11بعد صدور القانون رقم  مرحلة ما: الفرع الثاني

 11-90صدر القانون اجلديد لعالقات العمل وهو قانون  ،مبادئ الواردة يف الدستور اجلديدلل اتطبيق
وتضمن اعتماد االتفاقيات اجلماعية كإطار تنظيمي جديد لعالقات العمل بدال من  ،(3)املتعلق بعالقات العمل

منها مبدأ العالقات  ،النصوص التنظيمية.متيزت هذه املرحلة مبجموعة من اإلصالحات السياسية و اإلقتصادية
ر تنظيمي جديد لعالقات التعاقدية سواء بالنسبة للعالقات الفردية أو اجلماعية ، إعتماد اإلتفاقية اجلماعية كإطا

قوامها العمل التفاوضي  ،العمل، إىل جانب وضع أجهزة و هياكل و ميكانيزمات جديدة لتنظيم عالقات العمل
على أن ينحصر دور ،و املسائل بكل حرية و استقاللية  ،املشرتك بني العمال و أصحاب العمل يف كافة اجلوانب

 .(4)قوانني و النظم املعمول هباالدولة ضمن هذه األجهزة يف ضمان تطبيق ال

استبعد املشرع اجلزائري صراحة من جمال قانون  ،املشار إليه أعاله 11-90هذا القانون ألحكام طبقا 
والواليات  ،وعّمال اهليئات اإلدارية العمومية التابعة للدولة ،والقضاة والعسكريون ،العمل املوظفون العموميون

.يفهم من الثالثة منهوهذا ما نصت عليه املادة  ،والبلديات ومستخدمو املؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري

                                                           
 .نفس املرسوممن  57املادة  (1)
 .28، 27بن عزوز بن صابر، الوجيز يف شرح قانون العمل اجلزائري، ص ص ( 2)
، املعدل 1990أفريل  25مؤرخة يف  17املتعلق بعالقات العمل، ج ر عدد  1990أفريل  21مؤرخ يف  11 -90قانون رقم  ( 3)

 9املؤرخ يف  21-96، واألمر رقم 1991ديسمرب  25مؤرخة يف  68، ج ر عدد 1991ديسمرب  21املؤرخ يف  29-21بالقانون رقم 
 .1996ة جويلي 10مؤرخة يف  43، ج ر عدد 1996جويلية 

 .181غريب منية، املرجع السابق، ص( 4)
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خالل ما سبق أّن قانون العمل ينظم العمل التابع املأجور اخلاص، الذي ال يكون أحد أطرافه ممارسا ألعمال 
 السلطة والسيادة العامة.

ما نصت عليه  وهو ،جهاملو  أنه الغى مجيع االحكام الصادرة يف ظل االقتصاد ،ونأهم ما مييز هذا القان
 16 املؤرخ يف 74-71ألمر رقم ا:" تلغى كل األحكام املخالفة هلذا القانون السيما بقوهلا  1فقرة  157ملادة ا

 1975فريل أ 29 املؤرخ يف 31-75واملتعلق بالتسيري االشرتاكي للمؤسسات، واألمر رقم  1971نوفمرب 
ن القانون رقم م 216إىل  199ومن  179إىل  1واملتعلق بالشروط العامة للعمل يف القطاع اخلاص، واملواد من 

املؤرخ  03-81ن رقمواملتعلق بالقانون األساسي العام للعامل والقانو  1978غشت سنة  5 املؤرخ يف 78-12
فرباير سنة  27 املؤرخ يف 08-81، والقانون رقم الذي حيدد املدة القانونية للعمل 1981فيفري سنة  21يف 

 ا.قهيطبواملتعلق بالعالقات الفردية للعمل وكذا كل النصوص التنظيمية املتخذة لت 1982

املتعلق بتسوية املنازعات العامة اجلماعية وممارسة حق  02-90قانون رقم اليف نفس السنة صدر 
، الذي جاءت أحكامه وفقا ملا جاء (2)باختصاصات مفتشية العملاملتعلق  03-90قانون رقم و ال،(1)اإلضراب

، و كذا اإلتفاقية رقم 1947املتعلقة بتفتيش العمل يف الصناعة و التجارة لسنة  (81)يف اإلتفاقية الدولية رقم 
ل إذ أصبح من الضروري إعادة النظر يف مفتشية العم ،1969املتعلقة بتفتيش العمل يف الزراعة لسنة  (129)

أحكام األمر  إلغاءقانونية الالزمة، إضافة إىل وسن األحكام ال  ،من خالل مراجعة تنظيم وعمل ومهام هذا اجلهاز
بإصدار منضومة ، ومن مث متيزت هذه املرحلة منه 26مبوجب املادة املتعلق باختصاصات مفتشية العمل  75-33

ه أصبح بإمكان مفتشية العمل االتدخل دون متييز من تشريعات العمل  تتالئم و التحوالت اإلقتصادية، و علي
 اإلدارة مبهمة التفتيش حىت يف للقطاع القانوين للمؤسسات و التعامل معها بصفة مماثلة، أي أهنا أصبحت تضطلع 

و الوضع املؤسسايت اجلديد الذي تتدخل  ،املشار إليه أعاله 03-90من القانون 15ة طبقا لنص املادة العمومي

                                                           
، املتعلق بالوقاية من املنازعات العامة اجلماعية يف العمل وتسويتها وممارسة حق 1990فرباير  6املؤرخ يف  02-90رقم  قانون( 1)

 68، ج ر عدد 1990ديسمرب  21املؤرخ يف  27-91، املعدل واملتمم بالقانون 1990فرباير 7مؤرخة يف  6اإلضراب، ج ر عدد 
 .1991ديسمرب  25مؤرخة يف 

فرباير  7مؤرخة يف  6، املتعلق باختصاصات مفتشية العمل املعدل واملتمم، ج ر عدد 1990فرباير  6مؤرخ يف  03-90قم قانون ر  (2)
1990. 
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مفتشية العمل، أصبح يتطلب تكييفا مستمدا من الدور الذي جيب أن يقوم به بالنظر إىل اجلهاز التشريعي فيه 
 .(1)1990اجلديد املعمول به إبتداءا من سنة 

الذي قلص من  ،(2)املتعلق بتسوية النزاعات الفردية 04-90قانون رقم ال ،كما صدر خالل هذه املرحلة
الف القانون السابق، و أسند هذه املهمة إىل مكتب املصاحلة، إال ل املصاحلة خبمفتشية العمل يف جماصالحيات 

هو إجحاف يف حق  ،صاحلةو منحها ملكتب امل ،أن البعض يرى أن سلب هذه الصالحية من مفتشية العمل
و ذلك قصد تسوية النزاعات  ،، حيث جيب تدخل املشرع إلعطاء مفتش العمل صالحيات أكربمفتش العمل

و اليت ميكن يف أغلب األحيان أن تفصل على مستوى املؤسسة دون اللجوء  ،اليت تقع على مستوى املؤسسات
 .(3)إىل مكتب املصاحلة أو التحكيم

املشار إليه أعاله  04-90جعل املشرع اجلزائري مبقتضى القانون  ،بدخول مرحلة اإلصالحات اإلقتصادية
، (4)عمل وسيط بني األطراف املتنازعة و مكتب املصاحلة، بتلقيه الشكاوى و إحالتها مما قلل من دورهمن مفتش ال

فبعد إستنفاذ إجراءات املعاجلة الداخلية بغرض تسوية ودية لنزاعات العمل الفردية داخل اهليئة املستخدمة، ميكن 
يا، ففي هذه احلالة األخرية يقوم مفتش أو حبضوره شخص ،للعامل إخطار مفتش العمل بواسطة عريضة مكتوبة

، فيقوم (5)العمل بإعداد حمضر يسجل فيه إدعاءات و تصرحيات العامل، إذا مل يتقدم هذا األخري بعريضة مكتوبة
و استدعاء األطراف إىل اإلجتماع و  ،مفتش العمل يف ظرف ثالث أيام بتقدمي اإلخطار إىل مكاتب املصاحلة

لنزاع ايف املسامهة إلجياد حل و تسوية  ، فتقلص بذلك و تراجع دور مفتش العمل(6)ذلك يف ظرف مثانية أيام
ليبقى دوره حمصورا يف جمرد إستقبال الشكاوى املرفوعة و تقدمي اإلخطار إىل مكاتب  ،املطروح أمامه

حيث يتيح الفرصة أمام أطراف النزاع لتسويته على مستواه أوال  ،.رغم دوره الفعال و املهم الذي يلعبه(7)املصاحلة
منصبه أو دوره   رغم أن  ،يف تسوية النزاع له أي إسهام ليسه الصالحية هبذ مكاتب املصاحلة، قبل إحالته على 

                                                           
 .181غريب منية، املرجع السابق، ص( 1)
مؤرخة يف  6د ، املتعلق بتسوية النزاعات الفردية يف العمل املعدل واملتمم، ج ر عد1990فرباير  6مؤرخ يف  04-90قانون رقم  (2) 

 .1991ديسمرب  25مؤرخة يف  68، ج ر عدد 1991ديسمرب  21املؤرخ يف  28-91، املعدل واملتمم بالقانون 1990فرباير 7
 .48حيياوي نادية، املرجع السابق، ص( 3)
 .نفس املرجع( 4)
 ريح العامل.املتضمن تص 1كذلك أنظر امللحق رقم ، السالف الذكر.04-90من القانون  26أنظر املادة ( 5)
ما جتدر اإلشارة إليه يف هذا الصدد أنه من الناحية الواقعية و التطبيقية من ، السالف الذكر.04-90من القانون  27أنظر املادة ( 6)

 أيام بسبب كثرة الشكاوى. 8الصعب إستدعاء األطراف لإلجتماع يف ظرف 
 .182،ص2005اجلزائر،دار هومة للطباعةو النشر و التوزيع، اجلزائر، عالقات العمل يف ظل اإلصالحات اإلقتصاية يف رشيد واضح، ( 7)
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، إذ البد من إسرتجاع صالحيته حىت بقى جد قائميالتوصل إىل ذلك ل يقي، وأن اإلحتماكفيل بتعجيل حل توف
 .(1)يتمكن من التدخل يف جمال التسوية الودية

صالحيات مفتش العمل هام أو ماملتعلق مبفتشية العمل، جند أن  03-90القانون أحكام بالرجوع إىل 
حمدودة جدا يف جمال تسوية نزاعات العمل، فالتشريع احلايل مل يعط مفتش العمل الوسائل القانونية الكفيلة 

بل إكتفى املشرع بصالحية مفتش العمل يف تسوية النزاعات العمل اجلماعية عن طريق  ،ليتمكن من التدخل
 . (2)إجراء املصاحلة

، ولقد أقرت  املتعلق بكيفيات ممارسة احلق النقايب 14-90قانون رقم كما صدر خالل هذه املرحلة ال
اعرتف باحلق يف إنشاء املنظمات أحكام هذا القانون هذا احلق لكل من العمال األجراء وأرباب العمل ، كما 

 .(3)النقابية وفق شروط حمددة ، ومنح بعض االمتيازات لصاحل املنظمات النقابية األكثر متثيال

املتعلق بعالقات العمل، لتكون أكثر متاشيا مع الواقع 11-90رقم عدلت بعض أحكام القانون 
حل املتناقضة للشركاء اإلجتماعيني من جهة و حتقيق التوازن بني املصا ،اإلقتصادي و اإلجتماعي من جهة

 .(4)أخرى

تقليص تدخل الدولة يف تنظيم عالقة العمل اليت تربط العمال األجراء  ،أهم ما يالحظ على هذه املرحلة
فاسحة اجملال امام  ،ومل يعد تدخلها إال يف املسائل املرتبطة بالنظام العام االجتماعي ،باهليئات املستخدمة

وخمتلف التعويضات واملنح بعد  ،األساسية األجورلتحديد  ، كذلك تدخلها)الدولة(االتفاقيات اجلماعية للعمل
 .(5)، كما أعادت النظر يف تصنيف مناصب العملالعامل  لدىروح املعنوية ربطها مبعدل اإلنتاج بغرض رفع ال

                                                           
هذا من الناحية النظرية أما من الناحية العملية فإن مفتش .29السابق ص ملرجعرشيد واضح، منازعات العمل الفردية و اجلماعية، ا( 1)

اشرة، حيث وفقا للدراسة امليدانية اليت قمنا هبا للمفتشية العمل له دور فعال يف تسوية النزاع الفردي و لكن ميكن القول بطريقة غري مب
م الوالئية للعمل لوالية جباية فإن مفتس العمل عند تلقيه شكوى فإنه يقوم بالتحقيق أوال، فإذا كان األمر ميكن تسويته على مستواه فيقو 

 مكتب املصاحلة. بذلك أما إذا كان موضوع الشكوى خمالفة أحد القواعد اآلمرة فيقوم بذلك إخطار 
 .49حيياوي نادية، املرجع السابق، ص ( 2)
، 1990جويلية  6مؤرخة يف  23، املتعلق بكيفيات ممارسة احلق النقايب، ج ر عدد 1990جويلية  2مؤرخ يف  14-90قانون رقم  (3)

 .1991ديسمرب  25مؤرخة يف  68، ج ر عدد 1991ديسمرب  21املؤرخ يف  03-91املعدل واملتمم بالقانون 
 .30بن عزوز بن صابر، الوجيز يف شرح قانون العمل اجلزائري، املرجع السابق، ص( 4)

 .79مليكة عرعور، املرجع السابق ، ص( 5)
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 .ألجهزة تفتيش العملالتنظيم القانوني واإلداري : الفصل الثاني

نظرا ألمهية التفتيش ودوره يف ضمان حسن تنفيذ  ،جاء االهتمام الدويل بشأن تفتيش العمل مبكرا
إال إذا اقرتن وجودها بوجود  ،األحكام املنظمة لعالقات العمل وظروفه، إذ أن التشريعات العمالية ال تكون جمدية

جهاز تفتيش عمل فعال، وذلك ضمان حتقيق الغاية من إصدارها، والتأكد من التزام أصحاب العمل هبذه 
األحكام ولتحقيق الغاية من ذلك، استدعى وجود جهات رقابية وهي أجهزة تفتيش العمل تتوىل هذه الرقابة، 

ة لما، ومؤمتر محايته القوى الع1890ة مؤمتر برلني سن :ية منهالالدو هتمام املبكر يف املؤمترات على هذا ظهر اال
، حيث صدرت هذه املؤمترات 1900ة املنعقدة يف باريس مل، ومؤمتر محاية القوى العا1897املنعقدة يف زيوريخ 

 .(1)توصيات تؤكد أن تفتيش العمل هو تنظيم الزم نظرا للمزايا اليت حتققت بتطبيقه

شأن بمع قيام منظمة العمل الدولية، لقي تفتيش العمل اهتماما كبريا على مستوى الدويل عدة توصيات 
شأن تفتيش العمل يف الصناعة ب( 81اتفاقية ) 1947يف سنة  رأق يثح ،1923تفتيش العمل ابتداء من سنة 

إذ صدرت عدة اتفاقيات  ،ربيةكما نال تفتيش العمل اهتماما على مستوى الدول الع  ،والتجارة السالفة الذكر
 ،1966( الصادرة سنة 1عربية وأول اتفاقية صدرت هبذا الشأن كانت االتفاقية العربية ملستويات العمل رقم )

 .(2)وقد عمل نفس النصوص الواردة يف االتفاقية األوىل 1976وقد عدلت هذه االتفاقية سنة 

ث جهاز لتفتيش العمل، وتتمثل مل الدولية والعربية إحداأقرت تشريعات العمل العربية متاشيا مع معايري الع
إذ يضطلع تفتيش العمل بدور هام لضمان االستقرار يف  ،(3)األساسية مراقبة تطبيق األحكام القانونية  تهمهم

وذلك بغاية تكريس مبدأ  ،من خالل السهر على تطبيق قوانني العمل على مجيع أصحاب العمل والعمال ،العمل
، عمل منذ نشأته على حنو قيد نطاقهحتددت نطاق تفتيش ال ،(4)املساواة ودعم سبل حتقيق أهداف العمل الالئق

 ،إذ يقتصر على األشخاص الذين يؤدون نوعا معينا من العمل، عرف بالعمل التابع املأجور الذي يؤديه أشخاص
توجيه أصحاب العمل الذين يعملون حلساهبم وذلك مقابل أجر، إذ ويكونون أثناء أداء العمل حتت إشراف و 

                                                           
 .206، ص1987لسنة  71انون العمل رقم يوسف الياس، الوجيز يف شرح ق( 1)
 .107، صنفس املرجع( 2)
تشغيل، منظمة العمل العربية بني التشريع و املمارسة، املركز العريب إلدارة العمل و ال، واقع احلوار االجتماعي يف الدول حممدكشو ( 3)

 .14ص دون سنة النشر، ،سالعربية، تون
املرتمجة ،2008املنقدة يف جوان جبنيف، اجلمعية العاملية لتفقد الشغل، املدونة العامة للسلوكيات املهنية ألخالقيات أجهزة تفقد الشغل،( 4)

 .12 ص املتفقد الرئيس للشغل، وزارة الشؤون اإلجتماعية و التضامن التونسيني باخلارج )اجلمهورية التونسية(، اكر الساحلي،من طرف ش
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العمل، األجر، التبعية، وهذا العمل هو  :جتتمع يف هذا النوع من العمل حسب فقه قانون العمل ثالثة عناصر هي
عضهم، و يف هذا النوع من العمل حتددت عادة ببحتكم عالقة أطرافه  اليت قانون العملالذي تنظمه قواعد 

الوظائف اليت يؤديها نظام تفتيش العمل، بينما ظلت أنواع العمل األخرى خارج اهتمام األجهزة املختصة يف هذا 
ويرجع هذا االختالف إىل العديد من العوامل  ،وختتلف تركيبة أجهزة تفتيش العمل من بلد ألخر،(1)النظام

ية اليت تؤدي هذه تويف رسم هياكله املؤسس ،ظاماليت تتحكم يف حتديد الوظائف اليت يؤديها هذا الن ،املوضوعية
والتجارة بشأن تفتيش العمل يف الصناعة  (81)، إذ قضت املادة الرابعة من االتفاقية الدولية رقم (2)الوظائف

يوضع تفتيش العمل حتت إشراف ورقابة سلطة مركزية بقدر ما يتماشى مع املمارسة : "السالفة الذكر على أنه
ومن هذا املنطلق نتطرق يف هذا الفصل إىل التنظيم القانوين ألجهزة تفتيش العمل يف  "،دولة العضولاإلدارية يف ا

 .املبحث األول، أما املبحث الثاين خصصناه لدراسة التنظيم اإلداري ألجهزة  تفتيش العمل يف اجلزائر 

 .تفتيش العملجهزة التنظيم القانوني أل :المبحث الول

ل املطلب من خال قليميمن خالل هذا املبحث إىل نطاق تفتيش العمل على املستوى الدويل واإل نتطرق
 .الثاينجهزة تفتيش العمل يف املطلب إىل العوامل املؤثرة على تنظيم أ مث  ،األول

 .نطاق تفتيش العمل على المستوى الدولي واإلقليمي: المطلـــب األول

والرقابة الالزمة لتحقيق  ،ضمان تنفيذ احلماية اليت يقررها قانون العملإن الغاية من تفتيش العمل هي 
ذلك، إذ أن جمال التفتيش جيب أن ميتد إىل مجيع األنشطة دون استثناء، وأي كانت طبيعة هذه األنشطة، سواء  

تفتيش العمل  كانت صناعية أو جتارية أو خدماتيه أو زراعية أو غري ها، وعلى هذا املنطلق ميكن القول أن جمال
من ميثاق  247من املادة  9جيب أن ميتد على مجيع أماكن العمل دون استثناء، ولعل هذا ما تضمنه نص الفقرة 

أن جتد نظاما للتفتيش، "تلتزم هبا كل دولة من دول أعضاء لتزامات الرئيسة اليت إلفرساي، اليت جعلت من بني ا
، غري أن جمال احلماية اليت قررهتا "عمال وائح اخلاصة حبماية التشرتك فيه النساء لضمان تنفيذ القوانني و الل

و أن حتديد جمال  ،ةيناجملال حيدد بقطاعات و فئات مع و التنظيمات للعمال مل يكن مطلقا، إذ أن هذاالقوانني 
تفتيش التفتيش يرتبط مبعطيات كاإلمكانيات املادية و البشرية اليت توفرها كل دولة،وتضعها حتت سلطة جهاز 

                                                           
 .87 ص س ن، ة العمل و التشغيل، تونس،ديوسف الياس، إدارات العمل العربية، وظائفها، هياكلها، آليات عملها، املركز العريب إلدار ( 1)
 .97ص ، نفس املرجع( 2)
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 ،وهلذا اعتمدت املعايري الدولية لتحديد نطاق تفتيش العمل على مبادئ بشأن حتديد تفتيش العمل ،(1)العمل
أن نطاق  اليت اختذهتا تتضمن نتيجة جوهريةوالتوسعات  ،حسب القواعد اليت قررهتا واالستثناءات الواردة عليها

أي نظام وطين لتفتيش العمل يتحدد بإرادة الدولة املعنية املعربة عنها بصيغ قانونية، حيث أن كل دولة صادقت 
وجزء منها، جيب أن تراعي يف حتديد تطبيق هذه املعايري، ما أجازت للدولة أن تورد أعلى هذه املعايري كليا 

ه املعايري العمل الدولية ليست الوحيدة اليت تضمنت نطاق ولكن هذ،(2)استثناءات عليها،أو أن توسع تطبيقها
إذ تطرقت  ،تفتيش العمل، بل عاجلت املعايري العمل العربية نطاق تفتيش العمل مثلها مثل معايري العمل الدولية

لفة السا (19)منظمة العمل العربية إىل هذا املوضوع يف االتفاقية العربية بشأن تفتيش العمل وهي اتفاقية رقم 
الذكر، حيث تطرقت يف املادة األوىل منها بشكل صريح حتديد نطاق تفتيش العمل يف الفقرة األوىل من هذه 

و من هذا  ،املادة املعيار العام الذي حيكم نطاق تفتيش العمل، أما الفقرة الثانية من نفس املادة تبني االستثناء
أما الفرع الثاين من هذا  ،ولألستوى الدويل ذلك يف الفرع اق نتناول يف املطلب نطاق تفتيش العمل على امللاملنط

 .خنصصه لدراسة نطاق تفتيش العمل على املستوى اإلقليمي ،املطلب

 .مستوى الدوليالنطاق تفتيش العمل على : الفرع األول

العام كل يوصي املؤمتر :" ذكرالسالفة ال 1919اليت أقرها مؤمتر العمل الدويل سنة  (5)تنص التوصية رقم 
ما يكفل نظا ،عدعلت ببأن تنشئ يف أقرب وقت ممكن إن مل تكن قد ف ،دولة عضو يف منظمة العمل الدولية

ى ال، وتظل علحة العماية صباإلضافة إىل خدمة حكومية تكلف بالتحديد مبهمة مح ،تفتيشا فعاال على املصانع
 ع لسلطة تفتيشليت ختضعمل ا حتديد قطاعات ال، فهذه التوصية هي األوىل يف"اتصال دائم مبكتب العمل الدويل

ألن بيئة  ؛مالصحة العلاية لقطاع الصناعي محالعمل، إذ أهنا دعت دول األعضاء إىل إقامة نظام التفتيش يف ا
رتفع قياسا صناعي تاع الالعمل يف القطاع الصناعي هي أكثر خطورة على العمال، أي نسبة املخاطر يف القط

 بالقطاعات األخرى.

 يف البند ،اليت أقرها مؤمتر العمل الدويل السالفة الذكر ،1923لعام  (20)غري أنه جاء يف التوصية رقم 
ينبغي أن تكون الوظيفة الرئيسية لنظام التفتيش الذي جيب أن تقيمه كل دولة كل عضو عمال " األول بالنص:

ضمان إنفاذ القوانني واللوائح املتعلقة بظروف  ،يةمن دستور منظمة العمل الدول 41باملبدأ التاسع الوارد يف املادة 

                                                           
 .20خنيش رابح، املرجع السابق، ص ( 1)
 .70يوسف الياس، تفتيش العمل يف الدول العربية، املرجع السابق، ص(2)
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العمل ومحاية العمال أثناء عملهم، ساعات العمل والراحة، العمل الليلي، منع استخدام بعض األشخاص يف 
 ".مة ...اخلالاألعمال اخلطرة أو الضارة بالصحة أو غري املناسبة للجسم، الصحة والس

ن ميتد إىل كل أا جيب ، وإمنتفتيش مل يعد يقتصر على قطاع الصناعةأن نظام ال ،يفهم من خالل هذا البند
عملهم يف  ثناء قيامهم بلعمال أاية اومح ،نفاذ القوانني واللوائح املتعلقة بظروف العملإاليت يراد ضمان  ،املؤسسات

دولية إىل أن تقيم نظاما سعت معايري العمل ال ،(20)رقم  ةاليت يعملون فيها، ووفقا للتوصيكل القطاعات 
 للتفتيش يف مجيع أماكن العمل.

 ،عة والتجارة الصناتيش يفر الدولية بشأن حتديد نظام تفتيش العمل لتغطي التفيتواصلت الصكوك املعيا
نصت إذ  ،رارة السالفة الذكاملتعلقة بتفتيش العمل يف الصناعة والتج 1947لعام  (81)وذلك يف اتفاقية رقم 

اما االتفاقية نظ يها هذهسري فتة العمل الدولية، ظمتقيم كل دولة عضو يف من ":األوىل منها على ما يلي املادة
لعمل ق نظام تفتيش اينطب"ة تفاقيمن نفس االأوىل الثانية فقرة  كما تنص املادة  "،اعةلتفتيش العمل يف أماكن الصن

ة نونية املتعلقام القااألحك اليت يناط فيها ملفتشي العمل تنفيذ ،العمليف األماكن الصناعية على كل أماكن 
مة أخرى يف إطار جاءت خطوة ها 1969ومحاية العمال أثناء قيامهم بعملهم". يف سنة  ،بظروف العمل

ية رقم لالتفاقية الدو لدويل اعمل ااستكمال املعايري الدولية اخلاصة بنطاق تفتيش العمل، متثلت يف تبين مؤمتر ال
تقيم كل ("129)من االتفاقية رقم  ، إذ جاء يف املادة الثالثة(133)، والتوصية الدولية رقم السالفة الذكر (129)

 طارويف هذا اإل ."لزراعةامل يف نظاما لتفتيش العدولة عضو يف منظمة العمل الدولية، تسري فيها هذه االتفاقية 
ية، اليت ملنشآت الزراعة على الزراعاينطبق نظام تفتيش العمل يف : "أنه تنص املادة الرابعة  من نفس االتفاقية على

 ."تهم أو مدعقده رهم، وأيا كان نوعيعمل فيها مستخدمو أو متدربون أيا كانت طريقة تقاضيهم ألجو 

أن مؤمتر العمل الدويل أقر تفتيشا يف الزراعة، وينطبق نظام تفتيش العمل يف  ،من خالل املادتني ظهري 
على عرفت معىن منشأة زراعية فإهنا  ،من هذه االتفاقية الزراعة على املنشآت الزراعية وبالرجوع إىل املادة األوىل

إنتاج املاشية ورعايتها، أي منشآت أو أجزاء من منشآت تعمل يف الزراعة وتربية احليوانات مبا يف ذلك أهنا 
والغابات والبساتني والتجهيز األويل للمنتجات الزراعية على يد العاملني يف األرض، أو أي شكل آخر من 

ة احليوانات، إنتاج املاشية يفهم من خالل املادة أن كل منشأة زراعية ختتص يف تربي.(1)أشكال النشاط الزراعي
عتمد مؤمتر إختضع إىل تفتيش العمل، ويف نفس السنة ،لنشاط الزراعية البساتني، أي كل ما يدخل يف ازراع

                                                           
 .لسالفة الذكر( بشأن تفتيش العمل يف الزراعة، ا129من االتفاقية الدولية رقم ) 4، 3، 1 أنظر املواد( 1)
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وهي  ،1969العمل الدويل مقرتحات وقد قرر أن تأخذ شكل توصيه تكمل اتفاقية تفتيش العمل يف الزراعية سنة
، إذ جاء فيها أنه ينبغي 1969جوان جبنيف 25بشأن تفتيش العمل يف الزراعة املنعقدة يف (133)توصيه رقم

لتشمل التعاون مع إدارات املختصة ملساعدة املنتجني الزراعيني  ،توسيع العمل بقدر ما تسمح به الظروف الوطنية
تيش املركزية للعمل يف كل أحناء وينبغي أن تقدم سلطة التف ،،وكذلك العاملني فيهاهتم الزراعيةآحتسني منشعلى 

البالد، وجيب أن تكون الرقابة يف جمال تفتيش العمل يف الزراعة رقابة فعالة، إذ ينبغي على هيئة تفتيش العمل يف 
على أصحاب العمل أن يوفروا كل التسهيالت لى صحة و سالمة العاملني فيها، و الزراعة املشار له خطرا ع
 لزراعية.الالزمة ملفتشي العمل يف ا

يكون جمال املعايري الدولية بشأن تفتيش  ،1969لسنة  (133)والتوصية رقم (129)اتفاقية رقم  بصدور
  يكتفملوهي الصناعة والتجارة والزراعة. ،قل ليغطي القطاعات االقتصادية الرئيسيةألالعمل قد امتد نظريا على ا

مؤمتر العمل الدويل يف حتديد نطاق تفتيش العمل يف املعايري الدولية لتغطي التفتيش يف الصناعة والتجارة والزراعة، 
.بدا (1)البحر يف لبذاهتا كالعمل يف املنزل والعم ينةوأخريا إىل قطاعات مع ،لتغطي يف قطاع اخلدمات غري التجارية

بديهيا مغطاة بسلطة تفتيش العمل، إال أنه عكس ذلك، إذ أن مجيع قطاعات العمل قد أصبحت نظريا أو 
يالحظ أن معايري العمل الدولية مل تغفل حقيقة وجوب مراعاة الظروف واإلمكانات الوطنية لكل دول األعضاء 
من جهة، وخصوصية بعض أنواع العمل يف جهة أخرى، فعمدت إىل إيراد استثناءات أتاحت للقوانني الوطنية 

ك خمالفا للمعايري الواردة يف أي من االتفاقيات املصادق لتفتيش العمل فيها دون أن يعترب ذهزة نطاق سلطة أج
بشأن تفتيش  (81)منها ما وردت يف االتفاقية رقم ،هتا معايري العمل الدوليةد، وهذه االستثناءات اليت أور (2)عليها

وسوف ننطرق إليهما من خالل  ومنها ما ورد يف الربوتوكول امللحق هبذه االتفاقية ،العمل يف الصناعة والتجارة
 العنصرين التاليني .

 .لصناعة والتجارةتفتيش العمل في ابشأن  81الستثناءات الواردة في التفاقية رقم :  أول

لتجارة السالفة الذكر بشأن تفتيش العمل يف الصناعة وا (81)من االتفاقية الدولية رقم  2/2نصت املادة  
.رغم "زاء منها من تطبيق هذه االتفاقيةجيوز أن تستثين القوانني أو اللوائح الوطنية منشآت املناجم والنقل أو أج"

ل الدويل أن هذه املادة أجازت االستثناء وهو استبعاد قطاعي التعدين والنقل من جمال التفتيش، إال أن مؤمتر العم

                                                           
 .60املرجع السابق، صالدول العربية، يوسف الياس، تفتيش العمل يف ( 1)
 نفس املرجع.( 2)
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بشأن تفتيش العمل يف منشآت التعدين والنقل  (82)التوصية الدولية رقم  1947أقر يف نفس العام أي سنة 
على كل دولة عضو يف منظمة العمل الدولية أن تقيم نظما "ذ قرر فيها مؤمتر العمل الدويل: إ ،السالفة الذكر

يفها من قبل السلطة املختصة، لضمان تطبيق مناسبة لتفتيش العمل على منشآت التعدين والنقل حسب تعر 
التوصية هذه أن . اجلدير بالذكر م"عمال أثناء أدائهم لعملهاألحكام القانونية املتعلقة بظروف العمل، ومحاية ال

من  25/1نصت املادة  كما  املشار إليها. (81)ن صادقت دول األعضاء على االتفاقية رقم إغري ملزمة حىت و 
جيوز ألي دولة ":والتجارة السالفة الذكر على أنهبشأن تفتيش العمل يف الصناعة  (81)االتفاقية الدولية رقم 

اجلزء إن  ."لالتفاقية بإعالن يرفق بتصديقها عضو صادقت على هذه االتفاقية أن تستبعد اجلزء الثاين من قبوهلا
اخلاص بتفتيش العمل يف التجارة، مما يعين جواز أن تستبعده الدولة من  الثاين من هذه االتفاقية هو اجلزء

التصديق، ويقتصر تصديقها على املعايري اخلاصة بالتفتيش يف الصناعة، إال أن استبعاد الدولة هذا اجلزء اخلاص 
ا ما قضت به وهذ ،إال أنه ميكن ألي دولة أن تلغيه يف أي وقت تريده ،بتفتيش العمل يف التجارة ليس هنائي

أن تلغيه يف أي وقت بإعالن  جيوز ألي دولة عضو أصدرت مثل هذا اإلعالن":اليت تنص 25من املادة  2الفقرة 
 ."الحق

يف الصناعة والتجارة على ما بشأن تفتيش العمل  (81)من نفس االتفاقية  25/3املادة  تنصكما 
يف تقريرها السنوي عن تطبيق االتفاقية موقف  1 الفقرةتبني كل دولة عضو يسري فيها إعالن قدم مبقتضى ":يلي

أو تعتزم تطبيق  ،قانوهنا وممارستها بالنسبة ألحكام اجلزء الثاين من هذه االتفاقية واملدى الذي طبقت به
أن الدول اليت استبعدت اجلزء الثاين املتعلق بتفتيش يف التجارة من  ،3. يفهم من خالل هذه الفقرة "األحكام

فهي ملزمة أن تبني يف تقريرها السنوي عن تطبيق االتفاقية، موقف قانوهنا وممارستها بالنسبة ألحكام  ،هاتصديق
من  29دة نصت املاكماواملدى الذي طبقت به، أو تعتزم تطبيق هذه األحكام. ،اجلزء الثاين من هذه االتفاقية

لذي تشمل أراضيه مناطق واسعة ترى هذه جيوز للسلطة املختصة يف البلد العضو ا":نفس االتفاقية على أنه
أن تستثىن هذه  ،السلطة أنه من غري العملي إنفاذ أحكام االتفاقية فيها بسبب تناثر السكان أو مرحلة التطور فيها

 أو بالنسبة للمنشآت أو املهن اليت ترى هذا االستثناء مناسبا هلا. ،املناطق من تطبيق هذه االتفاقية بشكل عام

من دستور منضمة  22مبقتضى املادة  ،كل دولة عضو يف أول تقرير سنوي عن تطبيق االتفاقية  تبني 
العمل الدولية، أي مناطق تقرتح بشأهنا اللجوء إىل أحكام هذه املادة، وتعرض املربرات اليت تقرتح بسببها هذا 

إال بالنسبة  ،تقريرها السنوي األولأن تلجأ إىل أحكام هذه املادة بعد تاريخ  ،اللجوء. وال جيوز ألي دولة عضو
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ة احلالية يف تقريرها السنوية دكل دولة عضو جلأت إىل أحكام املاتبني  كما   للمناطق اليت سبقت اإلشارة إليها.
 .عن اللجوء إىل أحكام هذه املادة التالية أي مناطق تعدل فيها

 ،باب عملية وهي اتساع أراضي الدولةيرجع إىل أس ،(81)إن استبعاد الدول تطبيق أحكام االتفاقية رقم 
أن  ،وصعوبة تفتيش العمل فيها، إضافة إىل ذلك ،وعدم ارتكاز السكان يف مناطقها، وختلفها اقتصاديا واجتماعيا

من تطبيق هذه االتفاقية بشكل عام، أو منطقة جغرافية معينة،  ،الدولة هلا احلق أن تستثين العمل مثل هذه املناطق
 أن تعرض يف ،نشآت أو املهن اليت ترى االستثناء مناسبا هلا.على الدولة اليت تقرر األخذ باالستثناءأو بالنسبة للم

املربرات اليت مسحت هلا للجوء إىل األخذ باالستثناء،  ،مة بشأن تطبيق االتفاقيةظأول تقرير سنوي تقدمه إىل املن
 أي مناطق تعدل فيها اللجوء إىل أحكام هذه املادة. ،وأن تبني يف تقريرها السنوي الالحق

 .81الستثناءات الواردة في البروتوكول الملحق بالتفاقية رقم  -ثانيا

بأن تقوم بتوسيع نطاق أحكام اتفاقية تفتيش  ،كل دولة عضو تصادق عليه 1/1ألزم هذا الربتوكول يف املادة 
نشطة غري التجارية يف التجارية. وعمد الربوتوكول إىل تعريف األليشمل يف قطاع اخلدمات غري  ،(81)العمل رقم 

إىل األنشطة اليت جتري يف مجيع فئات مواقع  ،تشري عبارة األنشطة يف قطاع اخلدمات غري التجارية½"املادة 
مل ترد تعريفا ملواقع  ،(81)إال أن اتفاقية رقم  ،"و جتارية يف مفهوم هذه التفاقيةأ ،اليت ال تعترب صناعية ،العمل

العمل الصناعية والتجارية، لذا فإنه ال ميكن االعتماد عليها لتحديد معىن األنشطة اليت تؤدى يف قطاع اخلدمات 
ينطبق هذا الربوتوكول على مجيع مواقع "قضي بأنينصا  1/3 أورد الربوتوكول يف املادة ،عري جتارية، وإدراكا لذلك

 ."ل ضمن نطاق االتفاقيةتدخل بالفع اليت ال ،العمل

وقد تكون  ،فانه جيعل العديد من القطاعات تدخل ضمن تفتيش العمل ،إن األخذ مبفهوم هذه الفقرة
بعض هذه القطاعات صعب أن ميارس فيها التفتيش، العتبارات تتصل باملصاحل العليا للدولة، وبأمنها السياسي 

إذ تنص  ،منه من استثناء بعض القطاعات من نطاق التفتيش 2والعسكري. وعلى هذا نص الربوتوكول يف املادة 
أن تستثين بإعالن ترفقه بصك  ،هذا الربوتوكولجيوز ألي دولة عضو تصادق على منه على أنه 2/1 املادة

الوطنية اإلدارات احلكومية تتمثل هذه الفئات يف ،أو جزئيا من نطاق انطباقه ،تصديق، الفئات التالية كليا
طة وغريها من إدارات األمن الشر ،  ملستخدمني العسكريني أو املدنينيالقوات املسلحة سواء ا،)االحتادية( األساسية

إذا كان من شأن تطبيق  ،أو النزالء أثناء أدائهم العمل ،إدارات السجون سواء العاملني يف السجونأخريا و  ،العام
 االتفاقية على أي من هذه الفئات أن يثري مشاكل خاصة ذات طبيعة جوهرية.
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 .ربية(مستوى اإلقليمي )الدول العالنطاق تفتيش العمل على : الفرع الثاني

ررهتا اليت ق قواعدحسب ال ،بشأن حتديد نطاق تفتيش العمل ،السالفة الذكرإن املعايري الدولية 
طين لتفتيش و ي نظام أطاق نأن  ،واالستثناءات الواردة عليها، والتوسعات اليت اختذها، تتضمن نتيجة جوهرية

واء ساملعايري  هذه دقت علىلة صاحيث أن كل دو  ،يتحدد بإرادة الدولة املعنية املعرب عنها بصيغ قانونية ،العمل
ة ا أجازت للدولم ،عايريه املجيب أن تراعي يف حتديد تطبيق هذ ،صادقت على هذه املعايري كليا أو البعض منها

 .وللب األ، كما أشرنا إليه يف مقدمة املطأو أن توسع تطبيقها ،أن تورد استثناءات عليها

يري العمل يضا معاأاجلت عش العمل، بل إن معايري العمل الدولية ليست الوحيدة اليت تضمنت نطاق تفتي
اقية العربية هذا يف االتف بية إىلالعر  العربية نطاق تفتيش العمل مثلها مثل املعايري الدولية، إذ تطرقت منظمة العمل

من هذه االتفاقية بشكل  1السالفة الذكر، حيث تطرقت يف املادة  19بشأن تفتيش العمل و هي اتفاقية رقم 
م نطاق تفتيش لذي حيكالعام ااق تفتيش العمل، فجاء يف الفقرة األوىل من هذه املادة املعيار صريح حتديد نط

طاق نرق إىل حتديد فرع نتطذا الهبينه يف نوهذا ما سوف  ،والفقرة الثانية من نفس املادة تبني االستثناء ،العمل
 لاق تفتيش العمي من نطجلزائر رع اشموقف امل، و من خالل العنصر االول  تفتيش العمل يف معايري العمل العربية

 يف العنصر الثاين .

 نطاق تفتيش العمل في معايير العمل العربية.أول:تحديد

ينظم التشريع تفتيش "على أنه:(1)بشأن مستويات العمل (1)من االتفاقية العربية رقم 96نصت املادة 
وعقود العمل املشرتكة واللوائح، بشأن شروط العمل العمل واختصاصاته لضمان تطبيق أحكام تشريعات العمل 

أن تطبيقهم ألحكام تشريعات واإلرشادات بش ،ومحاية العمل، وتزويد العمال وأصحاب العمل باملعلومات الفنية
 ."العمل

ملا كانت هذه االتفاقية مل تعد تتماشى مع التطورات االجتماعية يف ذلك الوقت، ورغبة يف النهوض 
ما ستحدث من مستويات دولية وعربية يف االعتبار يف ليت نصت عليها هذه االتفاقية مع األخذ باملستويات ا

بشأن مستويات  (1)بتعديل اتفاقية رقم  1975تشريع العمل، إذ قرر املؤمتر العام ملنظمة العمل العربية يف مارس 
سة املنعقدة يف مصر املوافقة على قرر مؤمتر العمل العريب يف دورته اخلام 1976، ويف سنة 1966العمل لسنة 

                                                           
 .1966( بشأن مستويات العمل، 1االتفاقية العربية رقم )( 1)
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من هذه  98دة اليت نصت يف املا« معدلة»بشأن مستويات العمل  1976لعام  (6)االتفاقية العربية رقم 
وعقود  ،ينظم التشريع تفتيش العمل واختصاصاته لضمان تطبيق أحكام تشريعات العمل":االتفاقية على أنه

وتزويد العمال وأصحاب األعمال  ،ومحاية العمال ،شروط العمل العمل املشرتكة ولوائح ونظم العمل، بشأن
 ."أن تطبيقهم ألحكام تشريعات العملباملعلومات الفنية واإلرشادات بش

لذي تضمنته النص ا ة نفسيالحظ من خالل هذه املادة على أنه أبقى مؤمتر العام ملنظمة العمل العربي
يد ألة حتدا مستفاقيتني أنه تركفهم من خالل االتكما ي.  السالفة الذكر 1966لسنة  (1)من االتفاقية  96املادة 

جاءت  االتفاقيتني نياختالفا هلاتنطاق تفتيش العمل إىل القانون الوطين دون حتديد معايري تلزم املشرع اختاذها.
ق ديد نطال صريح معايري حتكواليت عاجلت بش ،بشأن تفتيش العمل السالفة الذكر (19)االتفاقية العربية رقم 

 تفتيش العمل.

ينبغي على كل دولة أن تنظم تفتيش أنه على من االتفاقية املشار إليها أعاله  1األوىل فقرة  املادةتنص 
يتضح من .هلا يف مجيع قطاعات أماكن العملوالقرارات املنفذة  ،واألنظمة واللوائح ،العمل من خالل القوانني

على كل دولة أن تقوم بنظام تفتيش عمل يف مجيع قطاعات العمل، أي ميتد نطاق  أنه جيبهذا النص خالل 
والقوانني واألنظمة واللوائح املنظمة ألحكاملتفتيش العمل ليشمل القطاعات واألماكن اليت يؤدى فيها عمل خيضع 

وأماكن العمل من تفتيش  ،جيوز للدولة عند الضرورة استثناء بعض الفئات من العمال، كما  لعالقات العمل
 .   (1)وعلى كل دولة تأخذ باالستثناء أن ترفقه بوثيقة التصديق ،العمل

، إذ تضمنت بعض (2)( بشأن تفتيش العمل8لتوضيح أكثر هلذا االستثناء جاءت التوصية العربية رقم)
عمل، إذ وأماكن العمل اليت أوردهتا على سبيل املثال اليت جيوز للدولة استثناءها من نطاق تفتش ال ،فئات العمال
من  ،ينبغي على كل دولة أن تنظم تفتيش العمل يف مجيع قطاعات و أماكن العمل"على أنه:1جاء يف املادة

 ،عند الضرورة استثناء بعض فئات العمالللدولة  وزوجيالقرارات املنفذة هلا. و  ،نظمة و اللوائحألخالل القوانني وا
ل اليت ميكن أن خي ،منيةأللعسكرية و اوا ،أماكن العمل احلكومة املدنيةتتمثل هذه اإلستثناءات يف ،وأماكن العمل

راف شإلمشاريع العائلة إذا كان ا، ويف من الوطينألعتبارات املتعلقة باإلمل فيها بالسرية اليت تقتضيها اتفتيش الع
رجع إىل تثناءات اليت أوردهتا هذه املادة .إن االست"خدم املنزل ومن يف حكمهم، ويف وىلأللدرجة اا للقريب من

                                                           
 ، السالفة الذكر.(19العربية رقم) من اإلتفاقية 1/2أنظر املادة( 1)
 .، السالفة الذكر1998 ،( بشأن مستويات العمل8) التوصية العربية رقم)2(
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جتدر اإلشارة بأن معايري العمل العربية مثلها  .بالنسبة هلذه الفئات القة العمل اليت يؤدي فيها العملخصوصية ع
أن  ،أو استثناءا ،د فيها من معايري تعترب أصالمثل معايري العمل الدولية بشأن حتديد نطاق تفتيش العمل مبا ور 

 . (1)هذه املعايري ترتك حتديد نطاق تفتيش العمل للقانون الوطين الذي يتحدد بسيادة الدولة املعينة

 .ثانيا: موقفا المشرع الجزائري من نطاق تفتيش العمل

العمل العربية، ترك حتديده للقانوين إّن حتديد نطاق تفتيش العمل سواء يف معايري العمل الدولية، أو معايري 
املتعلق مبفتشية العمل،  03-90الوطين الذي يتحدد بإرادة الدولة، وهذا ما كرسه املشرع اجلزائري يف ظل القانون

يظهر من خالل نص و  ،و الدولية نطاق تفتيش العمل ،حيث عاجل املشرع اجلزائري كباقي التشريعات العربية
أو ممتهنون من اجلنسني  ،نه ميارس تفتيش العمل يف أماكن عمل يشتغل فيه عمال أجراءاليت تنص على أ 3املادة

و املؤسسات اليت تقتضي فيها ضرورة  ،،باستثناء املستخدمني اخلاضعني للقانون األساسي للوظيف العسكري
 .      (2)الدفاع أو األمن الوطين، منع دخول أجانب

لعمال ااملتعلق بعالقات العمل فنجدها قد بينت من هم  11-90 من القانون 2بالرجوع إىل نص املادة 
أو  ،يعترب عمال أجراء يف مفهوم هذا القانون كل األشخاص الذين يؤدون عمال يدويا"األجراء إذ تنص على أنه:

وحلساب شخص أخر طبيعي أو معنوي، عمومي أو خاص يدعى  ،فكريا مقابل مرتب يف إطار التنظيم
 .   (3)"املستخدم

ه العالقة ترد هذ جب أنيتضح من خالل ما سبق أنه لكي ختضع عالقة العمل إىل أحكام قانون العمل في
وهو صاحب  ،آخر أو فكريا يؤديه شخص وهو العامل حلساب شخص ،على عمل سواء كان هذا العمل يدويا

ء قيامه امل أثناالعون أو شخصا معنويا، وأن يك،العمل أو املستخدم سواء كان هذا الشخص  شخصا طبيعيا 
احب العمل، لعمل بصقة ابعمله حتت إشراف وتوجيه صاحب العمل، أي أن تكون عالقة التابع باملتبوع يف عال

من  3ةب املادنه حسوأن يكون تأدية هذا العمل مقابل أجر يدفعه صاحب العمل للعمال، أضف إىل ذلك أ
أو  ،ناعياصأو  ،ارياهذا العمل املأجور سواء كان جتأي مكان عمل يؤدى فيه  أنه ،السالف الذكر 03-90قانون

 زراعيا...اخل يدخل ضمن نطاق تفتيش العمل.

                                                           
 .72الول العربية، املرجع السابق، صيوسف الياس، تفتيش العمل يف (1)
 .سالف الذكرلق مبفتشية العمل ، ال، املتع03-90من القانون  3أنظر املادة ( 2)
 .لف الذكر، املتعلق بعالقات العمل،السا11-90من القانون  2املادة ( 3)
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إال أن هذه املادة قد وضعت استثناء لبعض الفئات  "مل....... يف أي مكان ع"هذا ما تفيده عبارة     
اليت ال تدخل ضمن نطاق تفتيش العمل املنظم لعالقات العمل، وهذه الفئات هي املستخدمني اخلاضعني للقانون 

فهذه الفئات ال  ،أو األمن الوطنيني ،واملؤسسات اليت تقتضي فيها ضرورات الدفاع ،األساسي للوظيف العسكري
وهذا ما أكدته  ،فهي ليست منظمة بقانون العمل فهي منظمة بقوانني خاصة ،اق تفتيش العملتدخل ضمن نط

خيضع املستخدمون "اليت تنص على أنه:  ،السالف الذكراملتعلق بعالقات العمل  11–90من قانون  3املادة 
واإلدارات  ،ون يف اهليئاتوالقضاة واملوظفون واألعوان املتعاقد، املدنيون والعسكريون التابعون للدفاع الوطين

ألحكام تشريعية  ،ريومستخدمو املؤسسات العمومية ذات الطابع اإلدا ،والبلديات الياتالدولة والو يف ،العمومية
الفئات منظمة بقوانني خاصة هبا فمثال جند قانون األساسي العام للوظيفة العمومية  إن هذه ."وتنظيمية خاصة

ليه وهذا ما نصت ع ،يطبق على املوظفني الذي ميارسون نشاطهم يف مؤسسات واإلدارات العمومية 2006لسنة 
يف املؤسسات  هميطبق هذا القانون األساسي على املوظفني الذين ميارسون نشاط"من هذا القانون  2/1املادة 

فس وهذا ما أشارت إليه ن ،. وهذا القانون ال خيضع له العسكريون واملدنيون للدفاع الوطين"واإلدارات العمومية
واملدنيون للدفاع  ،ال خيضع ألحكام هذا األمر القضاة واملستخدمون العسكريون":إذ نصت 2املادة الفقرة 

ل ما سبق أن جمال تفتيش العمل يف اجلزائر يقتصر على يتضح من خال .(1)"ومستخدمو الربملان ،الوطين
أما  هالسهر على تطبيق أحكامفيه الذي يتوىل جهاز تفتيش العمل  ،املؤسسات اليت ختضع ألحكام قانون العمل

 .11-90، فمفتش العمل خيتص يف القانون غريها ال خيضع لتفتيش العمل

 .تفتيش العمل العوامل المؤثرة في تنظيم أجهزة: المطلب الثاني

والرقابة الالزمة  ال يقررها القانون االجتماعي للعمإن الغاية من التفتيش هي ضمان تنفيذ احلماية اليت
وأي كانت هذه األنشطة، سواء   مل إىل مجيع األنشطة دون استثناءجيب أن ميتد جمال تفتيش العلتحقيق ذلك،
بقت اإلشارة إليه، وأي كانت الصفة القانونية اليت تطلق أو جتارية أو خدماتية أو زراعية كما س ،كانت صناعية

على صاحب العمل، سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا، أي ميكن القول أن تفتيش العمل جيب أن ميتد إىل 
اليت جعلت من بني االلتزامات الرئيسية اليت  427/9مجيع أماكن العمل، وهذا ما تضمنه ميثاق فرساي يف مادته 

واللوائح اخلاصة حبماية  ،دول األعضاء أن توجد نظاما للتفتيش تشرتك فيه النساء لضمان تنفيذ القوانني تلتزم هبا

                                                           
، مؤرخة يف 46يفة العمومية، ج.ر. عدد ، يتضمن القانون األساسي العام للوظ2006جويلية  5مؤرخ يف  03-06من أمر  2املادة ( 1)

 .2006جويلية،  16
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بدعوة من حكومة  1919أكتوبر  29كما أن مؤمتر العمل الدويل الذي انعقد يف واشنطن يف ،  (1)العمال
النساء يف أعمال مضرة بالصحة، إذ قرر اعتماد بعض املقرتحات املتعلقة باستخدام   ،الواليات املتحدة األمريكية

جزء من البند الثالث يف جدول أعمال دورة املؤمتر املنعقد يف واشنطن، و قرر أن تأخذ هذه املقرتحات شكل  ووه
تعرض على دول يت س، وال1919بشأن تفتيش العمل )اخلدمات الصحية( ( 5رقم )توصية اليت تسمى توصية 

ة العمل الدولية بأن تنشئ يف أقرب وقت ممكن إن مل تكن قد فعلت بعد نظاما يكفل تفتيشا ظماألعضاء يف من
 باإلضافة إىل خدمة حكومية تكلف بالتحديد مبهمة محاية صحة العمال. ،فعاال على املصانع

وقدراهتا البشرية  اإلشارة إىل ضرورة مراعاة معيار آخر يتعلق بظروف كل دولة من دول األعضاء، ركما جتد
تصرف جهاز تفتيش العمل، فهي عوامل مؤثرة يف تنظم  أجهزة تفتيش  واملالية اليت تستطيع أن تضعها حتت

اد القانوين جملال اختصاص أجهزة العمل يف كل دولة، إذ انطالقا من املستوى التنموي لكل دولة فمهما كان االمتد
تفتيش العمل، فإن ممارسته تكون عمليا دائما حمددة بدرجات متفاوتة، نظرا لعوامل مرتبطة بالظروف السياسية 

بشأن تفتيش العمل يف الصناعة والتجارة السالفة  (81)، وهذا ما توضحه كذلك االتفاقية رقم (2)واالقتصادية 
فا، إذ أثرت على التنظيم الوطين ملمارسة تفتيش العمل يف كل سالوالثانية املشار إليهما األوىل الذكر يف املادتني 

، إذ أن معايري العمل الدولية كما سبقت )3(اء اإلداري والتنظيمي ألجهزة تفتيش العملندولة مبا يف ذلك الب
حيث أتاحت بصريح نصوصها للدول األعضاء  ،مل تغفل حقيقة ضرورة مراعاة اعتبارات وطنية (4)ااإلشارة إليه

بعض االستثناءات، وتركت هلا اخليار اليت تالءم تطبيق املعايري مع الظروف واإلمكانات الوطنية، إذ تتحكم يف 
ب الذي أو العوامل واليت سوف نوضحها يف هذا املطل،بناء أو تنظيم أجهزة تفتيش العمل جمموعة من املؤثرات

د دللدولة، و نتناول أحادية أو تع نتناول يف الفرع األول املوارد املالية و البشرية حيثروع، قسمناه إىل ثالثة ف
 .أجهزة تفتيش العمل يف الفرع الثاين، أما الفرع الثالث فخصصناه ملوقف املشرع اجلزائري 

                                                           
، كما جتدر 1946من مثاق فرساي من دستور املنظمة، مبوجب التعديل الذي أدخل عليه سنة  427/9ألغي اإللتزام الذي أقرته املادة ( 1)

إذ أن اجملاالت حتدد بقطاعات و فئات معينة، كما أن ا القوانني و التنظيمات العمالية مل يكن مطلقا، هتاإلشارة أّن جمال احلماية اليت قرر 
 .20أنظر يف هذا السياق خنيش رابح، املرجع السابق،صبط بالقدرات البشرية و املادية اليت توفرها كل دولة.تحتديد جمال التفتيش ير 

 .21، صالسابق ملرجعا خنيش رابح،( 2)
 .88ع السابق، ص يوسف الياس، تفتيش العمل يف الدول العربية، املرج( 3)
( املتعلقة باملبادئ العامة  لتنظيم طرق التفتيش، لضمان 20جند مبدءا أساسيا حيكم تفتيش العمل، هذا ما تعكسه التوصية الدولية رقم)( 4)

جاء يف ديباجة هذه ، و قد 1923تنفيذ اللوائح والقوانني الصادرة حلماية العمال، و اليت أقرها مؤمتر العمل الدويل يف دورته اخلامسة لسنة 
 التوصية، أّن املؤمتر قد قرر أن يرتك لكل دولة حتديد جمال التفتيش مبا يتماشى مع كل قطاع من قطاعات العمل، مبا يف ذلك استثناء بعض

 القطاعات منها.
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 .الموارد المالية والبشرية للدولة: الفرع األول

دولة أثناء املمارسات الوطنية يبقى له خصوصية وطنية لكل دولة متيزه عن  يبقى تفتيش العمل يف كل
اليت تؤثر يف ، ، ويدخل يف تنظيمه جمموعة من عوامل منها  الظروف واإلمكانيات اخلاصة للدولةالدول األخرى
 ،سكان كبري ، فمثال إذا كانت الدولة هلا عدد(1)يكل اإلداري والتنظيمي جلهاز تفتيش العملاهلبناء أو شكل 
فإن هذه الدولة تبين نظاما لتفتيش  ،وطبيعة نشاطها ،وعدد املنشئات الصناعية اخلاضعة للتفتيش ،ومساحة كبرية

د ر وقليلة األنشطة االقتصادية، كما أن املوا ،داري للدولة القليلة السكانإلالعمل خيتلف عن نظام أو اهليكل ا
يكل التنظيمي واإلداري ألجهزة تفتيش العمل يف الدولة، حني يتعلق هذا املالية كذلك هلا تأثري يف بناء وتنظم اهل

البناء والتنظيم بالقدرات املالية والبشرية للدولة، وما تستطيع أن توفره من هذه املواد، فامليزانية العامة للدولة تتأثر 
مل، كما أن الوسائل املتاحة الع ومستوى مهاراهتم وطريقة توزيع نشاطاهتم على قطاعات وأماكن ،بعدد املفتشني

ووسائل  ،لمفتشني اليت تضعها الدولة حتت تصرفهم للقيام بالتفتيش العمل املقرر هلم وفقا للقانون كاملعداتل
د املالية اليت تتوفر عليها ر فهي كلها تتأثر من حيث الكم والنوع باملوا ،ووسائل النقل وأنظمة املعلوماتية ،االتصال

مقارنة بالدول  فتيش العملتلكم والنوع ألجهزة اهي اليت توفر وسائل جيدة من حيث تقدمة الدولة، فالدول امل
يتأثر إن  لعمل االدولة جلهاز تفتيش فمن هذا املنطلق ليس من الغريب القول أن بناء هياكل أجهزة  ،(2)النامية

 . د املاليةر من حيث املواأو غنية ،كانت فقرية

املوارد املالية والبشرية هلا تأثري فعال يف بناء اهليكل التنظيمي واإلداري  ميكن القول من خالل ما سبق أن
ة اهلياكل املركزية من خالل تبين للدولة أمناط جديدة يف التسيري من أجل دعم سياس ،جلهاز تفتيش العمل

فإن الدولة  ،(3)د املالية واملادية والبشرية املتوفرة ر وحتقيق استخدام حمكم للموا ،ألجهزة تفتيش العملوالالمركزية 
بق نظاما لتفتيش العمل طد مالية وبشرية كثرية أي متقدمة من حيث هذه املوارد، فإهنا تر اليت ستوفر على موا

نه متقدم وفعال وأكثر فعالية خيتلف عن نظام تفتيش العمل الذي تتبناه الدولة الفقرية من حيث هذه املوارد، إال أ
م اهليكل اإلداري ألجهزة تفتيش العمل يف الدولة، يتبقى هذه املوارد ليست العوامل الوحيدة اليت تؤثر يف بناء وتنظ

والسعي على محاية الطرف الضعيف يف عالقة العمل الذي يعترب  ،فاهتمام الدولة بالطبقة العاملة أو باليد العاملة
                                                           

 .88يوسف الياس، تفتيش العمل يف الدول العربية، املرجع السابق، ص( 1)
 .89الدول العربية، املرجع السابق، صيوسف الياس،تفتيش العمل يف ( 2)
اإلدارة، التفتيش العام  املوارد البشرية و أمهيتها يف تطويرإدارة ميمون يشو، اجمللس اإلق و اإلج، اللجنة اإلق و اإلج لغريب آسيا، ( 3)

 .5ص ،2003ماي، 20اإلدارة، املغرب،  ثره اجلديد هو قاطرة إصالح و حتدييف منظو ات للوزار 
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فإهنا تبين جهاز تفتيش عمل أكثر فاعلية  ،جاهدة حلمايته قانونا فيه العامل هو الطرف الضعيف، وتسعى الدولة
وتقدما، إذ أن هذا االهتمام أو الفكر السياسي واالجتماعي السائد يف الدولة يلعب دورا يف بناء وتنظيم جهاز 

ة اليت جتعل كالدور الذي تلعبه النقابات العمالية يف تنظيم عالقة العمل، كما أن الدول  ،تفتيش العمل يف الدولة
والسعي يف توفري التكوين املستمر ملفتشني العمل، واستكمال تكوينهم  ،قضية محاية اليد العاملة من بني اهتماماهتا

إلمناء قدراهتم من أجل أن يقوموا باملهام املقررة هلم قانونا على أحسن وجه، واالهتمام باملؤهالت العلمية ملفتشي 
تبين  كبريا تولت هذه القضية اهتماما  كل ذلك حلماية العامل من تعسف صاحب العمل،إذ أن الدولة اليت  ،العمل
 .(1)من اليت تقف موقفا سلبيا من هذه القضيةفعاليةأجهزة تفتيش العمل  أكثر  هياكل

 أحادية أو تعدد أجهزة تفتيش العمل. :الفرع الثاني

 4/1( بشأن تفتيش العمل يف الصناعة والتجارة السالفة الذكر يف مادهتا 81) تنص االتفاقية الدولية رقم
تضيف الفقرة الثانية منها على أنه جيوز أن يعين تعبري   .(2)وضع جهاز تفتيش العمل حتت إشراف سلطة مركزية

ستوى الوحدة السلطة املركزية يف الدولة االحتادية، السلطة على املستوى االحتادي أو سلطة مركزية على م
بشأن تفتيش العمل يف  (129)من االتفاقية الدولية رقم 7االحتادية، كما جاءت هبذا املبدأ كذلك نص املادة 

بشأن تفتيش العمل يف  (81)من االتفاقية الدولية رقم  2و4/1أي كررت ما جاء به يف املادة  ،(3)الزراعية
أي وضع جهاز تفتيش العمل حتت السلطة املركزية يف مجيع  ،مشرتكاين اعتبار هذا املبدأ عمما ي ،الصناعة والتجارة

قطاعات العمل اليت ختضع لتفتيش العمل، وما جتدر به اإلشارة أنه ليست معايري العمل الدولية الوحيدة اليت 
من  ويتحلى ذلك يف نص املادة الثانية ،جاءت هبذا املبدأ، بل كذا معايري العمل العربية أخذت هبذا املعيار

تشكل كل دولة جهاز "إذ جاء يف هذه املادة: ،ا سابقابشأن تفتيش العمل املشار إليه (19)االتفاقية العربية رقم 
إن إحلاق  ،"ركزية وذات الصلة بنشاط التفتيشأو أكثر لتفتيش العمل، وتربط هذا اجلهاز أو األجهزة باإلدارة امل

وضع وتطبيق سياسة تفتيش موحدة على كافة الرتاب الوطين جهاز تفتيش العمل بسلطة مركزية، يسهل إمكانية 
                                                           

 .،9089ص الياس، تفتيش العمل يف الدول العربية، املرجع السابق، ص يوسف( 1)
.78L.O: Labour inspection, purposes and practices, 1976, p I. (2 ) 

املمارسة اإلدارية يف الدولة"  "يوضع تفتيش العمل يف الزراعة حتت إشراف و رقابة سلطة مركزية بقدر ما يتماشى ذلك مع 7تنص املادة ( 3)
( بشأن املبادئ العامة لتنظيم نظم التفتيش، جاءت لضمان تطبيق القوانني و اللوائح اخلاصة 20ما ميكن مالحظته أّن التوصية الدولية رقم )

لعاشر حيث ينص: " ينبغي وضع ، هي األوىل اليت تضمنت هذا املعيار يف البند ا1923حبماية العمال اليت أقرها مؤمتر العمل الدويل لسنة 
هيئة التفتيش حتت اإلشراف املباشر لسلطة مركزية يف الدولة و هلا وحدها و أال ختضع لرقابة سلطة حملية أو أن تكون مسؤولة بأي طريقة 

 أمامها فيما يتعلق بأدائها ألي من مهامها" 
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لعمل إحلاق جهاز تفتيش ا إضافة إىل ذلك فإن.(1)وهذا ما أدلت به جلنة اخلرباء يف منظمة العمل الدولية ،للدولة
 .(2)عالةهاز تفتيش العمل بطريقة فوضوعة حتت تصرف جامل در املوا غاللبسلطة مركزية ميكن من است

ه ال يلزم يغة مرنة،إذ أنجاء بص العمل املعيار املشار إليه يف املعايري الدولية والعربية بشأن تفتيشإّن صياغة 
لذي يتماشى القدر اقرر بتالدول بوضع التفتيش حتت رقابة و إشراف سلطة مركزية، بل يرتك ذلك للدولة لكي 

لة باألخذ ال تلزم أي دو فعربية  أو ،عايري دوليةمع املمارسات اإلدارية املتعبة فيها، أي هذه املعايري سواء كانت م
 اء كانت عواملاهتا سو وقدر  إذ يرتك للدولة اخليار حسب ظروفها ،بتنظيم أحادية أو تعدد أجهزة تفتيش العمل

( بشأن 81فاقية الدولية رقم )من االت 2/2أو مالية كما سبق أن أشرنا إليه،و بالرجوع إىل نص املادة  ،بشرية
ملناجم الوطنية منشآت لوائح ال أو ل يف الصناعة والتجارة السالفة الذكر، إذ أجازت أن تستثين القواننيتفتيش العم

شأن تفتيش العمل ب( 82م )لية رقالتوصية الدو إىل والنقل أو أجزاء منها من تطبيق هذه االتفاقية، كذلك بالرجوع 
ضو يف منظمة العمل ععلى كل دولة  "فيها:إذ جاء السالفة الذكر  1947يف منشآت التعدين والنقل لسنة 

السلطة  من قبل ريفهاالدولية أن تقيم نظاما مناسبة لتفتيش العمل على منشآت التعديد والنقل حسب تع
.يفهم "لعملهم أدائهم ثناءأاية العمال املختصة، لضمان تطبيق األحكام القانونية املتعلقة بظروف العمل ومح

 رة. القطاعات املذكو يف( أهنما أجازتا تعدد أجهزة تفتيش العمل 81ية رقم )ضمنيا من خالل نصي االتفاق

يعد موضوع أحادية أو تعدد أجهزة تفتيش العمل من املواضيع الشائكة اليت اختلفت فيها الدول، فمنها 
على أساس وجود جهاز تفتيش واحد  من رجح األخذ بنظام وحدة جهاز تفتيش العمل يف الدولة، الذي يقوم

ارس التفتيش والرقابة يف مجيع القطاعات االقتصادية، يف حني رجحت بعض الدول بنظام تعدد أجهزة تفتيش مي
 . (3)العمل لتعدد القطاعات واألنشطة )أماكن العمل(

ختتلف وجهات نظر الدول ألحادية أو تعدد أجهزة تفتيش العمل، فمنها من تأخذ بأحادية أو وحدة     
جهة إذ ترى أن تعدد أجهزة باهظة التكاليف، فهو حيتاج إىل موارد مالية وبشرية كبرية جهاز تفتيش العمل من 
كما أنه جيعل من املنشآت اخلاضعة لتفتيش العمل تتعامل مع أكثر من جهاز تفتيش   ،لتوفري عدد من املفتشني

ألن هذا النظام يساعد على استعمال املوارد  ؛وهلذا قررت هذه الدول األخذ بأحادية جهاز تفتيش العمل ،(4)
                                                           

 .I.L.O: Labour inspection, General survey, 1985, para109, p57 (1 ) 

.I.L.O: Labour inspection, general survey, 2006, para141, p47(2 ) 

 .365، ص2008يوسف الياس، أطروحات يف القانون الدويل الوطين للعمل، رؤى حتليلية مبنظور مستقبلي، دار وائل للنشر، عمان، ( 3)
 .140علي فيصل علي، املرجع السابق، ص ( 4)



55 
 

املالية استعماال حمكما، يضمن تطبيق التشريعات الوطنية على كامل الرتاب الوطين للدولة، كما أن وضع التفتيش 
د نية هناك دول ترجع األخذ بتعدحتت سلطة مركزية واحدة يساعد على امتثال مجيع املنشآت هلا، من جهةثا

قتصادي، خيتص  إلإذ يقوم هذا النظام بتعدد أجهزة التفتيش العمل بتعدد قطاعات النشاط ا ،لأجهزة تفتيش العم
كل منهم على قطاع واحد أو أكثر، كما يقوم على فكرة تعدد املوضوعات كالدولة البلجيكية اليت أخذت هبذا 

بعض الدول بنظام  ، وأخذت(1)وآخر لظروف العمل وغريها ،النظام فهناك تفتيش للصحة وآخر لشروط العمل
العتبارات أنه يهدف إىل االستجابة ملشاكل تفتيش العمل عند ممارسة املفتشني  العمل تعدد أجهزة تفتيش

ط جبميع املعلومات اليت ين حيلوظائفهم، حيث ال ميكن ملفتش العمل مهما امتلك من قدرات ومؤهالت علمية أ
ص لضمان حتقيق تفتيش عمل دقيق يفي بالغرض املقصود . وهلذا جيب التخص(2)هلا صلة مبساس حبماية العمال

( 12ري رقم )من قانون العمل املص 224املادة  ر يف نصل اليت أخذت هبذا النظام دولة مصمنه، و من الدو 
لسنة  17من قانون العمل السوري رقم  244نص املادة  ل. وكذلك دولة سوريا من خال(3)2003لسنة 

ختضع كافة املنشآت وأماكن العمل املشمولة بأحكام "إذ تنص هذه املادة : ،2010مارس  29مؤرخ يف  2010
مة املهنية الذين هذا القانون إىل تفتيش العمل الذي يقوم به مفتشو العمل والتأمينات االجتماعية والصحة والسال

بعا لتعدد القطاعات والفرنسي حيث رجح بنظام األجهزة املتعددة ت، (4)، وكذا التشريع البحريين"يسميهم الوزير
من قانون العمل، فإن مهمة R(5)– 8111–8جم واحملاجر وفقا للمادة افنجد تفتيش عمل يف املن ،والنشاطات

من خالل أعوان خاضعني لسلطات املديرين  اجلهويني  ،التفتيش ميارسها موظفون ذو تأهيل وقدرة يف هذا اجملال
                                                           

 .141، صالسابق ملرجععلي فيصل علي، ا( 1)
 .96يوسف الياس، تفتيش العمل يف الدول العربية، املرجع السابق، ص( 2)
" مع مراعاة على: 2003أفريل 7مؤرخة يف  14ج ر عدد 2003( لسنة 12من قانون العمل املصري رقم ) 224تنص املادة ( 3)

إعداد جهاز خمتص للتفتيش على املنشآت  –املختصة مبا يأيت األحكام الواردة بالكتاب السادس من هذا القانون، تلتزم اجلهة اإلدارية 
ليه يتشكل من أعضاء تتوفر فيهم املؤهالت العلمية و اخلربة الالزمة يف جماالت الطب و اهلندسة و العلوم وغريها، و يتوىل اجلهاز املشار إ

 مراقبة تنفيذ أحكام السالمة و الصحة املهنية..."
 .2012أوت  2مؤرخة يف  3063، ج ر عدد 2012( لسنة 36رقم) نون العمل البحريينمن قا 173أنظر املادة ( 4)

(5) Cod du travail français : Art R.8111–8 modifié par décret n°2009–235 du 27 février 
2009 : «dans les mineset carrières, ainsi que dans leurs dépendances, les missions 
d’inspection du travail sont exercées parfonctionnaires habilités à cet effet par les 
directeurs régionaux de l’environnement de l’aménagement et du logement parmi les 
agents placés sous leur autorité. Ces mission son sous l’autorité du ministre chargé du 
travail. Toutefois, pour l’application de l’article 218 du code minier ces fonctionnaires 
relèvent exclusivement du ministre chargé des mines. 
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املديرين حتت الوزير املكلف بالعمل، باستثناء احملاجر التابعة للدولة فهي للصناعة و البحث و البيئة،ويكونوا هؤالء 
، أما بالنسبة لتفتيش العمل يف قطاع R(1).8111–9توضع حتت تصرف وزير الدفاع، هذا ما قضت به املادة 

من قانون العمل R(2).8111–1فقد قضت به املادة  ،الصناعة و اخلدمات، ومهن الزراعة و قطاع النقل
 فإنه ميارس تفتيش العمل يف هذه ،2008مارس  7املؤرخ يف  244-2008لفرنسي وفقا للمرسوم رقم ا

لعمل خاضعني لسلطة الوزير املكلف بالعمل.أما بالنسبة للتفتيش يف االقطاعات من قبل مفتشو ومراقبو 
. 1181-11واملادة ،R.8111(3)-10الفرنسي عاجلها يف املواد فاملشرع  ،الصناعات الكهربائية والغازية

R(4) ،نيفحسب هذه املواد فإن مهمة تفتيش العمل يف قطاع الصناعة الكهربائية والغازية متارس من قبل مهندس 
تابعني للمديرين اجلهويني للصناعة، و البحث والبيئة يف مراكز إنتاج الكهرباء  ،ني هلم تأهيل يف هذا اجملاليوتقن

وتقنيني قادرين على  ،تفتيش العمل يف هذه القطاعات ميارس من قبل مهندسني فإن ،اليت يتواجد هبا قاعدة نووية
أما بالنسبة للتفتيش العمل يف عة لسلطة الوزير املكلف بالعمل.هذه املهمة تابعني لسلطة األمن النووي اخلاض

                                                           
(1(Art R.8111–9 crée par décret n°2008–244 du mars 2008 «les dispositions de l’article 
R.811–8 ne s’appliquent pas aux carrières situées sur le domaine de l’état mis à la 
disposition du ministére de la défense.pour ces dernieres, les missions d’inspection du 
travail sont exercées par des agents habilités à cet effet par le ministre de la défense. 
(2) Art : R.8111–1 stipule : « sous réserve des dispositions des autres sections du présent 
chapitre, les missions d’inspection du travail sont éxercées par les inspecteurs et 
controleurs du travail placés sous l’autorité du ministre du travail. 

(3)Art :R.811-10 modifié par décret n 2009-235 du 27 février 2009 « Dans les 
établissement et ouvrages suivant  placés sous le contrôle du ministre chargé de lénergie, 
les missions d’inspection du travail sont exercées par les ingenieurs ou techniciens, 
habilités à cet effet par les directeurs régionaux de l’environement de l’aménagement et 
du logement parmis les agents placés sous leurs autorité…ces misions sont exercées sous 
l’autorité du ministre chargé du travail » 

(4) Art. R 8111–11 crée par décret n°2008–244 du 7 mars 2008. 

« Dans les centrales de production d’électricité comprenant une ou plusieurs 
installations nucléaire de base au sens du /// de l’article 28 de la loi n°2006-686 du 13 
juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, les missions 
d’inspection du travail sont exercées par les ingénieurs ou techniciens habilité à cet effet 
par l’autorité de sureté nucléaire, parmi les agents en relevant ces missions sont exercées 
sous l’autorité du ministre chargé du travail.». 
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أنشأت منذ ،كانت مهامها األوىل تكمن يف تفتيش يف الوقاية والصحة واألمن، و هيئات الدفاع يف فرنسا
، فإن مفتشة العمل يف مؤسسات الدفاع تعترب من ضمن اهلياكل غري املركزية لوزارة العمل والتشغيل )1(1874
من قانون العمل الفرنسي أن املؤسسات  R8111(3)- 12، إال أنه وبالرجوع إىل نص املادة)2(والتكوين

م، تقع مهمة تفتيش العمل حتت سلطة الوزير املوضوعة حتت سلطة وزيرا الدفاع اليت تتدخل و تنظم بشكل دائ
 املكلف بالدفاع، أعوان مدنيني عسكريني يتم حتديدهم عن طريق التنظيم.

-2009لة باملرسوم رقماملعد R.8112-1العمل فقد نصت عليها املواد  يهام مفتشفيما يتعلق مب
ا بعدها من م R.8112-3وR.8112 -2. و املواد11يف مادة 2009نوفمرب 10املؤرخ يف 1377
أن أجهزة تفتيش العمل  . يتضح من خالل ما سبق ذكره2008ارسم7املؤرخ يف 244-2008رقماملرسوم 

 بتعدد القطاعات االقتصادية.عدد تت

 .لعملتيش امن أحادية أو تعدد أجهزة تف موقف المشرع الجزائري: الفرع الثالث

من بني املواضع اليت أثارت جدال بني  إذ كانت أنظمة أحادية )وحدة( أو تعدد أجهزة تفتيش العمل
يقوم هذا النظام حيث رات سبقنا أن أشرنا إليها، فمنها من أخذت بنظام أحادية تفتيش العمل العتبا ،الدول

على أساس وجود جهاز تفتيش واحد ميارس التفتيش يف مجيع القطاعات االقتصادية، كما أن هناك دول 
رجحت األخذ بنظام تعدد أجهزة تفتيش العمل تبعا لتعدد القطاعات، أو األنشطة العتبارات أيضا تراها 

م )تعدد أجهزة تفتيش العمل( التشريع املصري، مناسبة هلا، ومن بني التشريعات الوطنية اليت أخذت هبذا النظا
                                                           

.Christophe Radé, droit du travail, Montchrestien, Paris, 2004, p130(1 ) 

 ; lefebvre édition, Edition Francis ème, 11Gatumel Denis, le droit du travail en France
. 2000, p 398 paris,(2 ) 

(3) Art : R.8111–12 :« pour les établissements placés sous l’autorité du ministre de la 
défense et dont l’accès et réglementé et surveillé en permanance, les missions 
d’inspection du travail conformément à l’article L.8112–3. Sont exercées sous l’autorité 
du ministre de la défense, par les agents civils et militaires qu’ils désigne». 

يف  2007مارس  12 املؤرخ يف 329-2007من قانون العمل الفرنسي املعدلة باألمر رقم  L.8112 –3وبالرجوع إىل نص املادة 
 إذ جندها تنص: 2007مارس  13اجلريدة الرمسية الفرنسية يف 

«Lorsque des dispositions légale prévoient, les attributions des inspections du travail 
peuvent être exercées par des fonctionnaires De contrôles assimilés. 
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السوري، البحريين، والتشريع الفرنسي كما بينا سالفا، ولكن اإلشكال الذي ميكن طرحه هل املشرع اجلزائري 
حذا حذو هذه التشريعات املقارنة؟ أو بعبارة أخرى ما هو النظام املعتمد يف التشريع اجلزائري يف بناء اهليكل 

داري جلهاز تفتيش العمل؟ هل أخذ بنظام أحادي جهاز تفتيش العمل؟ أم أخذ بتعدد أجهزة التنظيمي واإل
 تفتيش العمل؟ هذا ما سوف حناول توضيحه يف هذا الفرع.

إن جهاز تفتيش العمل اجلزائري هي مفتشية العمل اليت تعترب أحد أجهزة الدولة التابعة لوزارة العمل 
لك كان هيكلها البد أن ينسجم مع النظام اإلداري املتبع يف التشريع والتشغيل والضمان االجتماعي، لذ

عاملة وعدد كعدد اليد ال  ،د البشرية واملاليةر اجلزائري، وكذا مراعاة الظروف واإلمكانات اخلاصة للدولة كاملوا
ء اهليكل والطريقة اليت تتوزع فيها هذه املنشآت أو املؤسسات، فهي تؤثر يف بنا ،ةاملنشآت ومساحة الدول

 التنظيمي واإلداري ألجهزة تفتيش العمل يف الدولة كما أشرنا إليه يف الفرع األول.

السالف ذكره يف نص املادة  03–90لعمل وفقا للقانون قام التشريع اجلزائري بتنظيم عمل مفتشية ا
. واليت أحالتنا "لتنظيمسي ملفتشي العمل عن طريق احيدد تنظيم مفتشية العمل وتس ي  ريها والقانون األسا" 4/2

من  3الساالف الذكر، وبالرجوع إىل نص املادة 2005جانفي  6املؤرخ يف  05 -05إىل املرسوم التنفيذي رقم 
هياكل تشمل املفتشية العامة للعمل، حتت سلطة املفتش العام للعمل ":املرسوم فنجدها قد تنص على أنه هذا

 ."مركزية و هياكل غري ممركزة

تسري املفتشية العامة للعمل حتت سلطة املفتش العام على أنه  35واملادة  34/1ادة تنص املكما 
للعمل، لوسائل البشرية واملادية واملالية املوضوعة حتت تصرفها، يف إطار األحكام التشريعية والتنظيمية املعمول 

، باإلضافة إىل ة العامة للعملع مستخدمي املفتشيميارس السلطة السلمية على مجي. وأن املفتش العام للعمل هبا
 والتجهيز ويعرضه على الوزير املكلف بالعمل للمصادقة عليه طبقا ،مشروع ميزانية التسيري ش العاميعد املفتذلك 

يعرض املفتش نفس املرسوم ، ويف االخري  من36وهو ما نصت عليه املادة  ،جراءات املعمول هباإلللقواعد وا
ويطلعه على األعمال  ،املفتشية العامة للعمل على الوزير املكلف بالعمل ليوافق عليهالعام للعمل برنامج نشاط 
 .37هو ما تضمنته املادة و ، اليت يقوم هبا يف هذا اإلطار

يقوم على أساس وجود جهاز تفتيش واحد ميارس يف اجلزائر  جهاز تفتيش العمل  يتضح مما سبق أن
كما ميارس مجيع أنشطة الرقابة على مجيع هذه القطاعات، ويظهر   التفتيش على مجيع القطاعات االقتصادية،

 ذلك أكثر  وضوحا مع معاجلتنا للتنظيم اإلداري جلهاز تفتيش العمل يف اجلزائر يف املبحث الثاين من هذا الفصل.
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 واء كان وحدةس ،لعملافتيش ما جتدر اإلشارة إليه أن مهما اختلفت الدول يف التنظيم اإلداري جلهاز ت
رية أخرى، هات إداجن مع أو تعدد أجهزة، إال أن هذا التنظيم اإلداري جلهاز تفتيش العمل يتطلب التعاو 

عايري العمل مه سواء أكدت وذلك من كفالة حسن سري عمله، ومن أجل حتقيق الغاية من تفتيش العمل، وهذا ما
اقية الدولية واالتف ،ب/5 املادة يفوالتجارة  ( بشأن تفتيش العمل يف الصناعة81تفاقية الدولية رقم )إلالدولية كا

 أن تتخذ السلطة املختصة حيث نصت هتني املادتني ،12( بشأن تفتيش العمل يف الزراعة يف املادة 129رقم )
منظماهتم،  عمال أووال ،التدابري املالئمة ما يكفل التعاون بني موظفي تفتيش العمل وبني أصحاب العمل

أن يلتزم  33يف املادة  1997شأن تفتيش العمل لسنة ب( 19ة كاالتفاقية العربية رقم )يومعايري العمل العرب
 .مفتشي العمل وتسهيل قيامه مبهامهصاحب العمل والعامل بالتعاون مع 

هذا ما نالحظه أيضا يف التشريع اجلزائري بقيام مفتشية العمل بالتعاون مع هيئات أخرى كالوكالة الوطنية 
تعلق امل 07-88من القانون رقم  32/2نة الوقاية الصحية واألمن وطب العمل كنص املادة للتشغيل، وكذا جل

 ،ك، ميكن للجنة الوقاية الصحية واألمنلفضال عن ذ:"طب العمل الذي جاء فيهبالوقاية الصحية واألمن و 
الة معاينة هتاون العمل يف حوكذا طبيب العمل أن يشعروا يف أي وقت مفتش  ،ومندوب الوقاية الصحية واألمن

من خالل حماضر املخالفة اليت  ،.وكذا تعامل مفتشية العمل يف اجلزائر مع اهليئات القضائية(1)"ر...طخو أ مفرط
يونيو سنة  2مؤرخ يف  14–90من قانون رقم  56/3وعلى سبيل مثال نص املادة  ،حيررها مفتش العمل

املؤرخ يف  12–96واألمر رقم  30–91يتعلق بكيفية ممارسة احلق النقايب املعدل واملتمم بالقانون رقم  1990
رر حي ( أي8يف حالة رفض مؤكد من قبل املستخدم لالمتثال يف أجل مثانية )"إذ تنص  1996 يونيو 10

( 60كن أن يتجاوز ستني )ر اجلهة القضائية املختصة اليت تبث يف أجل ال ميطمفتش العمل حمضرا بذلك وخي
دميها ملفتش العمل وكذا التعاون مع اهليئات املستخدمة من خالل السجالت اليت يلزم املستخدم تق "يوما...

االجتماعي كمثال استغالل بتصرحيات  تعاون مفتش العمل مع هيئات الضمان، باإلضافة إىل لالطالع عليها
حوادث العمل واألمراض املهنية الواردة عن وكاالت الضمان االجتماعي، مع تعاوهنا أيضا مع املنظمات  

 كالنقابة...اخل. 

 

                                                           
لسنة  4، يتعلق بالرقابة الصحية و األمن و طب العمل، ج ر عدد 1988جانفي  26مؤرخ يف  07-88من القانون رقم  32/2املادة(1)

1988. 
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 .التنظيم اإلداري ألجهزة تفتيش العمل في الجزائر: المبحث الثاني

 بية والتشريعاتة والعر لدولياجعل االهتمام املتزايد يف جمال تفتيش العمل والرقابة ظهور االتفاقيات  
بشأن تفتيش  1947رت سنة ( اليت صد81الوطنية، فنجد على املستوى الدويل صدور االتفاقية الدولية رقم )

بشأن  1969صدرت سنة  (129)قم العمل يف الصناعة والتجارة السالفة الذكر، كذاك االتفاقية الدولية ر 
بشأن تفتيش العمل لسنة  (19) إىل جانب منظمة العمل العربية بصدورها اتفاقية رقم ،تفتيش العمل يف الزراعة

1998. 

الصادر يف  67/60رسوم أما على املستوى الوطين فظهور مفتشية العمل يف اجلزائر كان مع صدور امل
لعمل م كان ااملرسو  تلف قطاعات النشاط، إال أن قبل صدور هذاالذي عمل على توحيد خم 1967مارس  27

يد شية العمل واللفت مفتكرسوم  بالقوانني الفرنسية إال ما تعارض مع السيادة الوطنية، لكن مع  صدور هذا امل
هما  مت ميع املؤسساجلنظيمية والت العاملة التابعة لوزارة العمل والشؤون االجتماعية مبراقبة النصوص التشريعية

ا ما تعلق نية منهقانو  كان هدفها ،كما أن اجلزائر تبنت التسيري االشرتاكي للمؤسسات فصدرت عدة نصوص
لى مبدأ أحادية والذي أكد ع ،املشار إليه سابقا75/33ر باختصاصات مفتشية العمل من خالل األم

ص التشريعية ة النصو راقبفة مبالتفتيش، واعتربت مفتشية العمل والشؤون االجتماعية اجلهة الوحيدة املكل
ل ي العام للعاماألساس لقانونوبعد صدور هذا األمر صدر اوالتنظيمية املتعلقة بشروط العمل ومحاية العمال، 

لق بالوقاية  صبح يتعائر أالسالف الذكر، حيث أن يف هذه املرحلة توسع مهام مفتشية العمل يف اجلز  78/12
املتعلق بالوقاية الصحية واألمن وطب العمل  07–88القانون رقم وتسوية منازعات العمل، وبعد صدر 

 ،ل مفتشية العملعمل إىلاوطب  الذي عهد هذا القانون مراقبة األحكام املتعلقة بالصحة واألمن ،السالف الذكر
اية الوقال جمتشريع الساري يف تعهد رقابة ال"من هذا القانون اليت جاء فيها  31/1وهذا ما نصت عليه املادة 

 . "لعمل طبقا للصالحيات املخولة هلاالصحية واألمن وطب العمل إىل مفتشية ا

بعد صدور كل من هذه املراسيم والقوانني جاءت مرحلة انتقالية تبنتها اجلزائر وهي االنتقال من مرحلة 
مبجموعة من اإلصالحات االقتصاد املوجه )التسيري االشرتاكي( إىل مرحلة اقتصاد السوق، إذ متيزت هذه املرحلة 

املتعلق  03-90وصدور قانون  ،(1)السياسية واالقتصادية إىل جانب وضع أجهزة جديدة لتنظيم عالقات العمل
لبداية اجلهاز املكلف بتفتيش العمل، و ملفتشية العمل دور مهم  ذي يعترب التشريع واملنطلق األولمبفتشة العمل ال

                                                           
 .178، صاملرجع السابقنية، غريب م( 1)
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املتعلق بالعمل جبميع مواضيعه، و كذلك على االتفاقات و االتفاقيات وفعال يف السهر على تطبيق القانون 
و الدور الرقايب املنوط جبهاز تفتيش العمل من أجل ضمان تام وفعال  ،(1)اجلماعية و تتمتع بقوة اختاذ القرار

و الطبقة إذ أن ظهور التشريعات العمالية والتقدم التكنولوجي ومن ،(2)لتطبيق أحكام قانون العمل بصفة عامة
أدى إىل إسناد هذه الرقابة إىل جهاز خارج املؤسسة املستخدمة، تقوم هبا جهات إدارية تابعة للدولة،  ،العاملة

مهمتها بسط رقابتها إىل كل املؤسسات املستخدمة من أجل حتقيق أهداف تفتيش العمل، وذلك من أجل 
البيئة اليت يعمل فيها، و ذلك مبا يتوافق متطلبات وحتسني ظروف عمليه و  ،ضمان الصبغة الفعلية حلماية العامل

قتصادية، كذلك كفالة تطبيق  قواعد الصحة و األمن يف احملافظة و النهوض بظروف الصحة واألمن إلالتحوالت ا
و الذي يسهر جهاز تفتيش العمل)مفتشية العمل( يف اختاذ التدابري الالزمة حملاربة كل  ،و السالمة املهينة

 ليت تقع يف أماكن العمل.التجاوزات ا

ختصاص يف املراقبة، حبيث ال يوجد إليعترب جهاز تفتيش العمل يف اجلزائر) مفتشية العمل( صاحب ا    
على عكس  ،ختصاص وفقا لطبيعة النشاط الذي تقوم به هذه املؤسسةإلنص قانوين يف تشريع العمل يوزع هذا ا

ألن اجلزائر ال تعرتف بتعدد أجهزة تفتيش العمل حبسب األنشطة كما أشرنا إليه سابقا، إذ  ؛(3)التشريع الفرنسي
أن مفتشية العمل يف اجلزائر هي املختصةمبراقبة تطبيق األحكام املتعلقة بقانون العمل يف كافة املؤسسات 

صالحيات الرقابة إىل أعوان  املستخدمة باستثناء املؤسسات املستخدمة يف إطار حتقيق الدفاع الوطين حيث تعهد
املتعلق مبفتشية العمل  03-90من القانون  3يتم تعيينهم من قبل وزارة الدفاع الوطين وهذا ما أشارت إليه املادة 

كما أن دائرة اختصاص مفتشية العمل ميتد إىل أي مكان عمل يشتغل فيه عمال أجراء أو ممتهنون   ،السلف الذكر
، وعلى هذا ميكن طرح بعض (4)دد نطاقه االختصاص اإلقليمي لكل مكتب تفتيش وذلك وفق توزيع جغرايف حي

الذي يعترب التشريع األول ملفتشية العمل يف ظل  03–90التساؤالت ما جلديد الذي جاء به القانون 
–05اإلصالحات االقتصادية اليت جاءت هبا اجلزائر يف تنظيم أجهزة تفتيش العمل وفقا للمرسوم التنفيذي رقم 

 يتضمن تنظيم املفتشية العامة للعمل وسريها؟ 2005جانفي  6املؤرخ يف  05

                                                           
(1) Dominique Granguillot, l’essentiel de droit du travail, 4eme édition, gualino éditeur, 
Paris, 2003, p19. 

. Jean Pélissier, Alain supiot, droit du travail, Dalloz, paris ,2001. P, 989 (2 ) 

 .90، صرجع السابقيدي العريب، املبن د( 3)
، 2002فاندي مسرية، الوسائل الصحية و األمنية حلماية العامل داخل املؤسسة، مذكرة ماجستري يف القانون االجتماعي، جامعة وهران،  (4)

 .186ص 
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قسيم هذا ترتأينا الت اوما هي الصالحيات املخولة هلذه األجهزة؟ وحماولة لإلجابة على هذه التساؤ 
 راسةطرق فيه لدثاين نتب الأما الطل ،إذ خصصنا املطلب األول لدراسة اهلياكل املركزية ،املبحث إىل مطلبني

 .اهلياكل غري املركزية

 المركزية.الهياكل :المطلب األول

تعترب أجهزة مفتشية العمل أحد أجهزة الدولة الرمسية التابعة لوزارة العمل، لذلك كان هياكلها البد أن تأيت 
جيب  منسجمة مع اهليكل اإلداري املتعمد يف الدولة، كما أن عالقة أجهزة مفتشية العمل مع اهليئات واملؤسسات

أن تراعي ما هو معمول يف قانون الدولة، إذ أن مفتشي العمل هم موظفون عموميون خيضعون إىل النظام القانوين 
الذي ينظم الوظيفة العمومية يف الدولة، وعلى هذا فإن جهاز تفتيش العمل يف كل دولة خيتص ببعض 

مكانيات اخلاصة هبا إلظروف الدولة و ااخلصوصيات الوطنية اليت متيزه عن الدول األخرى، أضف إىل ذلك أن 
 .(1)داري ألجهزة تفتيش العملإلتساهم يف توزيع و بناء اهليكل ا ،و عدد املنشآت ،وكذا املوارد البشرية

الذي أحاهلا  ،ذكرالسالف ال 03-90ظل القانون رقمزائري قد نظم مفتشية العمل يف جند التشريع اجل 
سوم هذا املر  نظيم املفتشية العامة و سريها السالف الذكر، إذ مسحاملتضمن ت 05-05إىل املرسوم التنفيذي رقم

تكلف املفتشية العامة "ملرسوم:امن هذا  2ت عليه املادةهذا ما نص ،جناز مهامهاإلملفتشية العمل بوضع التدابري 
ملفتشية  ل هبمام املعمو التنظي وتشريع جناز املهام اليت خيو هلا إياها الإلللعمل بتصور التدابري و الوسائل الالزمة 

 . "العمل، و تنفيذها

 ،لتجارة السالفة الذكربشأن تفتيش العمل يف الصناعة وا (81)تفاقية الدولية رقمإلمن ا 4/1تقضي املادة 
 الدولة دارية يفإلى مع املمارسة ايوضع تفتيش العمل حتت إشراف ورقابة سلطة مركزية بقدر ما يتماش"على أنه: 

إذ مل حتدد شكل السلطة املركزية اليت تتوىل أو تشرف على  ،، واملالحظ أن هذه املادة ّصيغت بشكل مرن"العضو
اختالف املوارد البشرية واألوضاع والتشريعات  بسبببل تركت التحديد لكل دولة عضو جهاز تفتيش العمل، 

( بشأن تفتيش العمل يف الزراعة 129تفاقية الدولية رقم)إلهذا السياق يف االوطنية لكل دولة.جاء يف نفس 
يوضع تفتيش العمل يف الزراعة حتت إشراف ورقابة سلطة مركزية بقدر "على أنه:  7الذكر يف نص املادة  السالفة

يف حالة الدولة االحتادية  "سلطة مركزية"جيوز أن يعين تعبري دارية يف الدولة العضو.إلما يتماشى ذلك مع املمارسة ا

                                                           
 .88يوسف الياس، تفتيش العمل يف الدول العربية، املرجع السابق، ص( 1)



63 
 

لعمل يف الزراعة جيوز أن تقوم بتفتيش ا، كما  سلطة على مستوى الوحدة االحتاديةإما سلطة املستوى االحتادية أو 
أو إدارة تفتيش عمل واحد ، دارة تفتيش عمل واحد مسؤولة عن كل قطاع النشاط االقتصادي على سبيل املثاإل

أو ، الزراعةيف دعوين ملمارسة وظائفهم سب للمفتشني املاطريق التدريب املن ترتب ختصصات وظيفية داخلية عن
وظفوها بأداء وظائفهم يقوم م ،إدارة تفتيش عمل واحد ترتب ختصصات مؤسسية داخلية بتكوين إدارة مؤهلة تقنيا

فتيش العمل أو إدارة تفتيش زراعي متخصصة على نشاطها هيئة مركزية تتمتع بنفس اختصاصات ت،  يف الزراعة
 .  "والنقل والتجارة ،ثل الصناعةيف اجملاالت األخرى م

كانت   ،إن مطالبة الرأي العام الدويل بالتدخل حلماية العمال وحتقيق العدالة االجتماعية يف جمال العمل
اليت  ،بشأن تفتيش العمل (129)و(81)، من بينها هاتني االتفاقيتني (1)الدافع الرئيسي لوضع معايري دولية

فعالية التفتيش يف العمل،  وذلك من أجل حتقيق أهداف و  ،جتعل ممارسة تفتيش العمل من قبل سلطة مركزية
إذ قضى يف املادة الثالثة من  ،املشرع اجلزائري مبا جاء يف معايري العمل الدولية بشأن تفتيش العمل خذكذلك أ

شمل "تلف الذكر على أن: اا السسريهو  امة للعملمن تنظيم املفتشية العاملتض 05–05املرسوم التنفيذي رقم 
. ويفهم من خالل "هياكل مركزية وهياكل غري مركزية املفتشية العامة للعمل حتت سلطة املفتش العام للعمل،

ك أنه يشرف على جهاز التفتيش سلطة مركزية تتوىل الرقابة على هذا اجلهاز، وتتدخل هذه اهليئات مكمال لذ
اية الطبقة العاملة تنظيم عالقات العمل بأحكام يتشّدد يف صياغتها بقواعد آمرة، اهلدف منها محلدور املشرع يف 

، (2)وبفرضها عن طريق جزاءات على كل من خيالفها،لتطبيق السليم لقواعد قانون العمل او  ،بصفة خاصة
فتيش، والسؤال املركزية ألجهزة الت كل مراقبة تطبيق أحكام قانون العمل للهياكل املركزية واهلياكل غريوعلى هذا أو 

ن اهلياكل املركزية يف التشريع اجلزائر؟ ولإلجابة على هذا التساؤل قسمنا هذا املطلب مكا تمالذي ميكن طرحه في
إىل فرعني حيث نتناول يف الفرع األول مديرية العالقات املهنية وظروف العمل، أما الفرع الثاين خصصناه لدراسة 

 .والتكوين  مديرية اإلدارة

 

 

                                                           
 . 17، ص1985بدرية عبد اهلل العوضي، دول جملس التعاون اخلليجي و مستويات العمل الدولية، عامل املعرفة، الكويت،( 1)
كأساس لتكريس املبدأ و اإلضراب كوسيلة ضغط، لوف كمال، مبدأ السلم االجتماعي يف التشريع العمل اجلزائري  بني آلية التفاوض  خم( 2)

 .102، ص2014رسالة دكتوراه، جامعة تيزي وزو، 
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 .مديرية العالقات المهنية ومراقبة ظروف العمل: الفرع األول

شار وسريها امل املتضمن تنظيم املفتشية العامة للعمل 05–05من املرسوم التنفيذي رقم  4/1تقضي املادة 
 ."لعملمراقبة ظروف او ملهنية قات االمديرية العمن للمفتشية العامة للعمل  تنظم اهلياكل املركزية"إليه سابقا على: 

هذه املديرية متواجدة على مستوى املفتشية العامة للعمل، فهي تسهر على تطبيق التشريع والتنظيم مع 
لالزمة ومتابعة الوضعية االجتماعية وإعداد تقارير دورية، أما يف ميدان احلوار اجلماعي تتخذ  ااقرتاح كل التدابري 

وتقوم بنشر االتفاقيات اجلماعية بعد تسجيلها، وتساعد مفتشية العمل يف جمال  ،كل ما من شأنه ترقية التفاوض
تابعة مبنية ومراقبة ظروف العمل تكلف مديرية العالقات امله" على: 5، وتنص املادة (1)تسوية النزاعات اجلماعية

لتشريع والتنظيم املعمول طبيق االسهر على ت، و  وإعداد التقارير الدولية بشأهناالوضعية االجتماعية وتقييمها 
والسهر على  ،ملبادرة بكل التدابري الكفيلة باملشاركة يف الوقاية من النزاعات اجلماعية يف العمل وتنفيذهاواا.مهب

، كما  ني خمتلف الشركاء يف أماكن العملوالتشاور ب ،وضع اآلليات واألدوات الكفيلة برتقية احلوار االجتماعي
املبادرة بكل عمل يهدف إىل ، وتقوم أيضا بات اجلماعية للعمليتفاقات واالاالتفاقعلى حتيني بطاقية تسهر 

الوقاية الصحية واألمن وطب حتسني شروط العمل، السيما بإعداد وتنفيذ إسرتاتيجية للوقاية واملراقبة يف جمال 
واهليئات املعنية يف  ،ءاملسامهة يف تنفيذ نشاطات التشاور بني مصاحل مفتشية العمل وخمتلف الشركاو ، العمل

 ."س العمل املعمول هباخمتلف جماالت مراقبة مقايي

إن مديرية العالقات املهنية مكلفة مبراقبة تطبيق التشريع والتنظيم املعمول هبما، وهذا اهلدف من وجود 
واألمن وطب ك مراقبة التنظيم املعمول يف جمال الصحة لقوم به، وكذتشية العمل والّدور األساسي الذي مفت

الذي يهدف إىل محاية اليد العاملة وحتسني ظروف عملهم، وعلى املستخدم احرتام هذه األحكام.ميكن  ،العمل
 ،ط بني الشركاء االجتماعينييأخذت دور الوس أن مفتشية العمل ،املشار إليها القول أنه من خالل املادة

عات اجلماعية اليت تثور بني املستخدم والعامل.تضم مديرية وحماولتها لطرح التدابري الالزمة من أجل احلد من النزا
العالقات املهنية و ظروف العمل ثالثة مديريات من خالهلا تقوم بعملها، وذلك من أجل حتقيق فعالية يف ميدان 

لعنصر املديرية الفرعية للعالقات املهنية ) ا :تتمثل هذه املديريات يف،عبء على هذه املديريةوختفيف ال ،التفتيش
) العنصر املديرية الفرعية للتقييس واملناهج  ) العنصر الثاين (، املديرية الفرعية ملراقبة ظروف العمل، األول (
 .الثالث(
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 .أول: المديرية الفرعية للعالقات المهنية

تنحصر مهمتها يف إعداد التقارير الدورية من خالل متابعة التطّور االجتماعي، وكذلك اقرتاح كل التدابري 
والتشاور بني الشركاء االجتماعيني، حتديد ،املكلفة من خالهلا حتسني فعالية املصاحل يف جمال املساعدة واإلعالم 

السيما فيما يتعلق بوقاية  ، الوسط املهين وإعدادهانشاطات هتدف إىل حتسني العالقات االجتماعية واملهنية يف
 .(1)النزاعات اجلماعية يف العمل وتسيريها. كذلك تعيني وإعداد بطاقية االتفاقات واالتفاقيات اجلماعية

 .ثانيا: المديرية الفرعية لمراقبة ظروف العمل

اقبة ات املهنية ومر العالق يريةها مدتعترب املديرية الفرعية ملراقبة ظروف العمل أحد املديريات اليت تضمن
 جل حتسني ظروفأمل، من بالع ظروف العمل، تعمل هذه املديرية على مراقبة تطبيق التشريع والتنظيم املتعلقني

كذلك من أجل ن وجه ،ى أحسالعمل، والعمل على إجياد كل الوسائل والعوامل البشرية من أجل تأدية عملها عل
ية مل هذه املدير لعمل.تعاوادث فظة على بيئة العمل والعمال من املخاطر من إصابات حواحملا ،ترقية ظروف العمل

وهذا ما  ،لعملن وطب ااألمو والصحة  ،الفرعية ملراقبة ظروف العمل على تدعيم مقاييس العمل يف جمال الوقاية
لعمل الفرعية ملراقبة ظروف اية تكلف املدير "السالف الذكر:  05–05م التنفيذي من املرسو  8تنص عليه املادة 

دعيم مقاييس تعمل على ال، لتعلق بالعمل يف جمال ظروف العمالسهر على مراقبة تطبيق التشريع والتنظيم املب
، ملسني ظروف العة إىل حتلراميا تطوير كل األعمال واملناهج، لوقاية الصحية واألمن وطب العملالعمل يف جمال ا

املركزية  يق مع اهلياكلبالتنس هنيةوإجراءات الوقاية من املخاطر واألمراض امل ،شاطاتاملسامهة يف إعداد برامج الن
دات لومات واإلرشا باملعماعينياملعنية واهليئات املتخصصة، وضع آليات هتدف إىل تزويد العمال والشركاء االجت

 ."هم وواجباهتم يف جمال ظروف العملاملتعلقة حبقوق

وكذا الصالحيات اليت خوهلا إياها القانون  ،ية مهمة من خالل الدور الذي تلعبهميكن القول أن هذه املدير  
وذلك من خالل  ،خاصة يف جمال الوقاية الصحية، إذ ميكن هلا تدعيم احلماية الصحية للعّمال من أماكن عملهم

يف التشريع الوطين، كما  حماولتها أن تكون مجيع الوسائل واآلالت موافقة للمقاييس الدولية واملعايري املعمول هبا
وتطوير القدرات البشرية واالحتكاك بالتشريعات العمالية املقارنة لالستفادة من  ،ميكن هلا إعداد خطط إسرتاتيجية
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كما ميكن هلذه املديرية إقامة برامج حتسيسية وأيّام دراسية لرفع مستوياهتم يف جمال الوقاية من األمراض ،(1)خربهتا
 املهنية.

 .المديرية الفرعية للتقييس والمناهجثالثا: 

على حتديد و تطوير األدوات واملناهج واملقاييس واإلجراءات  9تكّلف هذه املديرية حسب نص املادة 
ودراسة الطعون  ،تابعة معاجلة النزاعات الفردية، مب وعصرنة نشاط مصاحل مفتشية العمل الرامية إىل حتقيق فعالية

املسامهة يف تعزيز التقنيات والوسائل ، و  العمال، وكذا التنظيمات النقابيةملستخدمون و اإلدارية اليت يتقدم هبا ا
،  إنشاء بطاقية املؤسسات وحتيينها،  والقيام بكل دراسة أو حبث بشأهناالرامية إىل ترقية مقاييس العمل واعتمادها 

دورية، اليت حيررها مفتشي العمل والنتائج إعداد حصيلة حماضر خمالفات التشريع و التنظيم املتعلقني بالعمل بصفة 
 .(2)الصادرة عن اجلهات القضائية

 الفرع الثاني: مديرية اإلدارة والتكوين.

كوين ديرية اإلدارة والتتكلف م"املشار إليه سابقا على:  05–05من املرسوم التنفيذي  10املادة  تنص
قات التسيري بنفعلى تنفيذ  ، السهرفتشيةية لسري مصاحل املرور تسيري الوسائل البشرية واملادية والبشرية واملالية الضب

  ،وم هبماالتنظيم املعلو لتشريع ا لبقوالتجهيز وتصفيتها واألمر بصرفها وتسديدها ومسك دفاتر احملاسبة اخلاصة هبا ط
النامجة لبات ة للمتطستجابوحتسني مستواهم وجتديد معارفهم من أجل اال ،ضمان تكوين املستخدمنيكما تقوم ب

العقارية  انة املمتلكاتعلى صي لسهرا، و وحتسني نوعية األداءات وترقيتها ،عن ممارسة املهام املخولة ملفتشية العمل
الم اآليل إلعالتطور  تيجيةإعداد إسرتا، باإلضافة إىل ومسك جرد بشأهنا ،ية العامة للعملواملنقولة للمفتش

 ."وتعميمه توزيعه وضمان مل وتسيريهالرصيد الوثائقي ملفتشية العإنشاء ، وأخريا  والتحكم يف اإلحصائيات

وتسيري الوسائل  ،من خالل نص املادة أن مديرية اإلدارة والتكوين هي القائمة على مسك امليزانية تضحي
 توفري املادية والبشرية للمفتشية العامة للعمل، وتسيريها واحملافظة على أمالك املفتشية العامة للعمل، كما تتوىل

وكذلك تنظيم املصاحل التابعة هلا، فهي أيضا اليت تتوىل تنظيم  ،اآلليات الالزمة لتأدية مهام املفتشية العامة للعمل
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فإن مديرية اإلدارة والتكوين تتفرع منها  (2)11وحسب املادة  ،(1)وتسيري املوظفني مبا يف ذلك املسائل التأديبية
وأخريا املديرية الفرعية  ،املديرية الفرعية إلدارة الوسائل، املديرية الفرعية للتكوين والوثائقي :مديريات فرعية ثالثة هي

والسؤال الذي ميكن طرحه ما هو املهام املسندة لفروع هذه املديرية حسب التشريع  ،لإلعالم اآليل واإلحصائيات
 اجلزائري؟

 .أول: المديرية الفرعية إلدارة الوسائل

ديرية على إدارة تسيري املوارد البشرية ملفتشية العمل وضمان حسن تسيريها، كما تعمل على تسهر هذه امل
 اهلياكل املركزية و غري املركزيةسواء كانت هذه املوارد متعلقة مبصاحل  ،وضع خطط وإجراءات لتسيري هذه املوارد

ية(، وضمان صيانة ممتلكاهتا منها املنقولة اهلياكل )املركزية وغري املركز  هد احلسابات اإلدارية لكال من هذوإعدا
 .(3)وكذا تقدير امليزانية املخصصة للمصاحل املركزية وغري املركزية والسهر على تنفيذها ،والعقارية

 .ثانيا: المديرية الفرعية للتكوين والوثائق

ن فرعية للتكويتكلف املديرية ال"السالف الذكر على:  05-05ذي رقم من املرسوم التنفي 13تنص املادة 
مل وإعدادها شية العي مفتواملتعّددة السنوات املخصصة ملستخدم ،تصور خمططات التكوين السنويةوالوثائق ب

ات بارف مع املتطليد املعى وجتدتوجيه أعمال التكوين وحتسني املستو ، ا، وتقييم أعمال التكوين املنجزةوتنفيذه
التقنية  التملؤهحتسني او التدابري واألعمال الكفيلة بتدعيم اقرتاح كل ، الناجعة عن تطورات عامل الشغل

ركزية ملصاحل غري املساعدة اا، ومتكوين األرشيف والرصيد الوثائقي ملفتشية العمل وتسيريمه، للمستخدمني وتطويرها
لة ذات الصنشورات كذا املو  ،ائييف هذا املهام بضمان مجع وتوزيع النصوص التشريعية والتنظيمية واالجتهاد القض

 "خصصة.ئق املتجمال التكوين والوثاالعمل على تطوير التعاون الدويل يف ، لمبهام مفتشية العم

من خالل نص املادة أنه منح املشرع اجلزائري للمديرية الفرعية للتكوين والوثائق مهّمتني أساسيتني: يتضح 
عمل ومستخدميها، كما تعمل على حتسني وترقية تتمثل يف وضع الربامج التكوينية السنوية لرتقيه مستوى مفتشي ال

مستوى مفتشي العمل مبا يتالءم بتطورات عامل الشغل، واقرتاح كل التدابري من أجل حتسني التأهيل التقين 
للمستخدمني، وكذلك منح املشرع هلذه املديرية الفرعية مهمة نشر وإعالم املصاحل غري املركزية اليت سنتناوهلا الحقا 
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ستفادة إلجتهادات القضائية، و اإلتعلق من تعديل أو إصدار بشأن التشريع والتنظيم املعمول هبما و ابكل ما ت
من اخلربات اخلارجية و التشريعات املقارنة، أي ميكن القول يف األخري أن هذه املديرية هتتم بتطوير مستوى موظفي 

 .(1)مفتشية العمل

 .حصائياتإلثالثا: المديرية الفرعية لإلعالم اآللي و ا

فتشية تكلف املديرية الفرعية لإلعالم اآليل و اإلحصائيات بإعداد املخطط التوجيهي لإلعالم اآليل للم
السهر على تطوير  ،ملعلومات وضمان تسيريها وصيانتهاوضع شبكة جلمع ا، العامة للعمل وضمان إجنازه

األدوات الرامية إىل عصرنة نشاط مصاحل مفتشية حتديد ، ة اخلاصة باملفتشية العامة للعملالتطبيقات املعلوماتي
حصائية املرتبطة إلضمان مجع كل املعلومات ا،ةنيفيذ بالتنسيق مع اهلياكل املعووضعها حيز التن ،العمل وإعدادها

 .(2)بنشاط مفتشي العمل ومعاجلتها وحوصلتها

ميكن مالحظته يف هذا املهام املنوط هبذه املديرية، يقرتب متاما ملهام الذي منح للمديرية الفرعية  ما 
بتوجيه أعمال التكوين و حتسني املستوى و التجديد املعارف لتكييفها مع  ،للتكوين و الوثائق السالف الذكر

سبق أن هذه اهلياكل املركزية يرتأسها املفتش املتطلبات الناجعة عند تطورات عامل الشغل.جتدر اإلشارة إىل كل ما 
العام للعمل، فله سلطة تسيري املوارد البشرية واملادية واملالية املوضوعة حتت تصرف املفتشية العامة للعمل، وذلك 

  ويساعده يف املهام رئيسان للّدراسات يكلفان مبهام التحليل والتلخيص ،(3)يف إطار التشريع والتنظيم املعمول هبم
لف االس 05–05من املرسوم التنفيذي رقم  15وهذا ما تضمنته املادة  ،ومبهام مؤقتة تقتضيها ضرورة املصلحة

كما يقوم املفتش العام للعمل بإعداد مشروع امليزانية للتسيري والتجهيز، ويعرض برامج نشاطات املفتشية ،  الذكر
النشاطات، أن يعرضها على  و للعمل عند إعداد ملشروع امليزانية، وكذا الربامج فتش العاماملغري أن  ،العامة للعمل

، وعلى املفتش العام للعمل أن ميارس السلطة السلمية مع مجيع الشركاء (4)وزير العمل للمصادقة عليها
 جتماعيني واملتعاملني مع املفتشية العامة للعمل.        إلا
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بقرار  ،والسلطة املكّلفة بالوظيفة العمومية ،والوزير املكلف باملالية ،يقوم كل من الوزير املكلف بالعمل
ربعة مكاتب يف  واليت ترتاوح بني مكتبني إىل أ ،يتعلق بتحديد تنظيم مكاتب املفتشية العامة ،مشرتك يصدر عنهم

املنتمون للهياكل املركزية يعني املفتش العام للعمل وملديرون ونواب املديرين، وكذا رؤساء املكاتب كل مديرية فرعية.
 .17وفقا للمادة  للمفتشية العامة للعمل، مبرسوم طبقا للتنظيم املعمول به وتنتهي مهامهم باألشكال نفسها

 .الهياكل غير المركزية: المطلب الثاني

املتضمن تنظيم املفتشية العامة للعمل وسريها السالف الذكر يف  05-05نص املرسوم التنفيذي رقم
تأخذ شكل جمموعة من اإلدارات فهي منتشرة  منه اليت تنص اهلياكل غري املمركزة ملفتشة العمل، و اليت 18املادة

لمفتشية العامة للعمل من حيث سريها و إداراهتا، و تتضمن هذه اهلياكل غري لي تابعة على الرتاب الوطين، فه
عمل للوالية، مكاتب مفتشة العمل، فهي تسهر  املركزية يف ثالث و هي: املفتشيات اجلهورية  للعمل، مفتشات ال

كّلها على مراقبة تطبيق أحكام التشريع.بالنسبة للمفتشية اجلهوية للعمل فاملفتش اجلهوي هو من يرتأس هذا 
ختصاصه اجلهوي، ويساعده يف ذلك إلاجلهاز، ويقوم بتسيريه على أن يقوم بتنشيط املفتشيات الوالئية التابعة 

 05-05التنفيذي  من املرسوم22وثالث رؤساء مصاحل، وهذا ما تضمنته املادة  مفتش جهوي مساعده،
من  23،كما تنص املادة  "ل يف أداء مهامه مفتش جهوي مساعديساعد املفتش اجلهوي للعم"السالف الذكر: 

 "( مصاحل.3ي املساعد للعمل ثالثة)يساعد املفتش اجلهو "املرسوم يف هذا الصدد على أنه:  نفس

شراف على هذه إلعلى مستوى املفتشية الوالئية للعمل فمفتش العمل الوالئي هو الذي يقوم بتسيري و اأما 
دارة، كذلك بتنشيط مكاتب العمل التابعة للوالية، ويساعده يف ممارسة مهامه رئيس مصلحة وقد يصل إىل إلا

تنظيم املفتشية العامة للعمل املتضمن  05-05من املرسوم  25ثالثة رؤساء مصاحل، وهذا ما تضمنته املادة 
( 2لحه)يساعد مفتش العمل للوالية يف ممارسة مهامه رئيسا مص"سالف ذكره، حيث تنص املادة على: وسريها ال

 . "(3إىل ثالثة رؤساء مصاحل)

 ،مها، وكذا اختصاصهايو مكاتب مفتشية العمل و تنظ ،شارة أن عدد املفتشيات اجلهوية للعملإلجتدر ا
و السلطة املكلفة بالوظيفة العمومية،  ،مشرتك بني وزير املكّلف باملالية و الوزير املكّلف بالداخلية حتددان بقرار

و مفتشوا الوالية  ،من نفس املرسوم. كما أنه يتم تعيني املفتشون اجلهويون للعمل 20وهذا ما قد تضمنته املادة
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تنهي مهامه بنفس إجراءات العام للعمل على أن  للعمل بقرار من الوزير املكّلف بالعمل، وباقرتاح من املفتش
 .التعيني

تتم  ،أما تعيني املفتشني اجلهويني املساعدين للعمل ورؤساء املصاحل، ورؤساء املكاتب على مستوى الوالية  
من طرف املفتش العام للعمل بتفويض من وزير العمل كما تنتهي املهام باألشكال نفسها، واعترب املشرع اجلزائري 

 .(1)هذه املناصب من قبيل املناصب العليا

غيل، وتتمثل يف املفتشون أن مفتشية العمل تتضمن إطارات مفتشو العمل والتش يالفرنسيف التشريع جند 
م مفتشني رئيسني ومفتشني مساعدين، ويقوم مبساعدة ضن، إضافة إىل مديرين إقليميني تويو مدراء جه العامون

، يتم )2(هؤالء املفتشني رؤساء املراكز ومراقيب العمل، إضافة إىل األمناء العامني وغريهم فهم ميثلون إطارات إداريون
للعمل التابع لوزارة العمل وقد أنشأ تعيني هؤالء املفتشني من خالل مسابقة وتكوين من طرف املعهد الوطين 

ختصاص، فهو أيضا إل، و ال خيتلف جهاز مفتشية العمل يف فرنسا عن نظريه يف اجلزائر من حيث ا(3)1975سنة
يراقب مدى حسن تطبيق التشريع املتعلق بقانون العمل، هذا ما سوف نوضحه يف هذا املطلب من خالل دراستنا 

اجلزائر، ذلك بتخصيص الفرع األول من هذا املطلب لدراسة املفتشيات اجلهوية هلذه اهلياكل غري املركزية يف 
للعمل، أما الفرع الثاين خصصناه ملفتشيات العمل للوالية، أما مكاتب مفتشية العمل نتطرف إليها يف الفرع 

 .الثالث

 .المفتشيات الجهوية للعمل: الفرع األول

جند أنّه يشمل  ،السالف الذكر 05-05تنفيذي رقم من املرسوم ال 19/1بالرجوع إىل نص املادة 
اجلهوية للعمل ّعدة واليات، وحتّدد عدد هذه املفتشيات اجلهوية للعمل بقرار وزاري مشرتك املفتشية اختصاص 

  ،ة العموميةظيفوالسلطة املكلفة بالو  ،الداخليةوالوزير املكلف ب ،بني الوزير املكلف بالعمل والوزير املكلف باملالية
وبالفعل مت حتديد عدد هذه املفتشيات اجلهوية للعمل وفقا للقرار الوزاري املشرتك املؤرخ يف  ،كما أشرنا إليه سابقا

وهي مثانية ،ا اإلقليمياملتضمن حتديد عدد املفتشيات اجلهوية للعمل وتنظيمها واختصاصه 2005أوت  16

                                                           
 السالف الذكر. 05-05، من املرسوم التنفيذي رقم 29، 28، 25أنظر املواد ( 1)

(2)Jean Maurice verdier, marie-arrmelle souriac, droit du travail, 11eme édition ; Dalloz, 
paris, 1999, p36. 

.Daniel marchand, droit du travail en pratique, édition d’organisation, paris, 2001, p25(3 ) 
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وهران، بشار،  يات اجلهوية تتمثل كل من اجلزائرفتشوهذه امل، (1)2( مفتشيات جهوية وهذا ما تضمنته املادة 8)
ورڤلة، قسنطينة، باتنة، عنابة، تيارت، وحتّدد مقراهتا وفقا للملحق املرفق للقرار الوزاري املشرتك الذي حيدد هذه 

ئ لعب ااملفتشيات اجلهوية، وقد قسم املشرع اجلزائري هذه املفتشيات اجلهوية بناء على اجلهات الوطنية ختفيف
املفتشية العامة للعمل، ولتسهيل التعامل معها، وتتوىل املفتشية اجلهوية للعمل مهّمة تنشيط نشاط مفتشيات 

وتنسيقه وتقييمه وتسيريه ومراقبته، إذ تسهر هذه املفتشيات اجلهوية  ،العمل للوالية التابعة الختصاصها اإلقليمي
وإجراءات تدخل مفتشيات العمل للجهة، إعداد احلصائل  للعمل الثمانية على السهر على احرتام أدوات ومناهج

للنشاطات اليت قامت هبا وذلك دوريا، وتقدمي كل املقرتحات املتعلقة لتنظيم العمل، وكذلك إقامة نشاطات من 
، واملراقبة على اإلدارة املركزية و عرض كل اقرتاح التفتيش ،شأهنا تكوين املستخدمني لتحسني مستوى معارفهم

 .(2)تقارير عن احتياجات مفتشيات العمل للوالية من حيث الوسائل املادية والبشرية واملالية إعداد

اليت تتوىل إعداد برامج  ،مصلحة توجيه وتنسيق النشاطات :تظم املفتشية اجلهوية للعمل ثالث مصاحل وهي
ومفتشيات العمل  ،شي العملالنشاط والسهر على احرتام آليات ومناهج ومقاييس وإجراءات تدخل مفت

،كما تقوم بإعداد تقارير بشأن القضايا املعاجلة من طرف احملاكم، وذلك بالتنسيق مع مفتشيات العمل للوالية
اليت تتوىل  ،يف مصلحة التقييم والتلخيص املصلحة الثانية ، تتمثل، كذلك تنسيق نشاطات هذه األخريةللوالية

ك إعداد تالخيص بشأهنا، هذه املصلحة أيضا هي اليت تتوىل تقييم نشاطات مفتشيات العمل للوالية، وكذل
أما املصلحة الثالثة اليت ، ات من شأهنا تنظيم العملو إعداد كل االقرتاح ،حسن سري شبكة اإلعالم اآليل

اليت تقوم بضمان تسيري املستخدمني ومتابعة  ،مصلحة املستخدمني والوسائل ضمنها املفتشية اجلهوية للعمل هيتت
راهتم املهنية، وعرض على اإلدارة املركزية اقرتاحات بشأن حركة نقل مستخدمي التفتيش واملراقبة، وإعداد مسا

 .(3)من حيث وسائل البشرية واملالية والسهر على استغالهلا ،تقارير احتياجات مفتشيات العمل للوالية

 

 

                                                           
واختصاصها  اجلهوية للعمل وتنظيمهادد املفتشيات الذي حي 2005أوت  16ك املؤرخ يف من القرار الوزاري املشرت  2أنظر املادة (  1)

 .2005لسنة  75ج ر عدد اإلقليمي، 

 السلف الذكر.     05-05من املرسوم التنفيذي  21املادة ( 2)

حيدد عدد املفتشيات اجلهوية للعمل وتنظيمها واختصاصها اإلقليمي،  2005أوت  16من القرار الوزاري املشرتك  6، 5، 4املواد  (3)
 السالف الذكر.
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 ولئية للعمل.مفتشيات الال: الفرع الثاني

أنه يشمل اختصاص مفتشية العمل  ،السالف الذكر 05-05املرسوم التنفيذ من  19/2حسب املادة 
للوالية جمموع إقليم الوالية، وعددها مثانية وأربعني مفتشية والئية، وكان تأسيس بنية مفتشية العمل الوالئية سنة 

العمل للوالية بناء ، وهذا جعله املشرع اجلزائري لتسهيل تواصل املتعاملني مع اإلدارة، ويعني مفتش (1)2005
على قرار وزير املكلف بالعمل بناء على اقرتاح من املفتش العام للعمل، ويعد املنصب الذي يشغله إحدى 

وحتدد عدد هذه املناصب العليا بقرار مشرتك بني الوزير املكّلف باملالية والسلطة املكلفة بالوظيفة  ،املناصب العليا
إاّل أنه رغم ذلك ميكن يف الواقع حتويل  ،لعليا متّكن من ترقية مفتشي العمل، وبفتح هذه املناصب ا(2)العمومية

 .(3)مفتشني ذو كفاءة ميارسون مهامهم يف مكاتب

تقوم مفتشية العمل للوالية مبراقبة ومتابعة ممارسة مفتشي العمل للصالحيات اليت ّخوهلا املشرع ملفتشية   
، كما تعمل على ضمان تطبيق التشريع والتنظيم املتعلقني بالعمل، وكذا العمل وفقا للتنظيم والتشريع املعمول هبما

،كما تعمل على خبار هيئة الضمان االجتماعي بذلكوإ ،السهر على تطبيق التشريع املتعلق بالضمان االجتماعي
نظيم مكافحة مجيع أشكال العمل غري القانوين يف بيئة العمل، كما تعمل على السهر يف تطبيق التشريع والت

وإعداد تقارير دورية بشأهنا، كما تضع مجيع الوسائل من أجل تطوير  ،املتعلقني بالعمل يف جمال تشغيل األجانب
وضعية التشغيل يف املؤسسات املستخدمة، وإعالم اإلدارة املركزية ووضع حتيني بطاقية وملفات بالنسبة للهيئات 

اإلقليمي، كما تقوم بتسجيل االتفاقيات اجلماعية واألنظمة اخلاضعة ملراقبة مفتشية العمل التابعة الختصاصها 
ات االجتماعني يف إعداد هذه االتفاقكما تقوم مبساعدة الشركاء ،لداخلية للعمل للمؤسسة املستخدمةا

واالتفاقيات اجلماعية، مراقبة التشريع املتعلق بالوقاية الصحية واألمن وطب العمل، وإعداد احلصائل اخلاصة بذلك 
ني الوثائق وتسيري الوثائق القانونية واملتخصصة ذات الصلة بتشريع العمل ومهام مفتشية العمل، وحتي ،نظيمالت

ن تطبيق التشريع والتنظيم أى مستوى احملاكم بشالعمل، كما تقوم مبباشرة الدعوى عل ياحملّررة من قبل مفتش

                                                           
 .102بن ديدي العريب، املرجع السابق، ص ( 1)
لك مفتشي سلقانون اخلاص ملوظفني املنتمني ليتضمن ا 2011جويلية  30املؤرخ يف  261-11من املرسوم التنفيذي رقم  50املادة  (2)

 .2011أوت  3مؤرخة يف  43، ج ر عدد العمل
(3 ) Mohammed Nacer-Eddinekoriche, Droit du travail, tome 1- O.D.P.U. Alger, 2009, 
P 58. 
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بإعالم اجلماعات احمللية املعنية بظروف العمل يف املتعلقني بالعمل وإعالم السلطة السلمية بذلك، كما تقوم 
 .         (1)املؤسسات التابعة الختصاصها اإلقليمي

فبالنسبة ،مصلحتني إىل ثالثة مصاحل حسب أمهية و خصوصية كل والية  تظّم مفتشية العمل للوالية 
زائر، عنابة، قسنطينة، وهران، مفتشية العمل لوالية اجل :للمفتشيات العمل للوالية اليت تضم ثالثة مصاحل هي

مصلحة العالقات املهنية واملراقبة اليت تعمل على السهر على احرتام تطبيق  :ڤلة. وتتمثل هذه املصاحل الثالثةور 
وضع بطاقية وملفات اهليئات املستخدمة اخلاضعة ملراقبة ، وعلى بذلك التشريع العمل وإعالم السلطة السلمية

ضمان التسجيل أو املوافقة حسب احلالة على ، باإلضافة إىل ختصاصها اإلقليمي وحتيينهاعة المفتشية العمل التاب
والقيام عند االقتضاء باإلجراءات القانونية  ،االتفاقيات واالتفاقات اجلماعية يف العمل واألنظمة الداخلية

سهر على تنظيم املعمول هبما، كما تعية والتنظيمية والتنظيمية الرامية إىل ضمان مطابقتها مع األحكام التشري
ألعمال اليت حيررها مفتشو مسك سجالت او ، ال النزاعات اجلماعية يف العملنشاطات الوقاية واملصاحلة يف جم

ضمان متابعة الدعاوى اليت تباشرها مفتشية العمل على مستوى احملاكم واملرتبطة بتطبيق تشريع ، وأخريا العمل
  .        (2)وتنظيم العمل

مصلحة الوقاية من األخطار املهنية  :أما املصلحة الثانية اليت تضمها مفتشيات العمل هلذه الواليات فهي
فهي حسب تسميتها تعمل املفتشية بكل النشاطات اليت من نشأهتا محاية العمال من األخطار املهنية، فهي 

العمل، وكذلك تنشيط أعمال مفتشي تكلف بتنظيم نشاطات املراقبة يف جمال الوقاية الصحية واألمن وطب 
الضمان العمل يف هذا اجملال، استغالل تصرحيات حوادث العمل واألمراض املهنية الواردة عن وكاالت 

 ةارسممتقوم بتنشيط اجناز التحقيقات و مصلحة التقييم والتلخيص اليت  :أما املصلحة الثالثة فهي .االجتماعي
وتقييم هذه  ،ع املعلومات اليت هلا صلة مبهام نشاطات مفتشي العمليالتفتيشات وإرسال التقارير بشأهنا، جتم

كذلك تقوم بتحضري التقرير الدوري لإلعالم املوجه للجماعات احمللية املعنية   ،النشاطات وإعداد حصائل دورية
وتنظيم عالقات مفتشية العمل مع  ،إلقليميحول ظروف العمل السائدة يف املؤسسات التابعة الختصاصها ا

 .(3)اإلدارات على مستوى الوالية

                                                           
 (أنظراملادة 24 من املرسوم التنفيذي رقم 05-05 السالف الذكر.      1)

مؤرخة يف  75عدد ر ة العمل للوالية ج ، حيدد تنظيم مفتشي2005أوت  16من القرار الوزاري املشرتك املؤرخ يف  4، 3ملواد أنظر ا( 2)
 .2005نوفمرب  20

 .القرار الوزارينفس  ، 5،6املوادأنظر ( 3)
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تيزي وزو، سطيف، البليدة،  واليات :أما بالنسبة للمفتشيات العمل الوالئية اليت تضم مصلحتني هي 
مرداس ة، بشار، تلمسان، جباية، بو الشلف، سكيكدة، مستغامن، ڤاملة، سيدي بلعباس، باتنة، غيليزان، تبس تيارت
لفة، النعامة، تيسمسلت، ايليزي، اجلإة، سعيدة، معسكر، املدية، خنشلة،درار، البوير أعني تيموشنت،  تيبازة

األغواط وسكيكدة وبسكرة و البيض، تندوف، الوادي، وسوق أهراس وغرداية، و متنرست، جيجل،  املسيلة
مصلحة الوقاية والتنشيط يف: ه املصلحتني و تكمن هذ ،ميلة، بورج بوعرريج، أم البواقي، عني الدفلى الطارف

أي مصلحة العالقات املهنية واملراقبة وكذا مهام ،واملراقبة اليت تقوم بنفس املهام املوكلة لكال من املصلحتني 
مصلحة التقييم والتلخيص اليت  :مصلحة الوقاية من األخطار املهنية املشار إليها سابقا. أما املصلحة الثانية فهي

ي األخرى بنفس مهام مصلحة التقييم والتلخيص اليت تضمنها املفتشية الوالئية يف واليات: اجلزائر، عنابة، تقوم ه
 .         (1)قسنطينة ووهران وورڤلة كما بيناه سابقا

 .مكاتب مفتشية العمل: الفرع الثالث

 مكتب  ختصاصاذ يشمل ئر، إاجلزاتعد مكاتب مفتشية العمل أحد اهلياكل غري املركزية ملفتشية العمل يف 
فتشية العمل مختصاص الابعا تويكون مكتب مفتشية العمل  ،مفتشية العمل منطقة صناعية أو دائرة إدارية حمددة

ملالية زير املكلف بامل والو بالع للوالية، وحيدد عدد مكاتب مفتشية العمل بقرار وزاري مشرتك بني الوزير املكلف
ن ب بسبعة وعشريه املكاتهذدد وكان حتديد ع ،والسلطة املكلفة بالوظيفة العمومية ،ليةوالوزير املكلف بالداخ

 .(74با )بعدما أن كانت بأربعة وسبعني مكت،مكتبا

، حيدد عدد مكاتب مفتشية العمل وتنظيمها 2005أوت سنة  16وفقا للقرار الوزاري املشرتك املؤرخ يف 
( مكتبا موزعة عرب 27حيدد عدد مكاتب مفتشية العمل بسبعة وعشرين )":اصها يف مادته الثانية اليت تنصواختص

ويرأس كل مكتب مفتشية العمل رئيس مكتب يعينه املفتش  ،(2)"هبذا القرارالرتاب الوطين طبقا للملحق املرفق 
دى العام للعمل بتفويض من الوزير الكلف بالعمل، كما يعد املنصب الذي يشغله هذا الرئيس )رئيس مكتب( إح

السالف ذكره، إال أنه جند التنظيم مل ينص على  05-05من املرسوم  30املناصب العليا وهذا ما وضحته املادة 
بأن رئيس مفتشية العمل يعد تقارير دورية ويرسلها إىل  طبل اكتفى فق ،املهام اليت تكلف هبا هذه املكاتب

                                                           
 .الذي حيدد تنظيم مفتشيةالعمل للوالية، السالف الذكر 2005أوت  16، املؤر يف شرتكالوزاري املالقرار ن ، م9. 8. 7املواد أنظر (1)
حيدد عدد مكاتب مفتشية العمل و تنظيمها و اختصاصها اإلقليمي، ج  ،2005أوت  16من القرار الوزاري املشرتك مؤرخ يف  2املادة ( 2)

 .2005لسنة  75ر عدد 
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املكاتب مفتشية العمل هي املعينة األوىل يف مهام تفتيش مفتشية العمل للوالية التابع هلا، ولكن يف الواقع أن هذه 
كون أن مفتشيها هم الذين يقوم عادة بالرقابة وقيام بالزيارات والتدخل يف أماكن العمل، فمكتب مفتشية   ،العمل

واملراقبة داخل املؤسسات و اهليئات  ،العمل يعترب اجلهاز الرئيسي واحمللي الذي يقوم بعملية تفتيش العمل
تشريع والتنظيم املتعلقني كما يقومون جبميع اإلجراءات من شأهنا تطبيق األحكام املتعلقة بال،(1)ملستخدمةا

وال يقوم بالرقابة إال يف أماكن  ،كما أنه يف الواقع ال يستطيع مفتش العمل القيام مبهامه على أكمل وجه  ،بالعمل
العمل اليت تقع يف دائرة اختصاص املكتب التفتيش التابع له، وعلى ذلك كان على املشرع اجلزائري أن خيصص 

ألّن الدور الذي تقوم به ال يقل عن  ؛ليت تقوم هبا مكاتب مفتشية العملمواد قانونية للنص على املهام املنوطة أو ا
رقابة والسهر على تطبيق التشريع والتنظيم املتعلقني بالعمل، وال يكتفي فقط املشرع اجلزائري األمهية يف جمال ال

 ،واملفتشيات اجلهوية يف التنظيم ،بتخصيص مواد قانونية للنص فقط على املهام اليت تقوم هبا مفتشية العمل للوالية
ى التسيري والتقييم ومراقبة تنشيط مكاتب مفتشية رها يقتصر علو إال أنه جند يف الواقع أن مفتشية العمل للوالية فد

 .(2)العمل الواقعة يف دائرة اختصاصها

ومدى اهتمام التشريع الوطين  ،يبقى جناح أي جهاز من أجهزة الرقابة يتوقف على مدى فعالية هذا اجلهاز
وذلك لتقييم وتنظيم عمل مفتشية العمل الذي تلعب دورا  2005لكل دولة، كما فعل املشرع اجلزائري سنة 

ومحاية الطرف الضعيف وهو العامل من كل عمل غري قانوين، إذ أنه مت وضع تنظيم جديد  ،مهما يف بيئة العمل
اليت  اشى مع املتطلبات اجلديدة لتطور أنشطتها، من بني هذه التغريات جلهاز تفتيش العمل يف اجلزائر مبا يتم

تنسيق وهيكلة وحتسني سري مصاحل ، إنشاء مفتشية العمل للوالية  ،ذكرالسالف ال 05-05سوم املر  كرسها
اء إنشاء املصاحل التقنية على مستوى الوالية، وعلى مستوى املركزي إنش، مفتشية العمل وتنمية مناصب التأطري

وبذلك ،وفقا هلذا التنظيم اجلديديل واإلحصائياتاملديرية الفرعية لرقابة ظروف العمل وأخرى مكلفة باإلعالم اآل
 .سبق توضيحهكما   (3)أصبحت مفتشية العمل منظمة من هياكل مركزية وهياكل غري مركزية

                                                           
(1 ) Mohammed Nasr-Eddin Koriche, OPCit, p58. 

الوالئية ة لى مستوى املفتتشيعتتواجد  وفروع، ما جتدر اإلشارة إليه أن خلية أو جلان التفتيش األساسية املكلفة بزيارات املراقبة تسمى بال
 للعمل، و كذلك على مستوى مكاتب مفتشية العمل.

 .105بن ديدي الريب، املرجع السابق، ص( 2)
 هذه اهلياكل هلا دور فعال يف تطبيق األحكام التشريعية املتعلقة بالعمل. (3)
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لظروف العملية اليت يتواجد ميكن إرجاع فعالية جهاز تفتيش العمل إىل مدى توفره على الوسائل املادية وا
وتناسب هذه األجهزة مع متطلبات السياسية العامة والظروف االقتصادية واالجتماعية، فمن ناحية القدرات  ،فيها

،  ومؤهالت عملية ،البشرية توظيف الدولة يف أجهزة تفتيش العمل أشخاص )مفتشون عمل( ذو كفاءة وقدرات
كما فعل املشرع املصري الذي اعترب   ،همة تفتيش عمل على أحسن وجهكما متنحهم سلطات من شأهنا القيام مب

فهم ال حيتاجون ألن تتأكد  ،يتمتعون بصفة الضبطية القضائية مبقتضى القانون، العاملون هبذه اجلهة من الفنيني 
اجلهاز باملتغريات ،كما أّن إحاطة العاملون هبذا (1)ألهّنم اكتسبوها بقوة القانون ؛هذه الصفة بقرار من وزير العدل

االقتصادية والبيانات الكافية عن اهليئات املستخدمة اليت ختضع لرقابتهم، تساعدهم على القيام مبهامهم، كما أن 
منح سلطات ووظائف للمفتشني العمل بشأهنا القيام  ،حيثاملشرع اجلزائري مل خيتلف عن نضريه املشرع املصري

هذا ما سوف نبينه بالتفصيل يف الباب الثاين. أما يف التشريع الفرنسي أيضا و  ،باملهام اليت منحها إياهم القانون
اهلياكل املركزية واهلياكل غري  :هيكلني مها منتتشكل ملفتشية العمل الفرنسي ففإّن تشكيلية التنظيم اإلداري 

 العامة للعمل. فنجد على مستوى اهلياكل املركزية اجمللس الوطين لتفتيش العمل وكذا املديرية ،املركزية

 تتمثل يف:: الهياكل غير المركزية: 1

 .المجلس الوطني لتفتيش العمل:1/1

من قانون العمل الفرنسي ينشأ لدى الوزارة املكلفة بالعمل، خيتص من  D(2).8121-1طبقا لنص املادة 
( 81االتفاقية رقم )ضمان وتأمني ممارسة تفتيش العمل املنصوص عليه يف ل اختصاصاته لدى وزارة العمل خال
فإن  D(3).8121-3ووفقا لنص املادة ، يش والقانون املعمول به( ملنظمة العمل الدولية بشأن التفت129و)

                                                           
 .358، ص2001ح قانون العمل، دار الفكر اجلامعي، مصر، شر محد علي عوض، خمتصر الوجيز يف أ( 1)

(2) Art D.8121-1 crée par décret n° 2008-244 du 7 mars 2008  
» le conseil national de l’inspection du travail institué auprés du ministre chargé du travail 
contribue à assurer par ses attributions consultatives auprès du ministre، l’exercice des 
missions et garantie de l’inspection du travail telles qu’elles sont notamment définies par 
les conventions n° 81 et 129 de l’OIT sur l’inspection du travail par le présent code». 
(3) Art D.8121-3 «le conseil national de l’inspection du travail peut être saisie par le 
ministre chargé d’un service d’inspection du travail de toute question à caractère 
générale concernant le respect des missions et garantie de l’inspection du travail. L’avis 
rendu et transmis au ministre et communiqué au comité technique compétant».   
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اجمللس الوطين لتفتيش العمل ميكن أن يستدعى من طرف الوزير املكلف بالعمل، أو من طرف هيئات مفتشي 
ارسة تفتيش العمل، وهذا التقرير يرسل إىل الوزارة واللجنة العمل حول األسئلة العامة املتعلقة بتطبيق وضمان مم

-6أعضاء وذلك وفقا للنص املادة  6التقنية املنظمة يف جملس الوطين لتفتيش العمل الذي يتكون من 
8121.D مستشار الدولة معني من طرف الرئيس األول حملكمة االستئناف، مفتش عام للشؤون  :وهم

العمل للمديرية اجلهوية للمؤسسات واملنافسة واالستهالك للعمل والتشغيل، مفتش  االجتماعية، عضو يف مفتشية
وكذا مراقب باقرتاح من املمثلون املنتخبون  ،للعمل باقرتاح من املمثلون املنتخبون يف الّلجنة اإلدارية ملفتشي العمل

لس الوطين لتفتيش العمل يتم فأعضاء اجملD(2) 8121-7.وحسب املادة (1)يف الّلجنة اإلدارية ملراقيب العمل
-8وهذا وفقا للنص املادة  ،سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة 3تنصيبهم بقرار الوزير املكّلف بالعمل ملدة 

8121.D(3) . 

 .المديرية العامة للعمل: 1/2

ملنظمة العمل الدولية املؤرخة  81بتسيري وإدارة اهلياكل غري املركزية بتطبيق االتفاقية رقم  هذه املديريةتكلف 
بشأن تفتيش  1969جوان  25( املؤرخة يف 129بشأن تفتيش العمل، واالتفاقية رقم ) 1947جويلية  11يف 

شروط العمل وحياة  بشأن تفتيش 1996أكتوبر  22( ل  178واالتفاقية الدولية رقم ) ،العمل يف الزراعة
وتقوم بربط بني املصاحل املركزية اليت تقوم بتفتيش العمل وفقا ملا هو  ،البحارة، تقوم مبراقبة تطبيق شروط العمل

 .(4)من القانون الفرنسي R.8121-13وهذا طبقا ملا جاء به نص املادة ،منصوص عليه يف هذه االتفاقيات 

وتضم موظفني منتمني إىل هيئة  ،تابعة للوزير املكّلف بالعمل أما على مستوى اهلياكل غري املركزية هي
ر جتد، ولكن ما (5)املفتشني وموظفني منتمني إىل جلنة املراقبني الذين يقومون بتسيري وإدارة هذه املفتشية للعمل

فعل بالنسبة للهياكل  أي مل يقم بتقسيمها كما، يبني ماهي اهلياكل غري املركزية اإلشارة إليه أن املشرع الفرنسي مل
كل على حدى، ولكن ما يفهم من خالل معاجلته هلذه اهلياكل غري املركزية يف القانون العمل   هابين اليتاملركزية 

                                                           
 .2009نوفمرب  10املؤرخة يف  1377-2009من قانون العمل الفرنسي املعدلة باملرسوم رقم  D.8121-6أنظر املادة ( 1)
للجريدة الرمسية  2008ديسمرب 30املؤرخ يف 1510-2008-من قانون العمل الفرنسي يف املرسوم رقم D.8121-7أنظر املادة ( 2)

 .2008ديسمرب  13املوافقة ل  

 .2008مارس  7املؤرخ يف ر 244-2008من القانون الفرنسي يف املرسوم رقم  D.8121-8أنظر املادة ( 3)

للجريدة   2008ديسمرب  30املؤرخ يف  1503-2008من قانون عمل الفرنسي املعدلة بالرسوم رقم  R.8121-13أنظر املادة ( 4)
 .2008ديسمرب  31ية الفرنسية يف ر هو للجمالرمسية 

(5 ) Emmanuel Dockes Droit du travail, 2eme  édition, Dalloz, Paris, 2007. P 617. 
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ثالثة  سم هذه اهلياكل غري املركزية إىلأهنا تنق، R.822-11إىل غاية املادة  R.8122-1الفرنسي من املادة 
 .مديريات

 .: الهياكل غير المركزية2

 .منافسة والستهالك والعمل والشغلالمديرية الجهوية للمؤسسات وال: 2/1

اط اهلياكل نسيق نشمل، وتعبرسم السياسات العامة وكافة نشاطات التفتيش لتشريع الهذه املديرية تقوم 
 العمل، حتديد و شروط فرديةتطبيق السياسة املسطّرة واليت من ضمنها ترقية العالقات اجلماعية وال املعنية

ني نشاطات تنسيق ب، والالتوجهات العامة لنشاطات التفتيش اليت نصت عليها تشريع العمل و ذلك بتنظيمها
لوقاية من االعمل، وكذا  بتشريع علقةاملت أو املراقبة يف مواد التفتيش ،مصاحل الدولة و اهلياكل املكّلفة بالوقاية

هليئات ا والعالقة مع العمل، شروط األخطار املهنية و شروط العمل، وعلى هذا هلا أن تعلم الوكالة الوطنية لرتقية
 .لفرنسي من القانون ا R-8122-1القضائية حسب املادة 

 .المهنيالمديرية الجهوية للعمل والتشغيل والتكوين :2/2

هلا االختصاص بتفويض من طرف املدير اجلهوي للمؤسسات واملنافسة واالستهالك والعمل يكون 
، تنسيق وكذا ممارسة السلطة السّلمية اليت يضعها التنظيم املعمول به ،واهلياكل املوجودة حتت وصايتها (1)والتشغيل

 .                               شروط العملنشاط املصاحل و اهلياكل املعنية بالوقاية من األخطار املهنية و ترقية 

 .المديرية اإلقليمية للعمل والتشغيل: 2/3

تكّلف هذه املديرية بتنظيم ومتابعة نشاطات التفتيش لتشريع العمل، حيّدد عددها بقرار من وزير املكّلف 
باقي مصاحل الّدولة  ، تنسيق نشاطات مصاحلها مع(2)بالعمل وكذلك مواقعها وحتديد إقليمها الذي خيتص به

و الوقاية من األخطار املهنية، و وفقا للمادة  ،و املراقبة يف مواد تفتيش العمل ،األخرى و اهلياكل املكلفة بالوقاية
5-8122.R 8122-6و املادةR. و  ، من قانون العمل الفرنسي، فإهنا تكلف بالربط مع املصاحل القضائية

اجلماعية، و تضم كل مديرية إقليمية للعمل مصاحل عامة و خاصة، و كذلك كذا متابعة اإلتفاقات و اإلتفاقيات 
وفقا ملا قضت به املادة  مكاتب التفتيشحيث تعترب هذه األخرية املصاحل احمللية للتدخل يف املؤسسات املستخدمة

                                                           
 من قانون العمل الفرنسي. R.8122-2انظر املادة ( 1)
 من قانون العمل الفرنسي. R.8122-2انظر املادة ( 2)
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8-8122.R يمية من قانون العمل الفرنسي، و كل مكتب تفتيش لدية اختصاص إقليمي، و يف كل مديرية إقل
إضافة إىل اهلياكل .من قانون العمل الفرنسي R.8122-9مكتب مكلف مبراقبة قطاع الزراعة وفقا للمادة

فهناك ما يعرف باألجهزة  ،املركزية واهلياكل غري املركزية للتنظيم اإلداري جلهاز تفتيش العمل يف التشريع الفرنسي
من قانون العمل الفرنسي املعّدلة مبوجب  R.8123-1طبيب مفتش العمل حسب املادة  :املساعدة تتمثل يف

ن طبيب مفتش العمل يساعد ويساهم يف تأدية إف ،2008ديسمرب  30املؤرخ يف  1503-2008املرسوم رقم 
 مهام اهلياكل غري املركزية التابعة للوزير املكّلف للعمل والتشغيل والتكوين املهين، فإّن هذا اجلهاز يقوم بدراسة

كما ميارس مهمة االستعالم من طب العمل واالستفادة من املعلومات اليت حصل ،  األخطار املهنية و الوقاية منها
من نفس القانون فانه مكّلف بالتنسيق مع صندوق الضمان االجتماعي  R.8123-2عليها، ووفقا للمادة 

ى السهر يف محاية العّمال يف أماكن عملهم،  بالتطبيق بالقواعد املتعلقة بالصحة و األمن يف العمل، كما حيرص عل
كما أّن هذه املهمة خمّولة أيضا للجان الصّحة داخل املؤسسة، وخيضع طبيب مفتش العمل حتت سلطة املدير 

 ،ما عدا يف ممارسة االختصاصات اخلاصة بالتقنية ،اجلهوي للمؤسسات واملنافسة واالستهالك والعمل والتشغيل
 .(1)مصلحة التفتيش الطيب يف العملفهو خيضع لسلطة رئيس 

 نة موضوع تفتيشاملتضم اقياتما خنلص إليه أن جاءت معايري العمل الدولية و كذا العربية من خالل اإلتف
شملها، أو من اليت ي نشاطاتالقطاعات أو الالعمل بأهم املبادئ اليت يقوم عليها هذا اجلهاز، سواء من حيث 

 شأن ذلكيالت باهليكل اإلداري الذي ينظمه، إال أنه تركت التفصحيث السلطات، أو من حيث بنية 
ضمنته ية أخذت مبا تة العربلوطنيمعظم التشريعات ا أن إحرتاما للسيادة الوطنية للدولة، كما للتشريعات الوطنية

جلزائر االعمل يف ش يفتيها. وترة إلنتيجة لعوامل سبق اإلشا هذه املعايري العمل الدولية، بالرغم أنه جاءت متأخرة
از مفتشية ديد جلهظيم جتطور بتطور قانون العمل الذي مر مبراحل عدة حسب ما مت توضيحه، حيث مت وضع تن

 نه يبقى الدورأة، إال تصاديالعمل، سواء من حيث السلطات أو التنظيم اإلداري مبا يتماشى مع التحوالت اإلق
 ية.ظروف املادية و البشرية الضرور الفعال هلذا اجلهاز بالقياس مع توفر الدولة لل

 

 

                                                           
وكذا املادة  2009نوفمرب  10املؤرخ يف  1377-2009املرسوم رقم دلة يف من قانون العمل الفرنسي املع R.3812-6 املادةأنظر ( 1)

7-8123.R  2008مارس  7املؤرخ يف  244-2008من املرسوم. 
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 .:وظائف وسلطات تفتيش العمللثانيالباب ا

حيث  ،ية عناية خاصة لتحديد وظائف أجهزة تفتيش العملطنعايري الدولية و التشريعات الو أولت امل
 (81)من االتفاقية رقم  3عاجلتها كل من املعايري الدولية و التشريعات الوطنية معاجلة تفصيلية، إذ حددت املادة 

و  ،تأمني إنفاذ األحكام القانونية املتعلقة بظروف العململ وحصرهتا يف وظائف نظام تفتيش العالذكر السالفة 
و األجور و السالمة و  ،ألحكام اخلاصة املتعلقة بساعات العملمثل ا ،محاية العمال أثناء قيامهم هبذا العمل

، هذه األحكام منوطة مبفتشي العمل و غري ذلك من أمور بقدر ما تكونو استخدام األطفال  ،الصحة و الرعاية
 لتزام باألحكامبشأن أكثر وسائل اال ،شورة ألصحاب العمل و العمال املعنينيو امل قنيةتقدمي املعلومات التو 

كام السلطة املختصة جبوانب النقص أو التعسف اليت ال تغطيها األحخطار ، باإلضافة إىل إالقانونية فعالية
العمل مع أدائهم  يال جيوز أن تتعارض أي واجبات أخرى تسند إىل مفتش. كما القانونية القائمة بشكل حمدد

الالزمتني للمفتشني يف عالقاهتم بأصحاب العمل  ل بأي حال بالسلطة و احليادية، أو أن ختعال لواجباهتم األولالف
كما   ،أنه أوردت وظائف تفتيش العمل على سبيل احلصر ،و بالعمال.ما جتدر اإلشارة إليه من خالل نص املادة

الستكمال  (81)منعت أن يسند إىل مفتشي العمل القيام بغري هذه الوظائف، كما جاءت التوصية الدولية رقم 
بشأن تفتيش العمل يف الصناعة و التجارة السالفة الذكر، حيث خصصت  (81)املعايري الواردة يف االتفاقية رقم 

لزم أي وبالرجوع إىل هذه التوصية فإهنا ت،تيش العملالتوصية اجلزء األول منها الواجبات الوقائية إلدارات تف
يف منشأة من هذا النوع، أو الشروع فيها بنوع من  غريه ول حملشخص ينوي فتح منشأة صناعية أو جتارية أو احلل

األنشطة تصنفه السلطة املختصة على أنه يؤثر عمليا على تطبيق األحكام القانونية املنوط تنفيذها مبفتشي العمل، 
 أو عن طريق سلطة أخرى تعني هلذا الغرض.، مل املختصة بذلك سلفا إما مباشرةبإخطار إدارة تفتيش الع

أو أساليب اإلنتاج  ،أو التجهيزات ،تضع دول األعضاء ترتيبات جيوز مبوجبها عرض تصميمات املنشآت
ب أو عصت مثل هذه التصميمات جتعل من الإذا كان ،اجلديدة على إدارة تفتيش العمل املناسب إلبداء رأيها فيها

على  رتشكل خطأو يف احتمال أن ، الصناعة لقة بالصحة و السالمة يفأو اللوائح املتع ،املستحيل مراعاة القوانني
تتمثل يف  ،ألمهيةلغةاة بايها لواجبات وظيفإذ خصصت هذه التوصية اجلزء األول من، صحة أو سالمة العمال

ل يف ابينما خصصت اجلزء الثاين لتعاون أصحاب العمل و العم، ظ على صحة وسالمة العمل أثناء العملااحلف
يسمح ملمثلي العمل و اإلدارة و على حنو أخص ألعضاء جلان إذ نصت على أهن ،الصحة و السالمة جمال

 ل بالطريقة و يف احلدود اليت أو اهليئات املماثلة إن وجدت بالتعاون مع موظفي إدارات تفتيش العم ،السالمة



81 
 

التعاون بني  يسهل،كما بإجراء حتقيقات حول احلوادث الصناعية أو األمراض املهنية ،تقررها السلطة املختصة
أو إقامة  ،و منظمات العمل عن طريق تنظيم املؤمترات ،موظفي إدارات تفتيش العمل و منظمات أصحاب العمل

اليت يتناقش فيها ممثلو إدارات تفتيش العمل مع ممثلي منظمات أصحاب  ،جلان خمتصة مشرتكة أو هيئات مماثلة
أما اجلزء الثالث من هذه ، لاشريع العمل و بصحة و سالمة العمبشأن املسائل املتعلقة بتطبيق ت ،لاالعمل و العم

 .النزاعات العماليةتسوية التوصية فهو متعلق ب

بشأن تفتيش العمل  (129)جاءت االتفاقية الدولية رقم  ،3يف املادة (81)مراعاة ملا جاءت به االتفاقية 
ستثناء با(،81)التفاقية رقم ادئ اليت جاءت يف ات نفس املبجإذ انته 6يف الزراعة السالفة الذكر يف نص املادة 

أو تنفيذية  ،إيرادها ببند أجاز أن تعهد القوانني أو اللوائح الوطنية ملفتشي العمل يف الزراعة بوظائف استشارية
ل و أسرهم.نظرا خلصوصية البيئة اليت ميارس فيها تفتيش ابالنسبة لألحكام القانونية املتعلقة بظروف معيشة العم

نصوصا  ،بشأن تفتيش العمل يف الزراعة السالفة الذكر (133)أوردت التوصية رقم  ،العمل يف قطاع الزراعة
 1ل البنود إذ يظهر ذلك من خال ،قطاعذا العض الوظائف املتصلة هبأجازت ملفتشي العمل يف الزراعة بالقيام بب

لتشمل  ،بقدر ما تسمح الظروف الوطنية ينبغي توسيع وظائف هيئة تفتيش العملأنه  ،إذ جاء فيها 3و  2و 
ظروف التعاون مع اإلدارات التقنية املختصة بغية مساعدة املنتج الزراعي، أيا كان وضعه على حتسني مزرعته و 

) الزراعة(  من اتفاقية تفتيش العمل 6من املادة  3مع مراعاة أحكام الفقرة ، و و عمل العاملني فيها ،معيشته
التعاونيات ، اخلدمات االجتماعية يف الزراعةللقيام بأعمال تفتيش العمل يف الزراعة  يئةه جيوز إشراك ،1969

و التوصية رقم  (81)يالحظ من خالل ما سبق أن هذه الوظائف مل تقررها االتفاقية رقم ،  االجتماعية يف الزراعة
عايري العمل الدولية مأنه كما أولت  ،اإلشارة أيضا ركما جتدبشأن تفتيش العمل يف الصناعة و التجارة. (81)

رقم  ةخصصت االتفاقية العربي ،حيثأمهية لوظائف تفتيش العمل مل تغفل عليها كذلك معايري العمل العربية
إذ تضمنت اقتباسا ملا جاء يف  ،بشأن تفتيش العمل عددا من مواده لتبيان وظائف أجهزة تفتيش العمل (19)

تناولنا األحكام أين  ،إرتأينا تقسيم هذا الباب إىل فصلني ،كثر التفصيل يف املوضوعأل، (81)االتفاقية الدولية رقم
 وفقا ملا يلي.سلطات تفتيش العملالثاين نتطرق إلى لفصل املنظمة لوظائف تفتيش العمل يف الفصل األول، أما ا
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 .:األحكام المنظمة لوظائف تفتيش العملألولا فصلال

وكذا االتفاقية الدولية رقم  ،يف مادهتا الثالثة (81)جعلت املعايري الدولية لتفتيش العمل يف االتفاقية رقم 
مثلها مثل  ،(1)أن الوظيفة األساسية ألجهزة تفتيش العمل كفالة تطبيق األحكام املتعلقة بالعمل (129)

 ،وظائف أجهزة تفتيش العمل منها التشريع اجلزائريعاجلت التشريعات الوطنية حتديد التشريعات العمالية الوطنية، 
 03-90و يظهر ذلك من خالل القانون (، 81)قية الدولية رقم  النصوص املعيارية اليت وردت يف االتفاإذ تنب

الذي عاجل هذا املوضوع يف الباب األول حتت عنوان مهام مفتشية العمل و  ،املتعلق مبفتشية العمل السالف الذكر
منه  على ما يلي: ختتص مفتشية العمل مبا يأيت:مراقبة تطبيق األحكام التشريعية  2إذ نص يف املادة  ،اختصاصها

تقدمي ، لاوالوقاية الصحية و أمن العم ،عملو التنظيمية املتعلقة بعالقات العمل الفردية و اجلماعية و ظروف ال
و الوسائل املالئمة أكثر لتطبيق  ،و واجباهتمفيما خيص حقوقهم  ،املعلومات و اإلرشادات للعمل و مستخدميهم

مساعدة العمال و مستخدميهم يف إعداد ، التعاقدية و القرارات التحكيمية و ،األحكام القانونية و التنظيمية
إعالم اجلماعات احمللية بظروف العمل داخل املؤسسات التابعة ، االتفاقيات أو العقود اجلماعية يف العمل

كما   ،إعالم اإلدارة املركزية للعمل مبدى تطبيق النصوص التشريعية لتكييفها و تعديلها، ميالختصاصها اإلقلي
جعل املشرع اجلزائري ممارسة هلذه الوظائف أشخاص مكلفني هبذه املهمة، إذ حدد هلم واجباهتم و حقوقهم وفقا 

نتناول يف املبحث األول ، حيث ذا الفصل من خالل تقسيمه ملبحثنيو هذا ما سوف نبينه يف ه ،للقانون
 .، أما املبحث الثاين نتطرق فيه إىل ممارسة مفتش العمل لوظائفهشخاص املكلفني مبهمة تفتيش العملاأل

 .األشخاص المكلفين بمهمة تفتيش العمل :المبحث األول

قتضي إذا كانت قواعد قانون العمل تتصف بأهنا آمرة ال جيوز لألفراد خمالفة أحكامها، فإن تطبيقها ي
أماكن العمل إىل ما حتظى به أحكام قانون  يفأمهية التفتيش ظهر ، إذ ت(2)السماح بالرقابة و التفتيش عند تنفيذها

إلشراف و من مث قيام الدولة على ا ،العمل و القرارات الصادرة تنفيذا له من صفة آمرة توجب عدم خمالفتها

                                                           

uti, les cahiers du comité d’histoire , cahier n°13 comité d’histoire des Claude Chetc )1)

administrations chargées du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, 
ministère du travail de l’emploi et de la santé,paris ; 2010, p37. 

 .37، ص 2007هيثم حامد املصاورة، املنتقى يف شرح قانون العمل، دار احلامد للنشر و التوزيع، األردن، ( 2)
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و ميكن حترير ،(1)للتحقق من تطبيق قانون العمل و القرارات الصادرة  ،أماكن العمليف  بشؤون العمل بالتفتيش
وراءه من قق أهدافه ما مل يكن له ألن تشريع العمل ال ميكن أن حي ؛(2)حماضر ألصحاب العمل املخالفني هلا

العمل، الذي يؤكد تدخل الدولة يف  ، و هذا اجلهاز يتمثل يف جهاز تفتيش(3)جهاز يسهر على حسن تنفيذه
، و جهاز (4)و إقامة األمن االجتماعي يف الدولة ،الصاحل االقتصادي العام عالقات العمل احلر، هبدف حتقيق

و التحقيق و  ،خوهلا املشرع مهام و صالحيات عديدة يف جمال التفتيش ،تفتيش العمل هو هيئة إدارية عمومية
ل و اومساعدة العم ،و االتفاقية اخلاصة بالعمل ،كام التشريعية و التنظيميةالرقابة على مدى تطبيق األح

،  (5)املستخدمني و تقدمي اإلرشادات هلم، كما خوهلا مهام التسوية و املصاحلة يف جمال منازعات العمل اجلماعية
القرارات الصادرة و ، (6)كما حترص على تفتيش املؤسسات الصناعية للتأكد من سالمة تطبيق أحكام قانون العمل

هلم أداء ختو  ،يةاد الذين حيملون صفة وظيفصرف مفهوم هيئة التفتيش إىل جمموع األفر ينو ،(7)عن وزارة العمل
 .(8)وظائف نظام تفتيش العمل

هيئة موضوعة حتت وصاية وزارة العمل و الضمان االجتماعي، و يف اجلزائر املفتشية العامة للعمل تعترب 
ضمن تنظيم املفتشية العامة يت 2005جانفي  6املؤرخ يف  05-05املرسوم التنفيذي رقم صدرت مهامها يف 

فهي موضوعة حتت وصاية وزارة العمل و املديرية اجلهوية  ،ونفس الصيغة اليت جاء هبا املشرع الفرنسي ،للعمل
 ،ميكن تعريف هيئة تفتيش العمل .كما(9)للعمل و اليد العاملة، و هي هيئة هلا وسائل و سلطات لتنفيذ مهامها

رة هلا قانونا، كما أهنا مكلفة بتطبيق ر متارس صالحيتها يف احلدود املق ،بأهنا هيئة مراقبة مكونة من جمموعة مفتشني

                                                           
،  2002للنشر و التوزيع، القاهرة، مل اجلديد، اجمللد الثالث، دار حممود حممد عزمي البكري، موسوعة الفقه و القضاء يف شرح قانون الع(1)

 .795ص 
(2)J.Vatin, Ci Trémeau, Droit du travail et droit social, les éditions Foucher, paris, 1973, 
p13. 
(3) véronique Roy, droit du travail en 22 fiches, 11eme éditions , Dunod, paris, 2007, 
p76. 

 .795حممد عزمي البكري، املرجع السابق، ص  (4)
 .44، ص 2013حمدد املدة يف ظل اإلصالحات االقتصادية يف اجلزائر، مذكرة ماجستري، جامعة قسنطينة، العمل سالمي أمال ، عقد  (5)
 .92، ص املرجع السابق غالب علي الداودي، (6)

(7)Jean-Luc Bodiguel, jean pierre le crom, droit et changement social maison des sciences 
de l’homme ange – Guepin, paris, 2006, p118. 

 .131لعمل العربية، املرجع السابق، ص ايوسف الياس، حماضرات يف قوانني (8)
(9)J.L Koehl, opcit, p46. 
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ملمارسة تفتيش العمل فإن قانون العمل منح هذا االختصاص إىل أشخاص و  األحكام املتعلقة بقانون العمل.
رة قانونا ر أن تتوفر لديهم هذه الشروط املق إذ جيب ،هام، و قد حدد شروط لتعيينهممؤهلني ملمارسة هذا امل

إذ نتناول يف املطلب  ،ارتأينا تقسيم هذا املبحث إىل مطلبني ،و للتوضيح أكثر يف هذا املوضوع ة مهامهم،ملمارس
مارسة هذا املفتش ملهامه و ملرة ر و نتطرق إىل الضمانات املق ،األول الشروط الواجب توفرها لتعيني مفتش العمل

 .ذلك يف مطلب ثاين

 .الشروط الواجب توفرها لتعيين مفتش العمل: المطلب األول

تصة بإدارة تتوقف فاعلية نظام تفتيش العمل، و قدرته على أداء وظائفه بكفاءة على ما متكله السلطة املخ
للعمل يف  شخاصمناسب و مؤهلمن األاجتذاب عدد الختاذ إجراءات متكنها من  ةمن صالحي ،هذا النظام

تفصيلية بشأن  نصوصبإيراد  ،ايري العمل العربيةمعو كذا  ،يت معايري العمل الدوليةجهاز التفتيش، و قد عن
تبنت التشريعات الوطنية للدول هذه املعايري، إذ أن جهاز تفتيش العمل هو  قد و ،املسائل املتعلقة هبذه اهليئة

بشأن تفتيش  (81)ضي االتفاقية الدولية رقم قتحيث ، (1)مما يعين أن يتوىل املفتش وظيفة عامة حكوميجهاز 
على أنه تتألف هيئة التفتيش من  هاجاء فياليت الفة الذكر يف مادهتا السادسة العمل يف الصناعة و التجارة الس

الوظيفي و استقالهلم عن التغريات  استقرارهم ،ط خدمتهمو موظفني عموميني، يكفل هلم مركزهم القانوين و شر 
بشأن تفتيش العمل يف  (129)جاءت به االتفاقية رقم و رجية غري القانونية، احلكومية، و عن التأثريات اخلا

تفتيش العمل يف تنص على أنه: " تتألف هيئة  ذإ ،8/1و ذلك يف نص املادة  بنص مماثل الزراعة السالفة الذكر
تقلني عن التغريات يكفل هلم وضعهم و ظروف خدمتهم استقرار االستخدام، و مس ،عموممنيالزراعة من موظفني 

 التأثريات اخلارجية غري السليمة". احلكومية و عن
من االتفاقية الدولية رقم  6أنه جاءت بنفس املبدأ الذي جاءت به املادة  ،يالحظ من خالل هذه الفقرة

 (129)من االتفاقية الدولية رقم  8/2لتجارة، إال أنه أضافت املادة بشأن تفتيش العمل يف الصناعة و ا (81)
من االتفاقية الدولية رقم  6و هذا ما مل تقضي به املادة  ،بشأن تفتيش العمل يف الزراعة حكما يتسم باملرونة

أو اللوائح  ،على أنه: " جيوز للدول األعضاء بقدر ما يتفق ذلك مع القوانني 8/2إذ جاء يف نص املادة  ،(81)
أو ممثلني للمنظمات  ،الوطنية أو املمارسات الوطنية، أن تلحق بنظام تفتيش العمل يف الزراعة لديها مسؤولني

املهنية اليت تكمل أنشطتها أنشطة موظفي التفتيش العموميني، و يكفل هلؤالء األشخاص استقرار الوظيفة و 

                                                           
 .170ص  املرجع السابق،علي فيصل علي،  (1)
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ع الزراعي نظرا للقطا  ،دنمن االنفراد و اإلضافة هبذا الب الغرضاالستقالل عن التأثريات اخلارجية غري السليمة". و 
و  ،مل يف الزراعةضف إىل ذلك أن طبيعة تفتيش الع ،ملمارسة التفتيش يف هذا القطاعبريةالواسع و احلاجة الك

قد يستدعي يف الغالب من احلاالت االستعانة بأعداد كبرية من األشخاص للقيام ،فيها ىالظروف اليت يؤد
 6نصا مبا تقتضيه املادتني  ،بشأن تفتيش العمل (19)إال أنه مل تتضمن االتفاقية العربية رقم  ،1بوظائف التفتيش

بشأن  (129رقم )من اإلتفاقية الدولية 8/1، و كذا املادة بشأن تفتيش العمل (81)من االتفاقية الدولية رقم 
تكفل تشريعات كل دولة احلماية الالزمة ملفتش ": لى أنهع 11واكتفت بنصها يف املادة  تفتيش العمل يف الزراعة،

ب مضمونه من مضمون رت قيية وحياد واستقاللية" وما يالحظ العمل واستقراره الوظيفي مبا جيعله يقوم مبهامه حبر 
الشطر األول من املادتني السالفتني الذكر.متارس صالحيات مفتش العمل أعوان خمتصون يف هذا اجملال، يرتبط 

ون من اجلنسني باستثناء بعض تهنمل يشتغل فيه عمال أجراء، أو ممجمال ممارستهم ملهامهم بأي مكان ع
 .(2)القطاعات

بشأن تفتيش العمل يف الصناعة  (81)من االتفاقية الدولية رقم  6أخذ املشرع اجلزائري مبا تقضي به املادة 
 ،فتشية العمل السالف الذكراملتعلق مب 03-90من القانون رقم  7و يظهر ذلك من خالل نص املادة  ،والتجارة

س ار مي" :نون على أنهمن نفس القا 4ادة ما تنص امل،كمفتشو العمل أعوان حملفون ... "إذ تنص على: " 
 صون يدعون مفتشي العمل".تخصصالحيات مفتشية العمل أعوان م

لة هبذه دى الدو لملون وجوب أن يقتصر القيام بوظائف التفتيش على أفراد يع ،من خالل ما سبق يتضح
ة، تاستقاللي ولتفتيش الية لفعا االصفة ليظل ذلك من االختصاصات اليت ختتص هبا السلطة العامة، و ذلك ضمان

ن تتوفر أط جيب الشرو  هناك جمموعة منو  ني مكلفني مبهمة تفتيش العمل،العمل هم موظفني عمومي فمفتشي
ني ياين تعلثأما الفرع ا لعلمية،الت افالفرع األول نتناول فيه املؤه ،فيهم، و على هذا قسمنا هذا املطلب إىل فرعني

 .املرأة يف جهاز تفتيش العمل 
 
 
 
 

                                                           
 162يوسف الياس، تفتيش العمل يف الدول العربية، املرجع السابق، ص (1)
 .81،ص2012معة تيزي وزو، اجلزائر، ة فريوز، احلماية القانونية للعمال من األخطار املهنية، مذكرة ماجستري، جاقالي (2)
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 .المؤهالت العلمية: الفرع األول

 اجلهاز على تفتيش، حيرص هذا (1)قانون العمل يتطلب وجود جهاز تفتيش عمل كفؤأحكام إن تنفيذ 
و مفتش العمل هو الذي يقوم ملراقبة  ،(2)املؤسسات الصناعية للتأكد من تطبيق القانون املعمول به  العمل يف

و أن يتم التفتيش على ، (3)حسن تطبيق أطراف عالقة العمل ) العامل و صاحب العمل( أحكام هذا القانون 
إذ أن جهاز تفتيش العمل  ،(5)و أن تتوافر لدى مفتشي العمل املؤهالت العلمية و اخلربة الالزمة (4)ات دوريةرت ف

و من بني هذه  ،(6)ال ميكن حتقيق أهدافه ما مل تتوافر لديه موظفون مؤهلون و مدربون على النحو املناسب
، و كل العوامل (7)إعاقة وترية العملاألهداف مراقبة ظروف العمل اليت حتيط بالعامل و اليت بإمكاهنا تسهيل أو 

 . )8(اليت تعترب خطر على العامل يف مكان عمله

ادة أحكاما مبقتضى نص امل ،أقرت معايري العمل الدولية و كذا العربية بشأن املؤهالت العلمية ملفتش العمل
مع " :تنصحيث ،الذكر ناعة و التجارة السالفةبشأن تفتيش العمل يف الص (81)ممن االتفاقية الدولية رق 7/1

عيني مفتشي العمل استنادا إىل تيتم  ،قوانني أو اللوائح الوطنيةمراعاة شروط التوظيف يف اخلدمة اليت قد تقررها ال
بشأن  (129)مؤهالهتم اليت متكنهم من أداء واجباهتم وحدها". و نفس احلكم جاءت به االتفاقية الدولية رقم 

الذي يطابق نفس الصيغة اليت جاءت  9/1يف نص املادة  ،السالفة الذكر 1969تفتيش العمل يف الزراعة لسنة 
ن العمل لسنة بشأ 19جاء يف االتفاقية العربية رقم كما، (81من االتفاقية الدولية رقم ) 7/1يف نص املادة 

 .(9)نص يقضي أن يكون مفتش العمل مؤهال علميا، السالفة الذكر 1998

                                                           
 .362، منشأة املعارف، مصر، ص 2003لسنة  12قدري عبد الفتاح الشهاوي، موسوعة قانون العمل، قانون رقم  (1)

(2)André brun, Henri Galland, droit, du travail, les rapports collectifs de travail , Tome2, 
2ème édition, éditions Sirey, paris, 1978. 

 .163، ص 2005بدري الناصري، قانون العمل، دراسة مقارنة، املكتب اجلامعي احلديث، األردن،  سليمان (3)
 .378، ص 2007حممد حسني منصور ، قانون العمل، دار اجلامعة اجلديدة، مصر، (4)
 .735، ص 2011علي عوض حسن، أمحد علي عوض، خمتصر الوجيز يف شرح قانون العمل، دار الفكر اجلامعي، مصر، (5)
 .14، ص 2011، جنيف، 100مؤمتر العمل الدويل، التقرير اخلامس، إدارة العمل و تفتيش العمل، الدورة (6)

(7)jean pierre citeau, des ressources humaines, 4ème éditions, Dalloz, paris, 2002, p 168. 
(8)Jean marie Pretti, dictionnaire dess ressources humaines, 2ème edition, édition vuibert, 
paris,2003.p 63. 

. و تنص ق من هذه املؤهالتحتدد السلطة املختصة وسائل التحقعلى أنه  ( السالفتا الذكر،129)و  (81)تضيف االتفاقتني الدولتني  (9)
 "ال علميا مبا يالءم القيام بعملهيف تعيني مفتش العمل أن يكون مؤهال تأهي ى"يراع :على أنه (19)من االتفاقية العربية رقم  6املادة 



87 
 

ها القوانني و اللوائح رّ عمل أن تراعي فيه الشروط اليت تقعند تعيني مفتش ال ،من خالل ما سبقيتضح 
هنا يقوم أإضافة إىل املؤهالت اليت من ش ،باعتبار مفتش العمل موظف عام ،الوطنية املتعلقة بالوظيفة العامة

 ينبغي مراعاهتا يف تعيني أن املؤهالت اليت ،بوظيفته، إضافة إىل ما أقرت به جلنة اخلرباء يف منظمة العمل الدولية
جيب أال تقتصر على املهارات التقنية، و إمنا جيب أن تشمل أيضا القدرات البدنية و النفسية و  ،مفتش العمل

ل و املواقف بطريقة تنطوي على اجلمع بني الصرامة و املرونة االيت متكن مفتش العمل من التعامل مع العم ،العقلية
على اختاذ و القدرة  ،أن يتمتع بصفات احلياد و االستقالليةب على املفتش ا أنه جييف الوقت نفسه، كم

مل حتدد مستوى املؤهالت العلمية ملفتش  ،إال أنه ما ميكن استنباطه من خالل هذه االتفاقيات .(1)القرارات
إذ أن الدول ختتلف من دولة إىل على الدولة،  العلمية د مستوى املؤهالتيضوابط حتد تركتغري أهنا  ،العمل

و تضع شروطا مسبقة لتعيني  ،يف الشخص الذي سيعني مفتشا للعملأخرى يف نوعية املؤهالت اليت تشرتطها 
يساعد على حتسني اإلنتاج و ،ألن اختيار العاملني و كذا املفتشني على أسس علمية للقيام بالعمل؛لعملامفتشي 

الدول من الضروري أن حيمل مفتش العمل شهادة دكتوراه يف العلوم أو يف ، ففي بعض (2)العمل الالئق حتقيق
. و (3)الطب، بينما اشرتاط دول أخرى أن حيمل مفتش العمل شهادة ماجستري أو ليسانس يف العلوم أو اهلندسة 

كما هو احلال يف مصر اليت تشرتط أن   ،العمل من خرجيي كليات ك بعض الدول تشرتط أن يكون مفتشيهنا
 224ى هذا جند يف نص املادة و عل ،(4)يكون متحصال على شهادة ليسانس يف احلقوق، أو بكالوريا يف التجارة 

ة بالكتاب السادس مع مراعاة األحكام الوارد" السالف الذكر: 2003لسنة  12املصري رقم  العمل قانونمن 
شكل من أعضاء يتت نشآجهاز خمتص  للتفتيش على امل ، تلتزم اجلهة اإلدارية املختصة بإعدادمن هذا القانون

إال أنه يف الواقع  "،تتوافر فيهم املؤهالت العلمية و اخلربة الالزمة يف جمال الطب و اهلندسة و العلوم و غريها
                                                           

(1)I.L.O labour inspection général, Survey, 2006, para 181, p61. 
ملرشحني ايش العمل يف الزراعة جاءت مبعايري تنص: ينبغي أن تتوفر لدى بشأن تفت (133)مالحظة: غري أن التوصية الدولية رقم  -
يف إدارة  ا خربة عملية جيدةد اكتسبو قكونوا يناصب عليا يف هيئة تفتيش العمل يف الزراعة املؤهالت املهنية و األكادميية املناسبة و أن مل

 العمل.
 ملني( قد استكملواغار العاصشني و * ينبغي أن يكونوا املرشحون ملناصب أخرى يف هيئة تفتيش العمل يف الزراعة )مثل مساعدي املفت

 ان بالتدريب التقيندر اإلمكاسة بقراستهم الثانوية العامة، إذا كان مستوى التعليم يف البلد يسمح بذلك، على أن تشمل هذه الدر د
 املناسب، أو أن يكونوا قد اكتسبوا خربة إدارية أو علمية كافية يف شؤون العمل.

 .6، ص 2003ديث، مصر، منال طلعت حممود، أساسيات يف علم اإلدارة، املكتب اجلامعي احل( 2)
نوفمرب،  20-18مكتب العمل الدويل، دراسة للمناقشة خالل الندوة الثالثية اإلقليمية حول السالمة و الصحة املهنية يف املنطقة العربية، (3)

 .22، ص 2007دمشق، 
 .172علي فيصل علي، املرجع السابق، ص ( 4)
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على اعتبار أنه مطالب مبعرفة القوانني  ،العمل خرجيا جامعيا ول العربية تكتفي بأن يكون مفتشفمعظم الد
ل يف اإرشاد العم ية التطبيق، إضافة إىلبتها، وتوجيه أصحاب العمل إىل كيفمراق ية بدرجة متكنه من متابعةالعمال

 .(1)العمالية اليت يعرضوهنا عليه عند زيارة مفتش العمل ألماكن العمل اكلاملسائل و املش
يفوض بالتفتيش على  " يشرتط يف من:على أنه 1996لسنة  56من النظام األردين رقم  4تنص املادة 

أن يكون قد اشرتك يف دورة تدريبية واحدة ، و لدرجة اجلامعية األوىل على األقلأن يكون قد حصل على االعمل 
أن يكون قد تدرب ميدانيا على أعمال التفتيش ملدة ستة أشهر ، و على األقل وفقا للربنامج الذي تضعه الوزارة

ص وجوب أن يكمل مفتش العمل على الشهادة اجلامعية، كما تن، يفهم من ذلك على (2)مبوافقة مفتش عمل"
ال يعني مفتش عمل إال من كان ، " (3)1987( لسنة 71رقم ) يقالعرا العمل من القانون 119/1املادة 

و ناجحا يف دورة تدريبية تعدها دائرة العمل هلذا  ،حاصال على شهادة دراسية ال تقل على الدراسة اإلعدادية
ما جتدر اإلشارة إليه أنه من  .(4)فإن مفتش العمل يكون مؤهال أكادمييا" ،يف التشريع الفلسطيين أما ،الغرض"

بل جيب أن خيضع  ،ال يكفي أن يكون مفتش العمل مؤهال علميا ملمارسة مهمة تفتيش عمل ،خالل ما سبق
أحسن وجه، و و معارف لتأدية وظائفه على  ،لدورات تدريبية من أجل متكني مفتش العمل من اكتسابه مهارات

الدولية و العربية، و كذا التشريعات املقارنة املشار إليها سابقا، و هناك من  العمل معايريهذا ما أشارت إليه 
و  ،العمل يتلقون هذه الدورات التدريبية يف مراكز متخصصة تكون حتت إشراف وزارة العمل الدول أن مفتشي
ما موقف  ،من القانون األردين املشار إليه سابقا، و لكن السؤال الذي ميكن طرحه 4/2ادة هذا ما تضمنته امل

التشريع اجلزائري من املؤهالت العلمية ملفتش العمل؟ و هل خيضع للدورات التدريبية كباقي التشريعات املقارنة؟ و 
 هذا ما سوف حناول اإلجابة عليه.

                                                           
 . 173، ص السابق املرجع علي فيصل علي،(1)
مؤرخة يف  4101، ج ر عدد 1996( لسنة 8، الصادر مبوجب قانون رقم )1996( لسنة 56نظام مفتشي العمل األردين رقم )(2)

17/2/1996. 
صادر  17رقمه  1987/71من قانون التعديل الثاين لقانون العمل  12ألغي البندان )ثانيا( و )ثالثا( من هذه املادة مبوجب املادة (3)

 .13/3/2000بتاريخ 
هذا  :"مبقتضىعلى يف الباب الثامن حتت عنوان تفتيش العمل 2000( لسنة 7الفلسطيين رقم ) من قانون العمل 107/1تنص املادة  (4)

القانون بشكل الوزير هيئة تسمى هيئة تفتيش العمل من عدد مالئم من املفتشني و املؤهلني أكادمييا و مهنيا ملتابعة تطبيق أحكام هذا 
 ."ظمة الصادرة مبقتضاهالقانون و األن
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يتم ،(1)2011يوليو سنة  30املؤرخ يف  261-11التنفيذي رقم  من املرسوم 15بالرجوع إىل نص املادة 
احلقوق التوظيف و الرتقية يف سلك مفتشي العمل من بني املرتشحني احلائزين شهادات يف االختصاصات اآلتية:

 .الوقاية الصحية و األمن،  العلوم االقتصادية و املالية،  علم االجتماع،  أو العلوم القانونية واإلدارية

إضافة إىل هذه املادة فإن املرتشحني يقومون باجتياز مسابقة على أساس الشهادات اجلامعية التطبيقية يف 
باقي ، و إذا كان املشرع اجلزائري مثله ك(2)السالفة الذكر 15أحد هذه االختصاصات املذكورة يف املادة 

فإنه خيضع  ،فقط بأن يكون مفتش العمل مؤهال علميا على أساس شهادات جامعية التشريعات املقارنة مل يكتف
دراسي الذي حصل عليه ألن عادة التأهيل ال ؛العمل إىل دورات تدريبية من أجل رفع مستواهم املعريفهؤالء مفتشي
رات تدريبية و على هذا خيضعون لدو  ،3يتصف عادة بالعمومية و ال يعين خبصوصيات تفتيش العملمفتش العمل
تنظم اإلدارة املكلفة السالف الذكر " 261-11ن املرسوم م 23و هذا ما نصت عليه املادة  ،بصفة دائمة

مبفتشية العمل بصفة دائمة، دورات تكوينية و حتسني املستوى لتحسني املعارف املهنية للموظفني اخلاضعني هلذا 
 هلذا الغرض املشاركة فيها بانضباط". يتعني على املوظفني املعنينيالقانون األساسي اخلاص.

 (56)ين ردفالتشريع األ ،العمل ختتلف من دولة إىل أخرى ة تدريب مفتشيرت ما جتدر اإلشارة إليه، أن ف 
،أما على أعمال التفتيش ملدة ستة أشهرتدريب املفتشني  4/3قد اشرتطت املادة ،املشار إليه سابقا 1996لسنة 

عشر حتت عنوان تفتيش  نظام العمل و العمال السعودي اجلديد يف الباب الثالثعودي يف خاللالتشريع الس
أن يكون قد اجتاز فحصا مسلكيا بعد قضائه فرتة تدريب ال تقل عن " 195/3دة يف نص املا جاءحيث ،العمل

أن ال  179/3املادة ، و نفس املدة اليت جاء هبا القانون االحتادي لإلمارات العربية املتحدة، يف (4)تسعني يوما"
اليت تقوم هبا  يةكما أن هذا القانون قد وّسع و بني ماهي الدورات التدريب  ،(5)أشهر تقل فرتة التدريب عن ثالثة

                                                           
السالف  ، يتضمن القانون األساسي اخلاص باملوظفني املنتمني لسلك مفتشي العمل،261-11تنفيذي رقم الرسوم املمن  15املادة  (1)

 الذكر.
 .املرسوم نفس من 35املادة  (2)
 .173يوسف الياس، تفتيش العمل يف الدول العربية، املرجع السابق، ص (3)
 .2005أكتوبر  28املوافق  1426رمضان  25اجلمعة  4068من نظام العمل السعودي العدد  195/3املادة  (4)
( لسنة 24، املعدل بالقانون رقم)لعمليف شأن تنظيم عالقات ا 1980لسنة  (8)رقم ادي حتامن قانون  179/3تنص املادة  (5)

أن يتجاوز فحصا مسلكيا خاصا بعد قضائهم فرتة مترين ال تقل عن يف الباب العاشر منه على: "،1981لسنة  98، ج ر عدد 1981
 ثالثة أشهر"
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 باحلياد صفنييف مفتشي العمل أن يكونوا مت إضافة إىل هذه الدورة التدريبية يشرتط،(1)وزارة العمل ملفتشي العمل
 ية مصلحة مباشرة يف املنشآت اليت يقومون بالتفتيش عليها.هلم أ واو أن ال يكون ،التام

ة تدريب املفتشني رت فإن التشريع اجلزائري جعل ف ،لذكرالسالفة ا ريع اجلزائري و التشريعاتمقارنة بني التش 
من املرسوم  17و هذا ما يستنتج من خالل املادة  ،مدة أطول مقارنة باملدة اليت تشرتطها هذه التشريعات

مني لسلك مفتشي العمل السالف نتن األساسي اخلاص باملوظفني املاملتضمن القانو  261-11التنفيذي رقم 
مجادى الثانية عام  19املؤرخ يف  03-06من األمر رقم  84و  83" تطبيقا ألحكام املادتني :إذ تنص  ،الذكر

و املذكور أعاله، يعني املرتشحون الذي يوظفون ضمن الشروط املنصوص  2006يو سنة يول 15املوافق  1427
و يلزمون  ،مقرر من السلطة املكلفة مبفتشية العمل عليها يف هذا املرسوم بصفة مرتبصون مبوجب قرار أو

 .(2)باستكمال تربص جترييب مدته سنة واحدة"
 ،م مفتش العملرسيأن هذه املدة عند انتهاءها إما إال  ،ة تدريب املفتشني تتحدد مبدة سنة واحدةرت إن ف

من نفس  18به املادة قضت و هذا ما  ،أو خيضع لتمديد مدة الرتبص أو التدريب لنفس املدة مرة واحدة
قد قسم رتب مفتش العمل على فإنه  ،صدد معاجلة شرط التأهيلكما أن املشرع اجلزائري و هو ب،(3)املرسوم

مفتش رئيسي للعمل املرتشحون احلائزون على شهادة الليسانس يف التعليم العايل،  فإنه يرقى أساس هذا التأهيل،
سنوات من  5إضافة إىل ، السالفة الذكر 15كورة يف املادة أو شهادة معرتف هبا يف أحد االختصاصات املذ 

فإنه يشرتط أن يكون املرتشحون حائزون على  ،اخلدمة الفعلية هبذه الصفة، أما بالنسبة للرتبة مفتش مركزي للعمل

                                                           
على " تعقد دورات تدريبية خاصة حتددها وزارة  املعدل، السالف الذكر 1980( لسنة 8احتادي رقم ) قانونمن  180تنص املادة  (1)

 على ما يأيت:رة خاصة و العمل ملفتشي العمل و يراعي يف هذه الدورات تدريب املفتشني بص
 صول تنظيم الزيارات التفتيشية و االتصال بأصحاب العمل و العمالأ -1
 لدفاتريأصول تدقيق السجالت و ا -2
 صحاب العمل إىل تفسري النصوص القانونية و فوائد تطبيقها و مساعدهتم يف التطبيقأأصول إرشاد  -3
 العمل و األمراض املهنية اباتة من أصلصناعية و وسائل الوقايلوجيا امبادئ أساسية يف التكنو  -4
 ."ة يف الكفاية اإلنتاجية و صلتها مبدى تأمني الشروط الصاحلة لظروف ممارسة العملمبادئ أساسي -5

بة املتضمن القانون األساسي العام للوظيفة العمومية على أن " يعني كل مرتشح مت توظيفه يف رت 03-06من األمر رقم  83تنص املادة  (2)
غري أنه ميكن أن تنص القوانني األساسية اخلاصة و نظرا للمؤهالت العالية املطلوبة لاللتحاق ببعض الرتب ظيفة العمومية بصفة مرتبص.للو 

قضاء فرتة  ته،ص حسب طبيعة املهام املنوطة برتب" جيب على املرتب ألمرمن نفس ا 84كما تنص املادة ،   سيم املباشر يف الرتبةعلى الرت 
 ا سنة، و ميكن بالنسبة لبعض األسالك أن تتضمن تكوينا حتضرييا لشغل وظيفته".تربص مدهت

، يرسم مفتشوا العمل املرتبصون أ و خيضعون ر على أن بعد انتهاء فرتة الرتبصالسالف الذك 261-11من املرسوم  18تنص املادة  (3)
 تعويض".لتمديدي الرتبص مرة واحدة لنفس املدة أو يسرحون دون إشعار مسبق أو 
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أما بالنسبة لرتبة  ،املذكورة سابقا 15أو شهادة ماسرت يف أحد التخصصات الواردة يف املادة ،شهادة مهندس دولة 
مفتش قسم للعمل املرتشحون احلائزون على شهادة ماجستري التعليم العايل، أو شهادة معرتف هبا يف أحد 

 .(1)السالفة الذكر 1يف املادة  التخصصات املذكورة
املؤهالت العلمية  ،ميكن القول أن اشرتاط التشريعات العربية بصفة عامة و التشريع اجلزائري بصفة خاصة

ه، إضافة إىل فرتة ولة لخالعمل من أداء وظائفه امللتمكني املفتش  ،ملفتش العمل على أساس شهادات جامعية
ك مهارات ذات صلة مباشرة من أجل امتال ،منية ختتلف من دولة إىل أخرىتدريب خيضع هلا مفتش العمل مدة ز 

من أجل إّطالع مفتش العمل على حنو متواصل على التطورات اليت تطرأ على بنية و  ،تفتيش العمل ةبوظيف
العمل  تعقيدا، كما أن فرص تدريب مفتشي ألن وظيفة تفتيش العمل من أكثر الوظائف اليت تزداد ؛ظروف العمل

 ،ةالالزمة لتنفيذ برامج تدريب فعالنقص القدرات لو يعود ذلك  ،قليلة يف معظم الدول خاصة الدول النامية
 .(2)إضافة إىل نقص املوارد املالية الالزمة لتنفيذ هذه الربامج

 لقانون األساسي اخلاص باملوظفنيااملتضمن  261-11املالحظ أيضا من خالل املرسوم التنفيذي رقم   
لعمل لنسبة ملفتش المية باالت عأن املشرع اجلزائري اشرتط مؤه ،املنتمني لسلك مفتشي العمل املشار إليه سابقا

اخلدمة فأقل  دمية يفاألق من شهادات جامعية عالية على أساسها يوظف و يرقى من رتبة إىل أخرى، إضافة إىل
نصب مجعل من ف ،دة سنةشني خيضعون لرتبص ملسنوات من خدمة فعلية هبذه الصفة، كما أن املفت 5فرتة هي 

تضمنه هذا  ما على لواقعو لكن السؤال املطروح هل  يعكس ا ،مفتش العمل إحدى املناصب العليا يف الدولة
 اثانوي مؤهال دراسيا حيملون  عملاملرسوم؟ أو أن الواقع خمالف متاما ملا تضمنه هذا املرسوم؟ هل هناك من مفتشني

 .فأقل؟

منه املرسوم س ما تضع يعكفإن الواق ،الدراسة امليدانية للمفتشية الوالئية للعمل لوالية جبايىةحسب 
معي، توى اجلاه أعاله، حيث ال يوجد مفتشي العمل تقل دراستهم على املسشار إليامل 261-11التنفيذي رقم 

لى عد حتصل شح قاملرت و يكون  على أساس اإللتحاق مبنصب مفتش العمل يكون باجتياز إمتحان مسابقة،
 األقل على شهادة الليسانس.

 

                                                           
 ، السالف الذكر.261-11املرسوم ، من 41، 38، 36أنظر املواد  (1)

(2)I.O.L : labour inspection général Survey, 1985, para 154, p76. 
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 .تعيين المرأة في جهاز تفتيش العمل: الفرع الثاني

ألن هذه احلقوق الواردة يف قانون العمل هي احلد األدىن من  ؛ينبغي مساواة الرجل و املرأة يف حقوق العمل
املرأة و الرجل  ، أي مساواة(1)و هي من النظام العام اليت ال جيوز خمالفتها ،احلقوق اليت أوردها قواعد قانون العمل

وجه عام و تعيني املرأة يف جهاز تفتيش العمل بوجه خاص، و هذا ما أقرت به الوثيقة يف حقوق العمل ب
منها  427/9( يف املادة 1919التأسيسية ملنظمة العمل الدولية ) الباب الثالث عشر من ميثاق فرساي للسالم 

مبدأ مشاركة النساء يف نظام تفتيش العمل، إذ تنص على وجوب أن تضع كل دولة أحكاما لنظام تفتيش أن 
، و قد أفضى نشاط منظمة (2)تشارك فيه النساء من أجل تأمني إنفاذ القوانني و األنظمة اخلاصة حلماية العاملني

ة بني اجلنسني املرأة تمييز يف االستخدام و املهندم الالعمل الدولية أساسا إىل وضع أدوات بغية حتقيق ع
ها املساواة بني الرجل و املرأة من نو شروط يف تعيني العاملني من بي ، كما أن االهتمام و االلتزام مببادئ(3)والرجل

من  ،نظم تفتيش العمل هي األخرى تضطلع بدور هام لضمان السلم االجتماعي، و (4)أخالق العمل الالئق
وذلك بغية تكريس مبدأ املساواة بني  ،خالل السهر على تطبيق قوانني العمل على مجيع أصحاب العمل والعمال

، ومن سلوكيات أخالق املهنة مبدأ تكافئ الفرصواحرتام داخل (5)و دعم سبل حتقيق العمل الالئق ،الرجل واملرأة
ذ كافة قرارات التوظيف والتعيني دون اعتبار على أساس اختا ،مكان العمل على أساس تكافئ فرص التوظيف

وحبظر التمييز ضد أو التعامل على حنو غري عادل لسبب كان مثل  ،للعرق أو اللون أو النوع ) املرأة أو الرجل(
أي انتهاك هلذه السياسة قد يعرض صاحبه إىل إجراء  ،كذلك العرق أو الدين أو النوع ) املرأة أو الرجل(،اللون 

وجود قانون العمل لوضع اإلطار القانوين للعاملني متضمنا طرق شغل الوظائف و و ،(6)للفصل من العمل تأدييب أو

                                                           
جامعة ل بني قانون العمل و قانون الضمان االجتماعي ) دراسة مقارنة( ، رسالة ماجستري، امراد شاهر عبد اهلل، أبو عرة، حقوق العم (1)

 .12، ص 2013النجاح الوطنية يف نابلس، فلسطني، 
 .176يوسف إلياس، تفتيش العمل يف الدول العريب، املرجع السابق، ص  (2)
 2012، جنيف، 101مؤمتر العمل الدويل، التقرير السادس، املبادئ و احلقوق األساسية يف العمل من االلتزام إىل العمل، الدورة (3)
العمر، أخالق العمل و سلوك العاملني يف اخلدمة العامة و الرقابة عليها من منظور إسالمي، املعهد اإلسالمي للبحوث و فؤاد عبد اهلل  (4)

 .22، ص 1999التدريب، فلسطني، 
 .7، ص 2008اجلمعية العامة لتفقد الشغل، املدونة العامة للسلوكيات املهنية و األخالقية ألجهزة تفقد الشغل، جنيف، جوان  (5)
 .12، ص 2012ميثاق سلوكيات العمل الدويل، األخالق النزاهة العفة مبادئنا يف العمل،  (6)

مريكية، املوظفون اليات املتحدة األندا، الو ا، هولالنمسا، بلجيكا، أملاني ءناثو جتدر اإلشارة إىل أن هذا امليثاق متاح تطبيقه لكل الدول باست
 يف هذه البالد هلم إصدارات مستقلة من ميثاق سلوك املهنة.
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، قد جاء يف هذا الصدد اتفاقية (1)عالقته مع رب العمل و تأديب العاملني و ذلك لضمان حسن سري العمل 
ألغراض هذه االتفاقية " :منها على إذ جاء يف املادة الثالثة،1979ال التمييز ضد املرأة لسنة القضاء على أشك

ويكون من آثاره أو أغراضه  ،يعين مصطلح التمييز ضد املرأة أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس اجلنس
و احلريات األساسية يف امليادين  ،النيل من االعرتاف للمرأة على أساس تساوي الرجل و املرأة حبقوق اإلنسان

أو إبطال االعرتاف للمرأة هبذه  ،السياسية و االقتصادية و االجتماعية و الثقافية و املدنية أو يف أي ميدان آخر
 .(2)احلقوق أو متتعها هبا و ممارستها هلا بغض النظر عن حالتها الزوجية"

االتفاقية  بهملا قضت  ةالتمييز ضد املرأة جاء خمالف الأن اتفاقية القضاء على أشك ،ما جتدر اإلشارة إليه
اليت تكتفي باإلشارة إىل التمييز يف احلياة العامة يف املادة  ،(3)الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري

درج يف غطى أفعاال تن ،األوىل منها، فميدان تطبيق االتفاقية الدولية للقضاء على أشكال التمييز ضد املرأة أوسع
 ف املادة الثانية فقرة )أ( من اتفاقية القضاء على أشكال التمييز ضد املرأة علىضينطاق احلياة اخلاصة، و ت

و توافق على أن تنتهج كل الوسائل املناسبة و دون  ،ب الدول األطراف مجيع أشكال التمييز ضد املرأةسحت":أنّه
تجسيد مبدأ املساواة بني الرجل و قيقا لذلك تتعهد بالقيام بو حت ،د املرأةسياسة القضاء على التمييز ضبطاء إ

املرأة يف دساتريها الوطنية أو تشريعاهتا املناسبة األخرى، إذا مل يكن هذا املبدأ قد أدمج فيها حىت اآلن و كفالة 
ما فعلت به اجلزائر فقد  التحقيق العملي هلذا املبدأ من خالل القانون و الوسائل املناسبة األخرى". و هذا

صادقت على مجيع املواثيق الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان، بدءا باإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان و احلقوق 
دا ملا أقرت به جتسي .(4)السياسية و االقتصادية و املدنية إىل اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد املرأة

 1996فقد جاءت أحكام دستور ،فقرة )أ( من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة املادة الثانية 
                                                           

، ص 0820مجهورية مصر العربية، وزارة الدولة للتنمية اإلدارية، جلنة الشفافية و النزاهة، التقرير الثاين، "أولويات العمل و آلياته"، أوت،  (1)
12. 

أوت  3، و دخلت حيز التنفيذ يف 1979ديسمرب  18األمم املتحدة: اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، يف  (2)
 دولة. 168بلغ عدد الدول األطراف يف االتفاقية  2002ماي  10، و حىت 1981

، صادقت عليها اجلزائر 1969جانفي  4، دخلت حيز التنفيذ يف 1966مارس 7اإلتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري يف  (3)
 .1966ديسمرب  30مؤرخة يف  110يف ج ر عدد  1966ديسمرب 15يف 

املؤرخة يف  6يف ج ر عدد  1996جانفي  22يف  9197صادقت اجلزائر على اتفاقية القضاء على أشكال التمييز ضد املرأة لسنة  (4)
أما (.51-96) املرسوم الرئاسي رقم  29-16-4فقرة  15-2د اجلزائر على املوا تحتفظ همع اإلشارة إىل أن 1996نفي جا 24

يف املؤرخة  64صادقت عليه اجلزائر يف اجلريد الرمسية عدد  10/12/1948اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسات املعتمد يف 
الذي دخل حيز التنفيذ يف  16/12/1966.أما بالنسبة للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية و السياسية املعتمد يف 10/9/1963
 .17/5/1989مؤخة يف  20ج ر عدد  16/5/1989، صادقت عليه اجلزائر يف 23/3/1976
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السيما ما تعلق منها مبدأ املساواة بني املواطنني و املواطنات يف  ،اجلماعية و لتؤكد جممل املبادئ و احلقوق الفردية
 .(1)شخصي أو اجتماعي أو أي ظرف ،احلقوق و الواجبات دون أي متييز يكون أساسه اجلنس

املرأة كما أضاف التعديل الدستوري مبدأ التساوي يف تقلد املهام و الوظائف يف الدولة و أضاف مشاركة 
حبيث تستطيع املرأة أن  ،تضمنت القوانني املدنية و التجارية املساواة بني املرأة و الرجلو قد يف اجملالس املنتخبة، 

و متارس التجارة و تستفيد من القروض و تدير املؤسسات االقتصادية عمومية كانت أم  ،متتلك و تربم كل العقود
تغلوا شإذا ا ،يف قانون العملجر ، كما أقرت القوانني اإلجتماعية املساواة بني املرأة و الرجلكمساواة يف األخاصة

اللجنة املعنية بالقضاء على على هذا نظرت ، (2)و املساواة أيضا أمام هيئة الضمان االجتماعي ،نفس العمل
 1032و  1031التمييز ضد املرأة يف التقرير اجلامع للتقريرين الدوريني الثالث و الرابع للجزائر يف جلستيها 

،الذي جاء مفصال و مهتما بوجه عام للمبادئ التوجيهية اليت وضعتها اللجنة 2012نوفمرب  22املنعقدتني يف 
لى الرغم من افتقاره لشيء من البيانات احملددة واملفصلة حبسب نوع اجلنس، و يف ما يتعلق بإعداد التقارير ع

تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف للبيان الشفوي الذي أدىل به رئيس الوفد إدريس اجلزائري، السفري و 
زام الدولة اجلزائرية املندوب الدائم للجزائر لدى األمم املتحدة و املنظمات الدولية يف جنيف، تالحظ اللجنة الت

 .(3)من أجل تنفيذ أحكام اتفاقية القضاء على التمييز ضد املرأة  ،مبواصلة حتسني تشريعاهتا و سياستها
لصعيد الدويل ا على اة مكرسأن مبدأ املساواة بني الرجل و املرأيتبني ،من خالل ما متت اإلشارة إليه 

فتيش ت جهاز ملرأة يفاعيني ولية بشأن تمعايري العمل الدموقفقوق بصفة عامة، و لكن ما والوطين يف مجيع احل
 ل ميكن للمرأةلعمل؟ هاتيش تف زبدأ املساواة بني الرجل و املرأة يف تعيينهم يف جهاهل كرست أيضا م العمل؟

 مفتش عمل؟ شغل منصب
ادئ العامة لتنظيم بشأن املب ،1923اليت أقرها املؤمتر العمل الدويل سنة  (20)قضت التوصية الدولية رقم 

من القسم  12د يف البن ،نظم التفتيش لضمان تطبيق القوانني و اللوائح اخلاصة حبماية العمال السالفة الذكر
أن تتضمن  ،من دستور منظمة العمل الدولية 41" ينبغي عمال باملبدأ الذي تنص عليه املادة :تنظيم التفتيش على

و بعض   ،من األنسب يف بعض املسائل هن كان من اجللي أنئو ل ،املفتشنيفتشات باإلضافة إىل هيئة التفتيش م

                                                           
 الدستور، السالف الذكر. يتعلق بإصدار نص تعديل 438-96من املرسوم الرئاسي  29أنظر املادة  (1)
 .22، 21، ص 2010ديسمرب  30اجلزائر، عالمات مضيئة يف أحكام القضاء العريب،عسول زبيدة، حقوق املرأة اإلنسانية،  (2)
ة ) اجلزائر(، ، املالحظات اخلتامية للجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأ51اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة، الدورة  (3)

 .2012مارس  2 –فرباير  13
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أن  ،و أنه من األنسب يف مسائل أخرى و أنواع أخرى  من العمل ،لتفتيشاأن يتوىل الرجال أعمال  ،أنواع العمل
ارس و أن مت ،فإنه يتعني عموما أن تكون للمفتشات نفس صالحيات و واجبات املفتشني ،تتوىل النساء ذلك

نفس السلطة اليت ميارسها هؤالء، شريطة أن يكون حاصالت على التدريب و اخلربة الالزمني، و يتعني باملساواة 
أن هيئة تفتيش العمل تتضمن مفتشيات و  ،من خالل نص املادة يتضحيف فرص الرتقية إىل املناصب األعلى".

و أن متارس  ،حيات و واجبات املفتشنيو أن تكون هناك مساواة بني الرجال و النساء يف صال ،مفتشني
 مفتشيات العمل نفس السلطة اليت ميارسها مفتشني العمل.

ني يف االتفاقية الدولية رقم ات و مفتشأي أن تضم هيئة تفتيش العمل مفتشتكرس نفس املبدأ 
يف التعيني يف هيئة ق "للرجال و النساء احل :على 8املشار إليها سابقا، إذ جاء فيها يف املادة  1947لسنة(81)

االتفاقية  هتو جيوز عند الضرورة إسناد واجبات خاصة للمفتشني الرجال و النساء". و نفس املبدأ كّرس،التفتيش
، إال (1) 10ذلك يف املادة ، املشار إليها سابقاتفتيش العمل يف الزراعة بشأن  1969( لسنة 129)الدولية رقم 

، بشأن املشار إليها سابقا 1998مل لعام بشأن تفتيش الع (19)ربية رقم أنه مل يرد أي نص يف االتفاقية الع
 مشاركة النساء يف هيئة التفتيش.

تعيني يف لل مؤهلني رجالالنساء و ال كال من اجلنسني  جعل،ري العمل الدوليةمن خالل هذه املعاي يتضح
رصة مشاركة فش بنفس ز تفتيأن مشاركة املرأة يف جها ،ما ميكن استنباطه، إضافة إىل ذلك جهاز تفتيش العمل

  ،يزلنساء دون متيارجال و ني الأي أن تكون فرصة التعيني يف هذه اهليئة بقدر متساوي ب ،الرجال يف هذا اجلهاز
 اء.و النس لرجالكما أضافت هذه املعايري على إمكانية إسناد واجبات خاصة إىل كل من املفتشني ا

قوانني العديد من الدول املختلفة تعطي فرصا متساوية أن  ،اء يف منظمة العمل الدوليةرب استخلصت جلنة اخل
غري أنه ال يزال معّدل املشاركة االقتصادية للمرأة يف املنطقة األدىن عامليا  ،(2)للرجال و النساء للتعيني يف التفتيش

غري أنه تبقى نسبة املشاركة للرجال يف  ،على الرغم من أن املرأة العربية وصلت إىل مستويات عالية من التعليم
مقابل  (MENA)قيا يف الشرق األوسط و مشايل إفري %76القوى العاملة حسب تقرير منظمة العمل الدولية ب 

                                                           
لرجال و النساء احلق يف التعيني يف تفتيش العمل يف الزراعة، و : "لملشار إليها أعاله علىا (129)من االتفاقية رقم  10تنص املادة  (1)

 جيوز عند الضرورة إسناد واجبات خاصة للمفتشني الرجال و النساء"
أعاله ها املشار إلي (81)من االتفاقية الدولية رقم  8للنص املادة  تكرار (129)من االتفاقية رقم  10ما ميكن مالحظته أن املادة  -

 ، و مل تقضي بأي إضافة.بالصيغة ذاهتا و دون تغيري
(2)I.L.O : labour inspecteur général Survey, 2006, para178, p60. 
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يف  %56مقابل  ،من مشاركته النساء يف الشرق األوسط و مشايل إفريقيا %27مقابل نسبة  ،لبقية العامل 84%
 .(1)باقي العامل

في أغلب الدول ذكورية ال تعكس قوة التفتيش ما زالت هيئاتفإهن،غري أنه عمليا بالنسبة لتفتيش العمل
أي نسبة النساء ضئيلة من العدد الكلي للمفتشني يف أي من الدول العربية، و يرجع ذلك على  ،نسبة النساء

، و قد تكون (2)األغلب األعم إىل اعتبارات اجتماعية حتول دون دخول املرأة بكثافة إىل العمل يف هذا امليدان
و ليس ضرورة، عدم وجود تقدير  نه حاجةهذه العوامل االجتماعية و الثقافية و املتمثلة بالنظر لعمل املرأة على أ

 40أين جند حوايل  ،، و هناك بعض الدول أين غلبت نسبة الرجال على النساء يف التفتيش(3)لعمل املرأةتمعي جم
ات يف بعض دوائر ن إىل حد أنه ال توجد مفتشمفتشات فقط يف فلسطني، و قد يكو  10مفتشا مقابل 

، (5)مفتشات  140بلغت فقط نسبة  1974إىل  1879الفرتة املمتدة بني  ففي فرنسا مثال جند يف ،(4)التفتيش
ات بني عامني جلزائر شهدت زيادة يف عدد املفتشأما يف الدول العربية فقد تبني أن كال من األردن و تونس و ا

 نسبةو ليمثلن  ،مفتشة 40ات إىل مفتش 7د املفتشيات يف األردن من ، حيث ارتفع عد2011و  2000
 2011مفتشا، أما يف تونس فقد أصبح يف العام  128من اجملموع الكلي للمفتشني البالغني عددهم  31%

أي فقد أصبح جمموع املفتشني مرتفعة  ،( مفتشة130) 2000( مفتشة بعد أن كان عددهم يف العام 260)
ر زاد عدد مفتشني، أما يف اجلزائ 510من هذا اجملموع الذي يساوي  %50حيت ميثلن أكثر من  ،جدا

 706من اجملموع الكلي للمفتشني البالع  %20مفتشة بنسبة  140إىل  2000ة عام يمفتش 45من ات املفتش
 .(6)مفتشا

قد يرجع ذلك إىل تطبيق و  ،ات العمل يف اجلزائر قد ارتفع بنسبة كبريةما ميكن مالحظته أن نسبة مفتش
م املستوى التعليمي للمرأة مما جيعلها  تقداجلزائرية، إضافة إىلمعايري العمل الدولية بشأن تفتيش العمل يف الدولة 

                                                           
 .14، ص 2004منظمة العمل الدولية، املكتب اإلقليمي للدول العربية، تفتيش العمل و املساواة بني اجلنسني ، بريوت،  (1)
 .177علي فيصل علي، املرجع السابق، ص ( 2)
الفلسطيين، لإلحصاء اجلهاز املركزي  ،لؤي سبانة، جواد صاحل، حتديات مشاركة املرأة الفلسطينية يف سوق العمل و التدخالت املطلوبة (3)

 .8، ص 2009، فلسطنب
فتح، نظر الفئات املستفيدة، منشورات  أبو دحو، حتليل خدمات وزارة العمل من منظور النوع االجتماعي، دراسة ميدانية من وجهة روال(4)

 .8، ص 2014فلسطني، 
(5)Sylvie Schweitzer, l’inspection du travail au féminin 1878-1974, rapport pour la 
DARES, 2002, tome 1, itinéraire et statut,version1, paris , 6 avril 2009, p7. 

  .179، 178، املرجع السابق، صتفتيش العمل يف الدول العربيةإلياس، يوسف  (6)
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، مبا جل و املرأة يف احلقوق بصفة عامةمؤهلة للتعيني يف هيئة تفتيش العمل، ويبقى دائما املساواة بني اجلنسني الر 
 يف ذلك تعيني املرأة يف هيئة تفتيش العمل.

 .المقررة لهواجبات مفتش العمل و الحماية : المطلب الثاني

إن واقع العمل و التطبيق الفعلي ألحكام تشريعات العمل هو احلاجة إىل مراقبة تنفيذ قواعدها و التأكد 
من التزام أصحاب العمل هبا ضمانا لتحقيق الغاية من إصدارها، و هذا يستدعي وجود رقابة تتصف باالستمرارية 

تدعى أن تكون هناك جهة خمتصة تتوالها و هذه اجلهة مبا على تطبيق هذه األحكام، و هذا النوع من الرقابة اس
 .(1)يعرف هبيئة تفتيش العمل اليت تتكون من مفتشيات و مفتشني يقومون باملراقبة و التفتيش

ألنه يتوقف جناح أو  هذه اهليئة؛ الدولية و كذا التشريعات الوطنية عناية كبرية مبوظفي العمل معايريعنيت 
حيث وكلة إليهم وفقا للقانون، للمهام امل على أداء و ممارسة موظفي جهاز تفتيش العمل تفتيش العملفشلنظام 

ارس هذا التفتيش من قبل موظفني عموميني كما سبق اإلشارة إليه أعاله، اليت نصت عليه املادة السادسة من مي
مفتشني ومفتشات( مكانتهم و ، إذ أضافت على أنه جيب أن يكفل هلؤالء املوظفني ) (81)االتفاقية الدولية رقم 

و الغرض من نص  رات خارجية،ثعن التغريات احلكومية و أية مؤ  شروط خدمتهم و االستقرار يف وظائفهم بعيدا
جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية سنة يف اختاذ القرارات،هذا ما أوضحته  املادة أن تضمن استقالل املفتشني

فر عندما ميتلك املفتش السلطة باختاذ القرارات بشأن املؤسسة املخالفة لألحكام أن االستقالل يتوا ،1957
التشريعية و التنظيمية املتعلقة بعالقات العمل، وهذا ما أّقرت به معظم التشريعات الوطنية منها اجلزائر، إضافة إىل 

ون على أساس املؤهالت اليت متكنهم تأهيل هؤالء املوظفني ) املفتشني( حيث أن تعيني املفتشني يف هذه اهليئة يك
ألن يعد مفتش العمل مرآة للمهنة اليت  ؛(2)يف أداء واجباهتم و ختتلف تقدير هذه املؤهالت من دولة إىل أخرى

ميارسها و ذلك جيب أن يعكس سواء يف كيفية أدائه لعمله أو يف حياته اخلاصة، مستوى معني من السلوك 
، (3)و يرفع من قدر مهنته اليت ينتمي إليها و اجلهاز الذي ميارس فيه مهامهيتناسب مع مكانته االجتماعية، 

ووضع الدولة لسياسة اجتماعية وفقا للقانون يساعد ذلك على حتقيق األهداف املرجوة لضمان حتقيق املساواة بني 

                                                           
 .205، الوجيز يف شرح قانون العمل، املرجع السابق، ص إلياسيوسف (1)

جتدر اإلشارة إىل أن نسبة مشاركة املرأة يف هيئة تفتيش العمل يف إزدياد، هذا ما قد استنتجناه خالل .ما 210-207نفس املرجع ، ص (2)
 مفتشات.11مفتشني من بينهم  16الدراسة امليدانية للمفتشية الوالئية للعمل لوالية جباية اليت تضم 

 .185علي فيصل علي، املرجع السابق، ص (3)
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. و يضطلع (1)العاملةاجلنسني و تدعيم سيادة القانون، واحرتام حقوق املساواة ومحاية املستضعفني منهم الطبقة 
مفتشو العمل بدور رئيسي يف أنشطة الدعوة واإلبالغ والرصد و كذلك يف كفالة االلتزام باملعايري الرئيسية ملنظمة 
العمل الدولية، و مراقبة املخالفات املتعلقة بعدم تطبيق أهم الوظائف اليت يصبح التشريع العمل من دوهنا جمرد 

 .(2)اما اجتماعيا ملزمامقال يف األخالق أكثر من نظ

 ش العمل.واجبات مفت:الفرع األول
تطبيق ما  ىق التشريعات العمالية و السهر علإذا كان مفتشي العمل هم املؤهلني و املكلفني مبراقبة تطبي

زنة بني السلطات ان املو إو على هذا ف. (3)ورد يف معاير العمل الدولية مما قد ينجر عن عدم تطبيق تشريع العمل
جل متكينهم من أداء عملهم و هذا ما سوف نبينه الحقا، و كذا ضمان أتشي العمل من الواسعة املخولة ملف

استعماهلم هذه السلطات لألغراض و يف احلدود اليت متكنهم من اختاذ القرارات حبياد و نزاهة و استقاللية، مما 
هذه الثقة فيجب وضع معايري حتكم هذه  فتقدو حىت ال ت ،(4)يكسبهم ثقة كل من أصحاب العمل و العمال

حتديد مسؤوليتهم عند  تكون مبثابة محاية هلم وحيث على مفتشي العمل اإلخالل هبا، الوظيفة و ال جيب 
ة و لكن هنا حتديد هذه املسؤوليأعاتق مفتشي العمل التزامات من ش على أساس ذلك فقد ألقت علىالتجاوز، 

موظفي ) مفتشني( هيئة تفتيش العمل  ىلعمل الدولية علت اليت تفرضها معايري التزاماإلالسؤال املطروح ما هي ا
 ؟.     

ن تفتيش العمل يف الصناعة و التجارة املشار إليها أبش (81) ن االتفاقية الدولية رقمم 15تنص املادة 
مفتشي العمل أن تكون  ىعل حيظر،سابقا على:" مع مراعاة االستثناءات اليت قد تقررها القوانني أو اللوائح الوطنية

يلزم مفتشوا العمل حىت بعد اعتزاهلم  ، كما هلم مصلحة مباشرة أو غريها مباشرة يف املنشات اخلاضعة إلشرافهم
أدائهم ى علمهم يف جمر  أو عمليات جتهيز تكون قد منت إىل اخلدمة بعدم إفشاء أي أسرار صناعية أو جتارية

ملطلقة مصدر أي بالسرية ا واحييط ، كما جيب أناجلنائية أو التدابري املناسبةت تعرضوا للعقوبا إال ولواجباهتم 

                                                           
، مملكة البحرين، 96 للسياسات اإلجتماعية يف دول جملس التعاون، سلسلة الدراسات اإلجتماعية،عدد ، اإلطار القانوينيوسف الياس(1)

 .56-53،ص ص2015
 .206، الوجيز يف شرح قانون العمل،املرجع السابق،صيوسف الياس( 2)

(3) Paulette Bauvert, Nicole Siret, Relation Juridiques: «travail, protection social, crédit 
pénal, contentieux » 11eme édition, Dunod, paris, 2006/2008, p 126. 

 ( يوسف الياس، تفتيش العمل يف الدول العربية، املرجع السابق،ص4.240)
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بأي  لصاحب العمل أو ممثلهيبوحوا األحكام القانونية،والن أي نقص أو أي خروج على أشكوى تقدم هلم بش
 استالم شكوى." ىزيارة تفتيشيا جاءت بناء عل

 يكون له ل أن  الالعم هبا مفتش ىاليت جيب إن يتحلت أو املواصفات لتزامات أو الواجباإلمن بني ا 
ظائفهم د ممارستهم لو تامة عنية المصلحة مباشرة أو غري مباشرة يف املؤسسة اليت تقع حتت إشرافه، و التحلي بالسر 

ار ر أس إضافة إىل لتفتيش،لضعة مؤسسة اخلاو العمليات التقنية لل ،و التجارية ،أي عدم إفشاء األسرار الصناعية
دولة ائح الوطنية للو اللو  واننيقن تستثين أجواز  ىذه االتفاقية يف متنها علاملوكلة لديهم كما أشارت ه ىالشكاو 
 لتزامات أو الواجبات املنصوص عليها يف هذه االتفاقية.      إلبعض ا

( بشان تفتيش العمل يف الزراعة املشار اليها سابقا نصا مطابقا ملا 129تفاقية الدولية رقم )إلجاءت ا
منها، أما على مستوى معايري (1) 20( و ذلك يف املادة  81من االتفاقية الدولية رقم ) 15قضى به نص املادة 

فتيش العمل السالفة الذكر تنص بشأن ت (19)االتفاقية العربية رقم  نم 20العمل العربية جند يف نص املادة
على:" جيب على مفتش العمل أن يؤدي عمله بنزاهة، و حيظر أن يكون له أية مصلحة شخصية مباشرة أو غري 

من نفس االتفاقية " حيظر على مفتش  21كما أضافت املادة نشات اليت يقوم بالتفتيش عليها."مباشرة يف امل
يطلع عليه خالل قيامه مبهمته أو أن يبوح مبصدر الشكوى أو العمل أن يكشف أي سر من أسرار املهنة 

املعلومات اليت أدت إيل القيام بالتفتيش." يالحظ من خالل معايري العمل الدولية و كذا معايري العمل العربية بأهنا 
ري اتفقت على حتديد التزامات أو واجبات مفتش العمل بأن ال تكون ملفتشي العمل أية مصلحة مباشرة أو غ

مباشرة يف املؤسسة اخلاضعة إلشرافهم، و أن يؤدوا عملهم بنزاهة و كذلك بعدم إفشاء أي سر من أسرار املهنة 
اليت يطلعون عليها خالل قيامهم مبمارسة لوظائفهم، سواء كان صناعيا أو جتاريا أو عمليات التجهيز أي كل ما 

 ؛ىم مفتشي العمل بسرية مصدر الشكاو كذا العربية التزا  . أوردت معايري العمل الدولية و(2)يتعلق بأسرار املهنة
                                                           

ها القوانني أو اللوائح مع مراعاة االستثناءات اليت قد تقرر ى:"( املشار إليها أعاله عل129) لدولية رقممن االتفاقية ا 20تنص املادة  (1)
 ."الوطنية

 افهم. مفتشي العمل أن تكون هلم مصلحة مباشرة أو غري مباشرة يف املنشأة اخلاضعة إلشر  ى)أ( حيظر عل
 د منت إىل عملهم يفقيز تكون ات جتهاء أي أسرر صناعة أو جتارة أو عملي)ب(  يلزم مفتشو العمل حىت بعد اعتزاهلم اخلدمة بعدم إفش

 جمي أدائهم لواجباهتم و أال تعرضوا للعقوبات اجلنائية أو التدابري التأديبية اجلنائية. 
ل أو أي خروج عممليات العطر يف ج حييط مفتشو العمل يف الزراعة بالسرية املطلقة مصدر أي شكوى تقدم هلم بشأن أي نقص أو أي خ

 م شكوى".استال ىبأن زيارة تفتيش ما جاءت بناء علعلي األحكام القانونية، و ال يبوحوا لصاحب العمل أو ممثله 
سرية املهنة، بل أن كل عامل يقع عليه هذا اإللتزام و يف حالة املخالفة فتقع عليه  ىلتزام مفتشي العمل باحملافظة علال ميكن اعتبار اال  (2)

 جزاءات مدنية و جزائية.
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ألن االحتفاظ بسرية الشكوى جيعل العمال يثقون مبفتشي العمل، و يساعد ذلك يف عدم الرتدد لإلبالغ عن 
ما ميكن استخالصه من خالل ما سبق أن فرض معايري  لواقعة بينهم و بني أصحاب العمل.نزاعات العمل ا

ذلك العربية هلذه االلتزامات الواقعة على عاتق مفتشي العمل من أجل تفعيل نظام تفتيش العمل الدولية و ك
العمل، و حتقيق العمل الالئق و للنهوض بأداء مفتشي العمل و رصد الثقة بني العمال و أصحاب العمل و بني 

 مفتشية العمل.

لشغل اليت أقرهتا اجلمعية العاملية لتفقد تضيف املدونة العامة للسلوكيات املهنية و األخالقية ألجهزة تفقد ا
الشغل املرتمجة من طرف شاكر الساحلي نائب رئيس اجلمعية العاملية لتفقد الشغل ، املتفقد الرئيسي للشغل لوزارة 
الشؤون االجتماعية و التضامن و التونسيني باخلارج )اجلمهورية التونسية (، جاء يف املدونة حتت عنوان املدونة 

مرجعية أخالقية، حيث جاء فيها انه جيب على املشتغلني بأجهزة تفقد الشغل )مفتشو العمل ( تقدمي إطار و 
اخلدمات اليت تستجيب النتظارات احمليط بصورة تكرس قيم النزاهة و ذلك لدعم ثقة الشركاء االجتماعية )العمال 

 لة. و أصحاب العمل ( يف منظومة تفتيش العمل باعتبارها مصدرا لسلطة مسؤو 

( قيم شاملة جيب تفعيلها  6لبلوغ هذا اهلدف تقرتح املدونة إطارا و مرجعية أخالقية تتضمن ست  )
التصرف الالئق و ،  االستقامة و النزاهة، املعرفة و الكفاءةللنهوض بأداء مفتشي العمل و هي على التوايل:

االلتزام بالعمل مع االنسجام ،  التأقلم مع االحتياجاتلتزام و قابلية إلا،  املوضوعية، احلياد و املساواة، االحرتام.
بني السلوك الشخصي و التصرف املهين. تتحدد هذه القيم معايري و قواعد التصرف الواجب تطبيقها و التقيد هبا 
من قبل املشتغلني بأجهزة تفقد الشغل. تضيف أيضا على أنه جيب على كل مفتش عمل االعرتاف و االلتزام 

واردة باملدونة و العمل على اعتمادها عند اإلطالع باملهام املوكلة إليه. و لكن السؤال املطروح ما موقف بالقيم ال
 املشرع اجلزائري و كذا التشريعات املقارنة من االلتزامات أو واجبات مفتش العمل؟

ىف صفة مفتشي املتعلق مبفتشيه العمل السالف الذكر على: " تتنا 03 – 90من القانون  17تنص املادة  
لتشريع و التنظيم العمل مع حيازة أمالك أو مصاحل يف أية مؤسسة أو منشأة، فضال عن االلتزامات احملددة يف ا

املتضمن القانون األساسي اخلاص  261 – 11من املرسوم رقم  5بالرجوع إىل نص املادة املطبق عليهم".
بقا فانه ينص على:" يكتتب مفتشوا العمل تعهدا شرفيا باملوظفني املنتمني لسلك مفتشي العمل املشار إليه سا

يشهدون فيه أهنم ال ميلكون أية مصلحة مباشرة أو غري مباشرة يف أية مقاولة أو مؤسسة تابعة جملال اختصاص 
اهليكل الذي ميارسون فيه عملهم، و يتعني عليهم زيادة على ذلك أن يصرحوا إلدارهتم باملقاوالت و املؤسسات 
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جملال اختصاصهم اإلقليمي و اليت يسريها أو يديرها أصوهلم أو فروعهم و أزواجهم أو أحد حواشيهم من  التابعة
املتضمن القانون األساسي العام  03 – 06من األمر  45."كما تنص يف نفس املبدأ املادة وىلالدرجة األ

داري أن ميتلك داخل الرتاب للوظيفة العمومية على:" مينع على كل موظف مهما كانت وضعيته يف السلم اإل
الوطين أو خارجه مباشرة أو بواسطة شخص أخر بأية صفة من الصفات، مصاحل من طبيعتها أن تؤثر على 
استقاللية أو تشكل عائقا للقيام مبهمته بصفة عادية مؤسسة ختضع إىل رقابة اإلدارة اليت ينتمي إليها أو هلا صلة 

 رضه للعقوبات التأديبية املنصوص عليها يف هذا القانون األساسي."مع هذه اإلدارة و ذلك حتت طائلة تع

اشرة يف أية غري مب رة أومن واجبات مفتش العمل يف التشريع اجلزائري أن ال تكون له أية مصلحة مباش
ذلك أن  ادة علىك، زيمؤسسة أو منشأة تابعة جملال اختصاصهم، و هذا يتطلب عليهم كتابة تعهد بشأن ذل

واشي حىت أحد احل عهم ودارهتم ما هي املؤسسات و املقاوالت اليت تسري من طرف أزواجهم و فرو يصرحوا إل
اء كانت داخل صاحل سو أو م الدرجة األوىل و اليت تقع حتت اختصاصهم اإلقليمي، كما مينع عليه حيازة أمالك
لة ياد، و يف حاية و احلقاللستالرتاب الوطين أو خارجه و تشكل عائقا ملفتشي العمل على القيام بوظائفه باال

نفس املرسوم " مينع مفتشو  من 6املخالفة يعرض هذا املفتش لعقوبات تأديبية، و على هذا جاء يف نص املادة 
آخر  بول أي امتيازأو ق ،ةمباشر  هلم بطريقة مباشرة أو غريالعمل منعا باتا من قبول هبات نقدية أو عينية تقدم 

 ي له عالقة مبفتشيه العمل".من أي شخص طبيعي أو معنو 

باشرة مع و غري مأاشرة فرض املشرع اجلزائري على مفتش العمل هذا االلتزام بعدم وجود أي مصلحة مب
عمال ات العمل  )الاف عالق أطر املؤسسة أو املنشأة، جلعل من وظيفة مفتش العمل نزيهة تسودها الثقة بينه و بني

 ه.ظيفتو ن قيمة شخصية، ذلك يقلل مالوظيفة لتحقيق أغراض و أصحاب العمل (، و عدم استغالل هذه 

يعترب التزام مفتش العمل بالنزاهة و عدم وجود هذه املصلحة أحد الضمانات الشخصية الواجب توفرها يف 
فهي حد أدىن من احلصانة اليت يقتضي أن يكون عليها هذا املوظف بالنظر لإلغراءات اليت قد  ،مفتش العمل

مل ن اإلنسان بطبيعته ضعيف، فإذا اوز ارتكاهبم بعض املخالفات، ذلك أأصحاب العمل لقاء جتحتيطه من قبل 
بعدم قيام مفتش العمل مفتش العمل ممن تتوفر فيهم النزاهة اليت جتعله أكرب من املغريات، فإن مثة خشيه  يكن
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و الكرامة اإلنسانية و العدالة االجتماعية و . إذ تتسم القيم األساسية املتعلقة باحلرية (1)ه مبا يقتضيه القانونبوظيفت
 .(2)األمن و عدم التميز، بأهنا ضرورية للتنمية و الفعالية املستدامتني على الصعيد االقتصادي و االجتماعي

عايري مم اليت أقرهتا وظيفته ا حبكملتزام مفتش العمل باحملافظة على األسرار اليت يطلعون عليهإلأما بالنسبة 
 03 – 90من القانون رقم  19الدولية و كذا العربية، فانه جند موقف املشرع اجلزائري يف نص املادة العمل 

بات ت طائلة العقو عمل، حتشي الاملتعلق مبفتشيه العمل املعدل و املتمم السالف الذكر ينص على:"يتعني على مفت
فيما  رهتم مصلحتهم،عد مغادبلو  لسر املهين واملنصوص عليها يف التشريع و التنظيم املعمول هبما، أن يتقيدوا با

يت رقابتهم، و الاضعة لا اخلخيص كل طرق املنع أو مجيع املعلومات األخرى املتصلة بتسيري املؤسسات و إدارهت
املتضمن القانون  261 – 11رقم  يكونون قد اطلعوا عليها أثناء ممارسة وظائفهم".بالرجوع إىل املرسوم التنفيذي

منه:" يلزم  10ادة نص املتخلاص باملوظفني املنتمني لسلك مفتشي العمل املشار إليه سابقا، حيث األساسي ا
ص عليها يف و املنص قوباتمفتشو العمل بالسر املهين، كل عون أفشى أو حاول إفشاء السر املهين يتعرض للع

تعلق بالقانون األساسي العام امل 03- 06من األمر  48املادة ، وهو أيضا ما نصت عليه التشريع املعمول به"
و ثيقة حبوزته أو وى أية كشف حمتيجيب على املوظف اإللتزام بالسر املهين و مينع عليه أن : " للوظيفة العمومية 

ال يتحرر  وملصلحة ارورة ضأي حدث أو خرب علم به أو اطلع عليه مبناسبة ممارسة مهامه، ما عدا ما تقتضيه 
 إال برتخيص مكتوب من السلطة السلمية املؤهلة".  املوظف من واجب السر املهين

ء أي دم إفشاعهين أي هذه املواد أن التزام أو واجب مفتش العمل بالتقيد بالسر املخالل من يتضح 
 مينع عليه أن ابته، وة لرقو متصلة بتسيري املؤسسات أو اإلدارات اخلاضع ،معلومة اطلع عليها حبكم وظيفته

زائري أدرج شرع اجلأن امل أو أي حدث أو خرب اطلع عليه أثناء ممارسته لوظيفته، إاليكشف حمتوى أي وثيقة 
ما أن يه أعاله، ما عدا ما تقتضيه ضرورة املصلحة كاملشار إل 03- 06من األمر  48استثناء بنصه يف املادة 

 . لتزام إال برتخيص مكتوب من السلطة السلمية املؤهلةإلاملوظف ال يتحرر من هذا 

ن املشرع اجلزائري هذا اإللتزام بأداء مفتش العمل قسما قبل مباشرة العمل أمام احملكمة، يلتزم فيه رت قإ
من املرسوم  6مفتش العمل بعدم إفشاء األسرار اليت يطلع عليها حبكم وظيفته، و هذا ما أشارت إليه املادة 

                                                           
 .188علي فيصل علي، املرجع السابق، ص ( 1)
نيو )جوان( يو  10، جنيف 97مؤمتر العمل الدويل، إعالن منظمة العمل الدولية بشأن العدالة اجتماعية من أجل عوملة عادلة، الدورة  ( 2)

 . 7، ص  2008
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مني لسلك مفتشي العمل " يؤدي مفتشو املتضمن القانون األساسي اخلاص باملوظفني املنت 261- 11التنفيذي 
أقسم باهلل العلي العظيم أن أقوم بوظيفيت بأمانة و صدق، و أن :قامتهم اإلدارية اليمني التاليةالعمل أمام حمكمة إ

 أحافظ على السر املهين، و أراعي يف كل األحوال الواجبات املفروضة علي."

ف أي مضمون عدم كش وجية، صناعية و تقنيات التكنولو يلتزم مفتش العمل باألسرار املهنية مبا فيها ال
ة وبات التأديبيرض للعقه يتعوثيقة تتعلق باملؤسسة املستخدمة، و إذا أفشي أو حاول إفشاء أسرار املهنة فان

شكل  ياملشار إليه  03- 06 من األمر 160نص املادة  لتشريع املعمول به. و بالرجوع إىلاملنصوص عليها يف ا
ة مبناسبة تأدي ثناء أوأملوظف االواجبات املهنية أو املساس باالنضباط و كل خطأ أو خمالفة من طرف كل ختل عن 

 زائية."بعات اجلاملتابمهامه خطأ مهنيا، و يعرض مرتكبيه للعقوبات تأديبية دون املساس عند االقتضاء 

طاء سامة األخجب من نفس القانون العقوبات التأديبية إىل أربع درجات حس 163صنفت املادة  
لق بالتوقيف انية فهي تتعثلاأما الدرجة  املرتكبة، فالعقوبات التأديبية من الدرجة األوىل تتمثل يف التنبيه، التوبيخ،

عن   التوقيفيفالثالثة فتتمثل  ( أيام، الشطب من قائمة التأهيل، أما الدرجة1( إىل ثالثة )1عن العمل من يوم)
ري. أما ضافة إىل النقل اإلجباإ( أيام ، التنزيل من درجة إىل درجتني 8ىل مثانية )( أيام إ4العمل من أربعة )

ريح.لكن باشرة أو التسلسفلى مارتبة الدرجة الرابعة و األخرية من التصنيف العقوبات التأديبية فهي التنزيل إىل ال
ريع نية وفقا للتشار املهألسر ااء السؤال املطروح ما هي العقوبات التأديبية املقررة ملفتش العمل يف حالة إفش

 اجلزائري؟

املشار إليه أعاله جندها تنص: "تعترب على وجه  03- 06من القانون  180نص املادة  بالرجوع إىل
، ل غري قانوين للوثائق اإلدارية حتوي  :مال اليت يقوم من خالهلا املوظفاخلصوص أخطاء من الدرجة الثالثة األع

رفض تنفيذ تعليمات السلطة ، واجبه تقدميها خالل تأدية مهامهلطابع املهين اليت من إخفاء املعلومات ذات او 
استعمال ، أو حماولة إفشاء األسرار املهنيةإفشاء  ،بوظيفة دون مربر مقبول السلمية يف إطار تأدية املهام املرتبطة

إفشاء أو  من نص املادة أنيتضح .(1)"جتهيزات أو أمالك اإلدارة ألغراض شخصية و ألغراض خارج عن املصلحة

                                                           
تعرف األخطاء املهنية بأحكام هذا النص تصنف هذه األخطاء املهنية دون » من نفس القانون األخطاء املهنية   177صنفت املادة  (1)

 املساس برتكيبتها اجلزائي كما يلي: 
 أخطاء من الدرجة األويل، -
 أخطاء من الدرجة الثانية، -
 أخطاء من الدرجة الثالثة،  -
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حماولة إفشاء املوظف بصفة عامة و مفتش العمل بصفة خاصة لألسرار املهنية فهي تعترب أخطاء مهنية من الدرجة 
 –السابقة الذكر فهي  163الثالثة، فإنه يتعرض لعقوبات تأديبية من الدرجة الثالثة املنصوص عليها يف املادة 

 ( أيام و التنزيل من درجتني و النقل اإلجباري. 8مثانية ) ( إىل4عة )لتوقيف عن العمل من أربا

ما جتدر اإلشارة إليه أن التزام مفتش العمل يف التشريع اجلزائري بعدم إفشاءه أو حماولة إفشاء األسرار 
ا ما جاء يف املادة املهنية ال يلتزم فقط به أثناء ممارسته لوظائفه، و إمنا حىت بعد اعتزاله أو مغادرته للوظيفة، هذ

يتعني على مفتشي  "دل و املتمم املشار إليه سابقا: املتعلق مبفتشية العمل املع 03- 90من قانون رقم  19
العمل، حتت طائل العقوبات املنصوص عليها يف التشريع و التنظيم املعمول هبما، أن يتقيدوا بالسر املهين، و لو 
بعد مغادرهتم مصلحتهم، فيما خيص كل طرق الصنع أو مجيع املعلومات األخرى املتصلة بتسيري املؤسسات و 

 .(1)"د اطلعوا عليها أثناء ممارسة وظائفهمإدارهتا اخلاضعة لرقابتهم و اليت يكونوا ق

ن إف ،دوليةلعمل الايري التزام مفتش العمل بعدم البوح مبصدر أي شكوى الذي أقرته معإلأما بالنسبة 
شار إليه املتعلق مبفتشية العمل امل 03 – 90من القانون 18موقف املشرع اجلزائري يظهر جليا يف نص املادة 

مات اليت املعلو  رائض ومفتشي العمل أن يدرسوا يف كنف السرية املطلقة كل العجيب على  "أعاله إذ تنص:
ة أن ص املادالل نخيتضح من . "رصوا على عدم كشف هوية املشتكنييطلعون عليها، كما جيب عليهم أن حي

ل يف العم و أصحابألعمال املرفوعة من قبل ا ىكل الوثائق و املعلومات و الشكاو على مفتش العمل أن يدرس  
 غري احلفاظ، فبملشتكنيوية احالة نزاع يف مطلق السرية، و جيب عليه عدم بوح أسرار هذه الوثائق، عدم كشف ه

 فان مفتش العمل يفقد ثقة العمال و أصحاب العمل.  ىعلى سرية مصدر الشكاو 

معايري أخذت معظم التشريعات املقارنة مثلها مثل التشريع اجلزائري بالتزامات مفتش العمل اليت أقرهتا   
ل السعودي السالف الذكر جاء من نظام العم 195/2التشريع السعودي يف نص املادة دفمثال جن ،العمل الدولية

"يقسم 197، وتضيف املادة "يت يقوم بتفتيشهاة، باملنشآت الأن ال تكون له أي صلة مباشرة أو غري مباشر  "فيه 
مفتشو العمل قبل مباشرة أعمال وظائفهم أمام الوزير بأن يؤدوا أعماهلم بأمانة و إخالص، و أال يفشوا سر أي 
اخرتاع صناعي، أو غري صناعي ذلك من األسرار اليت يطلعون عليها حبكم وظائفهم، و لو بعد انقطاع عملهم 

                                                                                                                                                                                     

 «.أخطاء من الدرجة الرابعة.  -
من  20ال ميكن االحتجاج ضد مفتش العمل إذا كشف عن هذه املعلومات ) األسرار املهنية( للسلطة القضائية و ذلك مبوجب املادة  (1)

 املشار إليه أعاله. 03 – 90القانون 
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على مفتش العمل أن حييط بالسرية املطلقة الشكاوي اليت  " من نفس القانون 202ص املادة تن هبذه الوظائف". 
تصل إليه بشأن أي نقص يف األجهزة أو  أي خمالفة ألحكام النظام، و أال يبوح لصاحب العمل أو من يقوم 

 .(1)"مقامه بوجود هذه الشكاوي 

وفقا هلذه املواد أن املشرع السعودي ألزم مفتش العمل بأن ال تكون له أية مصلحة مباشرة أو غري مباشرة  
باملؤسسة أو اهليئة اليت يقوم بتفتيشها حبكم وظيفته، كما ألزمه على االحتفاظ بالسر املهين و أي سر اطلع عليه، 

ام الوزير بأن يؤدي أعماله بأمانة و إخالص، إضافة إىل و اقرتن هذا اإللتزام بالقسم الذي يؤديه مفتش العمل أم
انون العمل من ق 232أما بالنسبة للتشريع املصري تنص املادة ، ذلك التزامه بعدم البوح بالشكاوي املرفوعة إليه

و  القرارات الصادرة تنفيذا لهيكون للعاملني القائمني على تنفيذ أحكام هذا القانون و "املصري السالف الذكر 
ين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل باالتفاق مع الوزير املختص صفة مأمور الضبط القضائي بالنسبة ذال

للجرائم اليت تقع يف دوائر اختصاصهم و تكون متعلقة بأعمال وظائفهم .  و حيلف كل منهم قبل مباشرة عمله 
خالص، و أال يفشي سرا من أسرار العمل أو ميينا أمام الوزير املختص بأن يقوم بأداء عمله باألمانة و اإل

ألزم املشرع  املصري كل من يقوم مبراقبة تنفيذ  .االخرتاعات اليت يطلع عليها حبكم وظيفته حىت بعد تركه العمل" 
أحكام قانون العمل و القرارات الصادرة تنفيذا له، بأن حيلف ميينا أمام وزيرا القوي العاملة و اهلجرة، بأن يؤدي 

ه باألمانة و اإلخالص، و أال يفشي سرا من أسرار العمل و االخرتاعات اليت يطلع عليها حبكم وظيفته، و عمل
 . (2)يظل ملتزما هبذا االلتزام حىت بعد انتهاء خدمته أو تركه العمل يف هذا اجملال

من رجب  14صادر يف  103. 194من ظهري شريف رقم  531جاء يف نص املادة  يف املغرب أما
لك يف الكتاب اخلامس املتعلق مبدونة الشغل و ذ 65. 99( بتنفيذ القانون رقم 2003سبتمرب  11)  1424

ن ؤدي األعواي " لشغلافتيش األعوان املكلفون بت حتت عنوان أجهزة املراقبة، و يف الباب األول حتت عنوان:
 فنيؤها على املوظاجب أدا الو املكلفون بتفتيش الشغل اليمني املنصوص عليه يف الظهري الشريف املتعلق باليمني

 – 008ارد رقم هين الو لسر املخيضع هؤالء األعوان للمقتضيات اخلاصة حبفظ ا،  املنصبني لتحرير حماضر الضبط 
 ومية. بة النظام األساسي للوظيفة العم( مبثا 1958فرباير  24) 1377شعبان  4الصادر يف  1- 58

                                                           
 4068العدد 82، أم القرى السنة23/8/2005املوافق ل 51العمل و العمال السعودي اجلديد، الصادر باملرسوم امللكي رقم  نظام(1)

 .28/10/2005املوافق 
 .  357. ص  2004رأفت دسوقي، شرح قانون العمل اجلديد، منشأة املعارف، مصر،   (2)
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 446ام الفصل قا ألحكها طبيعاقب األعوان املكلفون بتفتيش الشغل على إفشاء األسرار اليت اطلعوا علي
من مجادي  28ريخ الصادر بتا 1- 59- 413من القانون اجلنائي املصادق عليها مبوجب الظهري الشريف رقم 

لفصل ايها يف املشار إل اءاتكما وقع تغيريه و تتميمه، مع مراعاة االستثن(   1962نوفمرب  26)  1382اآلخرة 
لذكر ايعات السالفة ل التشر هم مث. إن األعوان املكلفون بتفتيش العمل يف التشريع املغريب يلتزمون مثل"املذكور

تيش املكلفون بتف ءب هؤاليعاق دونه عند مباشرة عملهم، واقرتن هذا أيضا باليمني الذي يؤ  حبفظ السر املهين و
ا يف املنصوص عليه لعقوباتاليهم عالشغل  ) العمل( يف حالة إفشاءهم األسرار املهنية اليت اطلعوا عليها و تطبق 

 القانون اجلزائي. 

 l.8113(1)-11و  l.8113-10 لتزام يف املواد  إلا ا جند أن املشرع الفرنسي تطرق إىليف فرنسأما 
و إجراءات   ،حيث أن مفتشي و مراقيب العمل يتقيدون باألسرار املهنية فهي يلتزمون بعدم البوح بأسرار اإلنتاج

و اقرتن هذا االلتزام أيضا حبلف اليمني و يف حالة  ،االستغالل  اليت قد يكونوا اطلعوا عليها عند ممارسة لوظائفهم
 نون اجلنائي. من قا 226 – 13اإلخالل يعاقب وفقا لنص املادة 

اءت به جصة مبا فة خاما خنلص إليه أنه اتفقت معظم التشريعات بصفة عامة و التشريع اجلزائري بص
ه أية مصلحة ل تكون أن الب ،و واجبات مفتشي العمل لتزاماتإلل الدولية و كذا العربية بشأن امعايري العم

 رفع إليه.شكوى ت مصدر ين و عدم البوح بأيمباشرة أو غري مباشرة باملؤسسة، و كذا التزامه بالسر امله

 

 

                                                           
 : من قانون العمل الفرنسي على l.8113-10 تنص املادة(1)

« Les inspecteurs du travail prêtent serment de ne pas révéler les secret de fabrication et les 
procédés d’éxploitation dont ils prendre connaissance dans l’exercice de leurs fonction,  
la méconnaissance de ce sèrment est punie conformément à l’article 226 -13 du code 
pénale». 

 l.8113-11تضيف املادة:
l.8113-11 Il est interdit aux contrôleurs du travail de révéler les secrets de fabrication et 
les procédés d’exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l’exercice de 
leurs fonctions la méconnaissance de ces interdictions est punie conformément à l’article 
226-13 du code pénal  
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 .ة(الحماي)امه الضمانات القانونية المقررة لممارسة مفتش العمل لمه:الفرع الثاني

وكذا التشريعات الوطنية ضمانات إدارية و قانونية  ،معايري العمل العربيةمدت معايري العمل الدولية،اعت
أن هذه الوظائف تصطحبها مواقف سلبية من بعض  ، إذ(1)أحسن وجه ىة ملفتش العمل ملمارسة وظائفه علمقرر 

لألحكام األطراف سواء عمال أو أصحاب العمل، و لكن خاصة من أصحاب العمل يف حالة ارتكاهبم خمالفات 
، و من (2)اءات القانونية عليهم بسبب ارتكاهبم هلاجلز القانونية، ذلك إلزامهم إزالة هذه املخالفات مع فرض ا

الطبيعي أن يعمدوا هؤالء إىل عرقلة أعمال مفتشي العمل، ملنعهم من اإلطالع على السجالت و الوثائق اليت 
يقتضي اطالعهم عليها أو بتقدمي معلومات خاطئة من أجل إخفاء احلقيقة عنهم، كما أهنم قد يستعملون العنف 

شي العمل من أن يقوموا بوظائفهم البد سواء العنف املادي، أو اللفظي ضد مفتشي العمل، و لكي يتمكن مفت
 .(3)من إقرار محاية قانونية هلم

ري هتماما يف معايظائفه او ارسة حضيت احلماية أو الضمانات القانونية و اإلدارية املقررة ملفتش العمل ملم
الصناعة و فتيش العمل يف ت( بشأن 81ة رقم )من االتفاقية الدولي 18العمل الدولية، حيث جاء يف نص املادة 

لى خمالفة عناسبة العقوبات امل تنص القوانني أو اللوائح الوطنية على": املشار إليه سابقا 1947ارة لسنة التج
ذه نفيذ ههتم، و تء واجباى أدااألحكام القانونية املنوط تنفيذها مبفتشي العمل، و على عرقلة مفتشي العمل عل

بشأن تفتيش  (129)ية رقم من االتفاقية الدول 24نص املادة  نفس الصيغة جاء هبا،العقوبات تنفيذا فعاال"
م واجباهت العمل عن أداء السالفة الذكر. يستخلص من النصني أن عرقلة مفتشي 1969العمل يف الزراعة لسنة 

، كانات الالزمةو اإلم لظروفيستوجب تنفيذ العقوبة، إذ جيب متكني مفتشي العمل من أداء واجباهتم و هتيئة ا
  متكنهم من أداء وظائفهم. اليت

( بشأن 19من االتفاقية العربية رقم ) 11ما على صعيد معايري العمل العربية فهي جاءت يف نص املادة أ
تكفل تشريعات كل دولة احلماية الالزمة ملفتش العمل و استقراره الوظيفي، مبا  " 1998تفتيش العمل لسنة 

املادة على التشريعات الوطنية إقرار محاية قانونية ملفتشي استقراء لنص  ."يقوم مبهامه حبرية و استقاللية  جيعله
زائري من خالل هذا ما أخذ به التشريع الوطين اجل،  العمل عند ممارسته لوظائفه و هذا ما جيعله يستقر يف وظيفته

                                                           
 .202علي فيصل علي، املرجع السابق، ص(1)
 .236يوسف الياس، تفتيش العمل يف الدول العربية، املرجع السابق، ص( 2)
 نفس املرجع.( 3)
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ناء ممارسة السالف الذكر حيث تنص املادة على: "حيمى مفتش العمل أث 03- 90لقانون منا 21نص املادة 
وظيفته من قبل إدارته، من التهديدات و اإلهانات و الشتائم و القذف أو االعتداءات مهما يكون نوعها، و 

و يف هذه الظروف حتل اإلدارة حمل مفتش العمل يف ،  تضمن له تعويض الضرر الناتج عن ذلك إن اقتضى األمر
سرتداد املبالغ املدفوعة بعنوان تعويض الضرر حقوقه لتحصل من مرتكيب التهديدات أو االعتداءات على ا

 من نفس القانون على:" إذا تعرض مفتش العمل ملتابعة من الغري بسبب خطأ يف 22تنص املادة.كما املذكور"
وجب على اإلدارة أن حتميه من اإلدانات املدنية املوجهة إليه، ما مل يكن هناك خطأ شخصي ميكن فصله  اخلدمة

 عن ممارسة وظائفه".

يستفاد من خالل هذه املواد أن املشرع اجلزائري قد منح محاية قانونية ملفتش العمل أثناء ممارسته لوظائفه، 
ف اللفظي و اإلهانات و له احلق يف التعويض عن الضرر، و فمفتش العمل حيمى من مجيع االعتداءات و العن

حتل اإلدارة حمل مفتش العمل لتحصيل حقوقه من طرف مرتكيب العنف، و إذا كان مفتش العمل هو املتابع من 
كما جتدر اإلشارة أيضا أن  فته فعلى اإلدارة أن حتميه أيضا.طرف الغري بسبب خطأ ارتكبه خالل ممارسته لوظي

 (1)144رس ضغوطات و إهانات و العنف ضد مفتش العمل فإنه تطبق عليه أحكام املادتنيكل من ما
 املشار إليه أعاله.  03- 90من قانون  23من قانون العقوبات و هذا ما أقرت به املادة  ( 2)148و

املتعلق بالقانون األساسي للوظيفة  03 – 06من األمر  31و  30ن انفس املضمون جاءت به املادت
الدولة محاية املوظف مما قد يتعرض له من هتديد  ىجيب عل ى:"عل 30يه سابقا إذ تنص املادة عمومية املشار إلال

عة كانت أثناء ممارسة وظيفته أو مبناسبتها، و جيب عليها ضمان يأو إهانة أو شتم أو قذف أو اعتداء من أي طب
ى التعويض الدولة يف هذه الظروف حمل املوظف للحصول عل تعويض لفائدته عن الضرر الذي قد يلحق به.وحتل

مباشرة أمام القضاء عن طريق  ىلنفس الغرض حق القيام برفع دعو ةكما متلك الدولل.من مرتكب تلك األفعا
إذا تعرض املوظف ملتابعة  "من نفس القانون  31يف نص املادة . جاء "يس كطرف مدين أمام اجلهة املختصةالتأس
جيب على املؤسسة أو اإلدارة العمومية اليت ينتمي إليها أن حتميه من الغري بسبب خطأ يف اخلدمة، ة من قضائي

  ".العقوبات املدنية اليت تسلط عليه ما مل ينسب إىل هذا املوظف خطأ شخصي يعترب منفصال عن املهام املوكلة له
مدته معايري العمل الدولية بشأن تقرير اللوائح ما ميكن استخالصه من هذه املواد أن املشرع اجلزائري أخذ مبا اعت

                                                           
 املعدل و املتمم. املتضمن قانون العقوبات 1966نيو يو  8املؤرخ يف  155-66من األمر  144أنظر املادة ( 1)

 ( أنظر املادة148 من نفس األمر.2)
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والتشريعات الوطنية للحماية، حيث أعطى املشرع اجلزائري ضمانات قانونية للموظف بصفة عامة و مفتش العمل 
بصفة خاصة محايته من مجيع اإلهانات و الشتائم و االعتداءات اليت يتعرض هلا عند ممارسته لوظائفه، كما قرر 

 ة ملرتكيب هذه اإلهانات.عقوبات جزائي

تضمنت بعض قوانني العمل العربية محاية ملفتش العمل أثناء ممارسته لعمله فنجد مثال التشريع اليمين و 
بشأن قانون العمل حيث جاء فيها:  1995( لسنة  5من قرار مجهوري بقانون رقم )  127ذلك يف نص املادة 

وفقا ملا تراه كفيال على الوزارة أن توفر احلماية الالزمة ملفتشي العمل أثناء ممارستهم ملهامهم أو بعد االنتهاء منها "
عند تعرض مفتشي العمل ألي اعتداء أو ضرر جسدي أو معنوي نامجا عن تأديتهم ملهام التفتيش . بتحقيق ذلك

احملكمة املختصة مبا فيها املطالبة بالتعويض و أن تتحمل كافة على الوزارة أن تتوىل نيابة عنهم رفع الدعوى إىل 
يعات املصروفات املرتتبة على ذلك. يستحق مفتشو العمل مقابل اجلهود اليت تبذهلا لضمان حسن تطبيق تشر 

 . إن املشرع اليمين حذا حذو املشرع اجلزائري الذي قرر محاية ملفتش العمل أثناء"العمل مكافأة يقررها الوزير
فإن على ممارسته لوظائفه و عند تعرض مفتش العمل ألي إهانات أو أي عنف جسدي أو لفظي ) معنوي ( 

تحمل كافة املصارف القضائية للمطالبة بالتعويض، كما هي اليت ت ىب عنه يف رفع الدعو و نالوزارة أن حتميه و أن ت
مراقيب العمل أثناء تأديتهم ملهامهم و تطبق  ن املشرع الفرنسي قرر محاية ملفتشي وإضافة إىل ذلك فإ القضائية.

من قانون l.433-6, l.433-5, l.433-3اد على مرتكيب العنف عقوبات جزائية املنصوص عليها يف املو 
 .(1)يقانون العمل الفرنسمن  l.8114-2املادة ه تالعقوبات الفرنسي هذا ما تضمن

 يف ث جاء أصحاب العمل بتسهيل مهمة مفتش العمل جاء ضمانة ألداء وظيفته، حي وجوبإن 
لعمل و العامل بالتعاون مع مفتش يلتزم صاحب ا " 33( السالفة الذكر يف نص املادة  19االتفاقية العربية رقم ) 

مال التفتيش، عرقل أعيمن  كل  ىع كل دولة العقوبات اليت تفرض علالعمل و تسهيل قيامه مبهامه، و حيدد تشري
 ."ن مع املفتشأو ميتنع عن التعاو 

                                                           
 من قانون العمل الفرنسي علي: L8114  – 2تنص املادة  (1)

«Les dispositions des articles L. 433 -3, L. 433 – 5 et L. 433 – 6 du code pénal qui 
prévoient et répriment respectivement les actes de violences, d’outrages et de résistance 
contre les officies de police judiciaire sont applicables à ceux qui se rendent coupable de 

faits de même nature à l’égard des inspectèrent du travail et des contrôleurs du Taravail 
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، و (1)عرقلتهمن واجب صاحب العمل تسهيل مهمة مفتش العمل يف أداء وظائفه و ذلك بتسهيله و عدم 
صاحب العمل التعاون مع مفتش العمل يف أداء وظائفه، كما على الدولة أن تسلط عقوبات يف  ىجيب عل
كل من يعرقل أعمال مفتش العمل.  إن تسهيل مهمة مفتش العمل يف أداء بوظائفه ليس   ىالوطين علتشريعها 

 .(2) التزاما أدبيا أو أخالقيا و إمنا التزام قانوين فرضه القانون، و يعاقب عليه سواء بالغرامة أو احلبس

أداء وظائف مفتشي ا تسهيل أوردت قوانني العمل العربية نصوصا يف تشريعاهتا الوطنية سعت من خالهل 
- 90من القانون  24و متكينهم من حتقيق املهام املوكلة إليهم، منها التشريع اجلزائري الذي نصت املادة  العمل

بس من ثالثة أيام دج و باحل 4000دج و  2000يعاقب بغرامة مالية ترتاوح ما بني  "ه علىاملشار إليه أعال 03
قط، كل شخص يعرقل مهمة مفتش العمل أو مهمة األشخاص الذين هاتني العقوبتني ف ىحدإإىل شهرين أو ب

دج و  8000إىل  4000و يف حالة العود يعاقب بغرامة ترتاوح ما بني  .أعاله 6يساعدونه مبقتضي املادة 
هذه العقوبة غري ردعية مقارنة  واملالحظ أن. "ر أو بأحدي هاتني العقوبتني فقطاحلبس من شهرين إىل ستة أشه

ة الفعل اجملرم ، لذلك نرى ضرورة تدخل املشرع بغية رفعها إىل احلد املعقول على غرار ما قام به من خطور  مع
 .(3)خالل قانون املالية التكميلي عندما رفع الغرامات يف جرائم تشغيل القصر ، وعدم التصريح بالعمال

كما يلزم على صاحب العمل االمتثال إىل أوامر مفتش العمل اليت من شأهنا تطبيق التشريع و التنظيم   
املتعلق بالعمل، و متكينه من اإلطالع على أي دفرت أو سجل أو وثيقة منصوص عليها يف تشريع العمل و 

ر السالف الذك 03- 90نون ف من قا/ ج، 6تنظيمه، بغية التحقيق من مطابقتها و هذا ما جاءت به املادة 
 56من النظام رقم  8املادة يف املادة نص الذي التشريع األردنيوهو ما أقرته معظم التشريعات العمالية املقارنة منها

تقدمي التسهيالت األزمة للمفتش يف أداء ب تب علي صاحب العمل القياميرت "املشار إليه سابقا  1996لسنة 
متكني املفتش من اإلطالع على الوثائق و و  املؤسسة أو أي قسم من أقسامها.إىلمهامه و عدم منعه من الدخول 

ها أو نسخها أو نسخ أي و العمال اليت يرى ضرورة اإلطالع عليها أو أخذ صورة عن ستندات املتعلقة باملؤسسةامل
خالل النص أن املشرع األردين ألزم صاحب العمل بتقدمي كل التسهيالت الالزمة ملفتش  .يستفاد"جزء منها 

                                                           
 .2الة العرقلة حيرر مفتش العمل حمضر خمالفة بشأنه، أنظر امللحق رقميف ح(1)
هد العريب للثقافة العمالية و عيسي، التنظيم االجتماعي للعمل، حبث مقارن يف تشريعات العمل العربية، اجلزء األول، املبعصام يوسف الق (2)

 . 284ص،  1981- 1980حبوث العمل، مكتب العمل العريب، بريوت 
 .3يف هذه احلالة األخرية حيرر مفتش العمل حمضر خمالفة، يرسل إىل وكيل اجلمهورية، أنظر امللحق رقم (3)
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العمل و عدم منعه من دخول املؤسسة، كما جيب عليه عدم منعه من اإلطالع على الوثائق املتعلقة باملؤسسة و 
 العمال و ميكن أخذ صورة عنها. 

على على أهنيجب  2003لسنة  12انون رقم الق من 235و 234ادتني يف امل نصاملصري املشرع أما 
أصحاب األعمال أو من ينوب عنهم أن يسهلوا مهمة املكلفني مبراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون و القرارات 

االستجابة لطلبات احلضور ، كما عليهم البيانات الالزمة ألداء مهمتهم املنفذة له و أن يقدموا هلم املستندات و 
.  "و ذلك يف املواعيد اليت حيددوهنا( من هذا القانون 232ن العاملني املشار إليهم يف املادة ) اليت توجه إليهم م

يستفاد من خالل هذه املواد أن املشرع املصري مثله كالباقي التشريعات السالفة الذكر ألزم أصحاب العمل أو من 
و أن يقدموا هلم كل البيانات ألداء مهامهم، كما جيب عليهم  ،ينوب عنهم أن يسهلوا مهمة مفتشي العمل

االمتثال إىل مكاتب مفتشي العمل مىت طلب منهم احلضور و يف املواعيد اليت حيددوهنا، و يعاقب صاحب العمل 
ة املخالفة و ذلك بغرامة ال تقل عن مخسمائة جنيه و ال يتجاوز ألف جنيه و قد تضاعف يف حالة يف حال

كفل للموظفني املكلفني بأعمال التفتيش محاية خاصة حيث إذا تعرض أحدهم ملفتش   بناينللأما املشرع ا.(1)العود
لرية لبنانية، و  1000إىل  500العمل أثناء قيامه بوظائفه أو عرقلة أعماله أو منعه القيام هبا يعاقب بغرامة من 

 .(2)العقوبة عند العود باحلبس من شهر إىل ثالثة أشهر أو بإحدى العقوبتني و تضاعف

ب على املشغل أو من ينوب عنه جياأهن ىمن مدونة الشغل املغربية عل 538نص يف مادته املغربي شرعامل أما
 جبميع الدفاتر و السجالت، و الوثائق الواجب مسكها، إذا طلب األعوان املكلفون بتفتيش الشغل يديل أن

زمة ليتأتى تقدمي تلك الدفاتر و السجالت و الوثائق و لو يف الها، و أن يتخذ مجيع الرتتيبات الاإلطالع علي
.  إن "إشارة العون املكلف بتفتيش الشغلاملؤقتة و جيعلها رهن  قيعد قائمة باألوراكما جيب عليه أن   غيابه، 

اون معه، و املشرع املغريب قرر محاية ملفتش العمل أثناء قيامه بعمله، و ألزم أصحاب العمل أو من ينوب عنهم التع
ب العمل اختاذ مجيع صاح ى يريد اإلطالع عليها، إذ جيب علتقدمي كل الدفاتر و السجالت و كل الوثائق اليت

زمة لتسهيل مهمة مفتشي العمل و من حياول عرقلة أعماله فإنه يتعرض لعقوبات جزائية إذ يعاقب الالرتتيبات ال
 . (3)درهم 5000إىل  2000بغرامة من 

                                                           
و القرارات الوزارية املنفذة ألحكامه، دار الكتب القانونية للنشر، مصر،  2003لسنة  12ت، قانون العمل رقم تامحد شأسامة أ (1)

 . 84، ص 2006
 .  134 ص،  2009احلليب احلقوقية، بريوت، ان، قانون العمل ) دراسة مقارنة (، منشورات القاضي حسني عبد اللطيف محد (2)
 من مدونة الشغل املغريب السالف الذكر.  547أنظر املادة  (3)



112 
 

كل من حياول عرقلة مفتش العمل و كذا مراقيب   ىار العقوبة علالتشريع الفرنسي من إقر  ذلكك  مل خيلو
فهم إذ يتعرض الذي عرقل مهمة مفتش و مراقيب العمل إيل عقوبات جزائية و تتمثل يف العمل يف أداء وظائ

 .l(1).8114- 1أورو و هذا ما نصت عليه املادة  3750احلبس ملدة عام و غرامة مالية تقدر ب 

عدم متكني مفتشي العمل التعامل معها  بقدراهتم  أعمال العرقلة قد ميكن أن تصل إىلمراعاة لذلك فان 
الذاتية فانه أجازت بعض التشريعات العربية بصفة عامة و التشريع اجلزائري بصفة خاصة ملفتش العمل الطلب من 

لق مبفتشيه العمل اليت املتع 03 – 90من قانون  16قوى األمن تقدمي العون الالزم، و يظهر ذلك يف نص املادة 
دة أثناء جيب على األعوان املكلفني باحملافظة على النظام العام أن ميدوا ملفتشي العمل يد العون املساع "تنص 

من  236. و كذا املادة (2)175التشريع االماريت يف املادة أيضا به  هذا ما جاء،"طلبهم  ىبناء علقيامهم 
 .(3)املصريالتشريع 

على مفتشي العمل صفة الضبطية القضائية لغرض القيام بوظائفهم يف حدود  يت الوطنية تضفإن التشريعا
اختصاصات حمّددة لتكون هلم سلطة استقصاء اجلرائم املرتكبة اليت تقع باملخالفة لقوانني العمل، حيث يقوم 

و حترير مفتشي العمل بتحديد املخلفات اليت يرتكبها أصحاب العمل يف املؤسسة، و مجع األدلة اخلاصة هبا، 
( بشأن 19من االتفاقية العربية رقم ) 16، و قد تضمنت املادة (4)حماضر املخالفة و إحالتها إىل السلطة القضائية

مل بطاقة تثبيت يعترب مفتش العمل أحد أفراد الضبطية العدلية )القضائية( وحي "فتيش العمل السالفة الذكر أنّه :ت
 ةد السلطة القضائية، و حيمل بطاقمفتش العمل يعترب أحد أفرا املادة فانهذه حسب . "شخصيته و وظيفته 

 ت صفته و شخصيته أي بأنه مفتش عمل. تثب

                                                           
 : ىمن قانون العمل الفرنسي عل  L. 8114-1 تنص املادة  (1)

«Le fait de faire obstacle à l’accomplissement de devoirs d’un inspecteur ou d’un 
contrôleur du travail est puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 3750 
euros ». 

لطات اإلدارية املختصة و من رجال الشرطة سلعمل أن يطلب عند اإلقتضاء من المن قانون اإلمارايت على:" ملفتش ا 175تنص املادة  (2)
 تقدمي املساعدة".

من قانون العمل املصري على:" على السلطات املختصة مساعدة العاملني املكلفني مبراقبة تنفيذ هذا القانون و  236تنص املادة ( 3)
 القرارات املنفذة له عند قيامهم بوظائفهم مىت طلب ذلك منها."

 .236،237يوسف الياس ، تفتيش العمل يف الدول العربية، املرجع السابق، ص ص( 4)
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منحت التشريعات الوطنية هذه الصفة ملفتشي العمل منه التشريع املصري ألهنا تعترب هذه الصفة أحد 
يكون  "على  232تنص املادة  مهامه. حيث الضمانات القانونية اليت منحها القانون ملفتشي العمل ملمارسة

للعاملني القائمني على تنفيذ أحكام هذا القانون و القرارات الصادرة تنفيذا له و الذين يصدر بتحديدهم قرار من 
وزير العدل االتفاق مع الوزير املختص صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم اليت تقع يف دوائر 

من خالل نص املادة أن العاملني القائمني على تنفيذ  . يتضح"وظائفهم  متعلقة بأعمال اختصاصهم و تكون
أحكام قانون العمل و كذا القرارات الصادرة بشأن تفتيش العمل تكون هلم صفة الضبط القضائي بالنسبة للجرائم 

 .(1)اليت تقع يف دائرة اختصاصهم

جيري التفتيش على منشات العمل من فبل موظفني  "على أنه :  124/1يف املادة  نصأما التشريع اليمني
فة الضبطية القضائية يف تنفيذ أحكام هذا القانون و األنظمة و القرارات صني للوزارة و مكاتبها وتكون هلم تابع

نح أما التشريع القطرمي. "يني من ذوي اخلربة عند االقتضاء النافذة له و جيوز االستعانة باألطباء و املهندسني و الفن
 أيضا صفة مأموري الضبط القضائي ملفتشي العمل لتنفيذ أحكام قانون العمل كما حيملون بطاقات تثبت صفتهم

(2). 

استعمال  دية و إلزاميةجبوظيفته قوم بترجع أمهية إقرار محاية قانونية ملفتش العمل أثناء قيامه بعمله جلعله ي 
همة من عرقل لى كل معفرضت عقوبات  كما  ،هذه احلمايةوطنية فعلى هذا منحت معظم التشريعات السلطاته 

منحت له صفة  ة العملئ بيل بضبط املخالفات اليت تقع يفمفتش العمل، و نظرا ألمهية ما يقوم به مفتش العم
 ه.الضبطية القضائية، فهي كلها تعترب ضمانات قانونية ملمارسة مفتش العمل لوظائف

 هي األخرى إحدى الضمانات حلماية مفتش العمل و هي إثبات كما منح القانون ضمانة إدارية تعترب
، حيث تعترب (3)صفة مفتش العمل، ذلك من خالل البطاقة اليت متنحها اإلدارة ملفتش العمل عند ممارسة وظيفته

                                                           
 . 63حممد فهيم أمني، املوسوعة العمالية يف قانون العمل، عامل الكتب، مصر، ص  (1)
يكون ملفتشي العمل الذين يصدر بندهبم قرار من النائب العام باالتفاق مع الوزير صفة "من قانون العمل القطري 137ملادة تنص ا(2)

قرارات املنفذة له، و حيملون بطاقات تثبيت صفتهم و عليهم أن يطلعوا مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون و ال
 ."لعمل عليها عند قيامهم بالتفتيشأصحاب ا

صريا، ا ينبغي أن يعد تقلعمل، ممافتشي ملما جتدر اإلشارة إليه أن املشرع اجلزائري مل ينص صراحة يف قانون العمل بشأن منح هذه الصفة 
 بل خيص هبا مفتشي ت العامةم سلطااب هؤالء أملفتشي هذه الصفة جيب أن تسند به إيل نص صريح الكتساهبألن يف الواقع العملي اكتس

 نصوص. العمل يف مراقبة تطبيق النصوص اخلاصة باحلماية العمالية و ضبط خمالفات أصحاب العمل هلذه ال
 .4أنظر امللحق رقم( 3)
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هذه البطاقة أحد الضمانات اليت يوفرها القانون ملفتش العمل للقيام بدوره على أكمل وجه، و يهدف املشرع من 
محل هذه البطاقة إىل منع التحايل من جانب أي شخص على صاحب العمل، بأن يدعي أنه أحد مفتشي.كما  

و ضمانة لعنصر الثقة يف التعامل بينه  ،تعترب هذه البطاقة اليت متنحها اإلدارة ملفتشي العمل محاية لصاحب العمل
حيث عند إظهار مفتش العمل هلذه البطاقة  املركز القانوين للمفتش، ىني مفتش العمل، كما حيافظ ذلك علو ب

اليت تثبت صفته فإن العمال يعلمون بأن املعلومات اليت يقدموهنا أو يقومون بإفضائها إليه سيلتزم هذا املفتش 
املشار إليها سابقا، و كذا  1998( لسنة 19قد تبنت هذه الضمانة االتفاقية العربية رقم )، و (1)حبفظ األسرار

من املرسوم التنفيذي رقم  14املقارنة  و التشريع اجلزائري حيث يظهر ذلك  من خالل نص املادة التشريعات 
ي العمل السالف الذكر اليت املتضمن القانون األساسي اخلاص باملوظفني املنتمني لسلك مفتش 261 – 11

و مل، و جيب عليهم محلها يزود مفتشو العمل ببطاقة تعريف مهنية تسلمها السلطة املكلفة مبفشية الع "تقضي 
إن مفتش العمل اجلزائري يزود ببطاقة مهنية تثبت صفىته، متنحها إياه السلطة . "استظهارها أثناء تأدية مهامهم 

املكلفة مبفشية العمل، كما ألزم املشرع اجلزائري مفتشي العمل محل هذه البطاقة و استظهارها أثناء  تأدية 
 ملهامهم. 

 "لعمل املصري الذي يقضي ن قانون ام 233/1ارنة جند املشرع املصري يف نص املادة أما التشريعات املق
كن العمل و يع أما خول مجدحيمل العامل الذي له صفة الضبطية القضائية بطاقة تثبت له هذه الصفة و له حق 

بذلك،  وراق املتعلقةألر و الدفاتتفتيشها للتحقيق من تطبيق أحكام هذا القانون و القرارات املنفذة له، و فحص ا
 ."أصحاب األعمال أو من ينوب عنهم  و طلب املستندات و البيانات الالزمة من

العمال املكلفون مبراقبة تنفيذ املنشآت ألحكام هذا القانون ملتزمني حبمل بطاقة تثبت صفة الضبطية إن 
احلق يف دخول مجيع  ء مهام وظائفهمو هلم يف سبيل أداالقضائية إلثبات شخصياهتم و ملنع انتحال الغري هلا، 

أماكن العمل و تفتيشها و فحص الدفاتر و األوراق اليت تثبيت تنفيذ هذا القانون، كما أن من حقهم طلب 
 .(2)املستندات و البيانات اليت يرون أمهيتها 

                                                           
صالح حممد أمحد دياب، الوسيط يف شرح أحكام قانون العمل و التأمينات االجتماعية يف مملكة البحرين،مطبوعة جامعة البحرين،  (1)

 . 52، ص 2006البحرين، 
 . 385 صرأفت د سوقي، املرجع السابق،  (2)
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يزود مفتش  " 4/4ادة يف امل 1996العمل لسنة  من نظام مفتشي 56جاء يف قانون العمل األردين رقم 
إلمارات من قانون ا 122/2 املادة.كما جاء يف "فق النموذج الذي تعتمده الوزارةالعمل ببطاقة خاصة و ذلك و 

يف التشريع  .أما"يةجتماعوزارة العمل و الشؤون االو حيمل مفتش العمل بطاقات تثبيت صفتهم تصدرها هلم  "
بطاقة  عملحيمل مفتش ال ... و" املشار إليه سابقا  يمن نظام العمل السعود 197السعودي فجاء يف املادة 

ها هلم ته تصدر ثبت صفتمن خالل هذه النصوص أن مفتش العمل حيمل بطاقة  يتضح ."من الوزارة تثبت صفته 
 الوزارة املكلفة بتفتيش العمل. 

عمل كذا معايري ال  دولية ومل الما ميكن استخالص مما سبق أن الضمانات القانونية املقررة يف املعايري الع
كذا   وبالتزاماته،  التقيد وهامه مالعربية و كذا التشريعات الوطنية من أهم الضمانات حلماية مفتشي العمل ألداء 

رض لعقوبات إنه يتعفلعمل جعل من نظام تفتيش العمل أكثر فعالية و جدية، و أي حماولة للتعدي على مفتش ا
نه و عل التعامل بياز، و جالحنيئفه باستقاللية و حياد و عدم اخلوف و اصارمة، مما جيعل مفتش العمل يقوم بوظا

 بني أطراف عالقات العمل تسودها الثقة و التعاون.

 .العمل لوظائفه ممارسة مفتش :المبحث الثاني

اهتمت معايري العمل الدولية و العربية بوظائف أجهزة تفتيش العمل كما جاء يف مقدمة الفصل األول من  
(، بشأن تفتيش العمل يف الصناعة و التجارة 81من االتفاقية الدولية رقم ) 3الباب الثاين، حيث حددت املادة 

( املعايري الواردة يف 81ة  الدولية رقم )التوصي ت وردت على سبيل احلصر، و استكملوظائف تفتيش العمل اليت
( اجلزء األول منها لبيان الواجبات الوقائية إلدارات تفتيش العمل، و هي واجبات وظيفية 81االتفاقية الدولية رقم)

يف غاية األمهية، تتمثل يف احلفاظ على سالمة العمال أثناء القيام بعملهم، بينما اجلزء الثاين من هذه التوصية 
من  6ت فيه موضوع التعاون بني أصحاب العمل و العمال يف جمال الصحة و السالمة، كما انتهجت املادة عاجل

( 81من االتفاقية الدولية رقم ) 3( بشأن تفتيش العمل يف الزراعة ما جاءت به املادة 129اتفاقية الدولية رقم )
( بشأن تفتيش 133، التوصية الدولية رقم )السالفة الذكر، و جاء استكماال هلذه الوظائف يف جمال الزراعة 

بشأن تفتيش العمل عدد من موادها لبيان وظائف (19)العمل يف الزراعة،كما خصصت االتفاقية العربية رقم
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(، غري أنه 81أجهزة تفتيش العمل، تضمنت اقتباسا لبعض املعايري الدولية اليت أوردهتا االتفاقية الدولية رقم )
 ، و هذا ما سوف نبينه الحقا. (1)عربية يف معاجلة وظائف أجهزة تفتيش العملاختلفت التشريعات ال

ا احلايل تقوم بدور رقايب فقط، و ال تقتصر وظيفتها على ممارسة نإن هيئة تفتيش العمل مل تعد يف وقت 
، و هذا ما حددته املادة الثالثة من  (2)السلطة العقابية، و إمنا تلعب دورا إجيابيا بالغ األمهية يف احلياة العملية

إىل الوظيفية  3/1( بشأن تفتيش العمل يف الصناعة و التجارة السالفة الذكر، إذ أشارت املادة 81االتفاقية رقم )
التقليدية السلبية لتفتيش العمل، و هي كفالة تطبيق األحكام القانونية املتعلقة بشروط العمل و محاية العمال أثناء 

بعملهم، مثل األحكام املتعلقة بشروط العمل و محاية العمال أثناء قيامهم بعملهم، مثل األحكام املتعلقة  قيامهم
.بينما أشارت نفس املادة الفقرة الثانية (3)بتنظيم ساعات العمل و األجور و األحكام املتعلقة بالصحة و السالمة

هي و يب الذي تلعبه هيئة تفتيش العمل يف ممارسة وظيفة التفتيشو الثالثة منها إىل الوظائف اإلجيابية أو الدور اإلجيا
تزود أصحاب العمل و العمال باملعلومات و اإلرشادات الفنية عن أفضل الوسائل لتطبيق األحكام القانونية، و 

 . (4)إبالغ السلطات املختصة بأوجه النقص أو عيوب التطبيق اليت مل تنص عليها األحكام القانونية القائمة

 مهام تفتيش العمل، إذ مل يف( يظهر التطور 81لوظائف اليت جاءت هبا االتفاقية الدولية رقم )استقراء ل
طراف عالقات عل مع أيتفا إجيايبصد املخالفات بل حتول إىل عنصر يعد مفتش العمل مراقبا يقتصر دوره على ر 

وبات بل عن رض العقريق فمل، ليس عن طالعمل هبدف متكينهم من حتقيق تطبيق األحكام املتعلقة بقانون الع
 عمل و العمال(صحاب الل ) أطريق تقدمي املعلومات و النصح و اإلرشاد و تقدمي املساعدة ألطراف عالقة العم

 أوجه النقص أوبملختصة لطة اعلى تطبيق هذه األحكام.كما جاء يف هذه املادة أن يقوم مفتش العمل بإبالغ الس
 عيوب التطبيق. 

ل ما سبق ميكن حتديد وظائف مفتش العمل يف الوظيفة الرقابية املقررة على شروط العمل و من خال 
ظروفه، و على تنظيم وقت العمل، و تنظيم أجور العمال، و الوظيفة الوقائية من خالل النصح و اإلرشاد و 

                                                           
 . 110، 109 ص ص الدول العربية، املرجع السابق يوسف الياس، تفتيش العمل يف (1)
 .  212، املرجع السابق، ص العمليف شرح قانون  يوسف الياس، الوجيز (2)
 السالفة الذكر. ، فتيش العمل يف الصناعة و التجارة( بشأن ت81من االتفاقية الدولية رقم ) 3/1أنظر املادة  (3)
علومات املتقدمي  -بى: "ة علالعمل يف الصناعة و التجار  ( بشأن تفتيش81)ب( و )ج( من االتفاقية رقم ) 3/1تنص املادة  (4)

 .شورة ألصحاب العمل و العمال املعنيني بشأن أكثر وسائل االلتزام باألحكام القانونية فعاليةالتفتيشية و امل
 ".ددحمام القانونية القائمة بشكل عريف السلطة املختصة جبوانب النقص أو التعسف اليت ال تغطيها األحكت -ج
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خالفات القانونية و الوقاية من خماطر العمل، إذ أن وظيفة مفتش العمل ينبغي أال يقتصر دوره على كشف امل
إحالة املخالف إىل اجلزاء، ذلك أن الوظيفة الوقائية ملفتشي العمل أحد املظاهر الذاتية لتفتيش العمل، اليت خيتلف 

. وفقا ملا (1)فيها نشاط التفتيش عن غريه من األنشطة اليت تقوم هبا هيئات و مؤسسات رمسية ألغراض خمتلفة
ني، نتناول يف املطلب األول الوظيفة الرقابية ملفتش العمل، أما املطلب الثاين من سبق قسمنا هذا املبحث إىل مطلب

 .سة الوظيفة الوقائية ملفتش العملهذا املبحث نتناول درا

 لمفتش العمل. الوظيفة الرقابية: المطلب األول

حيث وظفت إّن ظهور أجهزة تفتيش العمل استجابة حلاجة الدولة للتدخل يف تنظيم عالقات العمل، 
الدولة سلطتها يف التشريع إلقرار قوا عد ملزمة تنظم هذه العالقة هبدف محاية الطرف الضعيف فيها و هم 
العمال، و قد اقتضى هذا التدخل أن تؤسس إدارة تناط هبا وظيفة الرقابة على تنفيذ هذه األحكام القانونية، و 

أخذ يتطور ليمتد إىل تنظيم العمل، و هكذا تزايدت  ، غري أن هذا التدخل(2)هكذا وجدت أجهزة تفتيش العمل
الوظائف املناط بأجهزة تفتيش العمل فنمت هياكلها تبعا لذلك، و اليت متثلت يف منو وظائفها التخطيطية و 
التنفيذية يف جماالت محاية العمل و تنظيم االستخدام و تطوير عالقات العمل اجلماعية، و التوسع يف مهامها 

على خمتلف املستويات و يف حتقيق التوافق بني مصاحل أطراف عالقة العمل و املصلحة االجتماعية  االستشارية
 .(3)العليا

يعد الدور الرقايب ألجهزة تفتيش العمل من املظاهر اليت ختتلف عن األدوار املوكلة للهيئات و األجهزة 
الرمسية للدولة، و تظهر خصوصية هذا اجلهاز يف ضمان حتقيق أحسن مستويات االلتزام باألحكام القانونية، 

قابة، ذلك أن فعالية أي جهاز بغض فكان من الضروري متتع هذا اجلهاز بصالحيات من أجل القيام هبذه الر 
النظر عن  طبيعته البد أن تكون له صالحيات حىت يتمكن من أداء بوظائفه، كما اهتم القانون من ناحية أخرى 
بذكر الوسائل اليت يتمتع هبا هذا اجلهاز للقيام بوظائفه و حتقيق األهداف املنوطة به، وهذا ما نص به القانون رقم 

                                                           
 . 95 – 85لسابق، ص املرجع اعلي فيصل علي،  (1)
 .48يوسف الياس، إدارات العمل يف الدول العربية، املرجع السابق، ص(2)
 . 49، 48 ص ، صاملرجع نفس(3)
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تشيه العمل على أهم هذه الوسائل اليت يتمتع هبا هذا اجلهاز من أجل متكينه بالقيام باملهام و املتعلق مبف 90-03
 ، ذلك ما سوف نبينه الحقا.  (1)الصالحيات املخولة له

إّن الوظيفة الرقابية اليت ميارسها جهاز تفتيش العمل ) مفتشيه العمل ( من أهم الوظائف اليت جتعل  
املخالفات و التقليل من حوادث العمل، حيث يعترب هذا الدور الرقايب ذو طبيعة  أصحاب العمل ال يرتكبون

. و للتفصيل أكثر يف الوظيفة الرقابية ملفتشي (2)اجيابية يساهم بفعالية يف بولوغ اهلدف من إصدار التشريعات
شيه العمل على شروط و العمل حاولنا تقسيم هذا املطلب إىل ثالثة فروع حيث نتناول يف الفرع األول رقابة مفت

ظروف العمل، أما الفرع الثاين نتناول فيه رقابة مفتشية العمل على تنظيم وقت العمل، أما رقابة مفتشية العمل 
 .على تنظيم أجور العمال نتناوله يف الفرع الثالث من هذا املطلب 

 .شروط و ظروف العملتنظيم ىالعمل عل رقابة مفتش:الفرع األول

( بشأن تفتيش العمل يف الصناعة و التجارة السالفة 81هذه الوظيفة االتفاقية الدولية رقم )تطرقت إىل 
 " 2/1مهامهم، يظهر ذلك يف املادة الذكر و جعلتها الوظيفة األوىل اليت يقوم هبا مفتشي العمل يف إطار أداء 

اط فيها مبفتشي العمل تنفيذا ينطبق نظام تفتيش العمل يف األماكن الصناعية على كل أماكن العمل اليت ين
. نفس األحكام وردت يف االتفاقية "اية العمال أثناء قيامهم بالعمل ألحكام القانونية املتعلقة بظروف العمل و مح

ضمان إنفاذ األحكام  "السالفة الذكر   6ذلك يف املادة ( بشأن تفتيش العمل يف الزراعة و 129الدولية رقم )
يستفاد من خالل هذين النصني أن  ."امهم بعملهم...وف العمل و محاية العمال أثناء قيالقانونية املتعلقة بظر 

املعايري الدولية جعلت رقابة مفتش العمل شروط و ظروف العمل من بني الوظائف األساسية و األوىل اليت تقوم 
جعلت هذه  ، إضافة إىل ذلك(3)من االتفاقية العربية 22مفتشية العمل برقابتها. نفس الوظيفة أشارت إليها املادة 

دق عليها ااملادة من بني الوظائف اليت يقوم هبا مفتش العمل مراقبة تطبيق اتفاقيات العمل العربية و الدولية املص
من قبل دولته، إال أنه ما جتدر اإلشارة إليه أن معظم القوانني العربية مل جتعل هذه املراقبة من بني الوظائف اليت 

 ش العمل. يقوم هبا مفت
                                                           

 . 117دي العريب، املرجع السابق، ص بن دي(1)
 نفس املرجع.(2)
( على: "يقوم مفتش العمل مبراقبة تطبيق التشريعات ذات العالقة، كما يف دلك القوانني 19من االتفاقية الدولية رقم ) 22املادة  تنص (3)

و النظم و اللوائح و القرارات الصادرة مبوجبها، و اتفاقيات العمل العربية و الدولية، املصدق عليها من قبل دولته و اتفاقيات العمل 
 اجلماعية". 
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تتعدد اآلليات القانونية اليت تتوىل وضع تنظيم شروط العمل و ظروفه، فتحديد ذلك يناط بصفة  أساسية 
بالسلطة التشريعية، فكل دولة تقوم بتنظيم شروط و ظروف العمل من خالل التشريع أو القانون العادي و هو 

عية و اليت يقصد هبا القرارات التنظيمية و اللوائح املصدر األساسي لقوانني العمل، أو من خالل التشريعات الفر 
 .(1)اليت تصدرها السلطة التنفيذية تنفيذا لقانون العمل

إن هتيئة ظروف العمل تعّرف بأهنا عبارة عن عملية تتضمن جمموعة من اإلجراءات ، هتتم بدراسة الظروف 
إزالة كل ما يتسبب باحلوادث و األمراض السائدة يف أماكن العمل، من خالل القيام بربامج متخصصة من أجل 

بعملهم، و العمل على توفري سبل احلماية من أجل تفادي هذه  ماملهنية اليت ميكن أن تصيب العمال أثناء قيامه
، أي توفري الظروف املالئمة اليت تساهم (2)املخاطر، و أثارها السلبية على صحة و سالمة العمال يف أماكن العمل

، هلذا منحت الدولة أمهية بالغة ملسألة شروط و ظروف العمل، حيث أحاطتها بالرعاية (3)الدافعية للعمليف زيادة 
من خالل النصوص الواردة  يف قانون العمل، و اليت خصت بتوفري الصحة و السالمة يف مكان العمل و التحقيق 

 .(4)من مطابقتها للمعايري املنصوص عليها و املطالبة بتحسينها

و وطة العمل على شر مفتشي  قابةر فة التشريع اجلزائري و كذا التشريعات املقارنة نصوصا تعاجل فيها وظي أورد
ية فتشاملتعلق مب 03-90نون القا ظروف العمل، فنجد املشرع اجلزائري عاجلها يف نص املادة الثانية فقرة أوىل من

دية و ات العمل الفر ة بعالقملتعلقايعية و التنظيمية مراقبة تطبيق األحكام التشر  "العمل السالف الذكر ، إذ تنص 
 . "ل و الوقاية الصحية و أمن العمالاجلماعية و ظروف العم

املشرع اجلزائري وسع من وظيفة مفتش العمل لتستوعب  أن،املشار إليها أعالهمن خالل نص املادة  يتضح
مجيع األحكام القانونية و التنظيمية املتعلقة بعالقات العمل و ظروف العمل و محاية العمال. أما التشريعات 

مراقبة تنفيذ أحكام قانون العمل على وجه  "أ اليت تقضي:/167د يف نص املادة املقارنة منها التشريع اإلمارايت جن
سليم و خاصة ما يتعلق بشروط العمل و األجور و وقاية العّمال و محايتهم أثناء قيامهم بالعمل و ما يتصل 

                                                           
 .85علي فيصل علي، املرجع سابق، ص  (1)
، ص 2009، الطبعة الثانية، دار وائل للنشر و التوزيع، عمان، «بعد اسرتاجتي» عمر وصفي عقيلي، إدارة املوارد البشرية املعاصرة  (2)

569 . 
 . 56، ص 1979العاملة، دار النهضة، بريوت،  ىأمحد صقر عاشور، إدارة القو  (3)
رسالة  -جيجل -أداء  التمريض باملؤسسة اإلستشفائية العمومية حممد الصديق بن حيي ىحتليل أثر هتيئة ظروف العمل عل، سلمى حلمر (4)

 . 35ص  2013 -2012ماجيسرت يف تسري املوارد البشرية جامعة قسنطينة، اجلزائر
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اليت  110/1 يف نص املادة . أما التشريع الفلسطيين"تهم و استخدام األحداث و النساء بصّحة العمال و سالم
ف العمل بكافة الوسائل املشروعة مبا يف متابعة تطبيق تشريعات العمل خاصة ما يتعلق بشروط و ظرو  "تنص: 

لسنة  56دين رقم أ من نظام مفتشي العمل األر /3املادة كما نصت   ."ذلك استقبال الشكاوي و البالغات 
اية العمال أثناء قيامهم بعملهم التحقيق من تطبيق األحكام القانونية املتعلقة بظروف العمل و مح"على:  1996

من خالل منحها مفتش من مدونة الشغل  532/1ة نص املادشرع املغريب من خالل ونفس الشييء أقره امل ."
 . عية و التنظيمية املتعلقة بالشغلالسهر على تطبيق األحكام التشريالعمل صالحية 

وط و ظروف قابة شر ر ظيفة يستفاد من خالل هذه النصوص الواردة يف التشريعات العربية املقارنة أن و  
ب على مفتش ، حيث جيجلهازاهاز تفتيش العمل ،إذ يوحي بالدور اإلجيايب الذي يلعبه هذا العمل موكلة إىل ج

نون ، كما أن القاملشروعةئل ااسلقة بظروف العمل بكافة الو العمل  املراقبة و السهر على تنفيذ األحكام املتع
على ميدان   يقتصرعةو المفتشية العمل هلا صالحيات واس اجلزائري يعتمد على نظام التفتيش العام، أي أن

 2ادة جاء يف نص امل هذا ما العملمعني، كما مسح ملفتش العمل مراقبة مدى احرتام التشريع و التنظيم املتعاقني ب
 املشار إليها أعاله. 03-90من القانون 

ل اجلماعية تعترب أيضا مصدر لشروط و نظامها الداخلي، و اتفاقيات العم إن اللوائح الداخلية للمؤسسات
و ظروف العمل فهي تلك القواعد اليت يضعها صاحب العمل، فقد تعترب مكملة للتشريع الوطين، إذ ميكن ملفتش 

، و يف حالة املخالفة (1)العمل اختاذها كوسيلة ملراقبة مدى تنفيذ صاحب العمل هلذه الشروط و ظروف العمل
خذ اإلجراءات الالزمة اليت منحها إياه القانون ملمارسة سلطاته إما بالنصح و فعلى مفتش العمل حينئذ أن يت

 و هذا ما نتعرف إليه بالتفصيل الحقا.  ،(2)اإلرشاد، أو حترير حماضر املخالفة أو توجيه اإلنذارات

ما جتدر اإلشارة إليه أنّه يشتمل تنظيم شروط و ظروف العمل على جمموعة من النصوص القانونية و   
و  ،التنظيمية هتدف كلها إىل محاية العامل بتحديد أوقات عمله و تسطري قوا عد النظافة و األمن يف بيئة العمل

ها نصوص أخرى كالنظام الداخلي و جاءت هذه القواعد ضمن القانون أو مبوجب نصوص تنظيميه، و قد تتضمن
االتفاقيات اجلماعية ، و قد جاءت أساسا حلماية العّمال من التعسفات اخلطرية اليت  أجنّرت عن التطور السريع 

                                                           
 .87 صسابق، ال، املرجع علي علي فيصل (1)
إليه أن املشرع اجلزائري مل ينص على صالحية مفتس العمل يف مراقبة مدى تطبيق األنظمة .ما جتدر اإلشارة 88نفس املرجع، ص(2)

 الداخلية.
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، فضال عن ذلك أّن الرقابة على شروط و ظروف العمل تستوجب مسائل تفصيلية (1)لالقتصاد الصناعي الرأمسايل
ساعات العمل أو تنظيم وقت العمل و األجور و الصحة و السالمة املهنية و هذا ما تدخل يف األحكام اخلاصة ب

 نتطرق إليه الحقا.

 .العمل على تنظيم وقت العمل رقابة مفتش: الفرع الثاني

حتّدد مّدة العمل أو حجم الساعي للعمل وفقا للمعايري الدولية و التشريعات الوطنية، إذ هذه املعايري حتّدد 
ال ميكن للعامل أو لصاحب العمل  ،حيثاليومي، و األسبوعي و الساعات اإلضافية حتديد آمرا وقت العمل

خمالفة أحكام الواردة يف تلك القوانني، فهي ملزمة لكال الطرفني. تعترب مسألة تنظيم وقت العمل من املسائل اليت 
مة و اجلزائر بصفة خاصة، فبعد أن  أخذت تطورا من خالل التحوالت االقتصادية اليت شاهدهتا العامل بصفة عا

ساعة يف اليوم من شأنه إحداث إرهاق كبري لدى العامل و كذا  12كان احلجم الساعي طويال، وصل إىل 
 .(2)ختفيض من هذا احلجم الساعي ملقتضيات صحة و أمن العّمال داث أمراض مهنية، فقد دفع ذلك إىلإح

ديد املدة القانونية حتيتضمن  75/30صدر مبوجب األمر يف اجلزائر فإن أول قانون منظم لوقت العمل 
و عة سا 44سبوعي ب عمل األة للنونيحتّدد املدة القا":ملادة األوىل من هذا األمر علىللعمل األسبوعي إذ تنص ا

اكية ؤسسات االشرت ية و امللعموماو املؤسسات و اهليئات  ،ذلك يف املصاحل العمومية للّدولة و اجلماعات احمللية
 خلاصة. ؤسسات ا املو الشركات التعاونية و كذلك يف ،ذات الطابع االقتصادي و االجتماعي أو الثقايف

تسري هذه األحكام كذلك على مجيع النشاطات املهنية يف الزراعة مبا يف ذلك مصاحل القطاع الفالحي و  
ال عن جم مال األرض اخلاضعني لنص خاص خارجلتقليدية. و تبقي مّدة العمل اخلاصة بعمؤسسات الصناعة ا

الذي  1981أبقي املشرع اجلزائري على نفس احلجم الساعي لوقت العمل إىل غاية سنة .(3)تطبيق هذا األمر
األسبوعي أحدث تغيري بالنسبة لبعض مناصب العمل اليت حتدث إرهاقا شديدا للعامل، إذ قلص وقت العمل 

هلذه املناصب إىل ستة ساعات على األكثر، و إىل عشر ساعات هذا كحّد أقصى هذا ما تضمنه قانون رقم 

                                                           
 .170ذيب عبد السالم، املرجع السابق، ص (1)

(2)Michel Miné et autres, le droit social international et Européen en pratique, édition 
d’organisation, Paris, 2010,p63.  

 ، السالف الذكر.ملدة القانونية للعمل األسبوعي، يتضمن حتديد ا30-57أمر رقم  (3)
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حيث جاء فيه تنظيم وقت العمل بتحديد كيفيات تنظيم ساعات العمل اليومية طوال األسبوع، كما  81/03
 . (1)م الدواماعتمد املشرع اجلزائري يف ظل هذا األمر أول نص قانوين ينص على نظا

 ،ها نظام الرأمسايل و هو نظام اقتصاد السوقيا اجلزائر و تبنهتصادية اليت شهدأما يف ظل التحوالت االقت
يف نص املادة الثانية منه إذ جاء  97/03فقد غري املشرع اجلزائري من مدة وقت العمل و ذلك يف ظل األمر 

بأربعني ساعة يف ظروف العمل العادية توزع هذه املدة على مخسة حتدد املدة القانونية األسبوعية للعمل : "على
 .(2)"( أيام على األقل05)

عية بأربع ساعات مقارنة يالحظ من خالل نص املادة أن املشرع اجلزائري قد خفض املدة القانونية األسبو 
أكثر من أربعني ساعة يف السالف الذكر، إذ أّنه استثناءا ميكن للعامل أن يعمل  81/03به األمر رقم مبا جاء

األسبوع يف الظروف غري العادية، باستعمال الساعات اإلضافية هذا كمبدأ عام، إال أنه بالرجوع إىل نص املادة 
الرابعة من نفس األمر فقد جاءت باالستثناء إذ ختّفض املدة القانونية األسبوعية للعمل بالنسبة للعمال الذين 

اجلسدي و العصيب و خطرية، و ترفع بالنسبة للعمال الذين ميارسون أنشطة يف يشتغلون أعمال شديدة اإلرهاق 
بعض املناصب املتميزة بفرتات توقف عن النشاط كأن يكون النشاط مرتبط باملواسم، إاّل أنّه ترك املشرع حتديد 

اجلماعية.أما بالنسبة املّدة القانونية األسبوعية برفعها و حتفيظها و حتديد املناصب لالتفاقيات و االتفاقيات 

                                                           
 24مؤرخة يف  8، عدد ر ، حيدد املدة القانونية للعمل، ج1981فرباير سنة  21مؤرخ يف  03-81تنص املادة األوىل من قانون رقم  (1)

كما يضيف هذا القانون أن "اليومية و األسبوعية للعمل. حتديد األحكام املتعلقة باملدة يهدف هذا القانون اىلى:"عل 1981فرباير سنة 
 املدة القانونية للعمل الوقت الذي يكون فيه العامل حتت تصرف املستخدم، إما يف مكان العمل من أجل القيام مبهامه وهذا ما أشارت إليه

إال  "( ساعة44للعمل بأربع و أربعني ) دد املدة األسبوعية: "حترابعة من نفس القانون علىة التنص املادكما املادة الثانية من هذا القانون.  
و ذلك بالنسبة لألشخاص الذين يشتغلون بأشغال شاقة و  ى( ساعات يف األسبوع كحد أقص6تة )أن هذه املدة ميكن أن تقلص إىل س

 تنطوي على أخطار أو ضغوطات نفسية و هذا ما جاء يف املادة اخلامسة منه.شديدة اإلرهاق البدين، أو الفكري أو العصيب و قليلة النظافة 
و  ل أربع أيام للعملليوم طوااسع ساعات يف ت - لعمل حسب احدي الكيفيات التالية:جيب أن توزع املدة األسبوعية ل"ة تاسعتنص املادة ال

فاوت توزيع مت - سيوم الساداعات بالنسبة للسأيام للعمل و أربع ل مخسة اساعات يف اليوم طو  مثاين - مثاين ساعات ليوم العمل اخلامس
يها أعاله ميكن ملنصوص علاإحدى الكيفيات  إن املدة األسبوعية املوزعة حسب -. بني أيام العمل مع حد أقصاه عشر ساعات يف اليوم

ة يف اختيار الكيفي و العمالارك ممثلالت يشاحلو يف مجيع ا -.رة و إما حسب نظام احلصة اجملزأةأن تتم إما حسب نظام احلصة املستم
ة مدهتا نصف ساعة حنح إسرتامسسة املستخدمة املؤ  ىاة ضمن الدوام املستمر، يتعني علإذا كان ساعات العمل العادية مؤد -. املالئمة

 "الفعلية للعمل املدة مل بالنسبة لتحديدوسط الدوام، و تعد هذه االسرتاحة وقت ع
يناير سنة  12مؤرخة يف  3، و عدد ر ، حيدد املدة القانونية للعمل ج1997يناير سنة  11مؤرخ يف 03-97من األمر رقم  2 املادة (2)

1997. 
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، و بالرجوع إىل نص املادة (1)لتحديد املدة القانونية األسبوعية للمؤسسات و إدارات العمومية عن طريق التنظيم
تؤدى ساعات العمل خالل األسبوع حسب نظام الدوام  "اليت تقضي 97/59وم التنفيذي رقم الثانية من املرس

 . (2)"ظروف العمل العادية املستمر و توزع على مخسة أيام عمل يف 

حيدد تنظيم ساعات العمل من يوم  2009يوليو سنة  22مؤرخ يف  09/244جاء املرسوم التنفيذي رقم 
األحد إىل يوم اخلميس، فصباحا من الساعة الثامنة إىل منتصف النهار أما الفرتة املسائية فيبدأ وقت العمل من 

ختصص ساعة واحدة لالسرتاحة بني منتصف النهار و الواحدة زوال،ا إاّل الواحدة زواال إىل الرابعة و النصف، إذ 
أن  املشرع اجلزائري مل حيدد نفس تنظيم وقت العمل يف مجيع واليات الوطن، حيث أّن تنظيم ساعات العمل يف 

أم الفرتة  واليات اجلنوب كإليزي و تندوف و غريها يبدأ وقت العمل من الساعة السابعة إىل الساعة الثانية عشر
املسائية تبدأ وقت العمل من الساعة الثانية عشر و النصف إىل الثالثة زواال، و حتّدد فرتة االسرتاحة بنصف 

ة حسب الدوام املستمر يتعني على صاحب العمل ) املستخدم ( يو إذا كانت ساعات العمل مؤد.(3)ساعة
 نصف ساعة منها كوقت عمل لتحديد مدة و تعترب ،ختصيص وقت االسرتاحة ساعة واحدة ال ميكن جتاوزها

 .(4)( ساعة12العمل الفعلي، و ال ميكن أن يتجاوز هذا العمل الفعلي يف اليوم اثنيت عشر )

إذا كان املبدأ يف تنظيم وقت العمل هو النظام أو الدوام املستمر من الساعة الثامنة صباحا إىل الساعة 
دة لالسرتاحة كما أشرنا سابقا، إال أنّه ميكن العمل بغري هذه الرابعة و النصف زواال مع ختصيص ساعة واح

األوقات هذا ما يعرف بالعمل الليلي، غري أّن العمل به تقتضي شروط و قوا عد حددها القانون، هذا ما جاء به 
ينفذ املتعلق بعالقات العمل، حيث يعترب العمل الليلي هو العمل الذي  11-90املشرع اجلزائري يف ظل القانون 

بني الساعة التاسعة ليال و الساعة اخلامسة صباحا، و ترك املشرع اجلزائري حتديد شروطه و قوا عده و احلقوق 
                                                           

 .املتضمن حتديد مدة العمل، السالف الذكر 03-97 األمرن م 4أنظر املادة  (1)
حيدد تنظيم ساعات العمل، و توزيعها يف قطاع املؤسسات ، 1997مؤرخ يف مارس سنة  59 – 97من املرسوم التنفيذي رقم  2املادة  (2)

 24،املؤرخ يف 226- 07، معدل و متمم باملرسوم التنفيذيرقم 1997مارس سنة  12مؤرخة يف  13، عدد ر و اإلدارات العمومية، ج
 .2009يوليو سنة  22املؤرخ يف  0244 – 09، و املرسوم التنفيذي رقم 2007يوليو سنة 

 9مؤرخ يف  59 – 97، يعدل املرسوم التنفيذي رقم 2009يوليو سنة  22مؤرخ يف  244-09من املرسوم التنفيذي رقم  3املادة  (3)
يوليو  26مؤرخة يف  44عدد  ر الذي حيدد تنظيم ساعات العمل و توزيعها يف قطاع املؤسسات و اإلدارات العمومية، ج 1997مارس 

 .2009سنة 
إذا كانت سعات العمل مؤداة ى: "انونية للعمل السالف الذكر علاملتعلق بتحديد املدة الق 03 – 97من األمر رقم  6تنص املادة (4)

املستخدم ختصص وقت لالسرتاحة ال ميكن أن يتجاوز ساعة واحدة و تعترب نصف ساعة منها   ىب نظام الدوام املستمر، يتعني علحس
 ".قت عمل لتحديد مدة العمل الفعليكو 
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سنة  19. و ال ميكن للعمال الذين تقل أعمارهم سن (1)املرتتبة عنه عن طريق االتفاقات و االتفاقيات اجلماعية
كن ملفتش العمل املختص إقليميا منح ترخيص للمستخدم أن غري أنّه مي (2)سواء كانوا نساء أو رجال العمل ليال

من  29يشغل نساء يف أعمال ليلية إذا اقتضت طبيعة النشاط، و هذا ما نص عليه املشرع اجلزائري يف نص املادة 
كما جيوز للمستخدم إذا اقتضت الضرورة كاستثناء أن يطلب من أي عامل أداء    (3)املشار إليه 11-90قانون 

% من املدة القانونية 20إضافية زيادة على املدة القانونية للعمل اليت أشرنا إليها سابقا، أن ال تتعدى  ساعات
د إذا نص عليها القانون صراحة أو ضمن الشروط احملددة يف االتفاقات و ميكن أن يتجاوز هذا احل غري أنه

% 50يف الزيادة يف األجر اليت ال تقل عن االتفاقيات اجلماعية، و حيق للعامل الذي أدى ساعات إضافية احلق 
 من األجر 

يظهر دور مفتش العمل يف مراقبة تنظم العمل بالرقابة على أّن ساعات العمل الفعلية  .(4)العادي للساعة
اليت يعملها العامل ال تتجاوز احلد املسموح به قانونا، و كذا ما أقرته االتفاقات و االتفاقيات اجلماعية، و أن 

مفتش العمل بأن املستخدم ال  العامل حيصل على االسرتاحة اليت يقرها القانون و هي ساعة واحدة، كما يتحقق
يشغل النساء و األطفال يف أعمال ليلية، إاّل إذا رخص مفتش العمل به عندما تربر ذلك طبيعة النشاط 

ا يتعلق بالعمل اإلضايف، حيث يلتزم مفتش العمل برقابة تنظيم مكذلك األمر في  ، ت منصب العملوخصوصيا

                                                           
يعترب كل عمل ينفذ بني الساعة التاسعة ليال و ى: "املتعلق بعالقات السالف الذكر عل 11 – 90من القانون رقم  27املادة  تنص(1)

 الساعة اخلامسة صباحا عمال ليليا
 ".ماعيةتفاقيات أو االتفاقيات اجلوا عيد و شروط العمل الليل واحلقوق املرتتبة به عن طريق االمحتدد 

م عن تسع عشر سنة يف أي عمل ال جيوز تشغيل العمال من كال اجلنسني الذين يقل عمرهى: "من نفس القانون عل 82نص املادة ت(2)
 ."ليلي

غري أنه جيوز ملفتش تشغيل العامالت يف أعمال ليلية  " مينع املستخدم من ىعل أعاله املشار إليه 11-90من القانون  29تنص املادة  (3)
 .5أنظر امللحق رقم مينح رخصا خاصة عندما تربر ذلك طبيعة النشاط و خصوصيات منصب العمل ".العمل املختص إقليميا أن 

 يوليو 10مؤرخة يف  43، ج، عدد 1996مؤرخ يف جويلية  21-96معدلة و متممة باألمر رقم  11-90من قانون  31تنص املادة  (4)
أن ساعات اإلضافية استجابة لضرورة مطلقة يف اخلدمة، كما جيب ال "جيب أن يكون اللجوء إىلى: منه عل 5و ذلك يف املادة  1996

املدة القانونية  ىعامل أداء ساعات إضافية زيادة علو يف هذه احلالة جيوز للمستخدم أن يطلب من أي يكون اللجوء طابعا استثنائيا.
 أعاله. 26% من املدة القانونية املذكورة مع مراعاة أحكام املادة 20للعمل، دون أن تتعدى 

دة يف راحة أدناه و ضمن الشروط احملدصمن هذه املادة يف احلاالت املذكورة  2غري أنه جيوز خمالفة احلدود املنصوص عليها يف الفقرة 
ال هناء األشغإ -ث.حلوادامجة عن اح األضرار النإصالالوقاية من احلوادث الوشيكة الوقوع أو  - ات و االتفاقيات اجلماعية و هي: االتفاقي

لزاما مفتش العمل إو يعلم  لو العماليستشار وجوبا يف مثل هذه احلاالت ممث -ب توقفها حبكم طبيعتها يف أضرار.اليت ميكن أن يتسب
 ".املختص إقليميا
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ون، و مل تتجاوز احلد املسموح به، و أّن العامل قد تقاضى أجره وقت الساعات اإلضافية مبا يتفق به مع القان
 % من األجر العادي للساعة.50على الساعات اإلضافية من خالل الزيادة اليت ال تقل عن 

 .تنظيم األجور ىرقابة مفتش العمل عل: الفرع الثالث

قوق األساسية للعامل و احلو هو حق من  ،(1)لة اجلوهرية اليت يرتكز عليها قانون العملأيعترب األجر املس
ا تكمن أمهيته يف هذ ىو عل ،(3)كما يعترب األجر املصدر األساسي لألفراد  ،(2)من أهم التزامات صاحب العمل

 لذلك جيب ضمان حد ادىن ،ضمان حياة كرمية للفرد و اجملتمعأنه وسيلة إلشباع احلاجيات الفردية و من مت 
 . تهجانب محاي لألجور إىل

ذلك يف نص  (4)تناولت املواثيق الدولية و االتفاقيات العمل الدولية موضوع األجر، منها امليثاق اإلفريقي 
مقابل أجر متكافئ مع عمل حق العمل مكفول يف ظل ظروف متكافئة و مرضية ضي أن: "قت اليت 15املادة 

ن عن تضمن الدول للعمال أجرا عادال أ إىل دعى 1997ريب حلقوق اإلنسان لعام أما امليثاق الع". متكافئ
 يف 2004ة كما أورد امليثاق العريب حلقوق  اإلنسان سن  (5)منه 32العمل الذين يقومون به هذا ما جاء يف املادة 

أجر  ىمل عادلة و مرضية تؤمن احلصول عللكل عامل احلق يف التمتع بشروط ع"اليت تنص  34/2املادة 
، و تكفل حتديد ساعات العمل و الراحة و اإلجازات تهساسية له و ألسر طية مطالب احلياة األتغمناسب ل

املدفوعة األجر، و قواعد حفظ الصحة و السالمة املهنية، و محاية النساء و األطفال و األشخاص ذوي 

                                                           
 .272ص  ،املرجع السابق ،ذيب عبد السالم (1)
 . 143ص  ،املرجع السابق ،القات العمل يف التشريع اجلزائريأمحية سليمان، التنظيم القانوين لع (2)
رسالة  ماجستري ،أداء العاملني يف شركات و مؤسسات القطاع العام الصناعي يف سوريا ىأنظمة األجور و أثرها عل ،ب ناصرسومر أدي (3)

 . 13ص ،2004 ،2003 ،سوريا ،جامعة تشرين ،يف إدارة األعمال
 1981انجو 27 كينيا, يبيف نريو  18دورة من قبل جملس الرؤساء األفارقة بامليثاق اإلفريقي حلقوق اإلنسان و الشعوب متت إجارته (4)

 .4/2/1987مؤرخة يف  6، ج ر عدد 23/2/1987، صادقت عليه اجلزائر يف 21/10/1986،دخل حيز التنفيذ يف 
ملؤرخ يف ا 5427 لعربية رقمجملس جامعة الدول ا من امليثاق العريب حلقوق اإلنسان الذي اعتمد و نشر مبوجب قرار 32تنص املادة  (5)

جور عن األعمال املتساوية تضمن الدولة للمواطنني تكافؤ الفرص يف العمل و األجر العادل و املساواة يف األى: "عل 1997سبتمرب 
 ة."القيم
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يالحظ من خالل هذه املواثيق أهنا تضمنت حق العامل باألجر مقابل العمل الذي (1)".اإلعاقات أثناء العمل
 وم به و هذا األجر جيب أن يكون مساويا و عادال عن األعمال اليت يقوم هبا. يق

( بشأن 26جاءت منظمة العمل الدولية اتفاقيات و توصيات بشأن األجر منها االتفاقية الدولية رقم ) 
االتفاقية ، حيث جاء فيها بأن تتعهد الدول املصادقة على 1928سنة طرائق حتديد املستويات الدنيا لألجور ل

و أن يشرتك العمال و (2)جور العمال العاملني يف الصناعة والتجارةيم طرق لتحديد مستويات األدىن ألبأن تق
ح  التشريعية، كما جيوز هلم أن أصحاب العمل يف تنفيذ هذه الطرق بالقدر الذي تنص عليه القوانني و اللوائ

 . (3)يص من السلطة املختصةترخمبوجب ختفيض هذا احلد األدىن لألجر على فقوا تي

و  ،املستوي الوطين من أجل ضمان احرتام احلد األدىن لألجور ىص االتفاقية نظام الرقابة علنكما كرست 
جر أقل من احلد األدىن خالل مدة زمنية معينة تقرر أىجر يف حالة ما إذا حتصل علالعامل اسرتجاع باقي األ ىعل
الدول املصادقة علي هذه  االتفاقية أن تقدم تقريرا سنويا حيدد قائمة  ى التشريعات الوطنية، كما جيب عليف

بشأن  (30)جاءت التوصية رقم .(4)الصناعات اليت حتدد من شأهنا احلد األدىن من األجر ملكتب العمل الدويل
صة الدول أن تتخذ تدابري خا ىحيث نصت بأن عل ،1928لألجور سنة  لية لوضع احلدود الدنيا آتطبيق 

إلطالع أصحاب رتتيبات ابري تشملو هذه التد ،د األدىن لألجر محاية للعمالضمان عدم دفع أجور تقل عن احلل
تقرير عقوبات يف حالة ، كما تشمل معدالت املدفوعة فعالللة رمسية مراقبو ، املعدالت املقررة ىعلل و العمال العم

فعال من أن األجور تعني عدد كاف من املفتشني إلجراء التحقيقات للتأكد ، و  خمالفة هذه احلدود األدىن لألجر
لتمكينهم من تأدية هذا املهام ميكن ملفتش العمل أن يطلب من أصحاب و  ،د األدىنحة فعال للبقاملدفوعة مطا

 .(5)العمل أن يزودهم بسجالت و دفاتر أجور العمال

                                                           
، دخل حيز 2004املؤرخ يف مارس  6405، مبوجب قرار جملس جامعة الدول العربية رقم 121العريب حلقوق اإلنسان الدورة  امليثاق (1)

 .19/2/2006مؤرخة يف  8، ج ر عدد 11/2/2006، صادقت عليه اجلزائر يف 15/3/2008التنفيذ يف 
 ماي، 30ئق حتديد املستويات الدنيا لألجور، املنعقدة جبنيف، يف بشأن طرا(  26رقم )  الدولية من االتفاقية أنظر املادة األوىل (2)

 .1930جوان  14، دخلت حيز النفاذ يف 1928
 من نفس االتفاقية. 3، 2أنظر املواد (3)
 . قيةاالتفا نفس من 4أنظر املادة  (4)
لسنة  ماي 30لدنيا لألجور، املنعقدة جبنيف، يف بشأن تطبيق آلية لوضع احلدود ا ( 30أنظر البند الرابع من التوصية الدولية رقم )  (5)

1928 . 
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ه االتفاقية حلماية مجيع جاءت هذ،(1)(131رقم ) إتفاقية 1970إعتمدت منظمة العمل الدوليىة سنة 
دىن لألجر يغطي مجيع العمال بوضع نظام لتحديد احلد األ هاعلي ةصادقاملعهد كل الدول ت، من خالل  األجراء

و يتم التحديد من طرف السلطة املختصة باالتفاق أو التشاور مع التنظيمات النقابية  ،اء ذلك محاية هلمر األج
تطبيقها  ىصادقت عليها أن تقدم تقرير عن مد، كما ألزمت هذه االتفاقية كل دولة العمل للعمال و أصحاب

ء اليت مل رال األجة من العمامن دستور من منظمة العمل الدولية، أي الفئ 22هلذه االتفاقية مبقتضي املادة 
( املشار  131تغطيهم هذه املادة مع ذكر عدم تغطيتهم وهذا ما جاء يف املادة األوىل من هذه االتفاقية رقم ) 

ن و ال جيوز ختفيضها، يكون لألجور الدنيا قوة القانو "الثانية من نفس االتفاقية على:  إليها أعاله. جاء يف املادة
و ، نائية أو غري اجلنائية املناسبةالشخص أو األشخاص املعنيني للعقوبات اجل عدم تطبيقها تعرض ىو يرتتب عل

 ".م متاما حرية املفاوضة اجلماعيةمن هذه املادة حترت  مع مراعاة أحكام الفقرة األوىل

ؤخذ بعني االعتبار لتحديده يت( العناصر الت131الدولية رقم )لتحديد احلد األدىن لألجر جاءت االتفاقية 
االجتماعي، العوامل االحتياجات العمال و عائلتهم مع مراعاة املستوي العام لألجور يف البلد و إعانات الضمان 

ضرورة اختاذ التدابري  ىنصت االتفاقية عل،  (2)اإلنتاجية ىطلبات التنمية االقتصادية و مستو منها مت، االقتصادية
تفتيش كاف تعززه التدابري األخرى لضمان التطبيق الفعال لكل األحكام القانونية املتعلقة  زمة مثل قيام نظامالال

ن الدولة إب أن يتمتع هبا العمال، و عليه ف.إن احلد األدىن لألجور من بني احلقوق اليت جي(3)باحلد األدىن لألجر
خالل القوانني و اللوائح التنظيمية و  ملتزمة حبماية تلك احلقوق من خالل تضمينها يف تشريعاهتا الداخلية من

 . (4)مراقبتها من خالل املمارسة اليومية

، حيث اهتمت (5)باعتبار األجر أهم احلقوق األساسية للعامل األمر الذي جيعله حيضى حبماية قانونية
خمتلف التشريعات العمالية هبذه احلماية و هذا ما سنوضحه الحقا، و كذا  منظمة العمل الدولية حيث أصدرت 

                                                           
، 1970جوان  3نعقدة جبنيف، يف ، املبشأن حتديد احلد األدىن لألجور مع إشارة خاصة للدول النامية ( 131رقم )  الدولية االتفاقية (1)

 .  1972أفريل  29بدأ النفاذ هبا يف 
 . االتفاقيةمن نفس  3أنظر املادة  (2)
 . ( السالفة الذكر131الدولية ) تفاقيةمن اإل 5أنظر املادة (3)
، ص 2010طهري عبد الرحيم، احلق يف العمل بني املواثيق الدولية و التشريع اجلزائري، رسالة ماجستري يف القانون العام، جامعة تلمسان ( 4)

12 . 
، 2013، 2012سالمي أمال، عقد العمل احملدد املدة يف ظل اإلصالحات االقتصادية باجلزائر، رسالة ماجستري، جامعة قسنطينة، ( 5)

 . 17ص 
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«  األجور» يعين تعبري"جور و قد نصت املادة األوىل منها على: ألبشأن محاية ا 1949لسنة (95) االتفاقية رقم
ر قيمته نقدا أيا كانت تسميته أو طريقة حسابه، و حتدد يف هذه االتفاقية أي مكافئة أو كسب ميكن أن تقد

أو  هعمل لشخص يستخدمه مقابل عمل أدا قيمته بالرتاضي أو بالقوانني أو اللوائح  الوطنية، و يدفعه صاحب
كما عرفت االتفاقية   .(1)"قد استخدام مكتوب أو غري مكتوبيؤديه أو خدمات قدمها أو يقدمها، مبقتضي ع

كل ما يتقاضاه العامل مقابل :"أنه ىاألجر عل 1983محاية األجور لسنة بشأن حتديد و  (15)العربية رقم 
 ى. و علللمادة األوىل اوفق "ت األجرمماتعمله، مبا فيه العالوات و املكافآت و املنح و املزايا و عند ذلك من م

ا العامل مقابل تنفيذ عمله يف ف لألجر، فيعترب األجر املدفوعات اليت يتقاضهيهذا األساس جاءت عدة تعار 
أو هو ذلك املبلغ املايل  (2)املؤسسة املستخدمة وفقا التفاق بينه و بني صاحب العمل، و ما يفرض تشريع العمل

.و من هذا املنطلق ميكن القول أنه ال (3)الذي يدفعه  صاحب العامل مقابل تنفيذ  عمله يف إطار عقد العمل
 .(4)عقد العمل و عقد اهلبة ) التربع( بني أجر، و ميكن التميز به عقد عمل بدون يوجد

 اضمان الوفاء به و أوجب النص عليه حتديد تمحاية أجر العامل و كفل ىولية علكفلت منظمة العمل الد  
فاق عليه عن احلد تعمل، و بشرط أن ال يقل ما مت اإليف عقود العمل و يكون التحديد بينة و بني صاحب ال

انه جيب  ى( املشار أليها أعاله عل 95قم ) من االتفاقية الدولية ر  5حيث نصت املادة  ،(5)ىن املقرر لألجوراألد
نية أو االتفاقيات غري ذلك يف القوانني أو اللوائح الوط ىاشرة للعامل املعين ما مل ينص علأن يدفع األجر مب

أصحاب العمل تقييد حرية  ىغري ذلك، كما حيضر عل ىحكيم، أو يوافق العامل املعين علرات التر اجلماعية أو ق
األجور أو التنازل عنها إال بالطريقة و املدى الذي يقرره  ى، و ال جيوز احلجز عل(6)العامل يف التصرف يف أجره

                                                           
، صادقت عليها 1952سبتمرب 24، بدأ النفاذ هبا يف 1949( بشأن محاية األجور، املنعقدة جبنيف يف جوان 95الدولية رقم) تفاقيةاإل(1)

 .1962اجلزائر سنة 
، ص 2002إغلمان هبية، تأثريات اخلوصصة يف تسيري املوارد البشرية يف املؤسسة العمومية االقتصادية، رسالة ماجستري، جامعة اجلزائر،  (2)

99 . 
 . 273يب عبد السالم، املرجع السابق ص ذ(3)
عالقات العمل، دراسة مقارنة، رسالة ماجستري يف القانون االجتماعي، جامعة مستغامن، اجلزائر،  ىصة علصو غايل كحلة، أثر اخل (4)

 . 40، ص2010 -2009
مان و آخرون، مفهوم و حقوق العمالة الوافدة املتعاقدة املؤقتة يف دول جملس التعاون الدول اخلليج العربية، يف ضوء التطورات مجال السل (5)

 . 2011، مملكة البحرين، 64ذية، سلسلة الدراسات االقتصادية و االجتماعية عدد التشريعية و التنفي
 . ، السالفة الذكر1949لسنة  ( 95رقم )  الدولية من االتفاقية 6أنظر املادة  (6)
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تكمل اتفاقية  (85)توصية رقم  1949اعتمد مكتب العمل الدويل يف نفس السنة  .(1)القوانني و اللوائح الوطنية
أجور العمال تعويضا طاعات من تقاال يسمح بإجراء أن  لتوصيةأحكام هذه او من  ( ،95رقم )محاية األجور 

عن فقد أو إتالف منتجات أو ممتلكات صاحب العمل، إال إذا ثبت أن اإلتالف يعود للعامل، و جيب قبل 
كما اشرتطت التوصية يرى أهنا ال تربر هذا اإلجراء.   تقرير أي استقطاع منح العامل فرصة لإلدالء باألسباب اليت

عشر يوما عن ستة  ىيث ال تزيد املدة بني فرتة و أخر األقل، حب ىلشهر علدفعتني يف ا ىعلأن تدفع األجور 
األقل  ى. كما جيب أن تدفع مرة كل شهر علبالنسبة للعمال الذين حتتسب أجورهم بالسنة أو اليوم أو األسبوع

أساس اجلنس يربهن ضرورة  ىز يف األجر عليأجورهم شهريا أو سنويا. أن استمرار وجود التمي تسببالنسبة ملن حت
جور عن العمل ة يف األاه الغاية من الضروري ضمان املساو اختاذ تدابري معينة ملواجهة هذه املشكلة، و لبلوغ هذ

بشأن مساواة العمال و العامالت  (100)هذا كفلت هذا احلق االتفاقية الدولية رقم ىو عل ،(2)بالقيمة املتساوية
و التوصية اليت جاءت هبا منظمة العمل الدولية تكمله هلذه (3)1951ن عمل ذي قيمة متساوية لسنة يف األجر ع

 لنفس السنة. (90)االتفاقية و هي توصية رقم 

أنه تساوي األجور بني العمال و  ىب املساواة يف األجر عل/1املادة يف  (100)فت االتفاقية رقم عرّ  
 ىو عل ،د دون متيز بسبب اجلنسر اليت حتدّ معدالت األجو  ىقيامهم بعمل متكافئ باالعتماد علالعامالت عند 
مجيع  ىمتساوية عل ةلعامالت يف األجر عن عمل ذي قيمكفالة تطبيق مبدأ مساواة العمال و ا  ىالدولة العمل عل

االتفاقيات ، أو عن طريق يقرره القانون أو يعرتف به نظام تضمن تطبيق هذا املبدأ عن طريقو أن  ،عاملنيال
 .(4)اجلماعية بني أصحاب العمل و العمال

خطوطا عريضة ملبدأ املساواة يف األجر بني الرجال و النساء، أمهها ضرورة  (100) وضعت االتفاقية رقم
وضع قواعد موضوعية لتقومي الوظائف أو مناصب العمل و ذلك وفق معايري مدروسة بدقة مسبقا أو ما يعرف 

 . (5)بتصنيف الوظائف

                                                           
 . ، السالفة الذكر1949( لسنة 95الدولية رقم ) االتفاقيةمن 10أنظر املادة  (1)
 .147السابق، ص طهري عبد الرحيم، املرجع ( 2)
 .70، ص 2007مكتب العمل الدويل، منظمة العمل الدولية، تقرير املساواة يف العمل، مواجهة التحديات، ( 3)
( بشأن مساواة العمال و العامالت يف األجر عن عمل ذي قيمة متساوية، املنعقدة 100)رقم  الدولية من االتفاقية 2أنظر املادة  (4)

 .1962صادقت عليها اجلزائر سنة  .1953ماي  23بدأ النفاذ هبا يف ، 1951جوان  6جبنيف يف 
 . 117، ص 2006تاج عطاء اهلل، املرأة العاملة يف التشريع اجلزائري بني املساواة و احلماية القانونية، دراسة مقارنة، د،م،ج، اجلزائر،  (5)
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إجراءات عملية تلتزم الدول بتطبيقها يف امليدان منها االلتزام باختاذ  ىنصت عل(90)أما التوصية رقم     
حتقيق  و من أجل الوصول إىل ،كل العمال  ىن التطبيق السريع هلذا املبدأ علاإلجراءات املناسبة من أجل ضما

و ،ية العامالتة من أجل رفع مردوداختاذ التدابري املالئم جر دعت التوصية دول األعضاء إىلاملة يف األكمساواة
توفري اخلدمات ، و ميدان التوجيه و التكوين املهينيوية أو متكافئة من كال اجلنسني فضمان تسهيالت متساذلك ب

 .   (1)االجتماعية

جلنة اجملموعة  87/98ضية رقم من تطبيقات حمكمة العدل للمجموعة األوروبية جندها اعتربت يف الق
وضع ،بأنه خمالف ملبدأ املساواة 1999أكتوبر  28مبقتضي قرارها املؤرخ يف بية ضد اجلمهورية اليونانية و ر األ

اجلنس ما تقرره االتفاقيات  ىزا   قائما عليألنه يعترب متي ،شروط متييزية ملنح اإلعانات العائلية و إعانات الزواج
 .(2)اجلماعية عندما متنح اإلعانات العائلية و إعانات الزواج للعمال الرجال املتزوجني فقط

جاءت معظم التشريعات الوطنية منها املشرع اجلزائري مبا تنص عليه اتفاقيات منظمة العمل الدولية و كذا  
 80اعترب حق من حقوق العامل، و هذا ما جاء به يف نص املادة العربية بشأن احلماية و املساواة يف األجر حيث 

و ىجر مقابل العمل املؤدألللعامل احلق يف ا: "ق بعالقات العمل السالف الذكراملتعل 11-90من القانون 
، كما اعتربه األجر األساسي الناجم عن التصنيف املهين "ا أو دخال يتناسب و نتائج العمليتقاضي مبوجبه مرتب

كم ظروف عمل اهليئة املستخدمة و التعويضات املدفوعة حبكم أقدميه العامل، أو مقابل الساعات اإلضافية حبيف 
العالوات املرتبطة  إىل ةلعمل الليلي، إضافاإللزامي، مبا فيه ا و لتناويب و العمل املضراخاصة ال سيما العمل 
 .(3)بإنتاجية العمل و نتائجه

مبدأ التحديد التفاوضي  1990يف ظل قانون تنظيم عالقات العمل لسنة كما كرس املشرع اجلزائري    
لألجور و خمتلف التعويضات لتحدد بصفة حرة بني العمال و أصحاب العمل من قبل املؤسسة، و هو ما يدخل 

                                                           
 .1951جوان  29يف يف ( بشأن املساواة يف األجر املنعقدة جبن90توصية الدولية رقم)ال( 1)
اجلزائر أعمر حيياوي، املساواة يف احلقوق بني الرجل و املرأة يف القانون الدويل و التشريع اجلزائري دار األمل للطباعة و النشر و التوزيع،  (2)

 . 148نقال عن طهري عبد الرحيم، املرجع السابق، ص  43، ص 2010
 . ، السالف الذكرعلق بعالقات العملاملت 11-90من القانون  81أنظر املادة  (3)
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يف إطار تطبيق مبدأ احلرية التعاقدية يف عالقات العمل، الذي كرسه منهج استقاللية املؤسسات اليت أصبح 
 .(1)يريها عن طريق عالقات تعاقدية بدل القرارات اإلدارية املركزيةتس

يعد التفاوض اجلماعي مبثابة طريقة مرنة تسمح للعمال باملشاركة يف اختاذ القرارات اليت هتم حياهتم  
تعاجل االتفاقيات اجلماعية  "سالف الذكرال 11-90من قانون  7إىل 3الفقرات  120حيث تنص املادة (2)املهنية

أن تعاجل خصوصا اليت      تربم حسب الشروط اليت حيددها هذا القانون شروط التشغيل و العمل و ميكنها 
ف التعويضات املرتبطة باألقدمية و الساعات اإلضافية و ظرو  ،  األجور األساسية الدنيا املطابقة العناصر التالية:

كيفيات مكافأة فئات العمال   ، املكافأة املرتبطة باإلنتاجية و نتائج العمل ، قيالعمل، مبا فيها تعويض املنط
 . "حتديد النفقات املصرفية ،  املعنيني علي املر دودية

الطابع  ام األجور و احلوافز املختلفة إىلاالتفاقيات اجلماعية باختصاص حتديد نظاملشرع رجع تفويض 
ضبط املبادئ العامة لتحديد  ىهذا رغم حرص املشرع اجلزائري عل ، و(3)التعاقدي لعالقات الفردية و اجلماعية

، إال أن هذه االتفاقيات اجلماعية ال ميكن أن تتضمن أحكاما خمالفة للنظام العام إال إذا  (4)العناصر املكونة لألجر
 .(5)كانت هذه األحكام أكثر فائدة للعامل

أما بالنسبة للحد األدىن لألجور و هو ما يعرف يف القانون اجلزائري باألجر الوطين األدىن املضمون فلم 
غرار التشريعات املقارنة منها  ىعل ،(6)أهم مكوناته يل تعريفه، بل اكتفي باإلشارة إىليتطرق املشرع اجلزائري إ

يقصد باحلد  ": 358/1عرفه يف نص املادة قد ريب غاألجر فنجد املشرع امل ااملشرع املغريب و الفرنسي حيث عرف
شرائية األدىن القانوين لألجر القيمة الدنيا املستحقة لألجري و الذي يتضمن لألجراء ذوي الدخل الضعيف قدرة 

                                                           
 . 130هديف بشري، الوجيز يف شرح قانون العمل، عالقات العمل الفردية و اجلماعية، دار رحيانة للنشر و التوزيع، ص  (1)
 . 184عجة اجلياليل، املرجع السابق، ص  (2)
 .  221ص  املرجع السابق، ،العمل يف التشريع اجلزائريأمحية سليمان، التنظيم القانوين لعالقات  (3)
ية سليمان، االتفاقيات اجلماعية للعمل كإطار لتنظيم عالقات العمل يف التشريع اجلزائري، أطروحة دكتوراه دولة يف القانون، جامعة محأ (4)

 . 338، ص 2008اجلزائر، ديسمرب 
 -1994دامي بالقاسم، اتفاقيات منظمة العمل الدولية و التشريع اجلزائري، رسالة ماجستري يف القانون العام، جامعة سيدي بلعباس،  (5)

 . 120ص  1995
 ، ص2010لنشر و التوزيع، عمان، لحلامد ا، دار 1التشريع اجلزائريو املقارن، طاجلماعية للعمل يف التفاقيات بن عزوز بن صابر، ا (6)

175 . 



132 
 

أما ، (1)"األسعار و املسامهة يف التنمية االقتصادية و االجتماعية و تطوير املقاولة ىمناسبة ملسايرة تطور مستو 
أنه احلد األدىن الذي يضمن لذوي األجور املتدنية الضعيفة  ىعل L.141-2عرفه يف نص املادة  املشرع الفرنسي

كما حدد املشرع الفرنسي بعض العناصر اليت تدخل يف   (2)قتصادية لألمةاإلرة شرائية و مسامهة يف التنمية قد
ر القاعدي، االمتيازات، املنح و التعويضات، حيث القانوين للكلمة و هي األج جر باملعىنتكوينها مبا يسمي األ

حيكم األجر مثل إخضاعها  اعتربها عنصرا من عناصر املكونة لألجر و حيكمها نفس النظام القانوين الذي
 .(3)الدخل ىجتماعي و الضريبة علاإلللضمان 

نفقات املعشية يف حدودها اإلنسانية، دون  ميكن تعريف األجر الوطين األدىن املضمون هو الذي يغطي
 ىمبقتضو يتم حتديده من قبل السلطة العامة.(4)اإلخالل بالتوازن االقتصادي الواجب بني األجور و األسعار

و من شأنه تغطية احلاجات األساسية للعامل و عائلته و  ىالعمل املؤد ىوص تنظيمية، فهو غري مرتبط مبستو نص
ة و تقلباهتا، حيث حتتكر الدولة يف هذا الشأن سلطته إصدار القوانني و النظم املعيش ةبكلف اهذا ما جيعله مرتبط

ر و مجيع جئل نقدية حمضة، كما حيدد مبلغ األجور عن طريق وساألتدفع ا.(5)مونضاخلاصة بتطوير اجلد األدىن امل
 .(6)ها صاحب العملعدجر اليت يألعناصره يف قسيمة ا

ور لكل ألجحيث ألزم  املستخدم دفع ا ه،امتيازات و ضمانات للعامل محاية ألجر منح املشرع اجلزائري 
مجيع الديون األخرى مبا  ىضلية لدفع األجور و تسبيقاهتا عل، كما متنح األف(7)هاستحقاق لعامل عند حلول أج

                                                           
سبتمرب  11املؤرخ يف  103. 194ظهري الشريف رقم  65.99من مدونة الشغل املغربية الصادر بالقانون رقم  358/1املادة  (1)

2003 . 
(2)Art. L 3231-2«Le salaire minimum de croissance assure aux salariés dont les 
rémunérations sont les plus faibles : 10 la garantie de leurs pouvoir d’achat  
20 Une participation au développement éconounique de la nation » 
(3)Jean – Luck Koehl, op cit. P 98-100. 

، 49، 48ص ، 2006قتصادية، دار النهضة العربية مصر، إلاملختار أعمرة، التنظيم القانوين للحد األدىن لألجر يف ظل املتغريات ا (4)
 . 176بن صابر، االتفاقيات اجلماعية للعمل يف التشريع اجلزائري املرجع السابق، ص  عن بن عزوز نقال

 . 154طهري عبد الرحيم، املرجع السابق، ص  (5)
 سالف الذكر.ال 11-90من قانون  86، 85أنظر املادتني (6)
 من نفس القانون. 88أنظر املادة  (7)
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اض عليها و ال فيها ديون اخلزينة و الضمان االجتماعي، مهما كانت  طبيعة عالقة العمل، و ال ميكن االعرت 
 .(1)حجزها و ال استقطاعها مهما كان السبب حىت ال يتضرر العمال

أما بالنسبة لبعض التشريعات املقارنة منها املشرع املصري قد عرف األجر يف نص املادة األوىل يف كتاب  
لقاء عمله، ثابتا  األول من الفصل األول يف التعارف و ذلك يف الفقرة ج أن األجر هو كل ما حيصل عليه العامل 

النسبة ،  ة اليت تدخل يف إطار عالقة العملاألخص مايلي: العمول ىا، نقدا أو عينا و يعترب أجرا علكان أو متغري 
امه بالعمل املقرر له هذه ه أو حتصيله طوال قيمل مقابل ما يقوم بإنتاجه أو بيعاملئوية، و هي ما قد يدفع للعا

ل دون أن تستلزمها املزايا العينية اليت يلتزم هبا صاحب العم، أي كان سبب استحقاقها أو نوعها العالوات، النسبة
كانت   صرف له جزاء أمانته أو كفاءته مىتأجره و ما ي ىنح و هي ما يعطي للعامل عالوة علامل ،مقتضيات العمل

 .(2)"هذه املنح مقررة يف عقود الفردية أو اجلماعية... 

ور من قانون ألجالفصل السابع حتت عنوان محاية اأما املشرع األردين فنجده قد عاجل موضوع األجر يف 
و يظهر ذلك من  ،فقد عاجله يف عدة جوانب و عدة قضايا قد يطرحها ذلك محاية للعامل 1996العمل لسنة 

نص عقد ييف العقد، و إذا مل مقدار األجر حيدد  ى"تنص عل 45فمثال نص املادة  54 ىلإ 45خالل املواد من 
العرف ر طبقا للعرف فإذا مل يوجد قدإال ر من نفس النوع إن وجد، و أخذ العامل األجر املقديالعمل عليه ف

.كما اعترب املشرع األردين أن "جرألا ىا علينون باعتباره نزاعا عمالأحكام هذا القا ىتولت احملكمة تقديره مبقتض
أي جزء منه إال يف احلاالت اليت  عجيوز لصاحب العمل حسم أو استقطا  ، و ال(3)األجور من الديون املمتازة

قليميا أن هذه ، إال أنه استثناء يسقط حق العامل يف هذا االمتياز إذا ثبت للمحكمة املختصة إ(4)جييزها القانون
يف حالة عدم دفع صاحب املشار إليها أعاله.  51أي أساس قانوين هذا ما وضحته املادة  األجور ال تسند إىل

فإنه خيضع لعقوبات صارمة و هي  ،د األدىن املقرر لألجورقل عن احليعمل أجر العامل أو دفع أجره لكن ال
 .(5)دينارا أو تضاعف العقوبة يف حالة العود 100دينارا و ال تزيد عن  50تتمثل يف غرامة ال تقل عن 

                                                           
 . ، السالف الذكر11-90 القانونمن 90، 89أنظر املادتني  (1)
 السالف الذكر.، 2003ة لسن 12ج من قانون املصري رقم /1أنظر املادة (2)
 . ، السالف الذكر1996من قانون العمل األردين لسنة 51أنظر املادة  (3)
 .ننفس القانونم 46أنظر املادة  (4)
 من نفس القانون. 53أنظر املادة  (5)
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املشرع اجلزائري املساواة يف  العمل الدولية فقد تبىنمعايري أما بالنسبة للمساواة يف األجور اليت جاءت هبا 
د تطبيقه الفعلي ن هذا املبدأ مل جيإو يف املنظومة القانونية، ف(1)األجر بني العمال و العامالت يف الدساتري املتعاقبة

العمال سواسية يضمن القانون حقوق ":منه 7املادة  إال بعد صدور القانون األساسي العام للعامل حيث نصت
ر متماثلة و ينتفعون مبزايا واحدة تتساوى يف التأهيل و و ات، سيتقاضون عن العمل الواحد أجيف احلقوق و الواجب

املتعلق بعالقات العمل الفردية الذي جاء تطبيقا للقانون  06-82من القانون  8أما نص املادة . (2)"املردون
ستفيد العمال من نفس احلقوق و خيضعون لنفس ي":نصفنجدها ت 1978ام للعمال لسنة األساسي الع

 دعند التساوي يف التأهيل و املردو ، سنهما دامت مناصب عملهم متساويةالواجبات مهما كان جنسهم و 
 ."ساوية و ينتفعون من نفس املزايا يتقاضون عن العمل املماثل أجورا مت

ر كل تعد باطلة و عدمية األث":ىعلمنه  17يث نصت املادة بدأ حهذا امل 11-90القانون كرس 
ني بز يمتي ؤدي إىلا أن تن شأهنمالعمل اليت  عقد ات اجلماعية أويات و االتفاقاألحكام املنصوص عليها يف اتفاق

لوضعية نس أو او اجلأساس السن أ ىالشغل و األجرة أو ظروف العمل علالعمال كيفما كان نوعه يف جمال 
. أما "ها االنتماء إلي أو عدم قابةن ىلابة العائلية و القناعات السياسية و انتماء إاالجتماعية أو النسب أو القر 

 الني العمبجور أل ايفكل مستخدم ضمان املساواة   ىب علجي":أنه ىمن نفس القانون قد نصت عل 84املادة 
ساواة يف أي املأ املبد خضع املشرع اجلزائري كل مستخدم خالف هذاأ. "زيلكل عمل مساوي القيمة بدون متي

اوح الية اليت ترت مثل يف الغرامة املو اليت تت 11-90من القانون  142األجر لعقوبات جزائية نصت عليها املادة 
دج و  10000 دج إىل 2000إن الغرامة ترتاوح من دج و يف حالة العود ف 5000 دج إىل 2000من 

 أيام أو بإحدى هتني العقوبتني. 3باحلبس ملدة 

جر من أهم القضايا اليت ناضل من أجلها العمال و كذا اهتمام املشرع و الشركاء يعترب األ 
ؤسسات اليت هلا تأثريات سلبية وذلك يف ظل خوصصة امل ،خاصة من خالل التحوالت االقتصادية(3)االجتماعني

                                                           
-29، و املواد 1989من دستور  30-8، املواد 1976من دستور  42-41-39. و كذا املواد 1963من دستور  12 انظر املادة (1)

 . 1996من دستور  31
 .ذكرالالسالف  ،ألساسي العام للعاملاملتضمن القانون ا 12-78من القانون رقم  7أنظر املادة  (2)
قة العمل، دراسة مقارنة بني القانون الفرنسي و املصري، دار النهضة العربية، مصر، عال ىفتوح، أبو اخلري، أثر اخلصخصة علمجال أبو ال (3)

 . 138، ص 2006
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أن حتسني إذ  ،(1)بعض احلقوق املكتسبة للعمال خاصة أن القطاع اخلاص هدفه الوحيد هو حتقيق الربح ىعل
نة و حممية من طرف و االستقرار الوظيفي و التأمني االجتماعي هي حقوق مضمو  ،أجور العمال و حتديد العمل

، كعدم املساواة يف (2)القطاع العام إال أن بعض هذه احلقوق قد تأثرت سلبا يف ظل خوصصة املؤسساتالدولة يف 
نتهاكات اليت تتعرض هلا العامالت إلدن مثال من أكثر ا، ففي األر (3)األجر يظهر بشكل واضح يف القطاع اخلاص

أصحاب العمل حسم أي  ىالفة لقانون العمل الذي حيظر علالذي يعد خم ،هي احلجز الكلي أو اجلزئي لألجور
رغم أن احلق يف العمل ،(4)أيام من تاريخ استحقاقه 7جر يف موعد أقصاه ألأن يدفع ا ىو عل ،جزء من األجور

ز و مبا يضمن للمرأة خاصة نفس يقيمة العمل دون متي ىاملنصفة و املتساوية عندما تتساو يضم احلق يف األجور 
 .(6)أي تساوي األجر بتساوي العمل ،(5)شروط العمل اليت يتمتع هبا الرجل من حيث قيمة األجر

تحققه من عدم خمالفة هذا األجر للحد األدىن يظهر الدور الرقايب ملفتش العمل من خالل ما سبق ب  
كذلك املنح و العالوات العائلية و لك، أو ما يتعلق بسلم األجور و  ذ ىر إذا كان القانون الوطين ينص عللألجو 

علي االجتماعية، و مسألة مساواة املرأة بالرجل يف مقدار األجر، فكل هذه احلقوق ختضع لرقابة مفتش العمل. 
طاعات الديون سواء كان الدائن صاحب العمل أو الغري فيتحقق من أهنا مطابقة تقراقبة امفتش العمل م

السجالت اليت جيب  ىلتحقق من ذلك يطلع مفتش العمل عل، و من أجل ا(7)للمعدالت اليت اشرتطها القانون
صاحب العمل تقدميها، و يف حالة ما إذا اكتشف مفتش العمل خمالفة صاحب العمل هلذه احلقوق فإنه  ىعل

 ا.ات اجلزائية املنصوص عليها قانونيقوم بتحرير خمالفة و إخضاعها للعقوب

 

                                                           
، 2004حممد عبد اهلل الظاهر، الضروريات اليت تفرضها سياسة اخلصخصة يف جمال عالقات العمل، منشورات احلليب احلقوقية، سوريا، (1)

 . 345ص 
-2003قادية عبد اهلل، االتفاقيات اجلماعية للعمل يف التشريع اجلزائري، رسالة ماجستري يف القانون االجتماعي، جامعة وهران،  (2)

 . 345، ص  2004
دن، اجمللس االقتصادي االجتماعي األردين، التقدير االقتصادي و االجتماعي بالتعاون مع اجمللس االقتصادي االجتماعي االسباين، األر  (3)

 .71، ص 2012
  Fondation ofالتقرير السنوي ألوضاع العمال املهاجرين يف األردن بدعم من ،مركز متكني للمساعدة القانونية و حقوق اإلنسان( 4)

the future  49، ص 2012مؤسسة املنفتح، أوت و . 
 (5)Gabriel Guéry, op cit. P297. 

 .16، ص 2011فلسطني  ،مسري زهري الصوص ، إدارة شؤون األفراد الصناعية، مكتب حمافظة قلقيلية (6)
 . 94علي فيصل علي، املرجع السابق، ص ( 7)



136 
 

 لمفتش العمل. الوظيفة الوقائية: المطلب الثاني

مراقبة تطبيق أحكام قوانني العمل، و إذا   إىلفتيش العمل قد ارتبطت باحلاجة إذا كانت نشأة أجهزة ت
كانت وظيفة الرقابة ال تزال احدي أهم الوظائف املخولة ملفتش العمل، اليت يصبح تشريع قانون العمل من دون 
هذه الوظيفة جمرد مقال يف األخالق أكثر منه نظاما اجتماعيا ملزما، إال أهنا مل تعد الوظيفة الوحيدة ملهنة تفتيش 

منت و توسعت مسؤوليات هذه اهليئة التفتيشية، و ازداد االهتمام  نه مع منو و توسيع تشريعات العمل، إذ أالعمل
 ىاحلايل علتصر دور مفتش العمل يف الوقت ق، مل يعد ي(1)الدويل ىاملستو  ىالوطين أو عل ىاملستو  ىا إما علهب

و إمنا أخذ ،خمالفي أحكام قانون العمل ىة عليجر ز ممارسة السلطة ال ىتصر وظيفته أيضا علقو ال ت ،الدور الرقايب
د املظاهر الذاتية حشي العمل أدوره أيضا بعدا إجيابيا بالغ األمهية يف احلياة العملية، ذلك أن الوظيفة الوقائية ملفت

يف رمسية الؤسسات املو تيئااهلمن األنشطة اليت تقوم هبا  لتفتيش العمل اليت خيتلف فيها نشاط التفتيش عن غريه
 .                                                                          (2)الدولة

فة السال 1947ة لسنة لتجار بشأن تفتيش العمل يف الصناعة و ا (81)أشارت االتفاقية الدولية رقم  
لقة بشروط ة املتعلقانونياألحكام ائف افقررت من بني الوظ ،الوظيفة الرقابية يف املادة الثالثة فقرة ) أ ( إىلالذكر 

إلجيايب الدور ا ا إىلقرة ذاهتن الفماين و الثالث بينما أشارت االتفاقية يف البندين الث ،ه سابقاناالعمل كما وضح
لومات و ل باملعالعماتزويد أصحاب العمل و و يكمن في ،مل و هو الدور الوقائيالذي يقوم به مفتشي الع

ملختصة بأوجه السلطات الغ اإب، كما يكمن يف لوسائل لتطبيق األحكام القانونيةاإلرشادات الفنية، عن أفضل ا
 النقص أو عيوب التطبيق اليت مل تنص عليها األحكام القانونية النافذة. 

مل يعد مفتش العمل  شي العمل، بالنسبة للوظيفة األوىلمن خالل هاتني الوظيفتني يظهر لنا تطور دور مفت
تفاعل ،يدور إجيايب إىل ىعدتاجلزاء، بل  ات القانونية و إحالة املخالف إىلمراقبا يقتصر يف رصد أو كشف املخالف

مع أطراف عالقة العمل هبدف متكينهم من حتقيق تطبيق األحكام القانونية عن طريق تقدمي املعلومات و توجيه 
لتحقيق هذه الغاية فإن مفتش و  ،(3)من أجل التطبيق الصحيح هلذه القواعد ،النصح و اإلرشاد و تقدمي املساعدة

خالفات و من مث فرض العمل خيتار وسائل أكثر مالئمة، و ال ميارس مهمة رقابية بوسائل سلبية تتمثل يف رصد امل
                                                           

 . 206يوسف الياس، الوجيز يف شرح قانون العمل، املرجع السابق، ص ( 1)
دول جملس التعاون لدول اخلليج العربية، ديب، اإلمارات العربية املتحدة،  يوسف الياس، تعزيز الدور الوقائي، إسرتاتيجية تفتيش العمل يف (2)

 .  2ص  2010ديسمرب  20-22
 .213يوسف الياس، الوجيز يف شرح قانون العمل، املرجع السابق، ص(3)
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احليلولة دون ارتكاب املخالفة أصال هو الوسيلة األكثر جناحا يف  املخالفني، بل أن السعي إىل ىالعقوبات عل
 يفة الوقائية ملفتشي العمل فيتوىل، و من هنا تأيت الوظ(1)حتقيق اهلدف الذي يسعي حتقيقه جهاز تفتيش العمل

املتمثلة يف هم بفاعليه يف بلوغ هذا اهلدف من إصدار القوانني املنظمة لشروط و ظروف العمل، و ايس ادورا إجيابي
 .(2)حقوقهم ىمتهم و احلفاظ عل المحاية صحة العمال وس

هو إبالغ  ،الهليها أعإشار كما يظهر الدور االجيايب الذي يقوم به مفتش العمل من خالل نص املادة امل  
جه النقص يف أو  ىير  فته أنو هو بصدد القيام بوظيالسلطة املختصة بأوجه النقص، إذ أنه ميكن ملفتش العمل 

قوم ت يوجه النقص لكأح فيها يوض ات اليتالسلطة املختصة البالغ ذا ألزمته االتفاقية بأن يقدم إىلالتشريع، و هل
 هي األخرى مبعاجلتها.

لكي يتمكن مفتش العمل من القيام هبذه الوظيفة الوقائية فإنه جيب أن يكون قد أعد لذلك إعدادا سليما 
س وظيفته الفنية، فمن الناحية النفسية فإنه جيب أن يكون مفتش العمل ذو قناعة أن ميار  من النواحي النفسية و

امه بالعديد من املسائل قتضي أملخر الوسائل املتاحة له، أما من الناحية الفنية يآاعتبار أن فرض العقوبات  ىعل
 توصيل رسائل إىل ىئي تقوم علميارس هلا الدور الوقااإلدارية و وسائل االتصال ذلك أن أغلب الصيغ اليت 

عدة جماالت تتمثل يف النصح و اإلرشاد و الوقاية من خماطر  ىو تقوم هذه الوظيفة الوقائية عل ،(3)نياطباملخ
 .العمل 

 .النصح و اإلرشاد: الفرع األول

ر اإلجيايب الذي يلعبه من يعترب النصح و اإلرشاد املقدم من طرف مفتشي العمل مظهرا من مظاهر الدو 
يا و إرشاديا لكل من ذ األحكام القانونية، فهذه الوظيفة جتعل من نظام تفتيش العمل واجبا توعو تنفيأجل 

جهل أصحاب عالقة العمل  ب قد يكون مرجعها إىلو العمال، ألن كثريا من املخالفات اليت ترتكأصحاب العمل
، و هلذا فإن قيام مفتشي العمل بتعريف هؤالء هبذه األحكام و بكيفية (4)مبضموهناو كيفية أو طريقة تنفيذها

                                                           
 . 95علي فيصل علي، املرجع السابق، ص  (1)
 . 206، ص رجع السابقسي، امليبعصام يوسف الق (2)
 .96علي فيصل علي، املرجع السابق، ص (3)
. و يف نفس السياق علي فيصل علي، املرجع السابق، 122يوسف الياس، تفتيش العمل يف الدول العربية، امللرجع السابق، ص(4)

 .100ص
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تنفيذها و ذلك من خالل تقدمي النصح و اإلرشاد ميكن أن يساهم ذلك و بفاعلية دون ارتكاب املخالفات 
اء و القض ىلوسائل العقاب من خالل حترير حماضر املخالفة و حتويلها إ العمل دون اللجؤ إىلتنفيذ أحكام تشريع 

نوفمرب  24امليدانية يف  حنان مفتشية رئيسية للعمل للوالية لوالية جباية من خالل الزيارة يساتهذا ما أدلت به ع
 الساعة الثانية زواال. ىعل 2015

وكذا العربية نصوصا تؤكد الدور الوقائي و اإلجيايب الذي يقوم به مفتش العمل  أوردت معايري العمل الدولية
بشأن تفتيش العمل يف الصناعة و  (81)رقم  أ من اإلتفاقية/3هذا ما جاء يف املادة ،و اإلرشادمن خالل النصح 
، أما (1)نفس احلكم (129) ب من االتفاقية الدولية رقم/6/1أعاله، و تضمنت املادة  االتجارة املشار إليه

( حكما مقاربا ملا جاء يف 19من اإلتفاقية العربية رقم )  23بالنسبة ملعايري العمل العربية فقد جاء يف املادة 
يزود مفتش العمل أصحاب العمل و العمال باملعلومات و ": اذ تنص (129) و(81)دوليتني اإلتفاقيتني ال

يالحظ من خالل هذه الوظيفة ذات طابع تعليمي و ".التشريعات النافذة دهم يف تطبيقاإلرشادات اليت تساع
حتسني أوضاعه  دات للطرف املعين فهي قد تؤدي إىلفإهنا عند تقدمي مفتش العمل املعلومات و اإلرشا ،إرشادي

 و كذا تنفيذ أحكام تشريع العمل. 

شية اليت يقوم مفتش العمل بتزويد صاحب العمل و العمال باملعلومات و اإلرشادات أثناء الزيارات التفتي
أسئلة سواء من طرف صاحب العمل أو من  ىو ذلك عندما يتلق ،خدمةيئة املستاهل يقوم هبا مفتش العمل إىل

طرف العمال و تكون إجاباته عبارة عن توضيحات و إرشادات و معلومات حول أفضل الوسائل لتنفيذ األحكام 
و تكون هذه املعلومات اليت يقدمها مفتش العمل دقيقة و فضال عن ذلك جيد مفتش العمل نفسه  ،القانونية

، و قد عربت السيدة كوام كرمية املفتشية الرئيسية للعمل للمفتشية (2)ه الوظيفة دون ختطيط مسبقيؤدي هذ
بأن معظم دور مفتش  2015الوالئية للعمل لوالية جباية و ذلك من خالل املقابلة اليت أجريت يف شهر ديسمرب 

معلومات و نصح و إرشادات، كما العمل من خالل الزيارات التفتيشية للمؤسسات املستخدمة عبارة عن تقدمي 
أنه يقوم بتقدمي هذه املعلومات عند استقباله ألصحاب العمل و العمال يف مكاتبه ) مكاتب مفتشية العمل ( 
سواء كان ذلك مبحض إرادهتم أي يقصدون مكاتب مفتش العمل للطلب منه النصح و اإلرشاد، أو عندما يبادر 

 ل أو العامل.     مفتش العمل بطلب حضور إما صاحب العم
                                                           

املشورة ألصحاب العمل و تقدمي املعلومات التقنية و ى:" ( السالفة الذكر عل129ب من االتفاقية الدولية رقم )/6/1تنص املادة  (1)
 ".قانونية فعاليةالعمال املعنيني بشأن أكثر وسائل االلتزام باألحكام ال

 .100علي فيصل علي، املرجع السابق، ص( 2)
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 ن خالل تقدمي النصح و( فقد وسعت من وظيفة مفتشي العمل م81التوصية الدولية رقم ) بالرجوع إىل 
ن خالل تلقيه أو م ،ةستخدماملؤسسات امل ارات التفتيشية اليت يقوم هبا إىلاإلرشاد ليس فقط من خالل الزي

تتخذ  "من هذه التوصية  7جاء يف البند  النطاق و قدمنا تعدى هذا إو  ،أصحاب العمل و العمال يف مكاتبه
ل و املسائل يع العمل تشر إجراءات مناسبة لضمان تلقي أصحاب العمل و العمال املشورة و التعليمات يف جما

ت اإلذاعية و ملقابالت و ااحملاضرا : مة يف الصناعة و ذلك بوسائل منهااملتعلقة بالقواعد الصحية و السال
دث احلوا عبري ملنا و تداطبيقهرتح طرائق لتالكتيبات و األفالم اليت تشرح أحكام تشريع العمل و تقامللصقات و 

و  ملدارس الصحيةاحية يف عد الصتعليم القوا، املعارض املتعلقة بالصحة و السالمة، الصناعية و األمراض املهنية
لك من خالل ذلوظيفة م هبذه ااملتاحة للقيامفتش العمل اعتماد كل الوسائل  ىعليتضح مما سبق أنه . "التقنية

ية و املرئقروءة عة و اململسمو اكذا االستفادة من وسائل اإلعالم ل باستخدامه لشبكات املعلومات و وسائل االتصا
 لق وعي و تزويد بقدر ممكن من اإلرشادات و املعلومات القانونية.خل

إسناد وظيفة النصح و اإلرشاد ملفتشي العمل إلعطاء  ىالتشريعات الوطنية تضمنت النص علإن أغلب 
حكام ألالوسائل من أجل تنفيذ ا كافةإتباع   ىقة من أجل متكينهم علأصحاب العمل و العمال املعلومات الدقي

ق املتعل 03-90القانونية املتعلقة بقانون العمل، فنجد املشرع اجلزائري قد نص يف املادة الثانية من القانون 
أن يقوموا مفتشوا العمل بتقدمي كل املعلومات و اإلرشادات للعمال و  ىه العمل السالف الذكر علمبفتشي

حكام القانونية و التنظيمية املتعلقة بقانون األأصحاب العمل و فيما خيص بكل الوسائل املالئمة من أجل تطبيق 
العمل بالنسبة حلقوقهم و واجباهتم، كما العمل، كما خيتصون ) مفتشوا العمل (  بتقدمي معلومات ألطراف عالقة 

يقومون مبساعدهتم يف إعداد االتفاقيات، و توضيحهم هلم للنصوص التشريعية و التنظيمية املتعلقة بالعمل قصد 
سة بظروف العمل التطبيق السليم هلذه النصوص، و إعالم اجلماعات احمللية التابعة لالختصاص اإلقليمي للمؤس

و كذا التنظيمية ذلك إعالم إدارة املركزية للعمل مبدي تطبيق النصوص التشريعية  ضافة إىلإ داخل هذه املؤسسة
 .(1)فهايو اقرتاح كل التدابري الضرورية لتكياملتعلقة بالعمل

باسناد به معايري العمل الدولية و كذا العربية  قرتق أن املشرع اجلزائري جاء مبا أيظهر من خالل ما سب
إال أنه ما ميكن اإلشارة إليه أن  ،و اإلرشاد للعمال و كذا أصحاب العمل ملفتشي العمل وظيفة تقدمي النصح

أهم الوسائل و الطرق اليت  ر إىليشأي مل ، ت بشأن كيفية ممارسة هذه الوظيفةاملشرع اجلزائري مل يرد أي تفصيال

                                                           
 السالف الذكر.   ،املتعلق مبتفشية العمل املعدل و املتمم 03-90من القانون   2أنظر املادة   (1)
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معظم التشريعات املقارنة حذو حذت  .ألطراف عالقة العملالعمل لتقدمي النصح و اإلرشاد  ها مفتشعلي يعتمد
من قانون  123/3دة املشرع اجلزائري بإسناد هذه الوظيفة ملفتشي العمل فنجد مثال املشرع اليمين قد نص يف املا

املسامهة يف ترسيخ مفاهيم العالقات القائمة بني العمل و أصحاب العمل و تزويدهم باملعلومات مبا "العمل اليمين 
أن املشرع اليمين أسند هذه الوظيفة يتبني مما سبق  .(1)"مه تطبيقهاالشريعات العمل وستفهمهم ألحكام تيضمن 
العمل بكل املعلومات و ترسيخ كل املفاهيم املتعلقة بتشريعات تزويد العمال و أصحاب و ذلك ب، لعملاملفتشي 

 .تفاديكل املخالفات وو تطبيقها قانون العمل 

كل تقدمي   ىعلالعمل  يمفتش ألزمدونةاملمن  532/2 نص املادة يفقد نص  أما املشرع املغريب فنجده 
املعلومات و النصائح للعمال و أصحاب العمل خاصة التقنية حول الوسائل اليت جيب مراعاهتا لتطبيق األحكام 

املعلومات تقدمي على مفتش العمل " بقوهلا : ب من قانون العمل األردين/3املادة وهو ما نصت عليه  (2)القانونية
وهو ايضا ما تبناه قانون العمل  "،بشأن مراعاة األحكام القانونية التقنية و املشورة ألصحاب العمل و العمال

توجيه :  يكون ملفتش العمل اختاذ أي من اإلجراءات التالية :" ى أنهعل 140/1املادة القطري حيث نصت 
وهو ايضا ما كرسه قانون العمل (3)".ة إزالة املخالفة كيفييفصاحب العمل أو من ميثله  د إىلشاالنصح و اإلر 

تزويد أصحاب خيتص مفتشوا العمل مبا يلي:": واليت قضت مبا يلي  196/2املادة السعودي مبوجب نص 
 ."سن الوسائل لتنفيذ أحكام النظامتباع أحإإلرشادات الفنية اليت متكنهم من األعمال و العمال باملعلومات و ا

يل مثلها مثل املشرع اجلزائري بشأن كيفية صشار إليها أعاله مل تأيت بأي تفالتشريعات العربية امل هن هذإ
لت نوعا صة اإلمارات العربية املتحدة قد فقانون العمل لدول إال أنه بالرجوع إىل ،قيام مفتشوا العمل هبذه الوظيفة

مفتشوا العمل من خالهلا تقدمي املعلومات و ما يف أهم الوسائل اليت ميكن االعتماد عليها من أجل قيام 
تزويد أصحاب  خيتص مفتش العمل مبا يلي: "ب/167صحاب العمل، إذ تنص املادة اإلرشادات للعمال و أ

                                                           
 . ، السالف الذكربشأن قانون العمل اليمين 1995( لسنة 5من القرار اجلمهوري رقم ) 123/3املادة  (1)
 األعوان املكلفني بتفتيش الشغل املهام التالية: بتناط  ى:"من مدونة الشغل املغربية عل 325/2تنص املادة  (2)

 ."يةاألحكام القانونوسائل ملراعاة ء معلومات و نصائح تقنية حول أجنع الإعطاء املشغلني و األجرا -
مفتش العمل املشار إليه و القرارات املنفذة  ىعل:" عل 8و ذلك يف املادة  2005لسنة  13نص املشرع القطري يف القرار الوزاري رقم (3)

جانب تشجيع التعاون بني العمال و  املستويات اخلاصة بظروف العمل إىلله،  كما عليهم إسناء النصح إليهم و توجيههم لتطبيق أفضل 
 ."األعمال لتعزيز هذه املستويات أصحاب

املادة )القانون العمل الفلسطيين  ،1976لسنة 28من القرار الوزاري رقم  نياملادة األوىليالقانون البحر  أنظر يف هذا الصدد املواد:
 .   ب(/114(، قانون العمل العراقي )املادة 110/2
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ن الوسائل لتنفيذ أحكام القانون تباع أحسإالفنية اليت متكنهم من األعمال و العمال باملعلومات و اإلرشادات 
و منه اليت /2لك يف املادة الصادر بدولة اإلمارات العربية املتحدة و ذ 1-44القرار الوزاري رقم  بالرجوع إىل."

عقد الندوات و إصدار النشرات و الكتيبات باملعلومات و اإلرشادات إدارة التفتيش العمايل بالوزارة تتوىل "تنص
. يفهم من خالل هذه املادة أن تقدمي "تنفيذ أحكام القانون و توعيتهم كن طريف عالقة العمل منمتاليت الفنية 

القيام بإعداد و نشر  النصح و اإلرشاد ميكن تقدميه من خالل عقد مفتشوا العمل للندوات و إلقاء حماضرات و
خري ألمالت توعوية بواسطة وسائل اإلعالم املختلفة.ما خنلص إليه يف اشكل كتب، و القيام حب ىمطبوعات عل

ألنه قد يكون  ؛تساعد كل من العمال و أصحاب العمل بعدم ارتكاب املخالفاتأن وظيفة النصح و اإلرشاد 
و هلذا فإن قيام مفتشي العمل بتزويدهم باملعلومات و اإلرشادات  ،مرتكبها نتيجة جلهل أحكام قانون  العمل

هم بالوسائل املالئمة لتطبيق األحكام القانونية للعمال و مستخدميهم فيما خيص حقوقهم و واجباهتم و كذا تعريف
و التنظيمية املتعلقة بقانون العمل أمر يندرج يف إطار الدور الوقائي، و قد يتحقق ذلك من خالل الزيارات 
التفتيشية اليت يقوم هبا مفتش العمل أثناء الزيارات التفتيشية للمؤسسة املستخدمة، أو من خالل زيارة أطراف 

مل ملكتب مفتش العمل قصد النصح و اإلرشاد، كما ميكن ملفتش العمل تقدمي النصح و اإلرشاد من عالقة الع
خالل عقد ندوات و إلقاء حماضرات و القيام حبمالت توعوية بواسطة وسائل اإلعالم جتعل من مفتشي العمل 

 زيادة نشاطاته يف هذا الدور الوقائي. 

مل قد ال يقف فقط يف تقدمي املعلومات و اإلرشادات للعمال و ن الدور اإلجيايب و الوقائي ملفتش العإ
أصحاب العمل و إمنا قد يتخذ صيغا أخرى كإبالغ السلطة املختصة بأوجه النقص أو عيوب التطبيق اليت ال 
تغطيها النصوص القانونية من خالل الزيارات التفتيشية اليت يقوم هبا، إذا قد يكتشف ثغرات أو نقص يف التشريع 

ا جعل معايري ، مم(1)خارج نطاق مسؤولية صاحب العململنظم لعالقات العمل و الوقاية من خماطر العمل و هي ا
ألن هذا األخري  ؛هذه املسألة اهتماما كبريا و جعلتها وظيفة من وظائف مفتش العمل(2)العمل الدولية و العربية

تطبيق العملي، كذلك املشرع اجلزائري قد لدقة صياغتها و مالئمتها ل ىبالنصوص القانونية، فيعرف مد ىألدر اهو 
أسند هذه الوظيفة ملفتش العمل، من خالل قيام مفتش العمل بإعالم اجلماعات احمللية بظروف العمل داخل 

تطبيق النصوص التشريعية و  ىعالم اإلدارة املركزية للعمل مبداملؤسسة التابعة الختصاصها اإلقليمي، و كذلك إ

                                                           
 .128تفتيش العمل يف الدول العربية، املرجع السابق، صيوسف الياس، (1)
( من االتفاقية 42(، املادة )912ج ( من االتفاقية الدولية )/6/1(، املادة ) 81ج ( من االتفاقية الدولية رقم )/3/1أنظر املادة )  (2)

 (، السالفة الذكر. 19العربية رقم )
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و هذا ما تضمنته نص املادة الثانية من  ،التنظيمية املتعلقة بالعمل و اقرتاح التدابري الضرورية لتكيفها و تعديلها
 املشار إليه أعاله.  03-90القانون 

ل من العما بوقاية خلاصةمن خالل ما مت اإلشارة إليه أن هذه الوظيفة ال تقتصر فقط بالنصوص ا يتضح
ديلها لتكيفها و تع لتدابرياكل   و اقرتاح ،و إمنا تتسع لتستوعب كل األحكام املتعلقة بظروف العمل ،خماطر العمل

 الءم مع التطبيق العملي.تمبا ي

جهاز تفتيش العمل كقانون  إسناد هذه الوظيفة إىل ىو التشريعات الوطنية العربية عل  تنص مجيع القواننيمل
قوانني الدول  ، و إمنا أغفلت العديد من(4)و املغرب (3)و فلسطني (2)و السعودية(1)املتحدةاإلمارات العربية 

هذه الوظيفة رغم أمهيتها، إال أنه يبقي جناح الدور اإلجيايب و الوقائي املبين على هذه الوظيفة   األخرى اإلشارة إىل
أن يكونوا مفتشوا العمل يتمتعون مبهارات اليت متكنهم من التعرف على أوجه النقص و العيوب املوجودة يف 

الدراسة و التدريب املعارف و هذه  وا من خالللقذا كان العكس أي مل يكونوا قد تو إ ،(5)النصوص القانونية
تقدمي أي اقرتاحات  ىب أوجه النقص و غري قادر كذلك علفإنه يضل مفتش العمل عاجزا علي إستعا ،املهارات

 أو تدابري ملعاجلة هذا النقص.

يبقي جناح كذلك هذا الدور املسند جلهاز تفتش العمل من خالل تقبل اإلدارة املركزية هلذه املالحظات و 
ف هذه النصوص للواقع أو إصدار قوانني و لوائح جديدة، و إذا يو العمل بشأن تعديل أو تكي ،املقرتحات

ب و رفضت هذه اإلدارة كل املقرتحات و التدابري فإنه يدفع مفتش العمل بعدم بذل أي جمهود الكتشاف العيو 
 .(6)ريو عدم تقدمي أي مالحظة أو مقرتح للتغي، النقص هلذه النصوص القانونية

 
                                                           

معاجلتها و حكام القائمة عن إبالغ السلطات املختصة بأوجه النقص اليت تقتصر األ ":ىج من قانون اإلمارايت عل/167ادة تنص امل (1)
 ".اقرتاح ما يلزم لذلك

معاجلتها إبالغ اجلهات املختصة بأوجه النقص اليت تقتصر األحكام القائمة عن  ى:"من قانون العمل السعودي عل 196/3تنص املادة ( 2)
 ج من قانون العمل اإلمارايت. /167ا تضمنته املادة ملما يالحظ عبارة عن النقل احلريف . "و اقرتاح ما يلزم لذلك

 ."خالفات اليت يكشفها أثناء عملهإبالغ اجلهات املختصة بأوجه النقص و امل ى:"من قانون العمل الفلسطيين عل 011/3تنص املادة  (3)
شريعية حاطة السلطة املكلفة بالشغل علما بكل نقص أو جتاوز يف املقتضيات التإ ى:"من مدونة الشغل املغربية عل 325/3تنص املادة  (4)

 ".و التنظيمية املعمول هبا
 .129علي فيصل علي، املرجع السابق، ص(5)
 .129،130يوسف الياس، تفتيش العمل يف الدول العربية، املرجع السابق، ص ص(6)
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 .الوقاية من مخاطر العمل: الفرع الثاني

وح رفع الر  ىمسلما به، حيث تساعد عل اة من أمر أصبح االهتمام بظروف العمل داخل املؤسسة املستخدم
و أما إذا كانت هذه ،(1)زيادة و حتسني اإلنتاجية و التقليل من حوادث العمل ىاملعنوية للعمال و حتفيزهم عل

ما حييط بيئة و يقصد هبا كل  ،(2)حتقيق املردودية عنفهي بذلك تكون بعيدة كل البعد الظروف غري مناسبة 
، و لتقليل من حدة مشكلة حوادث (3)و احلياة الفردية و االجتماعية للعمال ،الصحة ىالعمل الذي يؤثر عل

اآلمنة و الصحية  عتمدت معظم الدول لتوفري ظروف العمل،إالعمل و األمراض املهنية يف املؤسسات املستخدمة
أخذ بعني يبري عبارة عن نظام إداري متكامل و هذه التدا ،(4(املناسبة يف مكان العمل و وضع تدابري السالمة

 عمن ، يهدف ذلك إىل(5)صحة و سالمة العمال ىاية بيئة العمل و احملافظة علاالعتبار كافة القضايا املتعلقة حبم
و قد تكون هذه األضرار  ،(6)يف احلسبان و اليت من خصائصها إحلاق الضرر بالعامل عوقوع احلوادث اليت مل توض

.تعترب السالمة و الصحة املهنية جمموعة من اإلجراءات اليت هتتم باحلماية املهنية (7)داخل أماكن العمل أو خارجها
تقليل من حدوثها و توفري اجلو و حماولة منع وقوع احلوادث و ال ،للعاملني و احلد من خماطر املعدات و اآلالت

، املني من املخاطر اليت يزاولوهنا. أو هي تلك النشاطات و اإلجراءات اإلدارية اخلاصة بوقاية الع(8)املهين السليم

                                                           
ة مشعلي بالل، دور برامج السالمة املهنية يف حتسني أداء العمال يف املؤسسات الصغرية و املتوسطة يف اجلزائرية  ، رسالة ماجييسرت جامع (1)

 . 79، ص 2011-2010سطيف، اجلزائر، 
العدد السادس، جامعة  -جملة اقتصاديات مشال إفريقيا« أفاق و قيود » ، املؤسسات الصغرية و املتوسطة يف اجلزائر عيسى أيت عيسى (2)

 Philippe malingrey Droit de la santé et de la sécurité au travail –. و يف نفس السياق 272تيارت، ص 
Galino  éditeur pains 2003, P 38. 
(3)Sekiou et autre Gestion des ressources humaines, 2éme édition, Doeck université 
Bruxelles, 2001, P 585  

 . 19، ص 1984رمضان، حوادث الصناعة و األمن الصناعي، املكتب اجلامعي احلديث، مصر،  حممود السيد (4)
 (5)Saif S. Al- Naimi, HSE Regulation and Enforcement Directorate, HSE legal 
framework in oil and Gaz sector; state of Qatar; 5th Mai/ 2011, P3. 
(6)Xavier Cuny, les accidents du travail,édition presse université de France, Parise,1974, 
p 6.  

دوباخ قويدر، دراسة مدي مسامهة األمن الصناعي يف الوقاية من إصابات حوادث العمل و األمراض املهنية، رسالة ماجستري يف علم  (7)
 . 50، ص 2009-2008النفس، جامعة قسنطينة، اجلزائر، 

 . 3ص مملكة البحرين، السالمة، مركز اإلعالم األمين، ىظرة عامة علن عبد اهلل عيسي احلادي، (8)
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حتتل محاية صحة و سالمة العمال مكانة .(1)إصابتهم باألمراض و احلوادث تؤدي إىلمن أماكن العمل اليت قد و 
القرار ص  ىعاملية التاسعة و األربعون مبقتضو هذا ما أيدته مجعية الصحة ال ،(2)حقوق اإلنسانهامة ألهنا من بني 

وضع برامج  ىاألعضاء علجميع، و حثت الدول لاإلسرتاجتية العاملية للمنظمة لتوفري الصحة املهنية ل 49-12
كما اعتربت منظمة العمل   ،(3)طروطنية لتوفري الصحة املهنية جلميع العمال، و خصوصا يف القطاعات ذات املخا

احلماية ملواجهة  إن حاجة العمال إىل.(4)الدولية هذه املسألة باألمر الضروري يف عملية وضع سياسة العمل
ور ظه يرجع ذلك إىل، (5)فرتة زمنية بعيدة تد إىلبل مت ،مل تكن وليدة القرن احلايل مهاألخطار اليت كانت تواجه

ة كانت يف ورشات الصناعالفئات العمالية  ىت و ما أفرزته من أوضاع خطرة علالآلاستعمال للالثورة الصناعية و 
و  ،(6)تعرض العمال حلوادث العمل و ظهور حاالت مرضية إىل ىو هو ما أد ،شروط األمن و الوقاية تفتقر إىل

ائل وس و اليت تفتقر إىل ،فيهااليت يشتغل نتيجة هلذه الظروف القاسية اليت أحاطت بالعمال يف أماكن العمل 
فسجل  1891زيادة عدد الوفيات، و حسب تقرير مشاكل العمل لسنة  إىل ىالوقاية فساءت حالتهم مما أد

كان تعرض هلا العمالي و نظرا هلذه املخاطر املتعددة اليت ،(7)حادث عمل كل أسبوع يف املصانع الربيطانية 400
و احملافظة عليهم من حيث التخطيط و التقييم  ،(8)الالزمة اليت تضمن العنايةالبد من االهتمام باختاذ اإلجراءات 

قامت منظمة العمل الدولية بوضع العديد من مدونات قواعد املمارسات يف ة و الصحة املهنية. لربامج السالم
 ،إصدار العديد من االتفاقيات اليت تضمن اإلجراءات الوقائية كما سعت إىل  ،(9)ميدان السالمة و الصحة املهنية

                                                           
أميمة صقر املغين، واضع إجراءات األمن و السالمة املهنية املستخدمة يف منشآت قطاع الصناعات التحويلية يف قطاع غزة، رسالة  (1)

 و يف نفس السياق  15، ص 2006ماجستري، إدارة األعمال، اجلامعة اإلسالمية، غزة، 
J. Vatin, Ci trémeau, OP cit, P 105. 

ان الوقاية الصحية و األمن يف وقاية العمال من األخطار املهنية داخل املؤسسة، اجمللة األكادميية للدراسات سكيل رقية، دور جل (2)
 . 80، ص 2014، شلف، 2014جانفي  11االجتماعية و اإلنسانية، العدد 

 . 1، ص 21007أفريل  ،1913-12ة خطة عاملية، البند مسودّ  :منظمة الصحة العاملية، صحة العمال(3)
(4)I.L.O. Labour administration, 1975, P25. 

مني التقليدي بني األسس النظرية و التجريبية و التطبيقية يف مداخله حتت أمني التكافلي و التألطيب مسايت، ندوة حول مؤسسات التا (5)
 .2011أفريل 25/26فرحات عباس، عة عنوان اإلطار القانون للتأمينات االجتماعية يف التشريع اجلزائري و مشاكله العملية، جام

ديسمرب  20لتواصل، عدد ولة لفهم التشريع اجلزائري حلوادث العمل، جملة االنظرية املفسرة حلوادث العمل: حممنجل مجال، االجتاهات ا(6)
                                                   .                                                                              12، ص 2007ة، ب، عنا2007

 . ، ص أبن ديدي العريب، املرجع السابق (7)
 .2أميمة صقر املغين، املرجع السابق، ص ( 8)
، 2003، جنيف 91مؤمتر العمل الدويل، أنشطة منظمة العمل الدولية املتصلة باملعايري يف جمال السالمة و الصحة املهنيني، الدورة  (9)

 .11ص
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.كما مل تغفل منظمة العمل العربية (1)أفضل من السالمة الصحية ىا تعزيز بيئات عمل توفر مستو و اهلدف منه
 العهد النسبة للمواثيق الدولية فنجدبهي األخرى بإصدار اتفاقيات تتضمن وقاية العمال من املخاطر املهنية. 

ف الدول األطراف يف تعرت ":ى أنهب عل/7يف املادة  نص،(2)و االجتماعية و الثقافيةالدويل للحقوق االقتصادية
ظروف عمل تكفل  اخلصوص: ىبشروط عمل عادلة و مرضية تكفل علق يف التمتع احلشخص ل هذا العهدلك

 ".السالمة و الصحة

هذا امليثاق بأن تأخذ الدول مجيع التدابري لتأمني املمارسة الكاملة هلذا احلق من أجل حتسني  ىكما دع   
مجيع جوانب الصحة البيئية و الصناعية، و الوقاية من األمراض املهنية و عالجها و هتيئة ظروف من شأهنا تأمني 

. أما بالنسبة ملعايري (3)جتماعيذلك حق كل شخص يف الضمان اال ىلإمات الطبية يف حالة املرض، ضف داخل
قد رعت العمل الدولية اليت جاءت هبا منظمة العمل الدولية اليت اهتمت كثريا هبذا اجملال و جعلته من أولوياهتا، و 

عها ملنع وقوع احلماية فأصدرت عدة اتفاقيات، تبني للدول السياسات اليت جيب إتبا ىإضفاء الطابع اإلنساين عل
( املتعلقة 17تفاقية رقم )اال ، و من بني هده االتفاقيات جند(4)صحة و سالمة حياة العامل ىعلاخلطر و احلفاظ 

، إذ ألزمت هذه االتفاقية الدول بأن تكفل تعويض العاملني الذين 1925ث العمل لعام بالتعويض عن حواد
( 81تفاقية رقم )، واال(5)لشروط املقررة يف هذه االتفاقيةاألقل ا ىابون يف حادث عمل بشروط تعادل عليص

ما نصه  ىن تكون قيمة التعويضات ال تقل علأ 1925املتعلقة بتعويض العمال عن اإلمراض املهنية لسنة 
ت هذه االتفاقية أمراضا ( حيث أضاف24)و عدلت هذه االتفاقية باالتفاقية رقم  ،(6)التشريع الداخلي للدولة

                                                           
أنظر كذلك التقرير .4، ص 2006، جنيف 90مؤمتر العمل الدويل، إطار تروجيي للسالمة و الصحة املهنيني، التقرير الرابع، الدورة  (1)

 .89، ص 2012، املبادئ و احلقوق األساسية يف العمل، جنيف، 101السادس ملكتب العمل الدويل يف الدورة 
، التق، الذي اعتمد و عرض للتوقيع و التصديق و اإلنظمام مبوجب قرار اجلمعية العامة لألمم اإلجالق، العهد الدويل اخلاص باحلقوق إ (2)

 . 1976جانفي  3و الذي بدأ النفاذ يف  1966ديسمرب  16املتحدة املؤرخ يف 
 .العهد الدويل اإلق، اإلج، الثق، السالف الذكر يثاقم( من  12، 9أنظر املواد ) (3)
  2009سبتمرب  7لتزامات صاحب العمل حبماية العامل من حوادث العمل، جملة العمل الكويتية، إحممود سامل،  (4)

www/ Ktuf/ org                                                                                                                     
،  1927، بدأ النفاذ هبا يف أفريل1925ماي  19( بشأن التعويض عن حوادث العمل، املنعقدة جبنيف، 17)اإلتفاقية الدولية رقم ( 5)

 .1962صادقت عليها اجلزائر سنة 
و مشتقاته أو مركباته التسمم بالرصاص ثالث وفقا املادة الثانية و هي: ( املشار إليها أعاله األمراض املهنية ب81حددت االتفاقية رقم ) (6)

 عدوي اجلمر اخلبيثة.،  التسمم بالزئبق أو أمزجته أو مركباته و أثاره،  أثارهو 
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( بشأن اإلعانات 112( باالتفاقية رقم )24عدلت االتفاقية رقم ).(1)(81اليت تضمنتها االتفاقية ) ىمهنية عل
ع الوطين لكل حيث حددت هذه االتفاقية األمراض اليت يتضمنها التشري ،1964يف حالة إصابات العمل لسنة 

كما جاءت .(2)االتفاقية، كما تكفل كل دولة بتقدمي اإلعانات وفقا لشروط مقررة ىدولة اليت صادقت عل
( املتعلقة باملساواة يف املعاملة بني العمال الوطنني و األجانب قيما يتعلق بالتعويض عن حوادث 19رقم ) االتفاقية

 تبين برنامج عمل متعلقا باألمن و محاية 1978جوان  29العمل. قرر اجمللس اإلداري ملنظمة العمل الدولية يف 
جاء بتعليمة منوذجية رقم  1980نوفمرب  27تدابري إجبارية، و يف  نشاطا إضافة إىل 14العمال مغطيا 

أثناء العمل، و يف سنة  تتعلق حبماية العمال ضد املخاطر الناجتة عن العناصر الكيماوية و الفيزيائية 80/1107
اجمللس تعليمة تتعلق بالوقاية من خماطر احلوادث اهلامة اليت تغطي العمال و السكان  تبىن 1982

يف إطار دستورها الذي يبني  ية.شكلت هذه احلماية هدفا اضطلعت منظمة العمل الدولية مبهمة حتقيق(3)اوريناجمل
 (5)(515هتمت االتفاقية الدولية رقم ). ا(4)يف وضوح أمهية محاية مصاحل هؤالء العاملني يف غري بلداهنم األصلية

 أنه جيوز مجيع فروع النشاط االقتصادي، إال ىاقية علحيث تنطبق هذه االتف ،بالسالمة و الصحة املهنية للعمال
 االتفاقية أن تستثين بعض فروع النشاط االقتصادي و ذلك بعد التشاور مع منظمة ىللدولة اليت تصادق عل

الدول أن تأخذ تدابري لتوفري احلماية الكافية للعمال الفروع  ىالعمال و أصحاب العمل، و لكن عل
 ،االتفاقية بوضع سياسة وطنية بشأن السالمة و الصحة املهينني ىدول املصادقة علال 4ادة .ألزمت امل(6)املستثناة

و  ،و مراجعة هذه السياسة بصورة دورية كلما اقتضت الظروف بالتشاور مع منظمات العمال و أصحاب العمل
جاءت االتفاقية ، و يف نفس السياق (7)اهلدف من هده السياسة الوطنية الوقاية من احلوادث و األمراض املهنية

                                                           
أمراضا مهنية أخرى وفقا للمادة الثانية منها:   1936و أصبحت سارية املفعول سنة  1934( لسنة 42أضافت االتفاقية رقم ) (1)

التسمم   ، التسمم بالبنزين و مشتقاته، فور أو مركباته و أثارهالتسمم بالفسن الرئوي، السحار السيليسي املصحوب أو غري املصحوب بالتدر 
 األعراض املرضية الناجتة عن الراديوم و املواد املشعة األخرى الناجتة عنها أمراض أو سلطان جلدي.، باملشتقات اهلالوجينية  للهيدروكربون

 .1962صادقت اجلزائر على هذه اإلتفاقية سنة 
، بدأ النفاذ 1964جوان  17بشأن اإلعانات يف حالة إصابات العمل ، املنعقدة جبنيف يف ( 112من االتفاقية )( 9، 6واد ) أنظر امل (2)

 . 1967هبذة اإلتفاقية يف جويلية سنة 
 . 130، 129راشد راشد، املرجع السابق، ص (3)
 . 53، ص 1994املركز العريب للتأمينات االجتماعية و أثرها يف حرية و حركة العمال، السودان،  (4)
،دخلت هذه اإلتفاقية حيز 1981جوان  3املنعقدة جبنيف يف  ( بشأن السالمة و الصحة املهنيني و بيئية العمل، 155االتفاقية رقم )  (5)
 .2006لسنة  7، ج ر عدد 2006جوان  6قت عليها اجلزائر يف و صاد 1983سنة  يف أوتنفاذ ال
 ( من نفس االتفاقية. 2، 1املواد )  أنظر (6)
 نفس االتفاقية.من ، 4املادة  (7)
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اليت تضع مبادئي السياسة الوطنية و اإلجراءات  1985( بشأن خدمات الصحة املهنية لسنة 161الدولية رقم )
هذه االتفاقيات السالفة الذكر، تبنت منظمة العمل الدولية توصيات   المة و الصحة املهينني. إضافة إىلبشأن الس

، و كذلك املراقبة 1963، شروط تعويض ضحايا األمراض املهنية 1962نة كطب العمل يف املؤسسات س
 .  1966الطبية للعمال املعرضني ملخاطر خاصة لسنة 

العربية اتفاقيات تضمن محاية  معايري العمل الدولية العربية فقد أصدرت منظمة العمل ىمستو  ىأما عل
خاطر املهنية بتوفري بيئة عمل املالعاملة من  ىاملهنية، إميانا بان محاية القو  ة و سالمة العاملني من املخاطرصح

ملواكبة التقدم التقين يف  ى، كما أن الدول العربية تسع(1)لقوميالناتج ا ىينعكس بصورة إجيابية علسليمة و ذلك 
اتساع دائرة املخاطر املهنية،  و تبع ذلك ،خمتلف اجملاالت يف الصناعة و الزراعة و التجارة و النقل و اخلدمات

تطوير  ىو تعمل من أجل ذلك عل ،ظروف العملحتسني مستويات و  أن منظمة العمل العربية هتدف إىل حيث
بشأن  1977( لعام 7ما جاءت به جند: االتفاقية رقم )و أهم  (2)إصدار اتفاقيات العمل، سعت إىلتشريعات 

حيث اعتربت أحكام هذه االتفاقية احلد األدىن ملا جيب أن يوفره التشريع الوطين  (3)السالمة و الصحة املهنية
ب أن تشمل التشريعات العربية األحكام اخلاصة جي":ىمن هذه االتفاقية عل ة األوىلإذ جاء يف املاد ،للعمال

 ىخاصة بالتأمني علأن تشمل أحكاما بالسالمة و الصحة املهنية يف مجيع جماالت العمل و قطاعاته، كما جيب 
 ىجيب العمل عل ى"ادة اخلامسة من نفس االتفاقية علكما تضيف امل."من حوادث العمل و أمراض املهنة العمال

العمل و  رن عن طريق: محاية العامل من أخطامآلة و حتقيق ظروف إنسانية للعمل اتوفري السالمة و الصحة املهني
مراعاة حتقيق ،و زمة لتحسني بيئة و وسائل العملالال اطاتضع االسرت و ، و  من األضرار الصحية الت و محايتهاآل

وعية و تدريس ت،  به من النواحي الصحية و الفنية التالؤم بني نوع العمل و ظروفه، و بني األشخاص املكلفني
تدارك ما قد  ، ة و تدريب العمال علي استخدامهاوسائل السالمة وتوفري أدوات الوقاية الشخصي ىالعاملني عل

،  اجلة ما خيتلف عنهاينشأ من أضرار تصيب العامل صحيا أو اجتماعيا نتيجة عمله و العمل علي معاجلتها و مع
زمة لتنظيم الحيدد تشريع كل دولة األحكام ال. "اءات و آالت و مواد و غري ذلكمحاية وسائل اإلنتاج من إنشو 

 "هذه االحتياطات.

                                                           
 بن ديدي العريب، املرجع السابق، ص ص.(1)
 املتعلقة مبستويات العمل.  1975املعدلة سنة  1966( لسنة  6( من االتفاقية العربية رقم )  110، 53، 10، 8، 6نظر املواد ) أ (2)
 .1977بشأن السالمة و الصحة املهنية، املنعقدة مبصر يف مارس  (7فاقية العربية رقم )تاإل(3)
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املتعلقة ببيئة العمل و جاء من  1981( لعام 13االتفاقية العربية رقم )د جن7زيادة على االتفاقية رقم 
مة منشات ضمن أحكام هذه االتفاقية بإلزامية توافر الشروط الصحية من حيث النظافة و السالمة، و عند إقا

شاء أجهزة إن ىبيئة العمل، كما ألزمت الدول عل الشروط و األسس الضرورية حلماية ىجديدة جيب أن تتوافر عل
( 19االتفاقية رقم )، ضف إىل ذلك  (1)بيئة العمل ىمهام اإلشراف عل وىلسواء كانت داخلية أو خارجية تت

املشار إليها سابقا حيث هذه االتفاقية بينت دور مفتش العمل يف مراقبة هذه  1997بشأن تفتيش العمل لسنة 
أما بالنسبة للتشريعات الوطنية فتكفل نوضحه الحقا.الظروف ) السالمة و الصحة املهنية ( و هذا ما سوف 

املشرع اجلزائري مبسألة احلماية و األمن و الوقاية من أخطار حوادث العمل و األمراض املهنية و أوالها عناية  
اختالف أنواعها، يف تلك األحكام القانونية و التنظيمية اليت   ىتتمثل هذه احلماية من األخطار عل، و (2)كبرية

تخفيف من األضرار اليت قد تصيبه نتيجة سبب من األسباب و التكفل بشؤونه العمل على مساعدة العامل يف ت
 . (3)بصفته كلية أو جزئية حسب احلاالت

هتم املشرع اجلزائري هبذه احلماية املقررة للعامل من األخطار املهنية يف ظل التحوالت االقتصادية اليت إ
نتج و هذا ما استدعى عترب العامل هو املسري و املاالتسيري االشرتاكي للمؤسسات فظل مرت هبا اجلزائر، ففي 

و قد   1989مث جاءت مرحلة اقتصاد السوق اليت كانت نتيجة اإلصالحات املرتتبة على دستور  ،التكفل هبم
مما  ،املؤسسات ف عالقات العمل و تنظيم القطاع العام االقتصادي إىل مبدأ استقالليةيكان هلا األثر على تكي

أدى إىل النص على إقرار احلماية للعامل كمبدأ و ترك التفصيالت إىل االتفاقيات اجلماعية و األنظمة الداخلية 
قبل اهتم حبماية و سالمة العامل ، املالحظ أن املشرع اجلزائري (4)للمؤسسات نظرا للطابع التعاقدي لعالقة العمل

 حيظى العامل" على ما يلي:منه  62املادة يف نص الذي  1976دستور جتلى ذلك من خالل  1989دستور 
مث أقره املشرع اجلزائري بعد ذلك يف املرسوم الرئاسي ، "اية، و األمن، و الوقاية الصحيةاحلق يف احلمبأثناء العمل 

رقم  املعدل مبوجب املرسوم الرئاسي 1989فرباير  28املؤرخ بتاريخ  1989املتضمن دستور  18-89رقم 
منه  51نص املادة يف  1996نوفمرب  28املصادق عليه يف استفتاء  1996ديسمرب  7املؤرخ يف  96-438

ض الوبائية و املعدية و الرعاية الصحية حق للمواطنني، تتكفل الدولة بالوقاية من األمرا "اليت تضمنت أن 
                                                           

 .1981مارس  17-7بشأن بيئة العمل املنعقدة يف بنغازي ( 31( من االتفاقية العربية رقم ) 11، 4، 3، 1أنظر املواد )  (1)
 -2009ن االجتماعي جامعة مستغامن، اجلزائر، بن سطا علي، مجيلة، املسؤولية القانونية للهيئة املستخدمة، رسالة ماجستري يف القانو  (2)

 . 60، ص 2010
 . 145ص  املرجع السابق،يف التشريع اجلزائري، أمحية سليمان، التنظيم القانوين لعالقات العمل  (3)
 . 21-3، ص 2000حممد الصغري بعلي، تشريع العمل اجلزائري، دار العلوم للنشر و التوزيع، اجلزائر،  (4)
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ء العمل احلق يف احلماية و األمن و يضمن القانون يف أثنا "منه أن: 52/1كما تضمنت املادة   "،مكافحتها
 .(1)"النظافة

قوق اليت احلمن خالل ما سبق أن املشرع اجلزائري جعل من الصحة و السالمة املهنية حق من يتضح 
عترب ا، و إذا (2)يتمتع هبا العامل، فعلى الدولة التكفل هبذه املسألة بتوفري احلماية و حتسني ظروف العمل للعمال

فباملقابل يعترب إلتزام يلتزم به صاحب العمل أو املستخدم بتوفريه لكل  ،املخاطر املهنية حق للعمالأن الوقاية من 
الالزمة  العمال مهما كان قطاع النشاط الذي يشتغل فيه، و على صاحب العمل توفري االحتياجات و التدابري

و اض املهنية كاملالبس، و النظاراتل و أمر وسائل احلماية لوقاية العاملني من أخطار العمو مجيع  ،حلماية العمال
طه يالقفازات، و األحذية...اخل. و ال جيوز  حتميل العمال أي نفقات ترتتب على ذلك، كما جيب عليه أن حي

و اإلرشادات اليت  ،قبل مباشرة العمل ملخاطر مهنية و سبل الوقاية الواجب عليه اختاذها من خالل التعليمات

                                                           
قوانني الضمان االجتماعي منها: املواد من  املشرع اجلزائري مسألة محاية العمال من املخاطر املهنية يف القوانني املتعلقة بالعمل و أوىل(1)

، 15، 14، 13ملواد ا ل يف القطاع اخلاص السالف الذكر.املتعلق بشروط العامة للعام 31-75من األمر رقم  302 إىل 241
علق بعالقات العمل املت 03-90املتضمن القانون األساسي العام للعامل السالف الذكر.القانون رقم  12-78من القانون رقم  30،212

 13-83القانون . 4األمن و طب العمل ج ر عدد  يناير املتعلق بالوقاية الصحية و 26املؤرخ يف  07-88القانون رقم  السالف الذكر.
 03-83القانون رقم  من 120 إىل 74املواد من  .28األمراض املهنية، ج، ر عدد  ل واملتعلق حبوادث العم 1983يوليو  2املؤرخ يف 
تأمينات املتعلق بال 1983جويلية  2املؤرخ يف  11-83القانون رقم . 6تعلق حبماية البيئة ج ر عدد امل 1983فرباير  5املؤرخ يف 

املرسوم .8عدد املتعلق حبماية الصحة و ترقيتها، ج ر  1985فرباير  16املؤرخ يف  05-83القانون رقم  .28االجتماعية، ج ر عدد 
من يف أماكن العمل، ج ر ، املتعلق بالقواعد العامة اليت تنطبق علي حفظ الصحة و األ1991يناير  19املؤرخ  05-91التنفيذي رقم 

إلشاعات  األيونية و القواعد املتعلقة احملدد لقواعد محاية العمال من أخطار ا 1986ماي  29املؤرخ يف  132-86مرسوم رقم . 4عدد 
مؤرخ يف  95-99مرسوم تنفيذي رقم -.22أيونية و استعماهلا ج ر عدد  مبراقبة حيازة املواد اإلشعاعية و األجهزة اليت تتولد عنها إشاعات

يوليو  5مؤرخ يف  209-96مرسوم تنفيذي رقم . 29لة مبادة األميانت ج ر عدد يتعلق بالوقاية من األخطار املتص 1999أفريل  19
املرسوم التنفيذي رقم .35مل و تنظيمه و سريه ج ر عدد حيدد تشكيل اجمللس الوطين للوقاية الصحية و األمن وطين و الع 1996
من األخطار املهنية ج ر عدد املتضمن إنشاء و تنظيم و تسيري املعهد الوطين للوقاية  2000أوت  23املؤرخ يف  2000-253

احملدد لصالحيات تسيري جلان وطنية للمصادقة علي مقاييس و  2001أكتوبر  28املؤرخ يف يف  341-01التنفيذي رقم  املرسوم.53
ديسمرب  7املؤرخ يف  427-02املرسوم التنفيذي رقم . 64حلماية و صالحياهتا ج ر عدد فعاليات للمنتجات و األجهزة و آالت ا

 .82من األخطار املهنية ج ر عدد  تكوين املوظفني يف جمال الوقايةاملتعلق بشروط تنظيم تعليم إعالم و  2002
، ص 2002 أمحية سليمان، التنظيم القانوين لعالقات العمل يف التشريع اجلزائري، اجلزء الثاين، ديوان املطبوعات اجلامعية اجلزائر، (2)

رشيد واضح عالقات العمل يف ظل اإلصالحات االقتصادية يف اجلزائر، دار هومه للطباعة و النشر و : انظر ، و يف نفس السياق134
وكذلك ماموين فاطمة الزهراء، تأثري العوملة على قانون العمل اجلزائري، رسالة دكتوراه يف القانون . 135، ص 2005التوزيع، اجلزائر 

 . 45،ص 2012/2013اإلجتماعي، كلية احلقوق، جامعة وهران، 
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د مجيع احلقوق االجتماعية اليت جيب أن يتمتع هبا العمال يف و على صاحب العمل أن حيدّ  ،(1)علق مبكان عملهتت
جراءات و قد ، كما توقع عقوبات جزائية يف حالة خمالفة صاحب العمل هلذه اإل(2)النظام الداخلي للمؤسسة

 .(4)لقواعدالعمال أن حيرتموا و يطبقوا هذه ا ى، و باملقابل عل(3)احلبس تصل هذه العقوبة إىل

و األمراض  ،حوادث العملو و األمن و الوقاية من خماطر  ،أهم احلقوق اليت يتمتع هبا العامل احلماية من 
-5/4هذا ما جاءت به املادة  ،إذ جعلها املشرع اجلزائري من أهم املسائل و القضايا اليت جيب العمل هبا املهنية

صاحب العمل،  ىلتزامها علإكما تقع عبئ   ،ملتمماملتعلق بعالقات العمل املعدل و ا 11-90من قانون  (5) 5
صاحب العمل بتوفري أسباب الصحة و السالمة املهنية للعامل، أي توفري املستلزمات اليت متكن  ىعلأي جيب 

املتعلق بالوقاية  07-88ن القانو  من 3هذا ما وضحته املادة  ،(6)العامل من أداء عمله بصورة صحيحة و تامة
الوقاية املؤسسة املستخدمة ضمان  ىيتعني عل:"ىىل املشار إليه أعاله اليت تنص علو األمن و طب العمالصحية

و ،عاتق املؤسسة املستخدمة توفري للعامل األلبسة  ىااللتزامات اليت تقع عل من بني".مالالصحية و األمن للع
يعترب وجيات، و توفري طب العمل الذي راعاة أمن العمال يف اختيار التقنيات و التكنولو م ،التجهيزات و املعدات

و ،املؤسسة املستخدمة تنظيم أعمال التعليم  ىيتعني عل .(7)محاية للعمال الذي ميارس يف أماكن العمل نفسها
و   ،فيما خيص األخطار املتعلقة مبختلف العمليات اليت تدخل يف إطار عملهم ،اإلعالم و التكوين لفائدة العمال

حيث يهدف هذا  ،كذا التدابري الالزمة اختاذها حلمايتهم، و اإلجراءات اليت جيب اختاذها يف حالة وقوع حادث
ية و اإلجراءات ئالوقاو التدابري  ،التعليم و التكوين يف الوقاية من األخطار املهنية اليت ميكن أن  يتعرضوا هلا

الوقاية من إمكانية  ملني يف نفس النشاط، كما يهدف إىلالواجب اختاذها لضمان أمنهم و أمن األشخاص العا

                                                           
-250، ص 2006أمحد عبد الكرمي أبو شنب، شرح قانون العمل وفقا ألحدث التعديالت، دار الثقافة للنشر و التوزيع، األردن، (1)

252 . 
 .332، ص 2005دار اجلامعة اجلديدة، مصر، عقد العمل الفردي، مهام حممد حممود زهران، قانون العمل، (2)
، ص 2006و القدرات الوزارية املنفذة ألحكامه، دار الكتب القانونية، مصر،  2003لسنة  12أمحد شتات، قانون العمل رقم  أسامة (3)

84 . 
 .52، ص 2004، اجلزائر، يتة، انقطاع عالقة العمل، منشورات بري لالطيب بلو ( 4)
عمال باحلقوق األساسية يتمتع الى:"ملتمم السالف الذكر علاملعدل و ااملتعلق بعالقات العمل  11-90من قانون رقم  5تنص املادة (5)

 ".قاية الصحية و األمن و طب العملالو  -الضمان االجتماعي و التقاعد -التالية: 
( 6)Paulette Bauvert, Nicol Siret De Cf2 Manuel, Relation juridique «travail, protection 
social, crédit penal, Contencieux» 11 éméédition, Dunod paris, 2006/2007, P 162.    

 املتعلق بالوقاية الصحية و األمن و طب العمل.  07-88( من قانون  14، 13، 12، 7، 6أنظر املواد )  (7)
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و تتم إعداد هذه التعليمات مبشاركة طبيب العمل و كذا اللجنة املتساوية األعضاء للوقاية  ،وقوع حوادث العمل
تقع على عاتق املؤسسة املستخدمة، و يف حالة خمالفة هذه القواعد  اتمجيع هذه االلتزام .(1)الصحية و األمن

إذا فإن محاية العامل  ،(2)املؤسسة املستخدمة تعترب مسؤولة الرتكاهبا خطأوعدم توفرها، فإّن صاحب العمل أو 
 .(3)تعترب من مسؤوليات صاحب العمل

 ك وفقا للمرسوملعمل ذلاطر االوقاية من خمأخذ املشرع اجلزائري مبا جاء يف معايري العمل الدولية بشأن 
مة و بشأن السال 155االتفاقية  ى، يتضمن التصديق عل2006اير سنة فرب  11مؤرخ يف  59-06الرئاسي رقم 

( 2006لسنة  7ة الرمسية رقم ) اجلريد 1981يونيو سنة  22الصحة املهينني و بيئة العمل، املعتمدة جبنيف يف 
لبناء ابشأن السالمة و الصحة يف  167 التفاقيةا ىاملتضمن التصديق عل 60-06رقم  سي، و كذا املرسوم الرئا
 . 1988يوليو  20املعتمدة جبنيف يف 

 ىو عل ،(4)صحة العاملني ىيان عوامل متباينة تشكل خطورة علة العمل قد حتتوي يف كثري من األحئيإن ب
اليت تكفلت هبا و جاءت هبا معايري العمل  ،هذا فإن احلق يف الصحة و األمن أحد احلقوق األساسية يف العمل

، تضمنت قواعد السالمة و الصحة املهنية سواء يف القوانني املتعلقة (5)الدولية و العربية و معظم التشريعات الوطنية
العمال كما متت  الشارة إليه، و اليت تعترب من التزامات  محاية و الضمان االجتماعي اليت هتدف إىلأ ،بالعمل

ضطلع أجهزة التفتيش سواء كانت أجهزة داخلية يف املؤسسة أو خارجها بدور تهذا  ى، و عل(6)صاحب العمل
و بصحتهم و عندما يتعلق األمر حبماية احلقوق العمالية  خاصةاحرتام نفاذ قوانني العمل  رئسي يف كفالة

                                                           
تعليم يتعلق بشروط تنظيم . 2002ديسمرب سنة  7 املؤرخ يف 427-02( من املرسوم التنفيذي رقم  6، 5، 4، 3، 2أنظر املواد )  (1)

 .2002لسنة  82، ج ر عدد يدان الوقاية من األخطار املهنيةالعمال و إعالمهم و تكوينهم يف م
( 2)Christel Morel journel, Droit générale, 4éme éditions,Gualino lextenso edition, Paris, 
2010, P 345. 
 (3)Gérard Lyon- Caen et autres, Droit du travail, 19 éme édition, Dalloz, Paris, 1998, P 
943. 
(4)Daniel marchand, Op cit, P 329.  
(5)Michel Miné et autres, Droit social international et européen en pratique, Eyrolles 
édition d’orgnisation, Paris, 2010, P 58. 
(6)Séminaire national d’évaluation des activités de médecine du travail, 6-7 Juillet 2004.  
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ر فعالية دو  ىو اإلشكال املطروح ما مد ولسيما القواعد املتعلقة بالصحة و األمن داخل املؤسسة،(1)سالمتهم
 ة العمال من األخطار املهنية؟يقاو مفتش العمل يف 

هتتم معظم تشريعات العمل الوطنية حبماية العامل و توفري له بيئة عمل نظيفة، و الوقاية من خماطر العمل 
، إذ يعترب هذا الدور ذو )2(العمل يف نطاق اختصاصهفية الوقائية اليت ميارسها مفتش الوظيتعترب أحد أهم جماالت 

لقد عهد املشرع اجلزائري رقابة التشريع  .)3(طبيعة إجيابية يساهم بفاعلية يف بلوغ اهلدف من إصدار القوانني
 07-88من القانون رقم  31ملادة ذلك وفقا لنص ا ،مفتشية العمل جمال الوقاية من خماطر العمل إىل الساري يف

تعهد رقابة تطبيق التشريع الساري يف جمال الوقاية الصحية ألمن و طب ":ىاملشار إليه أعاله و اليت تنص عل
العمل  إيل مفتشية العمل، طبقا للصالحيات املخولة هلا. حيدد مفتش العمل أجال للمؤسسة املستخدمة قصد 

، (4(يف جمال الوقاية اأساسي ادور  مفتشية العمللعبت  ".للتشريع الساري املفعولت، طبقا وضع حد لتلك املخالفا
و محاية العمال من خمتلف األخطار  ،تطبيق األحكام التشريعية و التنظمية املتعلقة بالعمل ىذلك أهنا تسهر عل

و  ،(5)ة من خماطر العملاليت ميكن أن يتعرض هلا أثناء العمل، فلها صالحيات واسعة يف جمال الوقاي  ،املهنية
ميكن هلا أداء هذه املهمة من خالل السلطات املمنوحة هلا قانونيا من خالل الزيارات امليدانية للمؤسسات و هذا 

ميكن أن يظهر الدور الوقائي  .ما سوف نفصل فيه الحقا من خالل التطرق إىل سلطات التفتيش يف الفصل الثاين
للعمل، حيث ألزم املشرع اجلزائري بأن خيضع وجوبا   املخاطر قبل مباشرة العامل يف محاية العمال من العمل ملفتش

و  ،(6)العمل فنائالدورية و اخلاصة املتعلقة باست التوظيف و كذا الفحوصكل عامل للفحوص الطبية اخلاصة ب
و إذا مل تؤخذ هبذه اآلراء ميكن لطبيب العمل  ،على املؤسسة املستخدمة األخذ بعني االعتبار أراء طبيب العمل

                                                           
 .265، ص  1984، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، يالقريشي، شرح قانون العمل اجلزائر  ىجالل مصطف(1)
 .103علي فيصل علي، املرجع السابق، ص  (2)
 . 117بن ديدي العريب، املرجع السابق، ص (3)

(4)Vincent Viet, l'inspection du travail en France J’usqu’en 1914, édition CNRS, Paris, 
1994, P629.  

، جملة الصحة و السالمة املهنية، املعهد العريب للثقافة العمالية و حبوث العمل، اجلزائر« تنظيم الوقاية من احلوادث املهنية» فريدة بومنجل (5)
 I. N. P. R. P, projet national de profil national de santé et. و يف نفس السياق:112، ص 1981

sécurité au travail, Algérie, Janvier 2006. p 5. 
 .  ، السالف الذكرب العملطاملتعلق ب 07-88من قانون رقم  17أنظر املادة  (6)
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ميكن ملفتش العمل التعاون مع  حيث، (1)أن خيطر مفتش العمل املختص إقليميا  الذي يدرس امللف مع الطبيب
.يهدف طب العمل برعاية (2)و حتديد التعديالت اليت جيب إدخاهلا ،طبيب العمل يف دراسة الظروف املالئمة

يتناسب مع قدراته ألداء  وم بتوجيههم بوضع كل عامل يف مكانه العمل الالئق به الذيالعمال صحيا، حيث يق
وحتقيق التالئم بني نوع العمل و ظروفه، و بني األشخاص املكلفني به من النواحي  ،(3)أكمل وجه ىعمله عل

 .(4)الصحية و الفنية

هي وظيفية املخاطر املهنية فإن صالحية وقاية العمال من  ،منه التشريع الفرنسيو التشريع املقارن يف  أما
فقا لقانون العمل ، و و (5)فهو املخول يف تنفيذ األحكام املتعلقة حبماية العمال ،من وظائف مفتش العمل

ق من خلوه من للتحق ءهأو أثنا ،بية قبل االلتحاق بالعملالعامل أن خيضع للفحوص الط ىالسعودي جيب عل
و أن  ،األقل ىطبيب العمل بفحص عماله مرة كل سنة عل إىل صاحب العمل أن يعهد ىنية، و علاملهاألمراض 

لعمل احلق يف إصدار و كذلك يف ملفات أولئك العمال، ملفتش ا ،يثبت ذلك الفحص يف سجالت املؤسسة
احلق يف حالة ، كما له و سالمتهم اخلاصة بصحة العمال أصحاب العمل لضمان مراعاة األحكام التعليمات إىل

ن العمل قانو  كما ألزم،  (6)أن يطلب تنفيذ ما يراه الزما من إجراءات وجود خطر يهدد صحة و سالمة العمال،
مع عدم اإلخالل "اب ( /216حيث تنص املادة )  ،عاملال ىاحب العمل بإجراء الفحص الطيب علري صصملا

 هلتحاقالعامل قبل ا ىالكشف الطيب عل : بإجراء ما يلياملنشأة و فروعها بأحكام قانون التأمني االجتماعي تلتزم 
 ةكشف القدرات للتأكد من لياق،   طبقا لنوع العمل الذي يسند إليهبالعمل للتأكد من سالمته و لياقته الصحية 

                                                           
لسنة  33يتعلق بتنظيم طب العمل ج ر عدد  1993ماي سنة  15املؤرخ يف  120-93من مرسوم تنفيذي رقم  36أنظر املادة (1)

1993 . 
(2)Jean Maurice Verdier, Marie Souriac, Droit du travail, 14émé édition Mémentos, Paris, 
2007, p 187.  

جملة احلقوق العدد األول، جامعة البحرين، ، باسم حممد شهاب، األبعاد الرئيسية للفحص الطيب للعامل يف منظومة التشريعات العربية  (3)
 . 176، ص 2008جانفي 

أوت  9،12العدد هادي حممد العنزي، املوجز القانوين لتنظيم العالقات العمالية يف الكويت و القدرات الوزارية املنظمة له، األنباء،  (4)
2007 . 

(5)Patrick quinquton, le nouveau rôle de l’inspection du travail, A.F .D.T 25 Janvier 
2013 P 4.   

 . ، السالف الذكرمن قانون العمل السعودي 201، 143، 65أنظر املواد  (6)
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 هبا نفس األحكام أخذ، (1)"ناحية قدراته اجلسمانية و العقلية و النفسية مبا يناسب احتياجات العملالعامل من 
 .(2)املغربية شغلمن مدونة ال 318 يف نص املادة ريباملشرع املغ

هذا الدور الوقائي  ىبل يتعد ،ال ينتهي دور املفتش العمل برقابة الفحص الطيب للعامل قبل مباشرته للعمل
حلمايته من األخطار خالل أو أثناء مباشرته للعمل، ذلك من خالل التحقيق من صاحب العمل بتوفري إجراءات 

و ختتلف  ،و هي عبارة عن إجراءات وقائية متنع من حدوث اإلصابات ،السالمة و الصحة املهنية وفقا للقانون
يف حوادث العمل  يقد تكون ظروف و بيئة العمل هي السبب الرئيساإلجراءات باختالف نوع النشاط. هذه

و يقوم مفتش العمل يف نطاق دوره الوقائي بفحص ،(3)لذلك جيب هتيئة حميط العمل و استخدام معدات الوقاية
الذي  ىحقق من نظافة بيئة العمل باملستو الت:البيئة من خاللمحاية املؤسسة و معدات وقاية العمال و عوامل 

، (4)يقرره القانون و على األخص التخلص من املواد السامة و املواد الضارة بالصحة و هتوية مكان العمل و تنقيته
اعد العامة للحماية املتعلق بالقو  1991لسنة  05-91به املشرع اجلزائري يف املرسوم التنفيذي رقم  ىقضهذا ما 

بوجوب تنظيف أرضية األماكن املخصصة  ىالذي قض ،و األمن يف أماكن العمل حفظ الصحة ىاليت تطبق عل
 ،و احلماية من األمراض املعدية ،و جيب أن يتضمن التنظيف تدابري خاصة بالتطهري ،للعمل و ملحقاهتا بانتظام

العملية و اإلجرائية حيث أوكلت هذه الرتتيبات  ،(5)بصرف النظر عن التدابري الوقائية اليت تتطلبها طبيعة األشغال
 (6).املؤسسة املستخدمة أو صاحب العمل الذي يلتزم هبا بري األمن و الوقاية يف العمل إىللتدا

                                                           
 . ، السالف الذكرمن قانون العمل املصري 216أنظر املادة  (1)
اء، ر األج ىإجراء الفحوص الطبية الواجبة عل طبيب الشغل دورا وقائيا، يتمثل يفيؤدي ى:"دونة الشغل املغربية علمن م 318ادة تنص امل (2)

ي جتنبيهم كل ما قد ىأو إ ،اء عند بداية شغلهمر مناصب الشغل للحالة الصحية لألج التأكد من مالئمة خاصة الفحص الطيب الرامي إىل
 ."العدوى و احلالة الصحية لألجراءيضر بصحتهم بسبب الشغل، ال سيما مبراقبة شروط النظافة يف مكان العمل و خماطر 

الدويل حول املعاناة يف العمل، جملة العلوم اإلنسانية و  ىامللتق ،رمضان عمومن، محزة معمري، حوادث العمل أسباهبا و أساليبها (3)
 . 565، ص 2011، اجلزائر، 3عية، عدد االجتما

 . 110علي فيصل علي، املرجع السابق، ص (4)
حفظ الصحة و األمن يف  ىلق بالقواعد العامة اليت تطبق علاملتع 05-91( من املرسوم التنفيذي رقم  5، 4، 3، 2أنظر املواد )  (5)

 أماكن العمل. 
 . 35-33ص  1979ن الصناعي و اإلسعافات الدولية، دار الفكر العريب، مصر و آخرون، الصحة املهنية و األم عز الدين فراج (6)
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 اهلواء أثناء ريتغي ذلكيقصد ب ، و و تطهريهااملعدة للعمل هتوية األماكن كما جيب على صاحب العمل 
واء الفاسد من داخل املؤسسة و إدخال اهلواء النقي و إخراج اهلأ ،(1)من شأنه إزالة الروائح الكريهة و املضرة العمل

و التهوية ، (2)السالمة للعاملنيو اهلدف من التهوية هو هتيئة الظروف و األحوال املناسبة ألداء العمل مع توفري 
ات فهناك من الدراس ،(3)احلالة اجلسدية و النفسية للعمال ىن أن تلحق أضرار جسيمة و تؤثر علميك ةديغري اجل
حيث  (4)% منها أمراض التنفس كالربو و الروماتيزم65ت أن عمال املناجم هم معرضون لألمراض بنسبة اليت تثب

ذلك قلة التهوية أو قلة نسبة األوكسجني  اىلفض ،(5)العاملني ىة يف جو العمل تؤثر علر و األتربأن انتشار الغبا
فإن من بني األسباب ، و عليه (6)االختناق بسبب ارتفاع نسبة غاز النرتوجني و غاز أكسيد الكربون ىليؤدي إ

 .(7)حوادث العمل العوامل البيئية اليت تؤدي إىل

الطريقة اليت جيب أن  ،املشار إليه سابقا 05-91ملرسوم التنفيذي رقم ا حكامحدد املشرع اجلزائري وفقا أل
أو عن  ،تتم فيها هتوية األماكن املخصصة للعمل، إما عن طريق التهوية امليكانيكية أو التهوية الطبيعية الدائمة

طبقا للمقاييس اليت حيددها التنظيم  دىن من اهلواء لكل عامل هوية املختلطة، كما جيب ضمان احلجم األتطريق ال
و جيب أن يركب جهاز التهوية امليكانيكية الطبيعية أو املختلطة لتجديد اهلواء يف  ،(8)املعمول به يف هذا اجملال

وجيب أن هتيأ  ،(9)رهاءالنيت تتم فيها األشغال بعيدا عن ضو أو يف األماكن ال ،األماكن اليت تقع يف باطن األرض
و تعتمد مقاييس أخرى عندما  ،هوية و اإلنارة الطبيعية يف األماكن املغلقةتاخلارج و تضمن ال ىفروج تطل عل

 ىأن تكون مساحة الفروج تساوي عل و ،تكون األماكن معدة لألشغال تتطلب الظالم أو اإلنارة االصطناعية
ن تسرب الروائح الكريهة ، و جيب أن حيافظ مكان العمل و املنشآت الصحية م(10)األقل سدس مساحة األرضية

                                                           
، املسؤولية البيئية و االجتماعية مدخل ملسامهة املؤسسة االقتصادية يف حتقيق التنمية املستدامة، رسالة ماجسرت يف العلوم ةالطاهر خامر  (1)

 . 107، ص 2007االقتصادية، جامعة ورقلة، اجلزائر، 
 . 3، ص 2001أسس و تطبيقاته، املكتب اجلامعي احلديث، مصر ، بد الغين، علم النفس االجتماعيحممد ع أشرف (2)
 . 27دوباخ قويدر، املرجع السابق، ص  (3)
 . 254، ص 2001، دار قباء للطباعة و النشر و التوزيع، مصر، 9فرج عبد القادر طه، علم النفس الصناعي و التنظيمي، ط (4)
 . 384، ص 2004د حممد عبد املنعم، علم النفس الصناعي بني النظرية و التطبيق، دار املعرفة اجلامعية، مصر، جمدي أمح (5)
 .64، س، ن، ص دل و العمال، دار الراتب، لبنان، عبد الرمحان حممد العيسوي، سيكولوجية العم (6)
ل و عمل بني التناالدويل الثاين حول ظاهرة املعاناة يف ال ىامللتق -أسباهبا و أساليب حفظها -مسعودي كلثوم، مقرون هبة، حوادث العمل (7)

 .2013جانفي  /15/16السيكولوجي 
 .السالف الذكر 05-91سوم التنفيذي رقم من املر  6املادة  (8)
 املرسوم. من نفس7املادة ( 9)
 من نفس املرسوم. 8املادة  (10)
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رب الروائح تسذلك  ىألشغال يف أجهزة مغلقة و ترتب علو إذا تعذر إجناز ا ،و القذرة أو مصادر التعفن األخرى
العامل عن   صاحب العمل توفري أجهزة أو وسائل متتص الغازات املتسربة، و جيب عزل ىوجب عل ،و الغازات

عامل بأجهزة لاهذا  ىالنقاوة، كما جيب أن حيم أمراض خطرية كالتسمم أو انعدام ىكل مكان عمل حيتوي عل
 .(1)األقل يقيم خارج املكان املغلق ىاحلراسة عامل واحد عل ههذ ئمة ذات صلة بنوع اخلطر، و يتوىلأمن مال

عمله و ختفيض فهي تساعد العامل من أداء و حتسني املناسبة  اإلضاءةألزم املشرع صاحب العمل بتوفري 
، إذ حتدث (2)العمالصحة و سالمة و كفاءة  ىتكون اإلضاءة جيدة ألهنا تؤثر علجيب أن و عليه  ،نسبة التعب

إذا كانت شديدة عندما تكون مساحات ال ،تعب و اهنيار يف العيون  اجليدة يف أماكن العمل اإلضاءة الغري
إضاءة طبيعية و هي اإلضاءة األفضل  ،أن اإلضاءة هناك نوعني جتدر اإلشارة إىل  .(3)يصلها الضوء الكايف

و نظرا لعدم إمكانية احلصول على اإلضاءة الطبيعية يف   ،مالئمة للعينني و األكثر انتشارا من اإلضاءة االصطناعية
بتت من الدراسات اليت أث كل وقت لعدة أسباب كتغري الطقس أو يف الليل مثال ظهرت اإلضاءة االصطناعية، و

من حوادث العمل كانت سببها اإلضاءة االصطناعية، و عليه جيب أن تكون هذه ا إلضاءة قريبة باملائة  32أن 
املشرع اجلزائري أن تكون أماكن العمل مضاءة و كذلك اشرتط  .(4)من حيث اللون و القوة من اإلضاءة الطبيعية

و ال تسبب يف أية إصابة للعيون، كما جيب أن مناطق املرور و الشحن و التفريغ إضاءة تضمن راحة البصر، 
 األرضية. ىالعمل أو يف مستو  ىل يف أماكن العمل مقايسة يف مستو تكون مستويات اإلضاءة مدة حضور العما

 40يف طرق املرور الداخلي ب أماكن العمل حيث تقدر نسبة اإلضاءة  ىحدد املشرع نسبة اإلضاءة عل
لوكس،  120لوكس، أماكن العمل و غرف املالبس و املرافق الصحية ب  60اإلدراج و املستودعات ب  لوكس

، باإلضافة إىل هذا (5)لوكس 200أما األماكن املظلمة املخصصة للعمل الدائم فتكون نسبة اإلضاءة فيها ب 
د و من  على املؤسسة املستخدمة أن تتخذ كل التدابري الالزمة لضمان محاية العامل من الرب أوجب املشرع  االلتزام

كل التقلبات األحوال اجلوية، كما جيب عليها استخراج الدخان و غاز االحرتاق األيت من وسائل التدفئة 
الضوضاء جيب على صاحب العمل أن حيمي العمال من ذلك كله ، زيادة على .(6)املستعملة خارج أماكن العمل

                                                           
 . ، السالف الذكر05-91التنفيذي املرسوم ( من  12، 11، 10، 9املواد )  أنظر (1)
 . 144ص  1996كامل حممد عويضة، علم النفس الصناعي، دار الكتب العلمية، لبنان، ( 2)
 .24دوباخ قويدر، املرجع السابق، ص  (3)
 .184ص  1988عادل حسني، التنظيم الصناعي و إدارة اإلنتاج، دار النهضة، لبنان، ( 4)
 . لف الذكراالس 05-91التنفيذي رقم  ملرسوممن ا 13أنظر املادة ( 5)
 من نفس املرسوم. 14أنظر املادة  (6)
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بغض النظر عن شدته، و قد حتدث غري املرغوب فيها  األصوات يقصد بالضوضاء ،أثناء العمل ) الضجيج (
و قد تكون متقلبة أو منخفضة و هذه األصوات أو  ،وترية واحدة و متواصلة و بنفس الشدة و ملدة معينة ىعل

و شرع اجلزائري أن تكون هذه اآلالتلذلك ألزم امل ،ها اآلالت أو األجهزة داخل املؤسسةتصدر  الضجيج كثريا ما
لدورية تتناسب مع طبيعة العمل من حيث اختيار التقنيات، كما يلتزم صاحب العمل مبمارسة الرقابة االتجهيزات 

ية يعترب الضجيج الذي حتدثه اآلالت من أشد خماطر العمل، خاصة إذا تعرض هلا العامل ملدة زمن هلذه اآلالت.
اهليئات املستخدمة أن حتافظ  ىل، من أجل ذلك جيب ع(1)فقدان حالة السمع طويلة، إذ يؤدي ذلك عادة إىل

و عزل مسببات الضوضاء إن أمكن،  ،يتالءم مع صحتهم ىجيج اليت يتحملها العمال يف مستو كثافة الض  ىعل
توفري وسائل محاية فردية ستخدمة املؤسسة امل لىم األصوات، و إذا تعذر ذلك جيب عأو استعمال التقنيات كت

 .(2)االستعمال

من املرسوم  18املادة وهو ما نصت عليه  توفري املرافق الصحيةعلى صاحب العمل أوجب املشرع 
قاعد و خزانات فردية تغلق باملفتاح، و مبزة ه املالبس اجملريبغرف تغي هادويز وذلك بت 05-91التنفيذي رقم 

 تنصكما   .(3)اجملالإنشاء مغاسل مزودة باملاء الساخن طبقا للمقاييس اليت حيددها التنظيم املعمول به يف هذا 
جيب أن توضع مضخات جبوار أماكن العمل أو بداخلها حتت تصرف العمال ":من نفس املرسوم أنه 21املادة 

عمال، إذا كان ، خيصص حمال مالئم  لل(4)"املعرضني النعدام النظافة أو األوساخ أو أخطار التسمم أو التعفن
األقل يتناولون وجبة الغذاء يف أماكن العمل، و مينع ترك العمال يتناولون وجبتهم يف  ىعامال عل 25عددهم 

شتمل ملواد خطرية، كما جيب أن يزود العمال مباء ت( إال إذا كانت طبيعة نشاطهم ال مشاغلهمأماكن عملهم )
و بعيدة عن األضرار أماكن العمل و  الشرب، أما بالنسبة للمجال املخصصة إليواء العمال، فيجب عزهلا عن

 .(5)اإلزعاجات النامجة عن العمل و أن تكون نظيفة و ذات هتوية جيدة

                                                           
 .104، ص 1987، الكويت، 331فاضل حسن أمحد، الضوضاء مرض العصر، جملة العريب، العدد (1)
 .لف الذكرالسا 05-91رسوم التنفيذي رقم ( من امل 16، 15أنظر املواد )  (2)
 من نفس املرسوم. 21املادة  أنظر (3)
ة العمال من أخطار استنشاق غبار املتعلق حبماي 2003أكتوبر لسنة  1املؤرخ يف  رار الوزاري املشرتك،قالمن  10تضيف املادة  (4)

يها ون بأشغال فاملستخدم أن يضع مرشات لالستحمام حتت تصرف العمال الذين يقوم ىيتعني عل:"2004لسنة  7، ج ر عدد ميانتاأل
 ."ميانتاألمادة  الغبار و تعرض إىل

 . سالف الذكرال 05-91التنفيذي رقم ( من املرسوم  24، 23، 22أنظر املواد ) ( 5)
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و هي عبارة عن معدات  ، وقائية املتعلقة بتجهيزات العاملالتدابري الألزم املشرع صاحب العمل اختاذ 
ا حلماية العمال من املخاطر مم (1)ريهااملؤسسة املستخدمة توف ىخصية يستخدمها العامل، إذ جيب علالشالوقاية 

من هذه األخطار، ألن من اإلصابات اليت تلحق العامل تقع يف الرأس، العني، و  خفيفها يضمن التئجيعل ارتدا
معدات محاية ، و تتمثل هذه املعدات في(2)األقدام و الوجه و األيادي، لذا تلتزم املؤسسة بتوفري معدات احلماية

لك املعدات حلماية الرأس من األجسام الصلبة اليت تسقط فوقها أو اصطدامها باملواد و ارتداء ت لذلك جيبالرأس 
  املواد الداخلة يف تركيبها و نوعية املخاطر ىها أنواع، حيث تعتمد علاألجهزة، تستخدم اخلوذات و اليت يوجد من

احلرارة و املواد الكيماوية، كما جيب أن متها حلجم الرأس، فغالبيتها يقاوم الصدمات و بعضها يقاوم ئو كذلك مال
تكون  و يف بعض احلاالت جيب أن ،امتصاص الصدمات ىات محاية الرأس أن تكون قادرة علتتوفر يف معد

.كما ألزمه بتوفري (3)اهلدف منها و نوع الفئة املستعملة ختتلف هذه اخلوذات وو مقاومة للصدمة الكهربائية،
حروق،  حيان تتعرض األيادي و األذرع إىلل يف القفازات، حيث يف أغلب األتتمثوالتي معدات محاية اليدين

جروح، صدمات كهربائية، أو مواد كيميائية، و ختتلف أنواع القفازات باختالف املخاطر اليت تتعرض هلا أيادي 
 .(4)العمال

هي عبارة  ،العيننيمعدات محاية الوجه و ونظرا خلصوصية بعض االعمال ألزم املشرع صاحب العمل بتوفري 
من األجزاء املتطايرة و  و العينني ،عن أقنعة بالستيكية أو معدنية أو نظارات زجاجية تستخدم حلماية الوجه

يشرتط أن تتوفر يف تلك ،املعدات حلماية العينني و الوجه من الغازات و الدخان و األتربةو تستعمل هذه ،األشعة
، (5)محاية الوجه و العينني اتمعدي ه كمة و أن تكون قابلة للتنظيف واملعدات أن تكون مرحية، و أن تكون حم

و يشرتط أن تكون مصنوعة مبواصفات خاصة  ،من خطر سقوط املواد عليها معدات محاية القدمنيإضافة إىل 
و ميكن ذكر بعض األحذية الواقية منها: األحذية  ،(6)تالءم طبيعة املخاطر و أن تكون قوية مقاومة للصدمات

و  ،األجزاء احلادة ىالذية حلماية القدم عند السري علمبقدمة فو  ىاجللد الطبيعي أو الصناعي املقو  املصنوعة من

                                                           
 .6يف حالة حتقق مفتش العمل بعدم توفريها فإنه ميكن أن يقوم بإعذار صاحب العمل، أنظر امللحق رقم(1)
  2005الشخصية، دليل الصحة و السالمة املهنية  أدم الرببري، الوقاية (2)

www. moe.gov. bh 
 (3)http : www. education. gov.bh/ division/ safety. 

 نفس املوقع.  (4)
 (5)http ://  www. education. gov.bh/ division/ safety 

 أدم الربري، املرجع السابق.(6)
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الصناعي أو ، أحذية مصنوعة من املطاط (1)يستخدمها العاملون بورش احلدادة و النجارة و تشكيل املعادن
الزيوت، أحذية عازلة للتيار  و األمحاض و احملاليل و السوائل تستخدم حلماية القدمني من تأثريو  ،الطبيعي

يف معدات كهربائية العزل الكهربائي فبعضها ميكن استخدامه عند العمل  ىكهربائي، و ختتلف قدرة احلذاء علال
أو V1000ربائية يصل قوهتاالعمل مبعدات كهخر ميكن استخدامه عند آلو البعض ا ،V550يصل قوتيها إىل

فات األخرى و عادة تكون و غالبا تصنع هذه األحذية من املطاط اخلايل من الكربون من بعض اإلضا ،أكثر
 . (2)الية من املسامري متاماخ

خاصة يف املصانع اليت يكثر فيها الضجيج على غرار  معدات األذنما ألزم املشرع صاحب العمل توفري ك
لوقاية السمع من أخطار العمل خاصة  تلك املعدات تستخدم، وصناعة احلديد والصلبة سوناطراك مؤسس

و غالبا ما تكون هذه املعدات  نسبة للعمال الذين يعملون يف أماكن عمل تكون فيه درجة الضوضاء شديدة،بال
قطن مغمور يف السمع، أو ألياف مطاطية و جيب أن تنطبق متاما  ىشكل سدادات لألذن حتتوي عل ىعل

املؤسسة املستخدمة  ىالضجيج. كما جيب عل ىتعمل هذه السدادات على حفظ مستو  باألذنني اخلارجية، حيث
أن توفر معدات حلماية التنفس و ختتلف هذه املعدات حسب نوعية امللوثات، منها كمامات األتربة ) قناع ( 

 .(3)لواقي الكيماوي و جهاز التنفس احملمولاجلهاز ا

وسائل الوقاية الشخصية البد أن يتحقق من معرفة نوعية العامل ما جتدر اإلشارة إليه أن قبل استخدام 
 ىالبد أن يكون العامل قد تدرب عل، ومن مث أن قاية الشخصية الصحيحة و املناسبةاخلطر و اختيار وسائل الو 

 ىة الشخصية قبل استخدامها، حيث علالتأكد من سالمة وسائل الوقاي، كما جيب استخدامها بالشكل الصحيح
يوقعه من يقوم بالفحص و املؤسسة املستخدمة فحصها و اختبارها، و تثبيت النتيجة هذا الفحص يف تقرير 

 .(4)البيانات الالزمة و يكون يف متناول مفتش العمل عند طلبه ىحيتوي عل

إذا اقتضت  ،التدابري الوقائية من أخطار الشحن و التفريغ و احلريقألزم املشرع صاحب العمل من اختاذ 
تتجاوز احلمولة ال فيجب أن  ،خر دون جهاز ميكانيكيقل العمال أشياء ثقيلة من مكان آلطبيعة النشاط أن ين

كلغ، و إذا زادت احلمولة عن هذا   25أما العامالت و عمال الفصر فأقصى احلمولة ملها عامل،كلغ اليت حي  50
                                                           

 .9اجلمهورية اليمنية، دون سنة، ص  ،العامة للتحليل و الدراساتاملركز الوطين للمعلومات، اإلدارة ( 1)
 .20، ص ملرجعنفس  (2)
 بري، املرجع السابق.رب أدم ال(3)

 (4)Kingdom of Saudi Arabia, safty precaution for Working in confined spaces. p. 20. 
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ذا كان نشاط املؤسسة ، وإ(1)املؤسسة أن تزود العمال بوسائل الرفع و الشحن و التفريغ و النقل ىفيجب عل الوزن
ختصص دروب  يشمل عادة حركة شاحنات أو مركبات النقل أو أجهزة و آليات الشحن و التفريغ، فيجب أن

املؤسسة املستخدمة هتيئة كل  ىإذ عل، (2)لعمالليزة عن السبل و املعدات املخصصة ملرورها و أن تكون متم
الوسائل حلماية العمال ذلك عن طريق ضمان أمن العمال أثناء تنقلهم، و أثناء تشغيل اآلالت و وسائل الرفع و 

كما يتم إبعاد العمال عن أماكن العمل اخلطرة و اختيار وسائل عمل تضمن أمن   ،جتنب االزدحام و االكتظاظ
 . (3)العمال

اندالع احلرائق  رأخطا ىن العمل أو مراكزه اليت تنطوي علاملؤسسة املستخدمة أن تعزل أماك ىجيب عل
بسبب االستعمال الدائم للمواد السريعة، و يكون العزل إما بوضعها يف أماكن منفصلة عن أماكن العمل، أو إما 
بفصلها أو محايتها حبواجز يف أماكن العمل املوجودة فيها، كما جيب توفري حراسة خاصة ألشغال الصيانة اليت 

ال جيوز أن حتتوي األماكن اليت تستعمل فيها املواد السريعة ، ومن مث  األماكن اليت ميكن أن تسبب حريقتنجز يف 
جيب أن يزود كما   .(4)التهاب أي هلب قد يؤدي إيل االشتعال، و مينع قانون الصحة التدخني يف أماكن العمل

د القابلة ول دون اتصاهلا باملوائية يف أماكن الصنع أو اإليداع حتالقنوات و األجهزة الكهربائية بوسائل وقا
لالشتعال، و جيب يف كل احلاالت أن توزع منافذ األماكن و بنايات العمل و خمارجها توزيعا متكن من اإلخالء 
السريع يف حالة نشوب حريق، و ال ميكن أن يكون يف احملل الواحد أقل من منفذين، إذا كان مير عربها أكثر من 

أن توضع عالمات مرئية ليال و جيب ، كما املؤسسة أو ال ينتمون إليها ىل( شخص ينتمون إ 100مائة ) 
اهليئة املستخدمة أن توفر وسائل إطفائية من خمتلف  ىأقرب خمرج، جيب عل الطريق الذي يؤدي إىل إىلراتشري هنا

ب أن تزود األنواع و بعدد كاف كما جيب أن تكون ميسورة املنال و موزعة توزيعا الئقا يف أماكن العمل، و جي
املؤسسة أن تقدم تعليمات للعمال تبني العمليات  ىإلطفائية مالئمة للخطر، و جيب علهذه الوسائل باملواد ا

 .(5)الواجب قيامها يف حالة نشوب حريق

                                                           
 .لف الذكرالسا 05-91ملرسوم التنفيذي رقم ( من ا 29، 28، 27، 26أنظر املواد )  (1)
 من نفس املرسوم. 30أنظر املادة (2)
 . 63ص  ،قالية فريوز، املرجع السابق (3)
(  50، 46املتعلق حبماية الصحة و ترقيتها، و يف نفس السياق أنظر املواد )  1985فرباير  16املؤرخ يف  05-85قانون الصحة رقم  (4)

 .الذكرلف السا 05-91ملرسوم التنفيذي رقم من ا
 ( من نفس املرسوم. 59، 58، 57أنظر املواد ) (5)
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و جيب أن  ،جيب أن تكون عتاد مكافحة احلريق موضوع زيارات و جتارب دورية طبقا للتنظيم املعمول به
و  ،سجل مداوالت جلنة حفظ الصحة و األمنميكن استخالصها يف  و املالحظات اليت تسجل قائمة التجارب

الستعمال اآللة نظرا لتزايد حوادث العمل نتيجة .(1)إن مل يكن ففي سجل خاص يكون يف متناول مفتش العمل
و يف حالة إصابته تتكفل به مصاحل  ،املشرع التدخل ملواجهة األخطار املهددة للعامل، فرض(2)و املواد اخلطرية

اإلصابات اليت ميكن  (3)2/7/1983املؤرخ يف  13-83حيث حدد القانون رقم  ،الضمان االجتماعي
 تعويضها.

كل املشرع حادث عمل   اعترب ،السالف الذكر 11-83لقانون من ا 6نص املادة  و لكن بالرجوع إىل
اإل صابة الذهنية أو العقلية اليت ميكن أن حتدث للعامل أثناء   يتطرق إىلمل و ،حادث ترتب عنه إصابة بدنية

العمل من قبل هيئات الضمان اإلجتماعي محاية  ، إال أن املشرع اجلزائري وسع يف نطاق التكفل حبوادث(4)عمله
العمل الطوارئ اليت ميكن أن يتعرض هلا العامل أثناء العمل داخل أماكن احلوادث و  تشمل التغطية و  ،(5)للعامل

حتت  1998جويلية  14، و قد أكدت احملكمة العليا هذا املبدأ القانوين يف قرارها الصادر بتاريخ (6)أو خارجها
حيث أن »أنه  ىضد ) أ م ( حيث جاء يف القرار علبني الصندوق الوطين للتأمينات االجتماعية  166006رقم 

 ىلرتخيص باخلروج من مكان العمل عليف فرتة ا قضاة املوضوع ملا اعتربوا احلادث هو حادث عمل ألنه وقع
أساس أن الرتخيص باخلروج من العمل ال يدخل ضمن حاالت تعليق عالقة العمل املنصوص عليها يف املادة ) 

القانونية لصاحب  ، ألن العامل يبقي حتت اإلدارة1990أفريل  21املؤرخ يف  11-90( من القانون  64
. أما (7)«أصاب فيما نص مما يستوجب الرفض ا و مىت كان كذلك فإن القرارأجرة مقابله ىالعمل، و يتقاض

                                                           
 .لف الذكرالسا ،لوقاية و األمن و طب العملاملتعلق با 07-88من القانون رقم  32تطبيقا لنص املادة  (1)
 270 عمل ليصل إىلتزايد ضحايا حوادث ال« املوت يف العمل » ورد يف التقرير الصادر عن منظمة العمل الدولية يف مقال حتت عنوان  (2)

عامل يوميا، إذ  5000قتل مليون عامل فالعمل ي 2مليون مصاب باألمراض املهنية، أما الوفيات فتجاوزت  160 مليون عامل، إضافة إىل
 . 8املرجع السابق ص  ،نقال عن قالية فريوز www. mondiploar.com.2003ير أن هذه األرقام أدىن يف الواقع ر أن التق

معدل و متمم مبوجب أمر رقم  28يتضمن حوادث العمل و األمراض املهنية ج ر عدد  2/7/1983املؤرخ يف  13-83رقم  قانون(3)
 . 42ج ر عدد  6/7/1996مؤرخ يف  96-19

 . 46 ، ص2008، دار الكتب العلمية للطباعة و النشر، اجلزائر 1منازعات الضمان االجتماعي يف التشريع اجلزائري، ط ،مسايت الطيب (4)
 .180، ص 2003، ج، اجلزائر م، د، 2عي يف القانون اجلزائري، طأمحية سليمان، آليات تسوية منازعات الضمان االجتما(5)

 . 111، ص2008، اجلزائر ار العلوم للنشر و التوزيعد ،عيالضمان االجتما العمل و منازعات عبد الرمحن خليفي، الوجيز يف(6)
 . 210،101ص  2000األول، اجلزائر، د اجمللة القضائية، العد (7)
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كما يعترب أن كل ،(1)املشرع الفرنسي فيعترب حادث العمل كل حادث يلحق بالعامل األجري أثناء أو بسبب العمل
امل يف إن حق الع. (2)حادث يصيب العامل أثناء التنقل الضروري ألداء عمله ذهابا و إيابا هو حادث مهين

الوقاية الصحية و األمن و طب العمل داخل املؤسسة املستخدمة حق دويل و دستوري تطبيقا للمبادئ املكرسة 
محاية العمال من  ىوعة من النصوص القانونية تسهر علحيث صدرت جمم ،يف املواثيق الدولية و الدستور اجلزائري

وقاية من حوادث العمل يف حتسني ظروف العمل بصورة تتمثل ال.(3)األخطار و حوادث العمل و األمراض املهنية
، إذ (4)جتعل العامل يعمل بدون ألية مشاكل من شأهنا أن توقعه يف حوادث خطرية أو تسبب له أمراض مهنية

، و يف حالة وقوع (5)صاحب العمل أن يتخذ االحتياطات الالزمة حىت حيمي العامل من خماطر العمل ىعل
لتلقي  ىتشفاملس مات فورية كنقل العامل املصاب إىلصاحب العمل التزامات و هذه االلتزا ىحادث فعل

ية و تلزمه بتأمني العمال من أضرار حوادث دعات مسؤولية رب العمل مسؤولية ما، إذ جعلت التشري(6)العالج
 .(7)العمل

تعلقة بتدابري عات امللتشريايشرف مفتش العمل على رقابة املؤسسة املستخدمة و مدى تطبيقها للقوانني و 
ك من اطر العمل ذلخماية من الوق الوقاية الصحية و األمن، و هنا يظهر الدور الوقائي الذي يلعبه مفتش العمل يف

ن العامل كد من أالتأ على العامل، كذلك خالل التأكد من أن األجهزة و اآلالت و املعدات ال تشكل خطر
 ه. حاق باء االلتأثنو أ هتحاق مبنصبإللخيضع هلا وفقا للقانون قبل اخضع للفحوصات الطبية اليت جيب أن 

                                                           

tini, les risques professionnels, édition d’organisation, paris, 2004, P 571. Roger Vincen)1) 
(2)Angelo casstelleta et Michel Buhl, accident du travail et maladie professionnelles, 
procédure, indminisation, contentieux, Delmas, paris, 2000, p9.Dans le meme sens Luc 
van gussurn, les accidents de travail, 5éme édition Bruxelles, 2000, p 49.  

بن عزوز بن صابر، حق العمال يف الوقاية الصحية و األمن داخل أماكن العمل يف التشريع اجلزائري معهد احلقوق و العلوم القانونية،  (3)
 .43، ص 2010، املركز اجلامعي غيليزان، اجلزائر، 1ن، العدد جملة القانو 

 لونيس علي، صحراوي عبد اهلل، عالقة حوادث العمل بالظروف الفيزيقية يف البيئة املهنية، امللتقي الدويل حول املعاناة يف العمل، جملة (4)
 . 461، ص 2011، اجلزائر، 3العلوم اإلنسانية و اإل ج، عدد 

، 1عبد الرزاق أمحد السنهوري، الوسيط يف شرح قانون املدين، نظرية االلتزام بوجه عام، مصادر االلتزام بوجه عام، مصادر االلتزام، ج (5)
 .870دار النهضة العربية، مصر، د، س، ن ص 

ماجسرت يف القانون اخلاص، جامعة  ة، حقوق العمال بني قانون العمل و قانون الضمان االجتماعي، رسالةر مراد شاهر عبد اهلل أبو ع (6)
 . 54، ص 2013النجاح الوطنية يف نابلس، فلسطني، 

 .383، ص 2001، ديوان املطبوعات اجلامعية اجلزائر 2بلحاج العريب، النظرية العامة لاللتزام يف القانون املدين اجلزائري، ج (7)
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حقق من نظافة بيئة سابقا من خالل الت اكما يتحقق مفتش العمل من التزامات صاحب العمل املشار إليه
و الضارة بالصحة يف أماكن  فيما يتعلق بالتخلص من املواد السامة ،انون الوطينالذي يقرره الق ىالعمل باملستو 

و كذا التحقق من هتوية مكان العمل و تنقية أجواءه من الدخان و األتربة، و توفري اإلضاءة الكافية و العمل
ها سابقا، و كذا التحقق التحكم من درجات احلرارة و الرطوبة، و التحقق من توفري املرافق الصحية اليت أشرنا إلي

 من توفري احتياطات العمل مبا يتفق مع طبيعة العمل و املخاطر الناشئة عنه و توفري الرعاية الطبية يف العمل و كذا
يمية املتعلقة إذا الحظ مفتش العمل أي تقصري أو خرق لألحكام التشريعية و التنظ توفري املعدات الوقائية للعمال.

عدم  ىأصر صاحب العمل عل ، و إذا(1)التعليمات عذارا باالمتثال إىلإاملستخدم  إىل جهو يبالوقاية و األمن 
إن الدور الوقائي ملفتشي  .(2)حترير حمضر املخالفة لتبدأ بعد ذلك اإلجراءات القضائية فإنه يضطر إىل ،االمتثال

العمل املتمثل يف تقدمي املالحظات و املقرتحات لتطوير التشريع الساري املفعول، قد ال يقف يف بعض الدول عند 
هذا احلد و إمنا يتخذ صيغا أكثر فاعلية كدعوة هؤالء املفتشني للمشاركة يف اللجان اليت تعد القوانني و اللوائح 

 (3)شوهاييتمكن مفتشوا العمل بأن يعرضوا وجهات نظرهم املستندة إىل الوقائع اليت عا الوطنية، يف هذه احلالة
لك من خالل اإلجراءات ذات إلزام املخاطبني بأحكام التشريعات املتعلقة هبذه احلماية بتنفيذها، و ذوذلك ب

مقرتحات ، تقدمي  التطبيق الصحيح هلذه األحكام ىلة اإلرشادية أو الزجرية ) العقابية ( اليت تؤدي بالنتيجة إالطبيع
 .(4)واملسامهة يف تطوير التشريع ملعاجلة النقص يف األحكام التشريعية

لسلم احتقيق  وعمل، ما خنلص إليه أن ملفتش العمل دور فعال يف املسامهة يف استقرار عالقات ال
ى حيث يسهر عل ة،الوطني ريعاتدولية و كذا التشاإلجتماعي، من خالل الوظائف اليت منحتها له معايري العمل ال

تش دف األول ملفته، فاهلسالم تطبيق تشريع العمل من خالل زياراته امليدانية ألماكن العمل للتكفل بالعامل و
عيه سب و يتجلى ذلك العمل هو ضمان استمرار العالقة بني أطرف عالقة العمل) العامل و صاحب العمل(،

ان سالمة و سبل لضميق العلة بالعمل بنصحه وإرشاده لعدم إرتكاب املخاالفات، و حتقلبتسيط األحكام املت
 وقائي.دورين مهمني و مها الدور الرقايب و الدور الصحة العمال و هذا ما جيعله يلعب 

 

                                                           
 . سالف الذكراملتعلق مبفتشية العمل، ال 03-90من قانون  8أنظر املادة  (1)
 . 137يوسف الياس، تفتش العمل يف الدول العربية، املرجع السابق، ص  (2)
 .130، املرجع السابق، ص علي فيصل علي (3)
 .  56يوسف إلياس، إدارات العمل العربية، املرجع السابق، ص (4)
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 .ش العملفتمسلطات الفصل الثاني:

مفتشية العمل( أحد املظاهر اليت خيتلف فيها عن غريه من أنشطة ور الرقايب ألجهزة تفتيش العمل )يعد الد
أخرى، و تظهر خصوصية هذا اجلهاز يف ضمان حتقيق أحسن مستويات االلتزام باألحكام هيئات و أجهزة 

القانونية املنظمة لتشريع العمل، و كان البد أن ميلك هذا اجلهاز صالحيات مينحها له القانون من أجل القيام 
قتضي منحهم السلطات القانونية يحنو فعال  ىاملفتشني وظائفهم عل ءا من شك يف أن أداألمنّ  ،(1)الرقابةهبذه 

ري هبا تطبيق الكيفية اليت جي ىهذه السلطات اطالعهم املباشر عل الضرورية اليت متكنهم من ذلك، و يف مقدمة
و هذا اإلطالع يستلزم  ختضع إلشرافهم، اذها يف أماكن العمل اليتفهبم مهمة ضمان إنط انالقوانني اليت ت

هذه األماكن و فحص بيئة العمل  و مدى مالئمتها حلماية صحة و سالمة العاملني، و كذلك  الدخول إىل
أداء وظيفة الرقابة فهم ، منحت هذه السلطات ملفتش العمل من أجل متكينهم من (2)فحص السجالت و الوثائق

خمالفات يف  مفتشي العملاكتشاف  ىحكام، و يرتتب علمراقبة كيفية تنفيذ أصحاب العمل هلذ األ حباجة إىل
أماكن العمل، فلهم سلطة اختاذ التدابري املناسبة إلزالة هذه املخالفات، و اختاذ اإلجراءات املناسبة كل حسب 

 . (3)صحة و سالمة العاملني ىو درجة جسامتها و مدى خطورهتا علماهيتها 

ي العمل، إذ أتاحت هلم الدخول عاجلت معايري العمل الدولية و كذا التشريعات الوطنية سلطات مفتش
قرينة وجود خمالفة،  ىاملؤسسة ال يقوم عل ن الدخول إىلمكان العمل دون سابق إخطار لصاحب العمل، ألىأإل

على التعرف على حقيقة ما .لغرض متكينهم إجراء التفتيش ذلك من أجل ضمان استقاللية مفتشي العمل يف
و التشريعات يع العمل، نّصت القوانني الوطنيةجيري داخل املؤسسة، و احلاالت اليت تطبق فيها أحكام تشر 

ب العمل و بوجه خاص توجيه األسئلة إىل صاح ،العمالية على ختويلهم إجراء أي اختبار أو حتقيق يرونه ضروريا
و طلب اإلطالع مام شهود، عن أية مسألة تتعلق بتطبيق األحكام القانونية فراد أو أنإ ىأو العمال يف املؤسسة عل

الدفاتر و السجالت اليت تقتضي القوانني أو اللوائح الوطنية املنظمة لشروط و ظروف العمل بإمساكها،  ىعل
قتطاع و كذلك أخذ أو ا ،للتحقيق من توافقها مع األحكام القانونية و اخذ الصور أو نسخ من هذه الوثائق

مفتش العمل إخبار صاحب العمل  ىإال أنه يف هذه احلالة جيب عل ،عينات من املواد املستعملة ألغراض التحليل

                                                           
 .117بن ديدي العريب، املرجع السابق، ص  (1)
 . 195دول العربية، املرجع السابق، ص يوسف الياس، تفتيش العمل يف ال (2)
 نفس املرجع.(3)
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من خالل ما سبق لكي يتمكن يتضح  .(1)و ممثله هبذه العينات أو املواد اليت أخذت أو اقتطعت هلذا الغرضأ
واقع  ىمن دخول مكان العمل لكي يطلع عل والمفتش العمل من تنفيذ واجبات وظيفته فإنه جيب أن يتمكن أ

 ةيتمكن من التحقيق من مدى مطابق هذا املكان البد أن تطبيق أحكام القانون فيه، و بعد أن يدخل املفتش إىل
اختاذ  ىان خمالفة فيجب أن يكون قادرا علما جيده يف موقع العمل مع حكم القانون، و إذا وجد يف هذا املك

د ال يتمكن مفتش اإلجراء املناسب الذي يراه مالئما ملعاجلة هذه املخالفة.لكن ما قد جتدر اإلشارة إليه أنه ق
عرقلة أعمال  و من مث فإهنم قد يسعون إىل ،قبوال من أصحاب العمل ىقد ال يلق حيثسلطاهتالعمل من أداء 

قاب إذا مل القدر الضروري ألداء وظائفهم حتت طائلة العو هلذا يقتضي إلزامهم بالتعاون مع املفتش ب ،التفتيش
االستعانة بالقوة العمومية  بضرورةجيدون أنفسهم يف بعض األحيان  قد العمل يفعلوا ذلك، كما أن مفتشي

العمل التعامل  يعجز مفتش ،حيثالعرقلة اليت يواجهوهنا جسيمةللتعامل مع بعض احلاالت اليت تصل فيها أعمال 
ال أدود القانونية و يف احل ىيت متنح ملفتشي العمل جيب أن تؤدالسلطات ال ىبقتغري أنه ، (2)اهتم الذاتيةمعها بقدر 

مفتش العمل التزامات ينبغي عليهم الوفاء هبا و إال كانوا عرضة للعقوبات  ىهذا تقع عل ىو عل ،يساء استعماهلا
العمل؟ و ما هي اآلليات القانونية املخولة له للقيام  اجلزائية. و من هذا املنطلق ما هي سلطات مفتش

تناول يف املبحث األول نمبحثني، حيث  ىلشكال ارتأينا تقسيم هذا الفصل إهذا اإل ىلإلجابة علبصالحياته؟
 .احملاضر  رير القيام بالزيارات التفتشية و الفحص و التحري، و املبحث الثاين توجيه اإلنذارات و حت

 .األول:القيام بالزيارات التفتيشية و الفحص و التحري المبحث

( 129من االتفاقية الدولية رقم ) 21( و املادة 81االتفاقية الدولية رقم )من  16تنص كل من املادة 
أماكن العمل بالعدد و الدقة التني يتطلبهما ضمان تطبيق األحكام  ىا سالفا بأن جيري التفتيش علماملشار إليه

القانونية ذات الصلة تطبيقا فعاال، غري أن هتني اإلتفاقينت مل حتدد عدد الزيارات التفتيشية، فقد تركتا اختاذ 
( املشار إليها 19رقم )االتفاقية العربية  جوع إىلالقرارات بشأن ذلك للدولة مراعاة لظروفها الوطنية، غري أنه و بالر 

 ( املشار إليهما أعاله و129( و )81اتفاقيتا العمل الدولية رقم )سابقا فقد انتهجت منهجا خمالفا ملا جاءت به 
إجراء التفتيش على املنشأة الواحدة مرة واحدة يف  ىلإ شيجهاز التفت يسعىي":اليت تقضي 39ذلك يف نص املادة 

.أقرت كل من "شكوى  ىاء علة أو انتقائي، أو بنالسنة على األقل، و تكون زيارات التفتيش دورية أو تتبعي

                                                           
 . 71خنيش رابح، املرجع السابق، ص  (1)
 .213يوسف الياس، الوجيز يف شرح قانون العمل، املرجع السابق، ص  (2)
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ذلك بتمكنه من  ،تفتيشيةاملعايري الدولية و العربية و كذا التشريعات الوطنية ملفتش العمل سلطة القيام بالزيارات ال
أماكن العمل اليت يرغب يف تفتيشها: إال أن هذه املعايري و القوانني فقد اختلفت فيما بينها يف  لدخول إىلا

و هذا ما سوف نوضحه و نفصله فيه  ،السلطة املخولة ملفتش العمل ذهملتعلقة هبمعاجلتها للتفصيالت ا
لوسيلة األكثر فعالية املستخدمة هي ا الحقا.تعترب الزيارات التفتيشية اليت يقوم هبا مفتش العمل للمؤسسات

، كما ميكن ملفتش (1)تطبيق األحكام التشريعية و التنظيمية للعمل ةظروف و بيئة العمل و مراقب ىلإلطالع عل
مية العمل من خالهلا تقدمي املعلومات و النصح و اإلرشاد للعمال حول كيفية تطبيق األحكام التشريعية و التنظي

ببعض السلوك و الصفات   ىامه بالزيارات التفتيشية أن يتحلمفتش العمل عند قي ىغري أنه علاملتعلقة بالعمل، 
كاالستقاللية و احلياد من أجل متكنه من أداء مهامه و أن ال يغض النظر عن اخلروقات  و املخالفات للتشريع و 

داخل املؤسسة و تعرض العمال التنظيم العمل املعمول به، كحالة خمالفة القواعد املتعلقة بالصحة و األمن 
 .(2)مفتش العمل أن يعطي هلا أمهية كبرية ىسالمتهم ففي هذه احلالة جيب علألخطار جسيمة علي صحتهم و 

أو ممتهنون من اجلنسني  ،ميارس مفتش العمل حق الزيارة يف أي مكان عمل يشغل فيه العمال أجراء
و املؤسسات اليت تقتضي فيها ضرورات الدفاع و  ،باستثناء املستخدمني للقانون األساسي للوظيف العسكري

املتعلق  03-90من القانون  3األمن الوطنيني منع دخول أشخاص أجانب عنها و ذلك وفقا ملا قضت به املادة 
من قانون l.811 3-1ع الفرنسي يف نص املادة ا ذهب إليه املشر مبفتشيه العمل املشار  إليه سالفا، و هذا م

 إىلول ّدخكل املؤسسات يف أي مكان ذلك بالىملفتشي و املراقبني حق الدخول إلالعمل الفرنسي الذي منح 
ها فنازل القائمني باألعمال اليت عر كما له حق زيارة عمال امل،حمالت العمل من غري سابق موعد مع املستخدم 

األماكن العمل فقط دون  ىو يقتصر حق الدخول و التفتيش عل .(3)نون و بعد اخذ تصريح من ساكنيهاالقا

                                                           
 .118بن ديدي العريب، املرجع السابق، ص(1)
ص  ،9020صاييب رابح، تكوين متخصص لفائدة مفتش العمل، تقنيات التفتيش و املراقبة ملفتش العمل املعهد الوطين للعمل، اجلزائر،  (2)

 .118نقال عن بن ديدي العريب، املرجع سابق، ص  2
(3)L. 8113.1 : Les inspecteurs et contrôleurs du travail ont un droit d’entrée dans tout 
établissement ou sont applicables les règles énoncées au premier alinéa de l’article 
L.8112-1 afin d’y assurer la surveillance et les enquetes dont ils sont chargés. Ils ont 
également un droit d’entrée dans les locaux ou les travailleurs à domicile réalisent les 
travaux définis à l’article L.7424-1. Toutefois lorsque les travaux sont exécutés dans les 
locaux habités, les inspecteurs et contrôleurs du travail ne peuvent y pénétrer qu’après 
avoir reçu l’autorisation des personnes qui les occupent.  
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إال طبقا للقواعد  ،غريها، حيث ال جيوز دخول مسكن صاحب العمل أو تفتيشه و لو كان ملحقا مبحل العمل
بإجراءات التحقيق الضرورية للقيام بأي . كما حيق ملفتش العمل القيام (1)العامة يف قانون اإلجراءات اجلزائية

فحص أو اختبار له استجواب صاحب العمل أو العمال حول املسائل و القضايا اليت يراها ضرورية، و ميكن له 
 ذا قسمنا هذا املبحث إىله ىتتعلق بشروط العمل، و عل ىر أي دفاتر و سجالت أو وثائق أخر طلب إحضا

ول سلطة مفتش العمل بالقيام بالزيارات التفتيشية ألماكن العمل، أما املطلب مطلبني حيث نتناول يف املطلب األ
 .القيام بالفحص و التحري بالثاين   خصصناه لدراسة سلطة مفتش العمل 

 .المطلب األول:القيام بالزيارات التفتيشية

وسائل متكنه بالقيام شية العمل، إذ خول ملفتش العمل سلطات و منح له هاز مفتاهتم املشرع اجلزائري جب 
املتعلق مبفتشية العمل، و من بني هذه السلطات  03-90باملهام و الصالحيات املخولة له و ذلك وفقا للقانون 

هذه األماكن، غري أن هذه الزيارات  ات املستخدمة و حقه يف الدخول إىلقيامه بالزيارات التفتيشية للمؤسس
 ىها، كما جيب علسبقتتيبات و أمور تستلزم من تر  اأن يعد هلا عمليا مل ش العمل جيبالتفتيشية اليت يقوم هبا مفت

ماكن العمل، حيث يقتضي ذلك ذه الزيارة امليدانية و دخوهلم ألمفتشي العمل أن يكونوا مؤهلني للقيام هب
ده النصوص معرفتهم التامة بالنصوص القانونية و مبقاييس الرقابة حىت يستطيع املطالبة بتطبيقها، ألن أي جهل هب

مفتش العمل على برجمة هذه  ىكما جيب عل.(2)و املقاييس ال تكون رقابة دقيقة و فعالة و إمنا تكون سطحية
الزيارات من خالل إعداده برنامج عمل يتضمن حتديد املؤسسات املرغوب زيارهتا و إعطاء األولوية للمؤسسات 

، ففي هذه احلالة جيب أن تكون زيارة (3)العمال صحة و سالمة ىد تكون ظروف عملها تشكل خطورة علاليت ق
مفتش العمل هلذه املؤسسة باستمرار كي يفرض احرتام تطبيق األحكام املتعلقة بتشريع العمل خاصة أحكام حفظ 
الصحة و األمن و الوقاية من خماطر العمل، ألن الرقابة يف هذا اجملال قد تكون من املفروض قبل إنشاء و تنفيذ 

 .(4)مشروع ) مصانع و رشات ( و  قبل املصادقة عليه من طرف السلطات املعنيةأي خمطط 

                                                           
 .59، ص 2007حممد حسني منصور، قانون العمل، دار اجلامعة اجلديدة، مصر، (1)
 .119،120بن ديدي العريب، امللرجع السابق، ص ص (2)
و هذه األخرية تبني هوية املؤسسة  ،ة من خالل البطاقة التقنية للمؤسسةميكن ملفتشي العمل معرفة بأهم األخطار املرتبطة بنشاط املؤسس (3)

و األخطار املهنية احملتمل التعرض هلا، وضعية  ،عنواهنا، رقم هاتفها أو الفاكس، نشاطها و عدد العمال، املعلومات ذات الطابع التقين
 أجهزة الوقاية، وجود املصاحل الطبية.

 . 154السابق، ص  فاندي مسرية، املرجع (4)
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زيارة مفتش العمل هو السهر على رقابة تطبيق األحكام و النصوص التشريعية و التنظيمية اهلدف من  ىيبق
،  (1)سسةو ظروف العمل خاصة قواعد الصحة و األمن داخل املؤ  ،املتعلقة بعالقات العمل الفردية و اجلماعية

، كما (2)إزالة املخالفات اليت هتدد صحة و سالمة العاملني ش العمل من خالل هذه الزيارات إىلكما حيرص مفت
هتدف هذه الزيارات مسامهة مفتش العمل يف الوقاية من النزاعات اليت حتدث بني األطراف. فاحرتام القواعد اليت 

 نشأهتا و سرياهنا و إهناءها، و تنظيم العالقة بني األطراف فكثريسنها التشريع لتنظيم عالقات العمل من حيث 
املطالبة بتطبيق األحكام الواردة يف قانون العمل خاصة تلك املنظمة لعالقات  من اخلالفات يرجع سبب قيامها إىل

األطراف، حيث أن حتديد مفتش العمل من خالل الزيارة لصالحيات و دور و مكانة كل طرف يف العالقة 
 .(3)يساهم يف التوازن و التوافق بني أطراف عالقة العمل

ظروف العمل و  ىالوسيلة األكثر جناعة لإلطالع علتعترب زيارة مفتش العمل للمؤسسة املستخدمة هي 
فقد بلغت عدد الزيارات  (4)مراقبة تطبيق األحكام التشريعية و التنظيمية للعمل، و حسب نشرة مفتشة العمل

زيارة مراقبة. و  62.577حبوايل  2010سنة لتفتيش العمل خالل السداسي األول مصاحل املنجزة من طرف 
لكن اإلشكال املطروح هل ملفتش العمل حرية مطلقة أم مقيدة يف دخول أماكن العمل؟ فهل حدد له القانون 

 أين ،فرعني املطلب إىلشكال قمنا بتقسيم هذا هذا اإل ىلإلجابة عل .للقيام هبذه الزيارات التفتيشية؟توقيت 
ناه أما الفرع الثاين خصص ،أماكن العمل اخلاضعة للتفتيش يف الفرع األول نتناول حق مفتش العمل الدخول إىل

 .لدراسة توقيت زيارات التفتيش

 .أماكن العمل ىفي الدخول إل الحقل: الفرع األو 

جندها تنص يف املادة ،( املشار إليها أعاله81منها االتفاقية الدولية رقم ) معايري العمل الدولية إىلبالرجوع 
دخول حبرية و دون ال: التاليةالعمل الذين حيملون أوراق اعتماد صحيحة السلطات  خيول مفتشو":ىأ عل/12/1

و نفس النص ، "ت النهار أو الليلساعة من ساعا أي موقع عمل خاضع للتفتيش يف أي إخطار سابق إىل

                                                           
 .7هذا ما توضحه بطاقة الزيارة، أنظر امللحق رقم(1)
خيول مفتشو العمل سلطة اختاذ اخلطوات الرامية إيل معاجلة النواقص اليت تالحظ يف  ("81)من االتفاقية الدولية رقم 13/1تنص املادة  (2)

 ".ل هتديدا لصحة العمال و سالمتهم لالعتقاد بأهنا تشكالرتكيبات أو التخطيط أو أساليب العمل اليت يكون لديهم سبب معقول 
، 2011رسالة ماجستري، جامعة وهران،  ،تشريعية يف قانون العمل اجلزائريتطبيق األحكام ال ىيزة مجال، رقابة مفتشية العمل علبن  (3)

 . 103ص 
 . 4، ص 2010، اجلزائر، جوان 23نشرة مفتشية العمل، جملة السداسية للمفتشة العامة للعمل، ع  (4)
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أما بالنسبة ملعايري العمل .أ/16/1الذكر ذلك يف نص املادة  ( السالفة129به االتفاقية الدولية رقم ) جاءت
فتش العمل دخول أماكن العمل ألداء واجبه حبرية مل"ى:عل 26العربية فقد جاءت بنفس احلكم حيث تنص املادة 

 ."بقارا أو ليال، دون إخطار ساهن تامة يف كل األوقات،

حرية مفتشي العمل الدخول  ىا بالنص علتفقتاما ميكن مالحظته أن معايري العمل الدولية و كذا العربية  
ش و دون إخطار سابق يف أي ساعة من ساعات النهار أو الليل، أي أن سلطة يتفتلأي مكان عمل خاضع ل إىل

هذه  إال أنه جيب أن يكون دخوله إىل ،هذه األماكن ية الدخول إىلمفتش العمل ال تتقيد بأي قيد فهو له حر 
.كما أن لسلطته دخول مفتش العمل ألماكن (1)ىوظيفة الرقابية و ليس ألغراض أخر األماكن بغرض ممارسة 

العمل ال يستلزم أن يعلم صاحب العمل بالزيارة أي تكون هذه الزيارة دون إذن مسبق، و الغرض من عدم 
 يف أماكن ريعدم إتاحة الفرصة لصاحب العمل كي يقوم بتعديالت أو إحداث تغي ىعلا هو احلرص إعالمه مسبق

هلذا جيب أن تكون الزيارة فجائية ملعرفة الوضع احلقيقي ،(2)العمل كإزالة معامل املخالفات املرتكبة من قبله مثال
. إال أن جمرد (3)العمل للمؤسسة ألنه مىت علم صاحب العمل بتاريخ زيارة مفتش العمل يعمل على حتسني ظروف

دخول مفتش العمل ملكان العمل عليه إبالغ و إعالم صاحب العمل و يطلب منه إثبات صفته و ذلك بتقدمي 
 .(4)بطاقته املهنية

دخول مفتش العمل ألماكن  ةة فنجذها هي األخرى قد منحت سلطأما بالنسبة للتشريعات الوطني 
، و (5)العمل، فنجد املشرع اجلزائري قد منح ملفتش العمل سلطة زيارة أماكن العمل التابعة جملال اختصاصهم

يف نص املادة الثالثة قد أكد التشريع اجلزائري بسلطة  (6)261-11املرسوم التنفيذي رقم   بالرجوع أيضا إىل
أماكن ىبزيارات إلسلطة القيام ب يتمتع مفتشو العمل طبقا لتشريع"نص: كن العمل ملفتش العمل إذ تدخول أما 

العمل التابعة ملهامهم و جمال اختصاصهم قصد مراقبة تطبيق األحكام القانونية و التنظيمية، ال مسيا تلك املتعلقة 

                                                           
 .197يوسف الياس، تفتيش العمل يف الدول العربية، املرجع السابق، ص(1)

(2) I.L.O : Labour inspection, General Survey, 2006. Para 263. Op.cit. P84. 
 . 122بن ديدي العريب، املرجع السابق، ص  (3)

(4)Jean Paul Antona, les relations del’employeur avec l’inspecteur du travail, édition 
Dalloz, paris, 1999. P 66. 

أماكن العمل  بزيارات إىلو العمل بسلطة القيام يتمتع مفتش:"املتعلق مبفتشية العمل السالف الذكر 03-90من قانون  5/1تنص املادة  (5)
 ."األحكام القانونية و التنظيمية التابعة ملهامهم و جمال اختصاصهم، قصد مراقبة تطبيق

 السالف الذكر.، يتضمن القانون األساسي اخلاص باملوظفني املنتمني لسلك مفتشي العمل. 261-11مرسوم تنفيذي رقم  (6)
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طب العمل داخل  بالعالقات الفردية و اجلماعية للعمل و ظروف العمل و التشغيل و الوقاية الصحية و األمن و
 ."اصهم اإلقليميدمة التابعة الختصاهليئات املستخ

عربية بشأن ية و الالدول من خالل ما تقدم أن التشريع اجلزائري أخذ مبا جاءت به معايري العمليتضح 
 خول إىلرية الدحي له لعمل اجلزائر سلطة مفتش العمل دخول أماكن العمل اخلاضعة للفتيش، أي أن مفتش ا

لعمل، اتعلقة بتشريع مية امللتنظيأماكن العمل التابعة جملال اختصاصهم قصد مراقبة تطبيق األحكام القانونية و ا
ه ارة كما تضمنتذه الزيمل هبغري أنه مل ينص املشرع اجلزائري صراحة بعدم إخطار مفتش العمل مسبقا صاحب الع

ل مسبقا علم مفتش العميحة بأن ري صرامل يتضمن التشريع اجلزائإذا ولية و العربية كما أشرنا إليه.معايري العمل الد
وله أو ممثله بوص ب العملم صاحصاحب العمل بزيارته و لكن يتفق مع هذه املعايري بإلزامية مفتش العمل بأن يعل

السالف الذكر  261-11قم و هذا ما أكدته نص املادة الرابعة عشر من املرسوم ر  ،و يطلب منه إثبات هويته
م محلها و ب عليهجية، و يزود مفتشوا العمل ببطاقة تعريف مهنية تسلمها السلطة املكلفة مبفتش":حيث تنص

 ".استظهارها أثناء تأدية مهامهم 

ملفتش العمل حرية دخول أماكن العمل و حرية تنقله يف مواقع العمل دون قيود و هذا ما يعطي أيضا 
كمل وجه، كما  ال ميكن للمؤسسة املستخدمة منعه بالقيام بالزيارة أو أ ىية ملفتش العمل القيام مبهامه علاحلر 

 تخدم أو ممثلي العمال مرافقته إىلصاحب العمل أو املس ىه ألماكن العمل عند وصوله، بل علمنعه من دخول
 33-75مر ه األنظممات ة مفتش العمل أثناء الزيارة هذامواقع العمل و هذا ما قرره املشرع اجلزائري بضرورة مرافق

ممثل الفرع النقايب  املتعلق باختصاصات مفتشية العمل و الشؤون االجتماعية السالف الذكر مبرافقة مفتش العمل
و قد أكد هذا األمر كذلك نص املادة  ،(1)مرافقة صاحب العمل أو ممثله أثناء تفتيشه، كما ميكن ملفتش العمل

أو اصطحاب املستخدم  و الغرض من مرافقة (2)املتعلق مبفتشية العمل 03-90السادسة فقرة " ه" من القانون 
و إحاطته جبميع  ،زيارته من أجل التعرف به ملواقع العملأو أو ممثله أو ممثل عن العمال ملفتش العمل خالل

، اآلالت، و األدوات و األجهزة الوقائية و مواقعها،  أدية مهامه و املتعلقة مبكان العملاملعلومات اليت من شأهنا ت

                                                           
 و الشؤون اإلجتماعية، السلف الذكر. املتعلق باختصاصات مفتش العمل 33-75من األمر رقم  5أنظر املادة  (1)
اصطحاب املستخدم أو ممثله و ممثل العمال و أي شخص  يطلبونه منه أن يصطحبهم خالل زيارهتم حبكم  ى:ه عل/6تنص املادة  (2)

ج ر  03-90املعدل و املتمم للقانون  1996يونيو سنة  10مؤرخ يف  11-96من قانون رقم  لطاهتم " كما تضمنت املادة األوىلس
كل   ىاملستخدمة أو يف أماكن العمل، علاملستخدم يف مقر اهليئة  ى" احلصول لد :حيث تنص 1996يو سنة يون 12املوافق ل  36عدد 

 املعلومات اخلاصة بتطبيق التشريع و التنظيم املتعلقني بالعمل و ظروف ممارسته ". 
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من  ملفتش العمل و يف حالة معاينة هلذه املواقع و اكتشافه ملخالفات قانونية ميكن ،كذلك شروط و ظروف العمل
يستعلم من عضو جلنة الوقاية أن  ذه املرافقة أن يوجه إعذارات و مالحظات شفوية، كما ميكن من خالهلاخالهل

 الصحية و األمن عن ظروف الصحة و األمن داخل املؤسسة. 

 اليت تدخل يف اختصاصه أي إىل أماكن العمل م هبا مفتش العمل جيب أن تكون إىلإن الزيارات اليت يقو 
منزل   ميتد إىلو ال ،جالت و ملفات العملحيث يتم االحتفاظ بالس ،مقر إدارة املنشأة أو املؤسسة املستخدمة

مفتش العمل التأكد قبل دخوله بأنه مكان  ىمالصقا ملكان العمل، لذلك جيب علصاحب العمل، و لو كان 
منزل  ليس مطلقا فال جيوز له الدخول إىلالعمل الذي يدخل يف نطاق اختصاصه، ذلك أن حق مفتش العمل 

بعة يتعرض مفتش العمل للمتافإذا خالف  ،(1)دفاتر خاصة ال عالقة له بالعمل ىصاحب العمل و االطالع عل
مسكن صاحب العمل للقيام بالتفتيش ذلك أن املسكن ال يعد مكان للعمل، غري  اجلزائية. ال جيوز الدخول إىل

أنه إذا كانت وسائل اإلنتاج الصناعية أو التجارية األخرى موجودة يف حمل سكين ميكن ملفتش العمل أن يدخلها 
-90من القانون  5/2هذا ما جاء به املشرع اجلزائري يف نص املادة ا مل و يقوم بتفتيشهيف أي ساعات من الع

إجراءات تدابري  ىمساكن العمال للرقابة عليها و عل، كحالة دول اخلليج أيضا اليت  أجازت دخول (2) 03
صاحب العمل يف املنشات السالمة و الصحة املهنية إذا كان السكن تابعا ألماكن العمل، إذ يف دول اخلليج يلتزم 

هذا املوقع  ىم أجهزة تفتيش العمل بالرقابة علو تقو  ،الكبرية بتوفري مسكن مجاعي للعمال قريب من موقع العمل
ن قانون م 138/3و هذا ما تضمنه كذلك صراحة املشرع القطري يف نص املادة  (3)شأهنا شأن مواقع العمل
طابقته للشروط الصحية مدي مالئمة و م ىسكن العمال للوقوف عل ىالتفتيش عل: "العمل القطري اليت تنص

 ".ائه هلا فيهفالواجب است

دخول مفتش العمل أماكن العمل مقرر من أجل متكينه من تفتيش أماكن العمل و ملراقبة إن الزيارات أو 
داخل املؤسسة  تشكما أن تواجد املف  ،محاية العمال انونية و التنظيمية اليت هتدف إىلتطبيق النصوص الق

                                                           
امعة البحرين، أمينات االجتماعية يف مملكة البحرين، مطبوعات جتسيط يف شرح أحكام قانون العمل و الصالح حممد أمحد دياب، الو  (1)

 . 234، املرجع السابق، ص علي نقال عن علي فيصل 52، ص 2006البحرين، 
أو وسائل اإلنتاج الصناعية  غري أنه إذا كانت الورشة" مبفتش العمل السالف الذكر علي:املتعلق  03-90من القانون  5/2تنص املادة  (2)

ساعات العمل إيل  أو التجارية األخرى موجودة يف حمل سكين، ميكن ملفتشي العمل يف إطار ممارسة صالحيتهم أن يدخلوا يف أي وقت من
 ."أماكن اإلنتاج 

 .234علي فيصل علي، املرجع السابق، ص  (3)
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، قد تكون (2)لية اليت يقوم هبا مفتش العمفتيشتتنوع الزيارات الت.(1)شعور العمال باألمان املستخدمة يؤدي إىل
زيارات عادية تدخل يف إطار املراقبة العادية للمؤسسة املستخدمة كمراقبة التجهيزات اخلاصة باملؤسسة و مراقبة 

 ىعمل خالل هذه الزيارة اإلطالع علالقانونية املطلوبة تطبيقها، و يقوم مفتش المدى احرتام مجيع األحكام 
زيارات اخلاصة و اليت ختص موضوع ما كوجود حالة نزاع ال .(3)ل داخل املؤسسة املستخدمةللعمالشروط العامة 

حل املوضوع داخل مثال يقتضي التدخل فيه، و يرتك ملفتش العمل تقدير مدى ضرورة هذه الزيارة، أو إمكانية 
ه لتأكد من مدى تطبيق ي. كما قد تكون الزيارة اليت يقوم هبا مفتش العمل تتبع(4)مكتبه دون القيام بالزيارة

ش أي مؤسسة ياملالحظات و التعليمات و النقائص املسجلة و إزالة هذه املخالفات، و عادة تتم إعادة تفت
و الطلب منه  ،بعد أن مت إخطار صاحب العمل ،انون العملح بأهنا غري ملتزمة بأحكام قتضمستخدمة عندما ي

امتثال  منوحة له لتصحيح الوضع للتأكد إىلو تكون الزيارة تتبعيه بعد انتهاء اآلجال امل ،(5)إزالة تلك املخالفات
حظ مفتش العمل عند زيارته ألماكن ال اماجاء به التشريع اجلزائري إذ صاحب العمل هلده التعليمات، و هذا

يوجه املستخدم أعذارا ،العمل تقصريا أو خرقا لألحكام التشريعية و التنظيمية منها املتعلقة بالصحة و األمن
، و إذا اكتشف مفتش العمل أن (6)التعليمات و حيدد له مفتش العمل أجال ليضع حدا هلذا التقصري بامتثال إىل

و إذا مل ينفذ املستخدم  ،( أيام 8أجل ال يتجوز مثانية ) اخلرق تعلق باألحكام اآلمرة يلزم املستخدم بامتثاهلا يف 
و ، (7)رر مفتش العمل حمضر خمالفة و خيطر به اجلهة القضائية املختصة إقليمياا االلتزام خالل األجل احملددة يهذ

طابع و قد تكون ذات  ،جهاز تفتيش العمل شكوى يتم التقدم هبا إىل ىهذه الزيارة التفتيشية بناء علقد تكون 
 استعجايل كوقوع حادث مهين مثال سيستدعي حتقيق مفتش العمل. 

                                                           
 .235علي فيصل علي، املرجع السابق، ص(1)
ة املنشأ ىالتفتيش عل إجراء ىليشإجهاز التفت ىيسعى:"السالفة الذكر عل 1998لسنة  19م من االتفاقية العربية رق 39تنص املادة  (2)

 ."شكوى  ى، أو انتقائية أو بناء علاألقل و تكون زيارات التفتيش دورية ىالواحدة مرة واحدة يف السنة عل
 .107بن يزة مجال، املرجع السابق، ص  (3)
 . 108نفس املرجع، ص  (4)
 .245علي فيصل علي، املرجع السابق، ص(5)
 الذكر.  مل السالفاملتعلق مبفتشية الع 03-90من قانون  9أنظر املادة  (6)
يف إطار احرتام القواعد :"السالف الذكر أنه 261-11تنفيذي من املرسوم ال 13من نفس القانون، كما تضيف املادة  12أنظر املادة  (7)

 "األحكام التشريعية و التنظيمية  عمول هبا املصادق عليها يبادر مفتشو العمل بالزيارات و التحقيقات للتأكد بصفة منتظمة يف احرتامامل
لضمان ال هليئة اعدم انتساب العم املشار إليه سابقا فهو عبارة عن خمالفة القواعد اآلمرة و هي 3هذا أيضا ما يوضحة امللحق رقم

 ا حرر مفتش العمل حمضر املخالفة و إخطار وكيل اجلمهورية.اإلجتماعي هن
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زيارة خاصة،  8.778زيارة عادية، و  48.400 إىل 2010الزيارات التفتيشية لسنة بلغت عدد 
 ىزيارة مراقبة و تفتيش عل 90.669 فقد سجلت ب 2007أما بالنسبة لسنة ، (1)زيارة تتبعية 5.399

زيارة  15.413اخلاص، و  مؤسسات القطاع ىمستو  ىزيارة أجنزت عل 75.256لعمل منها مستوي أماكن ا
 11نسبة % دد زيارات املراقبة و التفتيش إىلمستوي مؤسسات القطاع العام، و بالتايل فقد أرتفع ع ىأجنزت عل

فإن حصيلة نشاط  2012. أما بالنسبة لسنة (2)زيارة 82.010اليت سجلت فيها  2006مقارنة مع سنة 
قد سجلت ملحوظا يف عمليات املراقبة و التفتيش مقارنة بالسنوات املاضية، ف احل مفتش العمل عرفت تزايدمصا

زيارة أجنزت علي مستوى مؤسسات  19.580أماكن العمل، منها  ىمستو  ىزيارة مراقبة عل 191.235
ألجنيب أي مل ميثل مستوى املؤسسات القطاع اخلاص الوطين و ا ىزيارة أجنزت عل 171.655اع العام القط
.يف (3)زيار 131.024اليت عرفت إجناز  2011% من جمموع الزيارات املنجزة خالل السنة. مقارنة بسنة90

مهما تنوعت الزيارات التفتيشية اليت يقوم هبا مفتش العمل فإن الغرض منها هو تطبيق األحكام  هاألخري فإن
 العمل خاصة منها محاية العمال و سالمتهم. القانونية و التنظيمية املنصوص عليها يف التشريع

 .زيارات التفتيشالفرع الثاني: توقيت 

و أن تتم  ،أماكن العمل قصد ممارسة الرقابة و التفتيش عليها دخول اىلالية مفتش العمل يف إذا كانت حر 
هذه الزيارة دون إذن مسبق بغرض عدم القيام صاحب العمل بإجراء أي تغيري يف واقع احلال الذي ميكن أن 

د تكون هذه إلشارة إليه، و لكن قايضلل مفتش العمل و حيول دون اكتشافه للمخالفات املرتكبة كما قد متت 
كينها و يعد القانون التونسي خري منوذج إليراده نصا هذه األماكن مقيدة بشرط موافقة سا  الزيارة أو الدخول إىل

عندما يقع القيام بأشغال يف حماالت مسكونة ال جيوز لألعوان "174/3ا على ذلك، إذ تنص املادة صرحي
و يف نفس السياق جاء املشرع  "،ال بعد أن يأذن هلم بذلك شاغلوهااملكلفني بتفقد الشغل دخول هذه احملالت إ

يرخص لألعوان املكلفني بتفقد الشغل، إذا كانوا حيملون الوثائق : "اليت تنص 533/2املغريب ذلك يف نص املادة 
يدخلوا فيها  بني الصباح فيما بني السادسة صباحا و العاشرة ليال، مجيع ثبت املهام املوكلة إليهم يف أناليت ت

مجيع األماكن اليت يعمل  افرتاض أهنا خاضعة ملراقبة مفتشية الشغل، و كذا ىب وجيه علاألماكن اليت حيملهم سب

                                                           
 السالفة الذكر. 2010نشرة مفتشية العمل لسنة ( 1)
 . 2007الوطين لتقيم نشاط مفتشية العمل، اجلزائر، فيفري  ىالضمان االجتماعي امللتق مداخلة وزير العمل و التشغيل و (2)
 . 2013، مارس 2012م نشاط مفتشية العمل لسنة ياجلهوي لتقي ىو الضمان االجتماعي خالل امللتق وزير العمل و التشغيل مداخلة (3)
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اء يشتغلون يف منازهلم، غري أنه عندما ينجز شغل يف حمل مسكون فإنه ال ميكن لألعوان املكلفني بتفتيش ر فيها أج
 "الشغل دخوله إال بعد إذن ساكنيه.

مل قصد اكن العأم ىلالتونسي و املغريب يف الدخول إ يتضح من خالل النصني أن سلطة مفتيش العمل
ال ذه األماكن، إدخلوا هيمل أن ملفتش العلفت هذه املوافقة فال ميكن ختمقيدة بشرط قبول شغليها، فإذا  التفتيش

ل ألماكن العممل فتش العول ملد اتفقت يف منح حرية الدخأن معظم النصوص و املعايري الدولية و كذا العربية ق
قانون وقتا حدد ال ش؟ هلشرط أن يكون الغرض منها ممارسة مهامه، و لكن اإلشكال املطروح مىت يتم التفتي

 ملفتش العمل لدخول أماكن العمل؟.

عمل  أي مكان ص أن ملفتش العمل خمول للدخول إىلالن ىعايري الدولية و كذا العربية علنصت كال امل
أن ، و يفهم من ذلك اهنا تتفق هذه املعايري ب(1)أو ليال اهنار ات يف أي ساع بقخاضع للتفتيش دون إخطار سا

فهو ميكن القيام هبذه الزيارات يف أي  ،أماكن العمل ال تتقيد  بوقت معني سلطة مفتش العمل يف الدخول إىل
و أن يكون الدخول دون إخطار  ،ساعة من ساعات الليل أو النهار، حىت لو كان الدخول يف غري ساعات العمل

 أو إذن مسبق.

مفتش العمل ه التفتيش فمنها من يقضي بإعطاء اختلفت القوانني العمل العربية حول الوقت الذي يتم في 
حق الدخول إىل أماكن العمل يف أي وقت من أوقات الليل أو النهار، هذا ما أخذ به املشرع اجلزائري يف نص 

أماكن العمل التابعة ملهامهم و جمال اختصاصهم،  العمل سلطة القيام بالزيارات إىل شحيث منح ملفت 5/2املادة 
، و من بني التشريعات املقارنة اليت أخذت هبذا االجتاه جند (2)و ميكن هلم الدخول يف أية ساعة من النهار أو الليل

ون ملفتشي العمل صالحيات ضي بأن يكمن قانون العمل القطري اليت تق 138املشرع القطري يف نص املادة 
 ":اليت تنص 533/1يب يف نص املادة دخول أماكن العمل يف أوقات العمل ليال أو هنارا، كذلك املشرع املغر 

كذلك "  وقت من الليل أو النهار أي شغل يفدون سابق إعالم كل مؤسسة ختضع ملراقبة مفتشية اليدخلوا حبرية و 
حيق ملفتش العمل دخول أي منشأة خاضعة ألحكام نظام  ":اليت تنص 198/1دي يف نص املادة املشرع السعو 

                                                           
من االتفاقية العربية  26(، و املادة 129من االتفاقية الدولية رقم ) أ/16/1، املادة (18م )أ من االتفاقية الدولية رق/12/1أنظر املادة  (1)

 ، السالفة الذكر. (19رقم ) 
من املرسوم التنفيذي  11و جاءت يف نفس السياق املادة  ،الذكر املتعلق مبفتشية العمل السالف 05-90من قانون  5/2املادة  أنظر( 2)

 ".بعد أوقات العمل القانونية حىتو يلزم مفتشو العمل باخلدمة يف كل وقت من الليل و النهار :"اليت تنص 11-261
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، و هبذا االجتاه جاءت هذه النصوص تتوافق مع "النهار أو الليل دون إشعار سابقالعمل يف أي وقت من أوقات 
 ما نصت عليه معايري العمل الدولية و العربية هبذا الشأن. 

و  ،لعملاأوقات  خالل أماكن العمل ل يف الدخول إىلدت سلطة مفتش العمهناك من التشريعات اليت قي
السالف  1996لسنة  56م أ من نظام مفتشي العمل رق/5من هذا االجتاه جند املشرع األردين يف نص املادة 

، كذلك "..... ت العمليف أي ساعة من ساعاالقيام بزيارات شاملة ألماكن العمل  "الذكر حيث جاء فيها 
ختول  "ى أنهإذ تنص عل 1987( لسنة  71أوال/أ من قانون العمل رقم ) /117ص املادة املشرع العراقي يف ن
 . "لقت العمو ناء إنذار أث بقون سادخول أماكن العمل بد يةب هذا القانون صالحللجنة التفتيش مبوج

( لسنة 7من قانون العمل الفلسطيين رقم ) 111/1نفس السياق جاء به املشرع الفلسطيين يف نص املادة 
حيق ملفتش العمل دخول أماكن العمل اخلاضعة للتفتيش حبرية تامة أثناء العمل دون سابق "اليت جاء فيها  2000

ما ميكن مالحظته خالل هذه النصوص أهنا ."عمل أو ممثله عند دخوله املنشأة إنذار مع وجوب إشعار صاحب ال
هبذا تكون قد تعارضت مع ما تقتضي به معايري رت وقت دخول أماكن العمل خالل ساعات العمل فقط، و قصّ 

عات الليل أماكن العمل يف أي ساعة من سا مفتش العمل سلطة دخوله إىلالعمل الدولية و العربية بشأن ممارسة 
العمل بقيد زمين حيث توجب أن  دت سلطة مفتش العمل يف الدخول إىلقي منهناك من التشريعات ر.و النها

 ":ى ما يليعل 174/2الفصل يف نص  الذيالتشريعات جند املشرع التونسي ، من بني هذه يقع الزيارة يف النهار
اض كوهنا خاضعة ملراقبة رت فت اليت يكون هلم سبب منطقي يف امجيع احملاال رخص للمفتشني الدخول هنارا إىل

العمل أن يدخلوا فيما بني السادسة صباحا و العاشرة ليال،  ي.كذلك املشرع املغريب أين منح سلطة ملفتش"تفقدية
اكن اليت اض أهنا خاضعة ملراقبة مفتشية الشغل و كذا مجيع األمرت فا ىاألماكن اليت حيملهم سبب وجيه علمجيع 

 .(1)ء يشتغلون يف منازهلمرايعمل فيها أج

بب املنطقي لدخول هذه األماكن، ملفتش العمل سلطة تقديرية يف تقدير السمن خالل النصني أن يتضح 
ب من االتفاقية /12/1نص املادة  و يظهر ذلك بالرجوع إىل ،نفس األحكام جاءت هبا معايري العمل الدولية

أي  ( ملفتشي العمل الدخول هنارا إىل129من االتفاقية الدولية رقم ) ب/16/1( و املادة 81الدولية رقم )
  ىسباب تتمثل عادة بوقائع دالة علو هذه األ(2)مكان يكون لديهم أسباب معقولة العتقاد أهنا خاضعة للتفتيش

                                                           
 من مدونة الشغل املغربية.  533/2أنظر املادة  (1)
 (. 129( و )18االتفاقيتني الدوليتني رقم  ) نصا مماثال للنص الوارد يف (19رقم ) مل تتضمن االتفاقية العربية (2)
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كون املكان مكان عمل كالضجيج الصادر عن اآلالت، أو انبعاث غازات أو دخان أو حركة أو خروج 
 .(1)العمال

ليل أو هنار، فاألمر بالنسبة ملفتش العمل أما املشرع الفرنسي فلم حيدد ساعات الزيارات و مل يقيدها ب
مطلق غري مقيد، فالقيد الوحيد الذي فرضه القانون عليه هو عند زيارته ألماكن العمل يقطنها السكان فإنه جيب 

يف األخري يبقي من الناحية املنطقية دخول أماكن .(2)خولعليه طلب اإلذن من ساكنيها حىت يتمكن من الد
نادرا ما تقع زيارات يف الليل العمل ليال يكون بالنسبة للمؤسسات اليت تشتغل ليال، و من الناحية الواقعية فإنه 

 املؤسسات إال يف حاالت الضرورة. إىل

 .الفحص و التحري لمطلب الثاني: سلطةا

ة سلطة قيام مفتش العمل بالزيارات و دخول أماكن العمل حبرية و يف العربيمنحت معايري العمل الدولية و 
أي وقت من ساعات الليل أو النهار، كما مت التفصيل فيه سابقا، إال أن متكني مفتش العمل من دخوله ألماكن 

العمل ألنه ال يتمكن مفتش  ؛كسلطة أو صالحية للقيام بالرقابةالعمل ) املؤسسة املستخدمة ( ال تكفي وحدها  
التزام املؤسسة بتطبيق األحكام القانونية املتعلقة حبماية  ىمكان العمل من التحقق من مد إىلد دخوله مبجرّ 

مدى التزام  ىالع علمتكنه من التحقق و االضط ىأن تكون له صالحيات أو سلطات أخر ا ينبغي العمال، و إمنّ 
محاية العمال، فنجد االتفاقية الدولية  املتعلقة بالعمل و اهلادفة إىلية املؤسسة بتطبيق األحكام التشريعية و التنظيم

كما جند املشرع اجلزائري قد منح   ،(3)ج خولت ملفتش العمل القيام مبهمة التحقيق/12يف مادهتا  (81)رقم 
نونية ملفتش العمل صالحية الفحص و التحري من أجل حتقيقهم من التزام صاحب العمل من احرتام األحكام القا

-96ر من األم املتممة باملادة األوىل 03-90نون من قا 6قضت به املادة  و هذا ما، ملتعلقة بتشريع العمل ا
ميكن ملفتشي العمل أن يقوموا بأي فحص أو مراقبة أو حتقيق يرونه ضروريا  " 1996جوان  10املؤرخ يف  11

التشريع الفرنسي يف نص املادة أيضا ما جاء به هذا  ،"ة و التنظيمية فعال للتحقيق من احرتام األحكام القانوني
1-4722l.  من قانون العمل الفرنسي اليت متكن مفتش العمل أن يطلبوا من املستخدم القيام بالتحقيقات

                                                           
 . 200يوسف الياس، تفتيش العمل يف الدول العربية، املرجع السابق، ص  (1)
 .123صبن ديدي العريب، املرجع السابق، (2)
إجراء أي حبث أو اختبار أو حتقيق قد يرونه ضروريا للتحقق من املراعاة ى:"( عل18ج من االتفاقية الدولية رقم )/12تنص املادة  (3)

( بشأن تفتيش العمل يف 129اقية الدولية رقم )ج من االتف/16نفس النص تضمنته املادة  "ألحكام القانونية و بوجه خاصلة الدقيق
 الزراعة.
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التشريع اإلمارايت الذي منح ملفتش العمل احلق بالقيام بأي فحص أو حتقيق ، و (1)التقنية املتعلقة بظروف العمل
و  ،مبنحه هذه السلطة كذلك ملفتش الشغلدون إغفال املشرع املغريب  (2)اقبة تنفيذ أحكام القانونمن شأنه مر 

اليت أجازت لألعوان املكلفني بتفتيش الشغل، بأن يقوموا بالبحث و التحري  533/3هذه ما نصت به املادة 
 .(3)ستعانة خبرباءاإلن هلم قانونية و التنظيمية و ميكاليت يروهنا ضرورية للتأكد من تطبيق األحكام ال

بغي عليه يث ينح ،حقيقبالت منحت معايري العمل الدولية و التشريعات الوطنية ملفتش العمل سلطة القيام
ن علقة بالعمل مية املتلقانونق من تطبيق و تنفيذ األحكام اختبارات من أجل التحقاإلإجراء مجيع الفحوصات و 

يت يلزم ثائق اللو ا والسجالت  ىملفتش العمل القيام باإلطالع عل قبل صاحب العمل، و ملعرفة ذلك ميكن
الستماع ابه و ااستجو ها و إخضاعها ملراقبة مفتش العمل إذ طلب منه ذلك، و قد يقوم بصاحب العمل مسك

اد ملو د يقوم بفحص اقل، كما احلا موافقتها لواقع ىنونية و يقرر مدإليه لالستفسار يف كيفية تنفيذ األحكام القا
 اعدكل ذلك يس  ، عمالصحة و سالمة ال ىتشكل خطر علاملستعملة قصد إجراء حتاليل للتحقيق من أهنا ال 

صيل فيه من ول التفسنحا التزام صاحب العمل لتنفيذ هذه األحكام و هذا ما ىمفتش العمل يف التحقق من مد
ع الثاين ما الفر أطلب، من هذا املخالل دراسة سلطة مفتش العمل يف استجواب صاحب العمل يف الفرع األول 

فتش العمل يف سلطة م دراسةنتناول سلطة  مفتش العمل يف مراقبة سجالت املؤسسة، أما الفرع الثالث خنصصه ل
 .فحص و مراقبة املواد املستعملة

 

                                                           

: L’inspection du travail ou le contrôleur du  1 du code de travail français-Art L.722 )1)

travail peut, dans des conditions déterminées par décret en conseil d’Etat, dermander à 
l’employeur de faire procéder à des contrôles techniques consistant notamment : 1 º A 
faire vérifier l’état de conformité de ses installations et équipement avec les dispositions 
qui lui sont applicable. 
2º A faire procéder à la mesure de l’exposition des travailleurs à des nuissances physiques 
à des agents physiques, chimiques ou biologiques donnand lieu à des limite d’exposition,  
3 º A faire procéder à l’analyse de substance et préparations dangereuses. 

حيق ملفتش العمل اختاذ أي من التدابري اآلتية: القيام بأي فحص أو حتقيق الزم ى:"من قانون اإلمارايت عل 1700/2دة تنص املا (2)
 ".ن سالمة تنفيذ القانونستيثاق ملإل

يباشروا كل أنواع املراقبة و البحث و التحري اليت يروهنا ضرورية للتأكد من أن  ى:"من مدونة الشغل املغربية عل 335/3تنص املادة  (3)
 "كالطب و اهلندسة الكيمياءتقنية  األحكام القانونية و التنظيمية مطبقة فعال إما فرادي أو باالستعانة خبرباء يف اجملاالت العلمية و ال
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 .اإلستجواب الفرع األول:

أو صاحب عمل و يراقب مفتش العمل حسن تطبيق قانون العمل من قبل املخاطبني بأحكامه عامال 
قانون العمل و القرارات الصادرة تنفيذا  و هذا أمر ضروري ألنّ  ؛(1)ذلك من خالل الزيارات امليدانية ملواقع العمل

 يف تنفيذ هذا القانون بالدخول إىلله جاءت حلماية العامل ال جيوز خمالفته، و يقتضي ذلك قيام مفتشي العمل 
أصحاب العمل أو  ىو عل ،(2)أماكن العمل و التفتيش للتحقق من إتباع أصحاب العمل ألحكام قانون العمل

أو الطريقة اليت لكي يتمكن مفتش العمل من معرفة الكيفية  ،(3)من ينوب عنهم أن يسهلوا مهمة مفتشي العمل
ا ال شك أن املصدر األول هلذه و مم ،يةمعلومات كاف ىحكام القانونية البد أن حيصل علتطبيق األجيري وفقها 

كما جيب عليهم أن يقدموا هلم معلومات صحيحة فيما يتعلق   ،(4)املعلومات هم أشخاص عالقة العمل
 ىطة ملفتش العمل حلصوله علالعربية و معظم التشريعات العربية سلمنحت معايري العمل الدولية و . (5)مبهامهم

و تكمن هذه السلطة من خالل استجواب  ،شخاص عالقة العمل(معلومات من طرف هؤالء األشخاص )أ
ضي اليت تق 1ج//12يف نص املادة ( 81إليه االتفاقية الدولية رقم ) صاحب العمل أو العمال، و هذا ما ذهبت

تتعلق بتطبيق نفراد أو أمام شهود عن أي مسألة ىاالعمل أو العاملني يف املنشأة علصاحب  توجيه األسئلة إىل "
ج/ قد تضمنت نفس النص /16( يف نص املادة 129االتفاقية الدولية رقم ) ، و بالرجوع إىل"األحكام القانونية 

. ذلك من أجل توسيع من "خرآأو أي شخص  "( إال أنه أضافت عبارة 81رقم )الذي جاءت به االتفاقية 
أو أي شخص آخر سعيا منه للحصول على  صاحب العمل أو العمال سلطة مفتش العمل بتوجيه أسئلة إىل

 . امعلومات اليت يرغب فيه

نصني يتعلقان بسلطة مفتش العمل استجواب صاحب العمل و  (19)تضمنت االتفاقية العربية رقم 
ملفتش العمل أثناء تأدية مهمته االستفسار من صاحب  "اليت تقضي 28ألول يف نص املادة فيتمثل ا ،العاملني

انفراد، أو أمام شهود ( عن أية معلومات ضرورية تتعلق بتطبيق  ىله، أو العاملني يف املنشأة ) علثالعمل، أو من مي
جيوز ملفتش العمل استدعاء صاحب العمل  "الذي ينص 29يتمثل يف نص املادة أما الثاين ف، "تشريعات العمل 

                                                           
 .  164صري، املرجع السابق، ص اسليمان بدري الن (1)
 .362قدري عبد الفتاح الشهاوي، املرجع السابق، ص  (2)
 .69أسامة أمحد شتات، املرجع السابق، ص  (3)
 .205يوسف الياس تفتيش العمل يف الدول العربية، املرجع السابق، ص  (4)
 . 326، ص 2001علي عوض، خمتصر الوجيز يف شرح قانون العمل، دار الفكر اجلامعي، مصر،  علي عوض حسن، أمحد (5)
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جد أن مكتبه هبدف توجيه االستفسارات إذا و  سسة اليت يقوم بالتفتيش عليها إىلأو من ميثله أو أي عامل يف املؤ 
أي كل من ميثل « من ميثله » .أضافت االتفاقية العربية من خالل النصني عبارة "ذلك ضروريا ألداء واجبه

ملفتش العمل  29صاحب العمل ألن ممثل صاحب العمل يعترب النائب القانوين يف حالة غيابه، كما أجازت املادة 
مكتبه لكي يوجه له األسئلة أو الطلب منه  ميثله أو أي عامل يف املؤسسة إىل أو مناستدعاء صاحب العمل 

العمل  فتشمل ةمنح سلط ىنصوص املعيارية الثالثة أمجعت علاالستفسار حول قضية ما.ما ميكن مالحظته أن ال
 االستماع إىلذلك  ىلي إنفراد أو أمام شهود إذا اقتضاستجواب صاحب العمل أو العمال أو أي شخص سواء ع

 شهادهتم. 

ميكن  هاتفاقيات العمل الدولية و العربية بشأن ىالعمل العربية نصوص تتفق مع مقتضتضمنت تشريعات 
منها املشرع  ،إنفراد أو أمام شهود ىفسار من صاحب العمل أو العمال علمفتش العمل توجيه األسئلة أو االست

حيث مسحت ملفتش العمل بتوجيه األسئلة و االستماع ألي  03-90أ/د من قانون /6اجلزائري يف نص املادة 
ألن هذا االستجواب يعترب ضروريا ليعرف مفتش العمل ،(1)ق من احرتام األحكام القانونيةيمن أجل التحقشخص 

 مدي تطبيق أحكام قانون العمل.صحة ما يعرض عليه من بيانات و معلومات، كما يتأكد من 

يف الذي نص التشريع املغريب منها من التشريعات املقارنة اليت جاءت بنصوص صرحية حول هذه املسألة 
حدة أو حبضور شهود حول مجيع  ىاء املؤسسة علر يستفسروا املشغل أو أج": على ما يليأ/533/3املادة 

يف نص الذي قضى السعودي ، والتشريع "مية املتعلقة بالشغلالتنظية و الشؤون املتعلقة بتطبيق األحكام القانوني
انفراد أو يف حضور  ىسؤال صاحب العمل أو العمال علش العمل استجواب على أن ملفتأ /198/2املادة 

أ من القانون االحتادي /170/2املادة ، وهو ما كرسته ر املتعلقة بتنفيذ أحكام النظام شهود عن أي أمر من األمو 
حيق ملفتش العمل اختاذ أي من التدابري اآلتية:القيام  "بقوهلا:يف شأن تنظيم عالقات العمل  1980لسنة  8م  رق

خص:سؤال صاحب العمل أو العمال األ ىمن سالمة تنفيذ القانون و له عل اقثبأي فحص أو حتقيق الزم لإلستي
 .(2)"أحكام القانون فيذانفراد أو يف حضور شهود عن أي أمر من األمور املتعلقة بتن ىعل

                                                           
أي شخص حبضور شاهد أو بدونه  : االستماع إىلىق مبفتشية العمل السالف الذكر علاملتعل 03-90أ/د من القانون /6تنص املادة  (1)

 فيما خيص األسباب اليت هلا عالقة مبهمتهم.
 ."ب العمل طاألمن و  حلاجة أراء أي شخص خمتص أو مساعدته أو إرشاداته ال سيما يف جمال الوقاية الصحية واالتماس عند  -د
 أ من القانون اللبناين./6من القانون القطري و املادة  138/4من قانون الفلسطين، املادة  111/2أنظر يف نفس السياق املواد:  (2)
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تمكني ىنصه علبزائري رع اجلد املشانفر  هأنّ  ،هذه النصوص التشريعية العربيةما ميكن مالحظته من خالل  
تحقيق و فحص بالو ال أي شخص، حيث أن ملفتش العمل أثناء قيامه بالتحري مفتش العمل من االستماع إىل

ن اليت ميكنه م لضروريةامات علو ىاملسبا من أجل حصوله علأن يستمع ألي شخص يراه منا ،املراقبة داخل املؤسسة
ضاء ة و األمن، أعة الصحيلوقايافيمكنه االستماع لصاحب العمل أو ممثله أو العمال، أعضاء جلنة  ،أداء واجباته

األوضاع ن عالكشف  ن أجلمهد  أو من دونه ا االستماع حبضور شاذشاركة، طبيب العمل..اخل و يتم هجلنة امل
 احلقيقية للمؤسسة خاصة فيما تعلق مبجال الصحة و األمن داخل املؤسسة. 

بالنص  تفت فقطقد اكفالصالحية منح مفتش هذه  ىل العربية مل تنص يف قوانينها علكما أن بعض الدو 
ي، ألردين، املصر راقي، اع العو من هذه التشريعات جند التشري ،إلزامية صاحب العمل بتسهيل مهمة التفتيش ىعل

 اليمين. 

 .الفرع الثاني: سلطة مفتش العمل في رقابة السجالت

املستندات املتعلقة بالعمل اليت ألزم املستخدم ) صاحب العمل ( إمساكها و وضعها يقصد بالسجالت 
ليها يف كل ما يتعلق مبراعاة األحكام اخلاصة بتنظيم ليقوموا بالتدقيق و التحقيق ع ،حتت رقابة مفتشي العمل

أوراق و العمال و ساعات العمل عقود العمل، و غريها من دفاتر و  رمل كعمل األحداث و النساء، و أجو الع
صوصا . أوردت معايري العمل الدولية و كذا العربية ن(1)صاحب العمل أن ميسكها ىمستندات أوجب القانون عل

 "( تنص:  81تفاقية الدولية رقم ) من اال 2ج//12فنجد املادة  ،السجالت ىالعمل اإلطالع علمكنت مفتش 
أوردت االتفاقية ."أي دفاتر أو سجالت ىالقوانني أو اللوائح الوطنية عل طلب االطالع بالطريقة اليت قد تقررها

صعيد معايري  ىأما عل. (2)(81مماثال للنص الوارد يف االتفاقية رقم )  2ج//16( نص املادة 129)  الدولية رقم

                                                           
ة اجلديدة،  شروط و ظروف العمل، دار اجلامعنيش العمل و أثره يف حتسياحلقوق العمالية، دور تفتاية مح صالح علي علي حسن، (1)

 . 256املرجع السابق، ص  ،علي فيصل نقال عن علي 246،247، ص 2013
ملتعلقة بامسكها لتشمل تلك ا( دائرة الدفاتر و السجالت و الوثائق اليت تقتضي القوانني الوطنية 129وسعت االتفاقية الدولية رقم ) (2)

ه قدر من فيعمل يف جمال الزراعية حيث يتحقق ما يتعلق منها بالعمل و ذلك مراعاة للطبيعية اخلاصة يف ال بظروف املعيشية إضافة إىل
أي  ىالوطنية علالقوانني أو اللوائح  طلب االطالع بالطريقة اليت قد تقررها "ظروف العمل و املعيشية حيث تنص:م بني شروط و لتالز ا

 "ف املعيشة و العمل بإمساكها...ضي القوانني و اللوائح الوطنية املتعلقة بظرو دفاتر أو سجالت أو وثائق أخرى تق
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سجالت  ىملفتش العمل ان يطلع عل ":أن ى( عل 19من االتفاقية العربية رقم )  31العمل العربية فنصت املادة 
 .(1)"ذلك ضروريا ألداء مهمتها وجد أن ذإ ،و أخذ نسخ أو صور منها ىر ئق أخأو الدفاتر أو أية وثا

 ،السجالت و الدفاتر ىنحت ملفتش العمل سلطة االطالع علإن معظم نصوص قوانني العمل العربية م
جند أن املشرع اجلزائري  ،املتعلق بالشروط العامة لعالقات العمل يف القطاع اخلاص 31-75األمر  الرجوع إىلبف

طلب مفتشية العمل و الشؤون االجتماعية السجالت كسجل حركة  ىم أصحاب العمل أن يقدموا بناء علقد ألز 
كذا اختصاصهم   املستخدمني الذي يقيد فيه اسم و لقب العمال و جنسيتهم و عمرهم و جنسهم و عنواهنم و

ر، وفقا هلذا األمر جيب أن توضع جية و كذا سجل العطل املدفوعة األر، سجل الراحة األسبوعجاملهين، دفاتر األ
 .(2)ناول مفتش العمليف مت

 03-90من القانون  6هذا اإلجراء نص املادة  ىيع املعمول به احلايل فقد نصت علأما بالنسبة للتشر  
أي دفرت أو سجل أو وثيقة  ىميكن ملفتش العمل طلب اإلطالع علاليت تقضي بأنه  ،املتعلق مبفتشيه العمل

، كما (3)من أجل التحقق من مطابقتها للقانون أو استخراج نسخ منها هميوص عليها يف تشريع العمل و تنظمنص
. حدد (4)املؤسسة املستخدمة أن تقدم سجالت و وثائق خاصة يف جمال الوقاية الصحية و األمن ىجيب عل

سجل العطل املدفوعة األجر،  :السجالت اليت يلزم هبا املستخدم مسكها و هي 98-96املرسوم التنفيذي رقم 
ت و التجهيزات الصناعية، آاألجانب سجل الفحص التقين للمنش األجور، سجل العمال، سجل عمالدفرت 

سجل مالحظات و  العمل، إضافة إىل سجل حفظ الصحة و األمن و طب العمل و كذا سجل حوادث
ت بناء أن يقدمه إليه يف أي وقو يتعني عليه  ،ذارات مفتش العمل الذي يفتحه املستخدم خصيصا هلذا الغرضاع
 .(5)طلبه ىعل

                                                           
 2ج//16( و كذا املادة 18تفاقية الدولية رقم ) من اإل 2ج//12النصني  ى( عل19من االتفاقية العربية رقم ) 13اختلف نص املادة  (1)

أي دفاتر أو سجالت أو وثائق أخرى  ىسلطته مفتش العمل يف االطالع عل ( حيث أن هذين النصني قصرت129الدولية ) من االتفاقية 
أنه ملفتش  ىبينما االتفاقية العربية تقيد هذه السلطة بل اكتفت بالنص عل ،تقضي القوانني أو اللوائح الوطنية املتعلقة بشروط العمل إمساكها

 السجالت أو الدفاتر أو أية وثائق أخرى. ىالعمل حق االطالع عل
 . السالف الذكرتعلق بالشروط العامة لعالقات العمل يف القطاع اخلاص،امل 31-75ر من األم 321أنظر املادة  (2)
 السالف الذكر. ،املتعلق مبفتشية العمل 03-90ج من قانون /6أنظر املادة  (3)
 ة و األمن و طب العمل، السالف الذكر. يبالصح املتعلق 07-88من القانون  32أنظر املادة  (4)
، حيدد قائمة الدفاتر و السجالت اخلاصة اليت يلزم هبا 1996مارس سنة  6مؤرخ يف  98-96من املرسوم التنفيذي رقم  2أنظر املادة  (5)

 . 1996لسنة  17املستخدمون و حمتواها، ج ر عدد 
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ألزم املشرع اجلزائري صاحب العمل أو املستخدم بأن تراجع هذه الدفاتر و السجالت بصفة دائمة دون  
أن يتخذ مجيع  و يتعني عليه ،مفتش العمل املختص إقليميا لطلب االطالع عليها إىلو تقدم  ،شطب أو إضافة

ارات التفتيشية و لو يف غياب هذه الدفاتر و السجالت أثناء الزي ىملفتش العمل االطالع عل التدابري حىت يتسىن
املستخدم، كما ينبغي عليه االستجابة لكل طلب من مفتش العمل مصحوبا بكل هذه الوثائق املطلوب منه ا هذ

، يظهر من ذلك أن املستخدم ال يكتفي (1)تقدميها قصد التحقق من مطابقتها للقانون أو استخراج صورا منها
و أحسن ما فعل املشرع  ،ط بتقدمي هذه السجالت و الدفاتر و إمنا جيب أن تقدم حىت يف غياب املستخدمفق

فتش العمل مترب غياب املستخدم أثناء قيام و كذلك لكي ال يع ،ذلك من أجل تسهيل مهمة مفتش العمل
 شية عائقا ألداء مهامه.يبالزيارات التفت

املستخدم إضافة أو شطب مضمون  اهلذ لكي ال يتسىن ،السجالتفاتر و هذه الد ىد املشرع حمتو حدّ 
هذه الدفاتر و السجالت، فيتضمن دفرت األجور اسم و لقب العامل، فرتة العمل، منصب العمل املشغول، األجر 

تاريخ ، منصب العمل املشغول ،  اسم العامل و لقبهفهو يتضمن  .أما بالنسبة لسجل العطل السنوية:(2)القاعدي
 .(3)مبلغ تعويض العطلة و توقيع العامل،  العمل فنائتاريخ است،  تاريخ الذهاب،  ةمدة العطل، التوظيف

منصب العمل ، ل فيتضمناسم العامل و لقبه، اجلنس، تاريخ و مكان االزدياداأما بالنسبة لسجل العم 
رقم التسجيل يف الضمان االجتماعي و ، تاريخ انتهاء عالقته العمل و أسباب االنتهاء، املشغول و تاريخ التوظيف

ها سجل عمال اليت يتضمنيتضمن نفس العناصر . أما بالنسبة لسجل عمال األجانب (4)طبيعة عالقة العمل
 العمل بين يف سجل حفظ الصحة و األمن و طرخصة العمل و مدة صالحيتها.يتم تدو  اجلزائريني إضافة إىل

و كافة التدابري اليت تتخذها هذه األخرية و احلاالت  الصحة و األمناء جلنة الوقاية و مجيع مالحظات أعض
اخلطرية اليت مت ضبطها باملؤسسة، كما يدون يف هذا السجل التجارب و التدريبات و املالحظات اخلاصة 

سجل الفحوص التقنية للمنشات و التجهيزات  أما تقارير حوادث العمل. إضافة إىل ،باإلسعافات األولية
، و إذا  (5)و كذلك تاريخ إجراء الفحوصات التقنية ،املالحظات و توصيات اهليئة املؤهلة للبث يتضمن  يةالصناع

                                                           
يف حالة  عدم تقدمي صاحب العمل هذه السجالت حيرر مفتش السالف الذكر. 98-96من املرسوم التنفيذي رقم  13املادة  أنظر (1)

 .8العمل كشف مالحظة و هو املعمول به و ليس تقدمي إعذار أو حمضر خمالفة، أنظر امللحق رقم
 .، السالف الذكر98-96 املسومن م 3أنظر املادة  (2)
 من نفس املرسوم 4املادة  أنظر (3)
 من نفس املرسوم. 5أنظر املادة  (4)
 ، السالف الذكر.98-96التنفيذي  مناملرسوم 64أنظر املادة  (5)
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يوميا و يوضع  حينيل جرد النفايات املشعة كانت املؤسسة تستعمل مواد إشعاعية فإنه جيب عليها مسك سج
ائية يبيعتها الفيزيائية و الكيممصدر النفايات طى مل، و جيب أن حيتوي هذا السجل علحتت تصرف مفتشي الع

و نشاطها، كمية النفايات و الغازات املنبعثة يف اجلو و املرخص هبا، كما يدون يف هذا السجل كل حادث وقع 
.نظرا للتقدم التكنولوجي و استعمال اإلعالم اآليل فلم يغفل املشرع اجلزائري هذه (1)أثناء تسيري هذه النفايات

مسك السجالت و  فقد ألزمها املشرع إضافة إىل ،آليلت اليت تستعمل أجهزة اإلعالم االنقطة بالنسبة للمؤسسا
أن ميسك شدات اإلعالم اآليل فتخضع هي األخرى إلجراءات املراقبة و التفتيش اليت  ،الدفاتر املشار إليها سابقا

سجالت و الدفاتر ملفتش العمل أمر  ىمنح سلطة اإلطالع عل .إنّ (2)ميارسها مفتش العمل و كل سلطة مؤهلة
العمل و العمال و أجورهم و ساعات عملهم و  ش و التحقيق و املراقبة عليمفرتض منه، إذ كيف سيتم التفت

 ال الوثائق و السندات اليت ختص صاحب العمل و سجالته، كما ىازهتم دون إعطائهم حق اإلطالع علإج
إلعالنات و ىاو إمنا حيق له فرض رقابته عل ،السجالت و الدفاتر ىاإلطالع عل ىالعمل علر فقط مفتش تصقي

و قد تأخذ صورة تعاليم مثل أماكن تواجد وسائل اإلطفاء و املواد  ،امللصقات املتعلقة حبفظ الصحة و األمن
سريعة االلتهاب فيجب أن تكون هذه امللصقات و اإلعالنات مكتوبة و معلقة يف أماكن ظاهرة تسمح لكل 

قرر املشرع اجلزائري عقوبات جزائية يف حالة امتناع . (3)إلطالع عليها سواء كان عمال أو مفتشي العملشخص ا
ملفتش العمل من أجل اإلطالع عليها أو الدفاتر و السجالت اليت ميسكها  صاحب العمل أو املستخدم تقدمي

لعمل املشار إليه سابقا حيث قات ااملتعلق بعال 11-90من القانون  154و هذا ما قضت به املادة  ،مراقبتها
كل خمالفة يف مسك الدفاتر و السجالت   ىدج عل 4000 إىل 2000بغرامة مالية ترتاوح من  يعاقب ":تنص

من هذا القانون و كذا عدم تقدميها ملفتش العمل من أجل مراقبتها.و يف حالة  156اخلاصة املذكورة يف املادة 
ملفتش  . أما بالنسبة للتشريعات املقارنة فهي األخرى قد منحت"دج  8000 ىلإ 4000العود ترفع الغرامة من 

هذا ما قضت به املادة  ،املستخدم إمساكها ىالسجالت و الدفاتر اليت جيب عل ىالعمل احلق يف االطالع عل

                                                           
لسنة  27يتعلق بتسيري النفايات املشعة ج ر عدد  2005أفريل  11املؤرخ يف  119-05من املرسوم الرئاسي رقم  19أنظر املادة  (1)

2005 
 السالف الذكر. 98-96من املرسوم التنفيذي رقم  19املادة  أنظر (2)
يدي د، نقال عن بن 133ص  1981عدنان العابد، يوسف الياس، قانون الضمان االجتماعي، دار الكتب للطباعة و النشر، بغداد  (3)

 . 131العريب املرجع السابق، ص 
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4-8113.L شهادات و التعليمات و التقارير الو تتمثل هذه السجالت يف  (1)من قانون العمل الفرنسي
، و يف (3)، كذلك سجل اإلعذرات و مجيع املالحظات اليت يدوهنا املفتش(2)تعلقة بالوقاية الصحية و األمنامل

ا موقف التشريعات العربية فمعظمها . أمّ (4)عقوبات جزائية عه كذلك فقد يتعرض صاحب العمل إىلحالة امتنا
السجالت و الدفاتر فنذكر منها املشرع  ىمنح ملفتش العمل سلطة اإلطالع علأخذت مبوقف واحد و هو 

.... فحص الدفاتر و األوراق املتعلقة بذلك و ":من قانون العمل املصري اليت تنص 233املصري يف نص املادة 
و يف حالة خمالفة صاحب ، "هم نأصحاب األعمال أو من ينوب عطلب املستندات و البياتات الالزمة من 

عقوبات جزائية تتمثل بغرامة ال  ىتقدميها فقد نص املشرع املصري علالعمل مسك هذه الدفاتر أو االمتناع عن 
ل بنص هذه السلطة ملفتش الشغ اآلخر هوملشرع املغريب منح ا .(5)جنيه0100جنيه و ال تتجاوز  500تقل عن 

مجيع الدفاتر و السجالت و الوثائق اليت أوجب  التشريع  ىالع  علا اإلطيطلبو  "ب اليت تقضي /532/3املادة 
وا أو أن يأخذوا سخمطابقتها لألحكام القانونية و هلم أن يستن ىلق بالشغل مسكها، ليتحققوا من مداملتع

الدفاتر ، كما يلزم صاحب العمل القيام جبميع الرتتيبات الالزمة ليتسىن تقدمي تلك السجالت و "مالحظات منها
 ذه السجالت و الدفاتر بل متتد إىله ىصر املراقبة علتقت، كما ال (6)حىت و لو كان صاحب العمل غائبا

                                                           

(1)Art L.113 -4 « les inspecteurs et contrôleurs du travail peuvent se faire présenter au 
cours de leurs visites, l’ensemble de livres, registre et documents rendus obligatoires 
ordres par le présent code ou par une disposition légale relative au Régime.» 
(2)Art L. 4711-1 « les attestations, consignes, résultats et rapports relatifs aux vérifications 
mis à la charge de l’employeur au titre de la Santé et de la sécurité au travail comportent 
des mentions obligatoires determinées par voie règlementaires.» 
(3)Art L. 7711-2 « les observations et mises en demeures notifiées par l’inspections du 
travail en matière de santé et de sécurité de médecine du travail et de prévention des 
risques sont conservées par l’employeur » 
(4(Art R. 8114-2 « le fait de ne pas présenter à l’inspection du travail les livres registre et 
documents remdus obligatoires par le présent code ou par une disposition légale relative 
au régime du travail en méconnaissance de l’article L. 8113-4 est puni de l’amende 
prévue pour les contraventions de la troisième classe ». 

ملفتش و ل هذه املواد أنه مل خيتلف املشرع الفرنسي عن نظريه اجلزائري، كما أن املشرع الفرنسي منح أيضا ما جتدر اإلشارة إليه من خال-
 .D.امللصقات و اإلعالنات اليت جيب أن تكون مكتوبة و معلقة يف أماكن العمل، هذا ما قضت به املادة  ىمراقيب العمل اإلطالع عل

4711-1 
 العمل املصري السالف الذكر.انون من ق 257أنظر املادة  (5)
 السالف الذكر.  ،من مدونة الشغل املغربية 538أنظر املادة  (6)
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امللصقات و اإلعالنات فهي األخرى ختضع لرقابة مفتش الشغل و اليت توجب أن تكون عرضة لألنظار يف أماكن 
فتش العمل حيث حيق م منح هذه السلطة إىل ب/170/2صراحة يف املادة نص املشرع اإلمارايت  أما .(1)العمل

صور و مستخرجات  ىا طبقا لقانون العمل و احلصول علمجيع املستندات الالزم االحتفاظ هب ىله اإلطالع عل
يوجب القانون تعليقها يف أماكن  ن تعليق اإلعالنات و النشرات اليتمنها، كما ميكن له اإلطالع و التأكد م

منح مفتش العمل سلطة  ىني العربية قد اتفقت باإلمجاع علسبق أن معظم القوان امم خالصهما ميكن است.(2)العمل
 السجالت و الدفاتر و الوثائق و أخذ صور و مستخرجات منها.  ىاإلطالع عل

 .فحص و مراقبة المواد المستعملة الفرع الثالث:

و األمراض ماية العمال من األخطار لالزمة حلأوجب القانون صاحب العمل توفري االحتياطات و التدابري ا
ألمهية محاية العمال يقتضي قيام مفتشي العمل باملراقبة و التحقيق من توفري  انظر ، (3)اليت قد تنجم عن العمل

مبا يف ذلك  ، شروط الصحة و السالمة اليت تلزم التشريعات الوطنية بتوفريها لضمان محاية العمال أثناء العمل
متكني مفتشي العمل أخذ  ىالعمل الدولية و كذا العربية عل و هلذا نصت معايري ،(4)املعدات و املواد املستعملة

 ىصحة و سالمة العمال، فعل ىتأثريها عل ىاكن العمل قصد حتليلها ملعرفة مدعينات من املواد املستعملة يف أم
فتيش العمل يف الصناعة و ( بشأن ت81تني رقم )معايري العمل الدولية أوردت كلتا االتفاقيتني الدولي ىمستو 

 3ج//12( بشأن تفتش العمل يف جمال الزراعة نصني مماثلني مها نص املادة 129و االتفاقية الدولية رقم )التجارة
( الذي جاء فهما بأنه حيق 129الدولية رقم )من االتفاقية  3ج//16( و املادة 81من االتفاقية الدولية رقم )

و لكن بشرط  ،املستعملة من أجل حتليلها و املواد ،ملفتش العمل أخذ أو اقتطاع عينات من املنتجات
معايري  ىمستو  ىو املنتجات اليت أخذت أو اقتطعت هلذا الغرض.أما عل إخطارصاحب العمل أو ممثله حول املواد

يسمح ملفتش العمل أخذ عينات من "ىأنه : عل (19)من االتفاقية العربية رقم  30نصت املادة  العمل العربية

                                                           
 .مدونة الشغل املغربية، السالف الذكر ج من/532/3ر املادة أنظ (1)
 السالف الذكر. ،د من قانون اإلمارايت/170/2أنظر املادة  (2)

الت السج ىع عل اإلطاليفش العمل طة مفتيري العمل الدولية و كذا العربية مبنح سلجاءت يف معا االتشريعات العربية اليت أخذت مب و من
لعمل السعودي، اب ( من نظام /198/2، املادة ) 1996( لسنة  56ب ( من نظام مفتشي العمل رقم ) /5)  املادة و الدفاتر فنجد

ن قانون م( 8ب و املادة ) /117/2ني ) العمل اليمين، املادت ( من قانون 126/4( من قانون العمل الفلسطين املادة )  111/3املادة ) 
 العمل العماين.  

 . 251، ص 2006ان، خر التعديالت، دار الثقافة للنشر و التوزيع، عمّ العمل وفقا آلعبد الكرمي أبو شنب، شرح قانون أمحد (3)
 .211يوسف الياس، تفتيش العمل يف الدول العربية، املرجع السابق، ص( 4)
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سالمة و صحة العمال  ىو االطمئنان علالعمل أو املنتجات، بغرض التحليلاملواد املستعملة أو املتداولة يف مكان 
ة و كذا املعيارية الدولييالحظ من خالل النصوص ل".طار صاحب العمل بنتيجة التحليو بيئة العمل، مع إخ
السلطة ملفتشي العمل يف أخذ عينات من املنتجاتو املواد املستعملة يف أماكن العمل قصد  حالعربية أهنا تتفق يف من

لى إلزامية مفتش ع نص معايري العمل الدولية مفتش العملت أهنا ختتلف يف إخطار صاحب العمل، إذ حتليلها، إاّل 
حول املواد أو املنتجات اليت أخذت من أجل التحليل، بينما نصت معايري العمل إخطار صاحب العمل  العمل

العربية بإلزامية مفتش العمل إخطار صاحب العمل بنتيجة التحليل و لكن من الناجية العملية فإن مفتش العمل 
صت معظم تشريعات العمل .ن(1)لتحليلها و بنتيجة هذه التحاليملزم بإخطار صاحب العمل باملواد اليت أخذت ل

منها  ،املواد املستعملة داخل املؤسسة املستخدمة قصد حتليلهاعينة من أخذ يف مفتش العمل  على أحقيةالعربية 
د التشريع اجلزائري الذي مسح ملفتش العمل يف إطار ممارسة مهامه الرقابية بأخذ عينات من املواد املستعملة قص

مطابقتها ألحكام القانون و مقاييس  ىو سالمة العمال، و كذا معرفة مد صحة ىحتليلها ملعرفة مدي تأثريها عل
 03-90فقرة ب من القانون  6الوقاية و الصحة و األمن، و هذا ما جاء به املشرع اجلزائري يف نص املادة 

أي منتوج موزع أخذ عينة من أية مادة مستعملة أو من  "اليت تنص بأن ميكن ملفتش العمل  املتعلق مبفتشية العمل
 ."مل أو السعي ألخذها قصد حتليلها أو مستع

حلقيقية األوضاع اف عن ملفتش العمل إجراء مثل هذه التحاليل ملعرفة و الكش أجاز املشرع اجلزائري
تعقيدات لنظرا  و ،منلق مبجال الصحة و األللمؤسسة املستخدمة و ظروف و شروط العمل فيها، خاصة ما تع

عرفة ما عقيد مهامه ملتزيد من يت مما امه بكل املعلوماإملؤسسة و لعدم تأهيل مفتش العمل و يف امل املواد املستعملة
ة إلجراء ن ميلك القدر مبستعانة يه االكان إلزاما علفهنية إذا كانت هذه املواد مطابقة ملعايري السالمة و الصحة امل

 ىن مدلتأكد ماقق و ذا اجملال للتحيف ه هذه الفحوص و التحاليل، حيث يستعني بأشخاص و هيئات خمتصة
من  6ملادة د يف ا لفقرةهذا ما أضافته ا ،مطابقتها ملقاييس الصحة و عدم إضرارها بصحة و سالمة العمال

  سيما يفالعند احلاجة أراء أي شخص خمتص أو مساعدته أو ارشادته  التماس:"اليت تنص 03-90القانون 
أعاله فإنه جند أن املشرع  اب املشار إليه/6نص املادة  لكن بالرجوع إىل ،"جمال الصحة و األمن و طب العمل

 اجلزائري سكت عن حالة إخطار صاحب العمل باملواد اليت أخذت من أجل حتليلها. 

                                                           
 .212يوسف الياس، تفتيش العمل يف الدول العربية، املرجع السابق،ص (1)
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ملفتش العمل صالحية معاينة أو فحص املواد  املشرع الفرنسيمنح أما بالنسبة للتشريعات املقارنة 
و أعوان مصاحل املنافسة و االستهالك و  ،ع أو مستعمل مع ضابط الشرطة القضائيةموزّ أو أي منتوج  ،املستعملة

جيب أن تتم وفق اإلجراءات  ،قمع الغش من مباشرة التحاليل من أجل معاينة املخالفات و أخذ هذه العينات
 .(1)من قانون االستهالك L.215-1املنصوص عليها يف املادة 

صد قستعملة د املإذا كان املشرع اجلزائري قد سكت عن إخطار صاحب العمل بالعينات من املوا 
من املواد  ذ عيناتطة أخالتحليل، فإن أغلب قوانني العمل العربية قد تضمنت نصوصا تعطي ملفتش العمل سل

ن ني جند القانو القوان هذه نو م، إبالغ صاحب العمل أو ممثله بذلك املستعملة يف املؤسسة قصد حتليلها شريطة
 تداولة يفستعملة أو املأخذ عينة أو عينات من املواد امل"ج حيث جاء فيها /198/2نص املادة السعودي يف 
 المتهم، و ذلكسال، أو العم صحة ىأن هلا أثر ضارا علن اعية و غريها اخلاضعة للتفتيش، مما يضالعمليات الصن

 ."ذلك بممثله  لعمل أوإبالغ صاحب اهذا األثر مع  ىة و ملعرفة مدياحلكومات لغرض حتليلها يف املخترب 

ملة املستع ملوادايالحظ من خالل النص أن املشرع السعودي قد منح ملفتش العمل أخذ عينات من 
طار صاحب عمل بإختش الكما ألزم مف  ،حكومية ترباتكون هذه التحاليل يف خمو لكن اشرتط أن ت ،لتحليلها

عندما منح احلق ملفتش  111/4الفلسطين يف نص املادة العمل قانون ، وهو أيضا ما كرسه  العمل أو ممثله بذلك
مع  ،لعملاو صحة  سالمةلأخذ عينات من املواد املستعملة لغرض التحليل للتأكد من مدي مالئمتها العمل ب

 لقانون األرديناب إليه ا ذه، وهو أيضا مفقا ألنظمة خاصة تضمنها الوزارةذلك و إشعار صاحب العمل أو ممثله ب
أخذ  "ملفتش العمل ت على أنه جيوزنصاليت  1996( لسنة  56لعمل رقم ) ب من نظام مفتشي ا/5املادة 

هم و سالمت سةملؤسالني يف لعاماصحة  ىتأثريها عل ىو حتليلها ملعرفة مد اتات من املواد املستعملة و املنتجعين
 ."و إخطار صاحبها بذلك 

                                                           
(1(Art L.8113-3 « les inspecteurs du travail ont qualité concurremment avec les officiers 
de police judiciaire et les agents de la concurrence, de la consommation et de la 
répression des frandes, pour procéder, aux fins d’analyse, à tous prélèvement portant sur 
les matières mises en œuvre et les produits distribués ou utilisés. En une de constater les 
infractions ces prélèvements doivent être fait conformément à la procèdure instituée par 
les décrets pris en application de l’article L.215-1 code de la consommation » 
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 ما يالحظ من خالل هذه النصوص أهنا تتفق يف منح مفتش العمل  سلطة أخذ عينات املواد املستعملة و
يف املقابل هناك ، (1)شريطة إبالغ صاحب العمل أو ممثله بذلك ،صحة العمال ىتأثريها عل ىحتليلها و معرفة مد

و (2)ج/170/2قانون العمل اإلمارايت يف نص املادة :االعمل بنتيجة التحليل منهتشريعات تشرتط إبالغ صاحب 
 يف حني، (3)نفقة املشغل ىبأنه جترى التحاليل عل، كما قضت د /533/3قانون العمل  املغريب يف نص املادة 

املستعملة قصد نصوصا متنح ملفتش العمل سلطة أخذ العينات من املواد أصال هناك من التشريعات مل تتضمن 
 و من التشريعات قانون العمل املصري و كذا اليمين.،صحة العمال و سالمتهم  ىتأثريها عل ىحتليلها ملعرفة مد

 .ذار و تحرير المحاضرعالمبحث الثاني: توجيه اإل

أين  ،منح املشرع سلطات واسعة ملفتش العمل يف إطار ممارسة مهامه، فهو خمول بالقيام بالزيارات التفتيشية
حيق له دخول أماكن العمل اخلاضعة للتفتيش للتأكد بصفة منتظمة من احرتام األحكام التشريعية و التنظيمية 
املتعلقة بالعمل، حيث ميكن هلم الدخول يف أية ساعة من النهار أو الليل، و كذا توجيه األسئلة للعمال و 

جالت و الدفاتر و البيانات املتعلقة بالعمال الس ىالصدد، و كذا اإلطالع عل ذاصاحب العمل أو أي شخص هب
مفتش العمل أن ينظم بيانا تفتيشيا لكل زيارة وفق  ىروط العمل، و فضال عن ذلك جيب علو ظروف و ش

، (4)و من جهة أخرى يكون مرجعا عند تكرار الزيارات ،للنموذج املعد هلذا الغرض ليطلع رؤساءه عليه من جهة
 ،ه املنصوص عليها يف تشريع العملاتزامتتبني ملفتش العمل خالل هذه الزيارة عدم تقيد صاحب العمل بإل ذافإ

كما حيق ملفتش العمل إعداد حماضر املصاحلة أو عدم عذاره.إأو  ح و اإلرشاد لصاحب العملجاز له تقدمي النص
العالقة بني صاحب العمل  ىذلك للحفاظ علتسويتها املصاحلة قصد الوقاية من اخلالفات اجلماعية يف العمل و 

مفتش العمل بعد تعليمات  ىلم التقيد صاحب العمل باالمتثال إو العمال، و إعداد حماضر املخالفة عند عد
خاصة املتعلقة بالوقاية الصحية و  ،أو خرق األحكام التشريعية و التنظيمية املعمول هبا ،تقصريللأعذاره ليضع حد 

                                                           
 من قانون العمل القطري. 138/2أوال/د، املادة /117أنظر كذلك القانون العراقي يف املادة  (1)
املتداولة يف العمليات الصناعية و غريها أخد عينة أو عينات من املواد املستعملة أو ": ىج من قانون اإلمارايت عل/170/2ة تنص املاد (2)

هذا األثر  ىحتليلها يف املختربات الرمسية مدصحة العمال أو سالمتهم بقصد  ىفتيش مهما يظن أن هلا أثر ضار علمن األعمال اخلاضعة للت
 ."اءات املناسبة يف هذا الشأن مع إخطار صاحب العمل أو ممثله بالنتيجة و اختاذ اإلجر 

ا ها يف النصوص التنظيمية اجلاري هبيأخذوا معهم وفق الشروط املنصوص علي": ىد من مدونة الشغل املغربية عل/533/3املادة  تنص (3)
 دي قصد إجراء حتليالت عليها.  ألياهنا بو أو يعاجل ن املواد اليت يستعملها اإلجراءالعمل، عينات من املواد األولية، و م

 ."تم إخطاره بنتائج تلك التحليالتملشغل و ينفقة ا ىجتري هذه التحاليل عل
 . 64خنيش رابح، املرجع السابق، ص  (4)
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من هذا املنطلق نتناول يف هذا املبحث سلطة مفتش العمل يف توجيه ،للقضاء و إحالته العمل من و طباأل
 .سلطة مفتش العمل يف حترير احملاضر ول، أما املطلب الثاين نتطرق اىلاإلنذارات ذلك يف املطلب األ

 .ذاراتعتوجيه اإلالمطلب األول:

نصيحة بدال من اختاذ اإلجراءات القانونية أو إّن ملفتش العمل السلطة التقديرية يف توجيه إنذار أو 
حيث إذا عاين مفتش العمل خرقا يف تطبيق أحكام التنظيمو التشريع املتعلقني بالعمل أثناء الزيارات ، (1)التوصية

إذ تتعدد املخالفات اليت يعينها من خالل هذه الزيارة من حيث  ،التفتيشية اليت يقوم هبا إىل اهليئة املستخدمة
، يبقى مفتش العمل حر بإعداد حماضر (2)ماهيتها و جسامتها، و مدى خطورهتا على حياة العمال و صحتهم

ذار أو تقدمي مالحظته و هذا هو املعمول به من الناحية العملية عاملخالفات، أو يكتفي بتوجيه اإل بالنسبة هلذه
من خالل الزيارة امليدانية هلذه  على حّد قول السيدة كوام كرمية املفتشية الرئيسية الوالئية للعمل لوالية جباية

 .األخرية

ذار أو اإلبالغ عند املخالفة ملا عي لسلطة مفتش العمل يف توجيه اإلانتقد بعض فقهاء القانون اجلنائ
الذي يقضي أنه يتعني على كل شخص يكون على علم  ،ما ينص عليه قانون اإلجراءات اجلزائية مع يتعارض 

جبرمية يف إطار ممارسة مهامه إبالغ وكيل اجلمهورية، و من جهة أخرى يرى البعض منهم جلوء مفتش العمل إىل 
ك أّن تشريع العمل قد ألزم ضف إىل ذل،(3)ألّن مهمة مفتش العمل هو دور وقائي ؛القمع يعترب فشل بالنسبة له

و يعذر مفتش العمل  ،مفتش العمل بتحرير حمضر املخالفة إذا تعرض العمال إىل أخطار جسيمة يف أماكن العمل
و إذا مل ينفذ املستخدم هذا االلتزام خالل  ،(4)املستخدم باختاذ تدابري الوقاية املالئمة لألخطار املطلوب انتقائها

حسب ما نص عليه .(5)مفتش العمل حمضر املخالفة و خيطر به اجلهات القضائية املختصة اآلجال احملددة له حيرر
حمضر املخالفة يوجه مفتش العمل إعذار للمستخدم مينحه أجال ليتخذ اإلجراءات الالزمة، و  رير التشريع قبل حت

                                                           
 ( السالفة الذكر.81من االتفاقية الدولية رقم ) 17/2أنظر املادة  (1)
 .216يوسف إلياس، الوجيز يف شرح قانون العمل، املرجع السابق، ص (2)
 .72خنيش رابح، املرجع السابق، ص. (3)
إذا تعرض العامل ألخطار جسيمة سببتها مواقع العمل أو أساليبه العدمية النظافة أو اخلطرية حيرر "على  03-90من ق  10املادة  تنص(4)

 ."الئمة لألخطار املطلوب اتقاؤها مفتش العمل فورا حمضر املخالفة و يعذر املستخدم باختاذ تدابري الوقاية امل
و إذا مل ينفذ املستخدم هذا اإللتزام خالل اآلجال احملددة حيرر مفتش العمل حمضر و خيطر "على  من نفس القانون 12/2ادة تنص امل (5)

 ."النظر عن االعرتاض و اإلستئناف بذلك اجلهات القضائية املختصة اليت تبت خالل جلستها األوىل حبكم قابل للتنفيذ بصرف
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تقاؤها أو من أجل االمتثال قد يكون هذا اإلعذار من اجل اختاذ التدابري الوقائية املالئمة لألخطار املطلوب ا
للقواعد اآلمرة يف التشريع و التنظيم املتعلقني بالعمل، أو تلك املتعلقة بالوقاية الصحية و األمن و طب العمل هذا 

ألّن وظيفة التفتيش اليت يقوم هبا مفتش العمل ليس اهلدف منها معاقبة  ؛استقاللية مفتش العمل ما يكرّس مبدأ
مرتكبها و إمنا السعي إىل إزالة هذه املخالفات ضمانا لتحقيق احلماية للعامل، و على هذا منح التشريع سلطة 

لطلب منه أو ا ،ملفتش العمل يف توجيه اإلنذار )اإلعذار( إىل صاحب العمل بإزالة تلك املخالفة خالل أجل
قمنا بتقسيم  ،للتفصيل أكثر يف هذا املوضوع، جراءات الردعية و إحالته للقضاءالتنفيذ الفوري دون اللجوء إىل اإل

اآلثار أين نتطرق إىل األساس القانوين لإلعذار يف الفرع األول، أما الفرع الثاين نتناول فيه  ،هذا املطلب إىل فرعني
 .املرتتبة على اإلعذار

 .ول:األساس القانوني لإلعذارالفرع األ

منحت معايري العمل الدولية و كذا العربية اهتماما ملنح سلطة ملفتش العمل يف توجيه أعذارا لصاحب 
( السالفة الذكر قد خولت ملفتش 81العمل المتثال ملا يقضي به تشريع العمل، فنجد االتفاقية الدولية رقم )

ة النقائص و إزالة العيوب اليت يالحظها يف أماكن العمل أو املؤسسة العمل سلطة اختاذ إجراءات من أجل معاجل
، كما منحت له سلطة يف توجيه إنذار أو نصيحة (1)املستخدمة اليت قد تشكل هتديدا لصحة و سالمة العمال

املختصة، و لصاحب العمل بدال من اختاذ اإلجراءات القانونية يف حتديده حملاضر املخالفة و إعالم اجلهة القضائية 
 .(2)22/2( يف نص املادة 8( نفس احلكم الذي جاءت به االتفاقية رقم )129قد جاءت االتفاقية )

( فقد خولت ملفتش العمل أن يتخذ اإلجراءات املناسبة 19أما على صعيد اتفاقية العمل العربية رقم )
.يظهر من خالل (3)ل مدة زمنية معينةإلزالة املخالفة و ذلك عن طريق توجيه إنذار كتايب لتدارك املخالفة خال

هذه النصوص أّن هدف معايري العمل الدولية و كذا العربية ليس معاقبة أصحاب العمل أثناء خمالفتهم لألحكام 
.ترى جلنة اخلرباء ملنظمة العمل (4)و إمنا إزالة هذه املخالفات و عدم تكرارها ،القانونية املتعلقة حبماية العمال

عالية إدارات التفتيش تتوقف على مدى قدرهتا على توجيه النصح ألصحاب العمل و العمال لالمتثال الدولية أّن ف
                                                           

 .فة الذكرالسال (81" من االتفاقية الدولية رقم )1أنظر املادة  (1)
القانونية أو  يرتك لتقدير مفتشّي العمل توجيه إنذار أو نصيحة بدال من اختاذ اإلجراءات"( 129من االتفاقية رقم ) 22/2 تنص املادة (2)

 ."التوصية باختاذها
 (.19من االتفاقية العربية رقم ) 35انظر املادة  (3)
 .220يوسف الياس، تفتيش العمل يف الدول العربية، املرجع السابق، ص. (4)
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للنصوص القانونية، كما أّن جلوء مفتش العمل إىل الوسائل و اإلجراءات غري العقابية ذو نتائج اجيابية يف إزالة 
 ( 1)العديد من املخالفات.

عة نتائجه و يه متابضي علوجيهه االعذار إىل صاحب العمل يقتإّن جلوء مفتش العمل هلذا اإلجراء يف ت
يذ الة عدم التنفح، و يف خالفةإذا كان صاحب العمل قد قام بتنفيذ ما طلب منه من أجل إزالة امل ،التحقق منها

 يهتم التفصيل فذا ما يهية و يقوم مفتش العمل بإجراء آخر و هو حترير حمضر املخالفة و إعالم السلطة القضائ
 الحقا.

نصوص معايري العمل الدولية  جد التشريع اجلزائري قد أخذ مبا جاءت بهنبالرجوع إىل التشريعات الوطنية ف
املتعلق مبفتشية  33-75ففي ظل األمر رقم  ،ملفتش العمل سلطة يف توجيه االعذارات ىحيث أعط ،و  العربية

العمل و الشؤون اإلجتماعية املعمول به سابقا فإّن ملفتش و الشؤون االجتماعية سلطة يف اختاذ اإلجراءات فيما 
جند من صالحيات مفتش العمل إعطاء منه  07و بالرجوع إىل نص املادة ينص عليه التشريع و التنظيم، 

حيث يقوم مفتش العمل بإعذار صاحب العمل عند  ،أوامر و كذا تقدمي إنذاراتمالحظات كتابية، إعطاء 
املتعلق بالوقاية  88/07من القانون  31/02معاينته للمخالفة حىت ميتثل للتعليمات و هذا ما أكدته نص املادة 

بإنذار من و طب العمل السالف، حيث يقوم مفتش العمل عند معاينة خمالفات هذا التشريع الصحية و األ
مسؤول املؤسسة املستخدمة حىت ميتثل للتعليمات مبقتضى التشريع و التنظيم اجلاري هبما العمل، و يضع مفتش 

 03-90، جاء املشرع اجلزائري بنفس احلكم يف القانون (2)العمل أجال للمؤسسة قصد وضع حّد لتلك املخالفة
و ذلك بتقدمي  ،أ، ب املشار إليها آنفا /07املادة  املتعلق مبفتشية العمل و قد أكّد على هذا اإلجراء يف نص

مالحظات كتابية و تقدمي إعذارات، حيث حيرر مفتش العمل املالحظات الكتابية و اإلعذارات كلما عاينوا 
 (3)تقصريا يف تطبيق التشريع و التنظيم املتعلقني بالعمل، و هلم السلطة التقديرية يف حترير إحدى هاتني الوثيقتني.

م مفتش العمل بتدوين املالحظات الكتابية و اإلعذارات يف دفرت اإلعذارات الذي يفتحه املستخدم أو يقو 
اليت متت اإلشارة إليها سابقا،  (4)صاحب العمل خصيصا هلذا الغرض، و هو يعترب من الدفاتر الواجب إمساكها

تعرض لعقوبات املنصوص عليها يف املادة و يف حالة خمالفة مفتش العمل لذلك أو عدم تقدميه هلذا الدفرت فإنه ي
                                                           

(1) I. L. O : Labour inspection General survey, 2006, para280, Op cit, p93 
 السالف الذكر. ،املتعلق بالوقاية الصحية و األمن و طب العمل 07-88من القانون  31أنظر املادة  (2)
 املتعلق مبفتشية العمل، السالف الذكر. 03-90القانون من  08أنظر املادة  (3)
 ، السالف الذكر.ت اخلاصة امللزم للمستخدم مسكهااحملدد لقائمة الدفاتر و السجال 98-96من الرسوم التنفيذي رقم  02أنظر املادة ( 4)
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دج، و يف 2000دج إىل 500أين يعاقب صاحب العمل بغرامة مالية ترتاوح ما بني  03-90من القانون  25
دج.كما جيب على صاحب العمل أثناء 4000دج إىل 1000حالة العود تصبح الغرامة املالية ترتاوح ما بني 

، و يضع للمستخدم مدة زمنية حمددة قانونا قصد وضع حّد (1)لتوقيع عليهاتدوينه هلذه املالحظات و اإلعذارات ا
املتعلق مبفتشية العمل قد حددت اآلجال بثمانية  03-90من القانون  12لتلك املخالفات فنجد يف املادة 

 ( أيام يف حالة إكتشاف مفتش العمل خرقا لألحكام اآلمرة يف القوانني و التنظيمات.08)

مفتش العمل تقصريا أو خرقا لألحكام التشريعية و التنظيمية املتعلقة بالوقاية الصحية و أما إذا الحظ 
األمن و طب العمل يوجه إىل املستخدم إعذارا باالمتثال لتعليمات العمل يف آجال حددها القانون بصفة خاصة 

عمال بأحكام : "  تنص اليت (2)املتعلق بتنظيم طب العمل 120-93من املرسوم التنفيذي رقم  39يف املادة 
و املذكور أعاله، ال ميكن أن تقل املهلة اليت  1988يناير سنة  26املؤرخ يف  07-88من القانون  31املادة 

حيددها مفتش العمل للهيئة املستخدمة فيما خيّص األوامر اليت يرتتب عليها تطبيق إجراء اإلنذار مبوجب الوفاء 
أجل أدىن قدره ثالثة  أشهر بالنسبة لألوامر املنصوص عليها  ليها فيما يلي:عن آجال التنفيذ الدنيا املنصوص ع

بالنسبة لألوامر املنصوص عليها يف  أجل أدىن قدره شهر واحد، و يف نفس القانون .11و  9، 4، 2يف املواد 
أيام بالنسبة لألوامر  08أجل أدىن قدره ، و 31/02و  30/01، 27، 20، 16، 15، 10، 7، 3املواد 

أجل ، وأخريا 37و  36، 31/1، 30/2، 35، 24، 21، 19، 18، 17، 14املنصوص عليها يف املواد 
 ."36و 26نصوص عليها يف املادتني ( بالنسبة لألوامر امل01أدىن قدره يوم واحد )

ما ميكن مالحظته أّن املالحظات و اإلعذارات اليت يقوم بتوجيهها مفتش العمل حسب التشريع اجلزائري 
و من بعض التشريعات اليت حذت حذو املشرع اجلزائري جند املشرع الفلسطيين يف نص املادة  ،كتابية  تكون
دم يف حالة معاينة حالة خطرة من وكذلك املشرع الفرنسي الذي منح ملفتش العمل أن يعذر املستخ(3)113/3

من قانون العمل  L.4721-1جل أخذ مجيع االحتياطات الالزمة لدرئ اخلطر و هذا ما قضت به املادة أ

                                                           
 املتعلق مبفتشية العمل، السالف الذكر. 03-90من القانون  8/3أنظر املادة (1)
 .1993لسنة  33، املتعلق بتنظيم طب العمل ، ج ر عدد 1993ماي 15املؤرخ يف  120-93املرسوم التنفيذي  (2)
بتوجيه التوصية هليئة تفتيش العمل  :"السالف الذكر على 2000( لسنة 07)من قانون العمل الفلسطيين رقم  113/3تنص املادة  (3)

 ." إنذار خطي بشأن املخالفة
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و يف حالة عدم االمتثال هلذه التعليمات حيرر مفتش العمل حمضر  ،و مينح آجال من أجل ذلك، (1)الفرنسي
 .L(2).4721-2املخالفة وفقا للمادة 

 04على اآلجال الدنيا اليت ال تقل عن R(3) 4721-2وضع املشرع الفرنسي آجال و نصت املادة  
جدوال يتضمن آجال من خالله جيب على املستخدم االمتثال  R(4) 4721-5 أيام و وضعت املادة

-6و R 4721-3للتعليمات، و أما إجراءات توجيه االعذار فإّن املشرع الفرنسي قد نص عليها يف املواد 
4721 R 4721-10و R  .من قانون العمل الفرنسي 

كتابة أو خطيا يدّون يف سجل خاص و هو يبقى االعذار املشار إليه سابقا و الذي حيرره مفتش العمل  
و يعني املخالفة املرتكبة و اآلجال احملدد  ،دفرت اإلعذارات، و جيب أن يكون مؤرخا و موقعا من قبل مفتش العمل

و لكن هناك بعض التشريعات ال تشرتط أن تكون اإلعذار خطيا بل يكفي  ،لصاحب العمل إلزالة تلك املخالفة
 .( 5)نها املشرع املغريبأن يكون موجه شفاهة م

 .الفرع الثاني:اآلثار المترتبة على اإلعذار

ال ميكن اعتبار اإلعذار الذي يوجهه مفتش العمل للمستخدم عنصرا من عناصر تكوين املخالفة و حترير 
العمال ألخطار جسيمة سببتها مواقع العمل أو  ضك الدعوى القضائية، حيث إذا تعرّ حمضر بعدها من اجل حتري

من  إمنا يعترب اإلنذار كإجراء أّويل ، و(6)أساليبه العدمية النظافة أو اخلطرية حيرر مفتش العمل فورا حمضر املخالفة
خالله يتم استدراك املخالفة و إزالتها و ذلك من خالل أجال حمددة قانونا حسب كل حالة، مينحه مفتش العمل 

ستخدم أو صاحب العمل ليضع حدا هلذا التقصري، و ليس اإلنذار هو اطالع صاحب العمل على األحكام للم
ذار هو الداللة عجبهل القانون، إال أّن مؤدى اإل القانونية ألنه كان من املفروض معرفتها وفقا لقاعدة عدم االعتداد

بنهاية اآلجال ، (7)العمل لتوجيه اإلنذار لهعلى املخالفة و من مث ال حاجة للبحث يف حسن أو سوء نية صاحب 
احملددة من طرف مفتش العمل لصاحب العمل و مل يقم هذا األخري باالمتثال إىل هذه التعليمات، حيق ملفتش 

                                                           
 من قانون العمل الفرنسي. L 4721-1أنظر املادة  (1)
 من نفس القانون. L 4721-2أنظر املادة(2)
 .العمل الفرنسي قانونمن  R 4721-2أنظر املادة (3)
 .من نفس القانون R 4721-5أنظر املادة  (4)
إىل حترير احملاضر أن يوجهوا تنبيهات أو  ميكن هلؤالء األعوان قبل اللجوء: " من مدونة الشغل املغربية على 953/1تنص املادة  (5)

 ".ر إليها يف الفقرة األوىل أعالهمالحظات للمشغلني الذين خيالفون األحكام املشا
 املتعلق مبفتشية العمل السالف الذكر. 03-90من القانون  10أنظر املادة  (6)
 .286، 285ص  املرجع السابق، ص علي فيصل علي (7)
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و ( 1)العمل حترير حمضرا إلحالة املوضوع إىل القضاء، و ذلك يقوم مفتش العمل بإخطار اجلهة القضائية املختصة
و إمنا إلتزام يتوجب اختاذه  ،شروعا يف حتريك الدعوى القضائيةذار حبد ذاته ال يعترب عفإّن االعلى هذا األساس 

لى املخالفة ال يبدأ من قبل مفتش العمل لوضع احلد للتقصري من قبل صاحب العمل، ومن مث فإّن مرور الزمن ع
ألّن يف حالة وضع صاحب العمل حدا هلذا التقصري  (2)حمضر املخالفة رير حت اإلعذار، و إمنا من تاريخ من تاريخ

املرتكب فإنه ال جيب على مفتش العمل توجيه إنذارا ثانيا عندما يثبت أّن مرتكب املخالفة مل يقم بتسوية 
 .(3)الوضع

بل مفتش العمل ه من قيهة إليبقى حترير حمضر املخالفة آثارا لعدم امتثال صاحب العمل للتعليمات املوج
 رريو بذلك حت املدة، هذه ددة و فواتذار الذي حيرره لوضع حدا هلذا التقصري من خالل آجال حمعاإل من خالل

 ل التفصيل فيهوف حناو سا ما حمضر املخالفة وإعالم اجلهة القضائية املختصة و حتريك الدعوى القضائية، و هذ
 يف املطلب الثاين.

 .المخالفة ضرتحرير محالمطلب الثاني:

أدلة اجلرائم بصفة عامة و القبض على مرتكبيها وإحالتهم إىل اجلهة القضائية املختصة تتوالها إّن مجع 
الضبطية القضائية يف الدولة، إال أّن بعض التشريعات الوطنية تضفي هذه الصفة على موظفني عموميني يف إطار 

حيث يقومون بالتحري عن  ،و العملو هم مفتش(4)ممارسة مهامهم عند كشفهم اجلرائم اليت تقع خمالفة للقوانني
املخالفات املرتكبة يف دائرة اختصاصهم ومجع األدلة الثبوتية وإحالة مرتكيّب هذه املخالفات إىل اجلهة القضائية 

 وهذا ما يتجلى خصوصية حتريك الدعوى العمومية يف إطار جرائم العمل. ،املختصة

عذارات لصاحب العمل من أجل التصدي و وضع حّد يقوم مفتش العمل بتوجيه املالحظات الكتابية واإل
و اخلضوع لألحكام التشريعية و التنظيمية وذلك يف أجل حمدد يف القانون مينحه  ،للتقصري املرتكب يف العمل

مفتش العمل لصاحب العمل من أجل اإلمتثال لذلك، غري أنه يف بعض احلاالت ال يقوم صاحب العمل أو 

                                                           
 املتعلق مبفتشية العمل، السالف الذكر. 03-90من القانون  12/2أنظر املادة  (1)
 .285علي فيصل علي، املرجع السابق، ص. (2)
 .286نفس املرجع، ص (3)
 .218يوسف إلياس، تفتيش العمل يف الدول العربية، املرجع السابق، ص (4)
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وهذا ما  ،(1)مات املوجهة له ففي هذه احلالة حيق ملفتش العمل حترير حماضر املخالفاتاملستخدم لإلمتثال للتعلي
يعترب استثناء جاء به املشرع اجلزائري على غرار التشريعات املقارنة على القواعد العامة يف اإلجراءات اجلزائية يف 

التفتيش تتمثل يف مفتشية العمل إعطاء سلطة التحري و ضبط جرائم العمل إىل هيئة خاصة خمّول هلا صالحية 
و التحري عن اجلرائم عموما كضباط الشرطة  ،اليت منح هلا املشرع صالحيات ال متلكها باقي جهات البحث

.لتوضيح أكثر يف هذا املوضوع نتطرق إىل األساس القانوين حملضر املخالفة يف الفرع األول أما الفرع (2)القضائية
 .الثاين نتناول فيه اآلثار املرتتبة على احملضر 

 .المخالفة محضراألساس القانوني لالفرع األول:

عقوبات املناسبة على الوطنية على التنص القوانني أو اللوائح : " من االتفاقية الدولية على 18تنص املادة 
حكام القانونية املنوط تنفيذها مبفتشّي العمل، و على عرقلة مفتشّي العمل عن أداء واجباهتم وتنفيذ هذه ألخمالفة ا

رض العقوبات على فأ وذلك ببالرجوع إىل التشريعات الوطنية فقد أخذت هبذا املبد( 3)."العقوبات تنفيذا فعاال
العمل يف حتريك اإلجراءات اليت تؤدي إىل فرض  لذي يبقى من سلطة مفتشيا ،تشريع العملأحكام  خمالفي

، أصحاب العمل من ارتكاب املخالفاتالعقوبات على املخالفني، وتتأثر هذه العقوبات يف مدى فعاليتها يف منع 
بات غالبا يف الغرامات حيث تقتصر هذه العقو  ،وهذه الفعالية تتأثر يف ماهية هذه العقوبات و مدى جسامتها

مخالفني،أي تقتصر فقط على الغرامات املالية دون لل مبالغ ال حتقق الردع املطلوب وعادة ما حتدد يف ،املالية
كما تتأثر هذه الفعالية يف مدى استعمال مفتش العمل لسلطته يف اتباع ،(4)غريها من العقوبات املقيدة للحرية

سرعة إجراءات عتها، ألن من املعروف أّن فعالية العقوبات تتأثر يف مدى اإلجراءات وفرض العقوبات ومدى سر 
املخالفات، فكلما طالت اإلجراءات يف اختاذها وفرض العقوبات كلما قلت فعالية العقوبات  توقيعها على مرتكيب

 (5)ذاهتا.

لعمل يف فرض القوانني العربية على أول إجراء يتخذه مفتش ا عيارية الدولية وتضمنت النصوص امل
هذا ما نصت عليه صراحة االتفاقية  ،املخالفات يف العمل تبدأ يف حتريره حملضر املخالفة العقوبات على مرتكيب

                                                           
 .147ديدي العريب، املرجع السابق، صبن  (1)
 .140سطا علي مجيلة، املرجع السابق، ص بن(2)
 .24( نصا مماثال وهو نص املادة 129تضمنت االتفاقية الدولية رقم )  (3)
 .224يوسف إلياس، تفتيش العمل يف الدول العربية، املرجع السابق، ص (4)
 .نفس املرجع(5)
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( أنه يتخذ مفتش العمل حني قيامه مبهامه اإلجراء املناسب ملعاجلة املخالفات وذلك بتحرير 19الدولية رقم )
 ،( مل تتضمنا نصا صرحيا بذلك129( و )81فاقيتني الدوليتني رقم )إال أنه بالرجوع إىل اإلت ،(1)حمضر املخالفة

العمل لإلجراءات القانونية  القانونية املنوط تنفيذها مبفتشيوإمنا نصت ضمنيا بأنه يتعرض من خيالفون األحكام 
غي فيها توجيه فورا دون سابق إنذار، ما مل تنص القوانني و اللوائح الوطنية على استثناءات يف احلاالت اليت ينب

 (2)إنذار سابق بتنفيذ تدابري عالجية أو وقائية.

على صعيد التشريعات الوطنية فإّن معظم القوانني العربية نصت صراحة على ختويل مفتش العمل سلطة 
حترير حمضر املخالفة للمخالفات اليت يكتشفوهنا أثناء زيارهتم التفتيشية للمؤسسات املستخدمة، وقد قرر هذا 

ج اليت نصت بأّن مفتشو العمل حيق هلم يف /07من خالل املادة  03-90اء املشرع اجلزائري يف القانون اإلجر 
وحيررون هذه احملاضر كلما عاينوا تقصريا يف تطبيق التشريع و  ،(3)إطار ممارسة مهامهم حترير حماضر املخالفة

يف احلالة اليت يتعرض العمال ألخطار جسيمة  10ألزمت املادة ، (4)التنظيم املتعلقني بالعمل و املعمول هبما
سببتها مواقع العمل أو أساليبه العدمية النظافة أو اخلطرية أن حيرر فورا حمضر املخالفة، ويعذر املستخدم باختاذ 

، ( 6)ويقدم يف هذا الصدد مجيع املالحظات أو التوصيات اليت تدّون يف دفرت مفتوح هلذا الغرض (5)تدابري الوقاية
اآلجال و  انتهاءفقرهتا الثانية أنه يف حالة  يف L 4721-2ما ذهب إليه املشرع الفرنسي يف نص املادة  هذا

حالة اخلطر مل تزل بعد فإنه ميكن ملفتش العمل حترير حمضر املخالفة يف حق صاحب عاين مفتش العمل أّن 
فتش العمل خرقا حيث إذا إكتشف م 12نفس احلكم نص به املشرع اجلزائري يف املادة ،(7)العمل )املستخدم(

( أيام، وإذا مل ينفذ 08و التنظيمات يلزم املستخدم بامتثاهلا يف أجل ال ميكن أن يتجاوز مثانية )ية لألحكام القانون
ذلك أّن  ،(8)جل احملدد له حيرر مفتش العمل حمضر وخيطر بذلك اجلهة القضائيةاملستخدم هذا اإللتزام خالل األ

                                                           
 (، السالفة الذكر.19من اإلتفاقية العربية رقم ) 35/2أنظر املادة  (1)
 الذكر. ة( السالف129من اإلتفاقية ) 22/1( و املادة 81من اإلتفاقية رقم ) 17/1أنظر املادة  (2)
 املتعلق مبفتشية العمل، السالف الذكر. 03-90ج من القانون /7أنظر املادة  (3)
 من نفس القانون. 08أنظر املادة  (4)
 من نفس القانون. 10أنظر املادة  (5)
 فس القانون.من ن 01أنظر املادة  (6)

(7) Art L. 4721.2/2 : Si, à l’éxpération de ce délai, l’inspecteur du travail constate que la 
situation dangereuse n’a pas cessé, il peut dresser procès- verbal à l’employeur.  

 املتعلق مبفتشية العمل، السالف الذكر. 03-90من القانون  12أنظر املادة  (8)
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الذي حيرره مفتش العمل بعد إعذار املستخدم وإمهاله آجال ال ميكن أن تتجاوز مثانية أيام و بعد حمضر املخالفة 
 فواهتا حيرر حمضر املخالفة.

رض فإجراء لكالعمل   املخالفات ملفتش أعطت التشريعات العربية املقارنة هي األخرى سلطة حترير حماضر
كام القانونية والتنظيمية املتعلقة بالعمل، فمنه القانون العقوبات على أصحاب العمل يف حالة خمالفتهم لألح

، كما (1)هبا اضرحمل املخالفات وتنظيم أوال/ه الذي خّول للجنة التفتيش تسجي117العراقي يف نص املادة 
حيث إذا تبني ملفتش العمل أثناء الزيارات التفتيشية  ،نفس السلطة 203أعطى املشرع السعودي يف نص املادة 

فله احلق إما إسداء النصح و اإلرشاد  ،وجود خمالفة ألحكام نظام العمل السعودي وكذا القرارات الصادرة له
لصاحب العمل بشأن كيفية إخفاء املخالفة، أو توجيه له انذار كتايب لتصدي للمخالفة وذلك يف مدة معينة أو 

 .(2)ضر ضبط املخالفة وله السلطة التقديرية حسب الظروفحترير حم

العناصر  ا تعينيمتضمنو إّن حمضر املخالفة الذي حيرره مفتش العمل يكون خطيا وموقعا عليه ومؤرخا 
لقرار لفة وذلك يف ان املخامضمو  املادية للمخالفة، وبالرجوع إىل القانون البحريين فنجد املشرع قد وسع يف شرح

يال ويف للتفتيش د قواعد ابشأن تنظيم أعمال التفتيش على املنشآت ومواقع العمل وبتحدي 2013سنة ل 29رقم 
: لى التفتيش واجراءاته ع الفصل اخلامس حتت عنوان قواعد يف 21حيث نصت املادة ،غري أوقات العمل الرمسية

اءا ر املخالفة بنرير حمضتم حتيأن لي:يف حالة حترير حمضر املخالفات طبقا ألحكام هذا القرار جيب مراعاة ماي" 
ا ، كم الواقع ضر أته على الحظاشاهدات املفتش ومعلى تقرير الزيارة التفتيشية دون زيادة أو نقصان ومطابقة مل

كتابة رير ذلك  مع حتا جهته هباملخالف عن املخالفات املرصودة وأسباب ارتكاهبا وموا استجوابعلى املفتش جيب 
فض ر عن الرّد أو  المتناعالة اكما جيب على املفتش أخذ توقيع املخالفات على احملضر ويف ح  يف حمضر املخالفة،

 التوقيع يثبت ذلك يف احملضر  مع ذكر أسباب الرفض.

ينبغي على املفتش حترير حمضر ، إذ العربة يف املسؤولية عن املخالفات هي مباشرة اإلدارة الفعلية إن 
، جيب أن   من يتوىل سلطات املدير الفعليةيقوم بنفسه بإدارة منشأته أو ضدّ  املخالفة ضّد صاحب العمل الذي

،  قتهاتاريخ الزيارة التفتيشية وو :يف حمتواه ما يلي نموذج احملضر ويراعي يستويف حمرر احملضر كافة البيانات املدونة ب
 ، رارات التنفيذية والعقوبة املقررة هلاأوجه املخالفات وسندها من القانون أو الق ،  يانات املخالف وصفته الفعليةب

                                                           
 ، السالف الذكر.1987( لسنة 71أوال/ه من قانون العمل العراقي رقم )117أنظر املادة  (1)
 ، السالف الذكر.2005من نظام العمل و العمال السعودي اجلديد لسنة  203أنظر املادة  (2)
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ّد املخالف عما أسند إليه مرفقا به ترمجة إذا كانت بلغة ر ،  عدد العمال الذين وقعت بشأهنم كل خمالفة مرتكبة
من املالحظ أّن املشرع البحريين قد وسع وبنّي البيانات اليت يتم حتريرها يف .(1)"هاسم حمرر احملضر وصفتأجنبية.
والدور الذي يلعبه مفتش العمل ومل يكتفي هبذا القدر بل يتوىل قسم الشؤون القانونية بالوزارة بدراسة احملضر 

كما جيب أن حتفظ هذه احملاضر وتقارير الزيارة وسجالت التفتيش   ،والتحقيق يف احملاضر قبل إرساهلا للنيابة العامة
تطرق معظم التشريعات الوطنية منها التشريع اجلزائري  إّن عدم.(2)بطريقة مناسبة يسهل الرجوع إليها عند احلاجة

إىل التفاصيل والبيانات اليت جيب أن يتضمنها احملضر ال يعين عدم وجود قواعد أساسية وبيانات جوهرية جيب أن 
أو  يتضمنها احملضر كتاريخ املخالفة ونوعها واملادة املخالفة واملادة املعاقبة اسم املسؤول سواء كان صاحب العمل

ممثله، اسم املفتش وصفته والتوقيع على احملضر وهذا طبقا ملا جاء يف البيانات حمضر املخالفة اليت مت اإلشارة إليه 
 .9يف امللحق رقم

ضر املخالفة حمتضمنها أن ي إذا كانت التشريعات الوطنية ختتلف فيما بينها بالنسبة للبيانات اليت جيب
فتش العمل خالفة ملر امل، إال أهنا تتفق من حيث منح سلطة حترير حمضفهناك من فصلت وهناك مل تفصل فيها

ا هي مشكال املطروح لكن اإلمل، و أثناء ارتكاب صاحب العمل خمالفة األحكام التشريعية والتنظيمية املتعلقة بالع
 ب.ن هذا املطل مع الثاينالفر  اآلثار املرتتبة يف حترير حمضر املخالفة؟ وهذا ما سوف حناول اإلجابة عليه يف

 .المخالفة محضررير الفرع الثاني:اآلثار المترتبة على تح

يعاين  : "املتعلق بعالقات العمل املعدل واملتمم السالف الذكر على 11-90من القانون 138تنص املادة 
املادة ، يستخلص من خالل "هذا القانون طبقا لتشريع العمل مفتشوا العمل ويسجلون املخالفات حيال أحكام

أّن املشرع اجلزائري جعل من قواعد قانون العمل قواعد آمرة ال جيوز خمالفتها، ولفرض احرتام هذه القواعد اقرتنت 
، (3)حيث أعطى املشرع صالحية متابعة ومعاينة اجلرائم اليت تقع يف العمل إىل مفتش العمل ،خمالفتها بالتجرمي

وهذا ما أضفى الطابع االستثنائي لضبط اجلرائم حسب القواعد العامة فهي حسب اإلجراءات اجلزائية من 
اختصاص الضبطية القضائية، ولكن بالنسبة جلرائم العمل من اختصاص مفتشوا العمل، ومن هذا األساس ميكن 

ما خيّص متابعة جرائم العمل، رغم أنه القول بأّن املشرع اجلزائري منح صفة الضبطية القضائية ملفتش العمل في
                                                           

" بشأن تنظيم أعمال التفتيش على املنشآت ومواقع العمل وبتحديد 2013لسنة 29م رة العمل البحريين رقن قرار لوزام 21أنظر املادة  (1)
 .2013"يونيو 1املؤرخة يوم اخلميس  3108قواعد التفتيش ليال ويف غري أوقات العمل الرمسي ج ر عدد

 .، السالف الذكر2001لسنة  29لوزارة العمل البحريين رقم  قرارمن  24، 23، 22أنظر املواد (2)
 .141بن سطا علي مجيلة، املرجع السابق، ص (3)
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بالرجوع إىل قواعد قانون العمل ال جند املشرع قد نص صراحة على ذلك، عكس ما فعلت بعض التشريعات 
املقارنة حني نصت صراحة بأّن مفتش العمل له صفة الضبطية القضائية يف تنفيذ قانون العمل، ومن بني هذه 

( نصا صرحيا 19، كما تضمنت االتفاقية العربية رقم)(2)، املشرع املصري(1)ينالتشريعات نذكر منها املشرع األرد
 ( 3)يقضي بأّن مفتش العمل يعترب أحد أفراد الضبطية القضائية.

يالحظ مفتشوا العمل و يسجلون : " املتعلق مبفتشية العمل  03-90من قانون  14/1نصت املادة 
 1966املؤرخ يف يونيو  155-66من األمر  27يقه وفقا للمادة خمالفات التشريع الذي يتولون السهر على تطب

أيضا مبنح املشرع اجلزائري صفة الضبطية القضائية ملفتش  هذه املادةتؤكد ، "و املتضمن قانون اإلجراءات اجلزائية
العمل من خالل تسجيله للمخالفات املرتكبة يف العمل من قبل أصحاب العمل واليت يالحظها من خالل 

حييل مفتش العمل حمضر املخالفة إىل اجلهة املختصة لتوقيع العقوبات، (4)ارات التفتيشية ألماكن العمل.الزي
واستنادا إىل منح املشرع صفة الضبطية القضائية ملفتش العمل فإنه يقوم بارسال حمضر املخالفة إىل وكيل اجلمهورية 

باملخالفات وكذا مجيع األوراق واملستندات اخلاصة  لدى احملكمة املختصة، وجيب عليه أن يرسل احملاضر اخلاصة
ل مباشرة لتحريك الدعوى ، أي تناط إحالة حمضر املخالفة إىل اجلهة القضائية املختصة ملفتش العم(5)هبا

 .العمومية

هذا ما أخذ به أيضا املشرع الفرنسي الذي منح ملفتشوا العمل ومراقبوا العمل إرسال حمضر املخالفة مباشرة 
ولكن هناك من التشريعات أين أعطت إحالة حمضر املخالفة إىل سلطة رئاسية يتبعها  ،(6)لوكيل اجلمهورية

                                                           
ميارس مفتش العمل أثناء قيامه بوظيفته الصالحيات املخولة ألفراد الضبطية العدلية  : "من القانون األردين على 09/1تنص املادة  (1)

 ".ة...نون أصول احملاكمات اجلزائيمبوجب قا
يكون للعاملني القائمني على تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا  : "من قانون العمل املصري على 232تنص املادة  (2)

 ."له...صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم اليت تقع يف دائرة اختصاصهم و تكون متعلقة بأعمال وزائفهم
 ."يعترب مفتش العمل أحد أفراد الضبطية العدلية... : "( على19التفاقية العربية رقم)من ا16تنص املادة  (3)
يباشر املوظفون وأعوان اإلدارات واملصاحل العمومية  : "املتضمن قانون اإلجراءات اجلزائية على 155-66من األمر  27تنص املادة ( 4)

ويكونون خاضعني يف  ،  بينة بتلك القواننيصة وفقا لألوضاع ويف احلدود املبعض سلطات الضبط القضائي اليت تناط هبم مبوجب قوانني خا
 ."مباشرهتم مهام الضبط القضائي املوكلة إليهم ألحكام املادة الثالثة عشر من هذا القانون

 84، ج ر عدد2006ديسمرب 20املؤرخ يف  22-06املعدل واملتمم مبوجب القانون  155—66من األمر  18/3املادة  تنص (5)
على:"وترسل احملاضر اخلاصة باملخالفات واألوراق املرفقة هبا إىل وكيل اجلمهورية لدى احملكمة املختصة،  2006ديسمرب  24مؤرخة يف 

 الضبط القضائي مبحرريها". وجيب أن ينوه يف تلك احملاضر عن صفة 
(6) Art L. 8113-7 du code français « Ces procès verbal sont transmis au procureur de la 
république, Un exemplaire est également adressé au représentant de l’état dans le département. 
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ومن بني هذه التشريعات ( 1)حيث يرفع هلا التقرير أو حمضر املخالفة اليت تتم هي بدورها إحالته إىل القضاء،املفتش
 (3)من قانون العمل. 174اإلمارايت يف نص املادة  ، وكذا(2) 539/3املشرع املغريب يف نص املادة  :نذكر منها

 230فإنه متت مراقبة  2010حسب تقرير املفتشية الوالئية للعمل بورج بوعريريج لشهر جانفي 
مست جمموع عمال بلغ ،راقبة امليدانية مبختلف أنواعهامستخدما يف القطاعني العام واخلاص من خالل زيارات امل

عامال 177حمضر خمالفة مست  93متثلت يف  ،عامال328وثيقة مست 153ر عامال مت إثرها حتري 3913
، ونظرا ملا يكتسبه جمال الوقاية الصحية واألمن وطب العمل من أمهية يف حياة عامال151إعذارا مست 60و

فحظي بأمهية بالغة على مستوى مصاحل مفتشية العمل تطبيقا للتوجيهات  ،العمال واملؤسسات يف آن واحد
و اليت  2009مارس 31املؤرخة يف  153والتعليمات الصادرة عن املفتشية العامة للعمل السيما التعليمة رقم

جعلت من أولوياهتا جمال الوقاية واألمن وطب العمل من أجل احلفاظ على صحة العمال وأمنهم، حيث مت 
إعذارا ضّد املستخدمني املخالفني لألحكام القانونية والتنظيمية املتعلقة بالوقاية 46حمضر خمالفة و45جيل تس

فإّن  2012ومن خالل امللتقى اجلهوي لتقييم نشاط مفتشية العمل لسنة  ،(4)الصحية واألمن وطب العمل
فالنتائج املسجلة خالل هذه  ،التفتيشعرف تزايدا يف عمليات املراقبة و  2012حصيلة نشاط مفتشية العمل لسنة

، إعذار 82.086، مالحظة كتابية 20.465:وثيقة تتوزع على النحو التايل 151.910السنة حترير 
 (5)حمضر. 359.49

فإّن عدد الوثائق احملررة ضّد اهليئات  ،يف هذا الصدد وعلى غرار ما مت تسجيله بالنسبة لزيارات التفتيش
اليت عرفت حترير  2011باملائة مقارنة مع سنة 47.62املستخدمة املخالفة عرف ارتفاعا حمسوسا بنسبة 

                                                                                                                                                                                     

Avant la transmission au procureur de la république, l’agent de contrôle informe la personne 
visée au procès- verbal des faits susceptibles de constituer une infraction pénale ainsi que des 
sanctions encourues ». 

 .226يوسف إلياس، مفتش العمل يف الدول العربية، املرجع السابق، ص)1(
جيب عليهم أن حيرروا هذه احملاضر يف ثالثة نظائر يوجه واحد مها  : "مدونة الشغل املغربية، السالف الذكر علىمن  539/3تنص املادة (2)

لف اخلاص مباشرة إىل احملكمة املختصة من قبل املندوب اإلقليمي، و الثاين إىل مديرية الشغل باملصاحل املركزية، وحيتفظ بالنظري الثالث يف امل
 ."باملؤسسة

إذا حتقق املفتش أثناء تفتيشه من وجود خمالفة هلذا القانون أو اللوائح أو أنه : "  من قانون العمل اإلمارايت على 174ملادة تنص ا(3)
 ."القرارات التنفيذية يثبت فيه املخالفة ويرفعه إىل دائرة العمل املختصة الختاذ ما يلزم من إجراءات حنو املخالف

INFO.GOV.DZ -.BIBANS WWW)4( 
 ، املرجع السابق.2012مداخلة السيد وزير العمل والتشغيل والضمان اإلجتماعي لسنة  (5)
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فهي ختّص جمال الوقاية الصحية واألمن وطب العمل، وعدم  2012وثيقة، والوثائق اليت حررت يف  102.908
لتصريح هبم لدى عامل دون ا18.754حيث مت معاينة تشغيل  ،ماعيالتصريح بالعمال لدى الضمان اإلجت

حماضر خمالفات وأحيلت على اجلهات القضائية، كما حررت  8.110وأدت إىل حترير  ،الضمان اإلجتماعي
اليت قامت خبرق أحكام التشريع الساري املفعول يف  ،حماضر خمالفات على مستوى اهليئات املستخدمة 5.350

بسبب عدم حيازة العمال األجانب أو بسبب انتهاء مدة صالحيتها  ،ل اليد العاملة األجنبيةشأن شروط تشغي
وموازاة مع ارسال هذه احملاضر لدى اجلهات القضائية املختصة، فإنه يتم ابالغ الوالة هبذه املخالفات فضال على 

 (1)طار التعاون اإلداري.مصاحل أمن الوالية، وذلك يف إطار عملية التنسيق فيما بني القطاعات ويف إ

حمضر خمالفة مت  31506حني مت حترير  2013ألف تدخل ملفتشيات العمل يف233مت تسجيل أكثر من 
باملائة إعذارات مت توجيهها إىل املستخدمني للتكفل 50بينما تسلمت منها  ،باملائة منها إىل العدالة 32حتويل 

 10.000فقد أحصت مفتشية العمل  2014بالنسبة لسنة أما .(2)بتحسني ظروف العمل وتصحيح النقائص
خمالفة اليت مت اإلعالن عنها من قبل وزير العمل والتشغيل والضمان اإلجتماعي وذلك يف مداخلة له مبناسبة إحياء 

حني أكد أن مفتشية العمل اليت تسهر على تطبيق التشريع املتعلق بالعمل  ،اليوم العاملي للصحة واألمن يف العمل
 .(3)خيّص عدم احرتام شروط العمل 2014حمضر خمالفة يف سنة  9484أعدت 

كد املدير اجلهوي ملفتشية العمل بوهران السيد حممد بن ديب أّن أغلبية املؤسسات األجنبية اليت تنشط يف أ
قات العمل اليت من تفتقد لإلدارة املسرية لعال ،جمال األشغال العمومية و بالبناء يف واليات اجلهة الغربية من الوطن

شأهنا تتعامل مع خمتلف أجهزة الرقابة هبا مفتشية العمل، معرتفا بوجود صعوبة كبرية التعامل مع هذه املؤسسات 
يف جمال تسيري املوارد البشرية، وهو ما يفتح اجملال أمامها الرتكاب خمالفات يف جمال تسيري عالقات العمل، ومت 

د العاملة األجنبية اليت تنشط يف الواليات التابعة للمديرية اجلهوية للعمل وهي اإلعرتاف بوجود عدد كبري من الي
 170وهران، تلمسان، معسكر، سيدي بلعباس، عني تيموشنت، مستغامن بدون جوازات العمل، حيث مت حترير 

                                                           
 .السابق ، املرجع2012جتماعي لسنة مداخلة السيد وزير العمل والتشغيل والضمان اإل (1)

(2)WWW.VITAMINE DZ-ORG. 
(3) www.sawtalahrar.net 

 .2015جوان19
 

http://www.vitamine/


202 
 

ة القضائية مؤسسة أجنبية خالل السداسي األول من السنة اجلارية ومتت إحالتهم إىل اجله30حمضر خمالفة ضّد 
 ( 1)املختصة.

كما تسعى املديرية اجلهوية ملفتشية العمل إىل خلق مجيع اآلليات واملبادرات التشجيعية اليت من شأهنا 
تقريب أصحاب املؤسسات من مصاحل الضمان اإلجتماعي، واليت أمثرت نتائج إجيابية حسب تأكيدات بن ديب 

قبة مدى تطبيق قانون التصريح بالعمال لدى مصاحل الضمان من خالل اإلعالم والتوجيه، زيادة على أّن مرا
اإلجتماعي يعد من أولويات مهام مفتشية العمل، السيما أّن العقوبات أصبحت حاليا مشددة، حيث وصلت 

وقد تصل إىل السجن، حيث كشف السيد بن ديب من دج لكل عامل مل يصرح هب50,000 الغرامة إىل
مقر  93أسفر عن تسجيل  ،راقبة خالل السداسي األول من السنة اجلاريةمكان عمل تسلمتهم امل 21950بني

عامال و اليت أرجعها إىل عدة أسباب  286عامال من بني  245عمل مل يصرح بالعمال و املقدر عددهم ب
حمضر خمالفة حّولت ملفاهتم إىل اجلهة القضائية  93إدارية أو بسبب التحايل، مت على إثرها حترير  :منها

يتضح من خالل ما سبق أّن يف حالة خمالفة صاحب العمل أو املستخدم لألحكام التشريعية . (2)املختصة
ل املطروح هل يعّد حمضر املخالفة والتنظيمية املتعلقة بقانون العمل حيرر مفتش العمل حمضر خمالفة، ولكن السؤا

 بينة كافية إلثبات املخالفة ومن مث توقيع العقوبة على صاحب العمل؟

أي أّن هذه احملاضر تتمتع بقوة  ،هناك من يرى أّن حمضر املخالفة تعد أدلة إثبات إاّل أّن يدعى تزويرها
رت من قبل موظف عام ويف حدود ألّن ذلك حر  ؛احملررات الرمسية فال ميكن الطعن فيها إال بالتزوير

 ،املتعلق مبفتشية العمل والشؤون االجتماعية 33-75، وهذا ما كان مكرس يف ظل األمر رقم (3)اختصاصاته
، وهذا ما ذهبت إليه احملكمة العليا (4)حيث اعترب أّن حماضر مفتشّي العمل تعّد أدلة لإلثبات إال أن يدعي تزويرها

حمل الطعن بالتزوير فقط دون االعرتاض عليه بوسائل أخرى وذلك يف قرارها أين اعتربت حمضر املخالفة 
بأن تتمتع حماضر  14/2يف املادة  03-90بالرجوع إىل القانون . (5)1990أكتوبر 08املؤرخ يف  62132رقم

                                                           
(1) https://www.el-mssa.com/dz/ 

 .2016أوت 30
 .10مللحق رقماأنظر  2014،2015،2016أما بالنسبة إلحصاىييات املفتشية الوالئية للعمل لوالية جباية للسنوات

(2) https://www.el-massa.com/dz/ 
 .306السابق، ص علي فيصل علي، املرجع (3)
 املتعلق مبفتشية العمل والشؤون اإلجتماعية، السالف الذكر33-75من األمر 12أنظر املادة  (4)
 .112، ص1992اجمللة القضائية اجلزائرية، العدد األول، اجلزائر،  (5)

https://www.el-mssa.com/dz/
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اض املخالفة اليت حيررها مفتش العمل بقوة احلجية ما مل يطعن فيها باإلعرتاض، وحسب النص فتح باب االعرت 
( اليت تنص "يكون حملضر 19من االتفاقية العربية رقم ) 38، هذا أيضا ما جاء يف املادة (1)عليه جبميع الوسائل

 ضبط املخالفة القوة الثبوتية إىل أن يثبت العكس".

إال أهنا ليست بينة  ،أخذت االتفاقية العربية موقفا صرحيا من أن حمضر املخالفة يعترب بّينة كافية لإلثبات
قاطعة إذ ميكن إثبات عكسها ويقع هنا عبئ اإلثبات على صاحب العمل.حسب اإلتفاقية العربية املشار إليها 
أعاله أن حمضر املخالفة الذي حيرره مفتش العمل يتمتع بقوة احملرر العريف، مبعىن هلا القوة الثبوتية حىت إثبات 

( 19ة املقارنة أخذت بنفس املوقف الذي جاءت به االتفاقية العربية رقم )العكس، و جند بعض التشريعات العربي
 . (4)و العراقي (3)و املغريب (2)بعض منها: التشريع األردينالنذكر 

إّن القوة الثبوتية للمحضر تتجلى يف ترتيب النتائج القانونية اليت يستخلصها القاضي من الوقائع املادية اليت 
كان هناك غموض يف احملضر فإّن اإلجراءات اليت يرى القاضي اعتمادها من شأهنا إيضاح حتققها املفتش، وإذا  

هذه الغموض وبالتايل الكشف عن العناصر القانونية املكونة للجرمية، كما أّن إثبات العكس ملا جاء يف احملضر 
لوقائع اليت حررها مفتش ليس من السهل إثبات العكس طاملا أّن القوة الثبوتية هلذا احملضر تشكل حجة يف ا

 .(5)العمل

 مينح املشرع اجلزائري احلق للمستخدم الطعن يف قرارات مفتش العمل إال حق اإلعرتاض حسب ما ورد مل
املتعلق مبفتشية العمل السالف الذكر، عكس ما قد كرسه يف األمر  03-90من القانون 14/2يف نص املادة 

ذار غري مربر عين أعطى لصاحب العمل إذا كان اإلأ ،إلجتماعيةاملتعلق مبفتشية العمل والشؤون ا 75-33
ذار يتقدم عيوما بعد التبليغ هذا اإل 15فبإمكان صاحب العمل أن يبعث قبل انقضاء األجل احملدد وعلى األكثر 

بينما جند التشريع الفرنسي قد مسح يف الطعن يف قرارات مفتش ،  (6)بشكوى إىل وزير العمل والشؤون اإلجتماعية
العمل، اين منح احلق للمستخدم يف حالة ما إذا كان اإلعذار الطعن فيه أمام املدير اجلهوي 

                                                           
 املتعلق مبفتشية العمل، السالف الذكر. 03-90من القانون  14/2أنظر املادة  (1)
 أ من القانون األردين، السالف الذكر./09أنظر املادة (2)
 من مدونة الشغل املغربية، السالف الذكر. 539أنظر املادة (3)
 من قانون العمل العراقي، السالف الذكر. 121أنظر املادة  (4)
 .،308307نقال عن علي فيصل علي، املرجع السابق، ص 270،271يسي، املرجع السابق، صبعصام يوسف الف (5)
 املتعلق مبفتشية العمل و الشؤون اإلجتماعية، السالف الذكر. 33-75من األمر  10/2أنظر املادة (6)



204 
 

، ويف حالة حترير مفتش (1)للعملوالتشغيلواملنافسة، و يف حالة رفض هذا األخري للطعن جيب عليه تسبيب ذلك
ميكن له أن يراسل  ،لتوقيف املؤقت للمؤسسة بسبب رفض املستخدم حلقيقة اخلطر أو إزالته العمل إعذار مسبق

 .(2)القاضي املختص

 المواجهة ألجهزة تفتيش العمل. المبحث الثالث: الصعوبات

نظرا ألمهية السلطات و الوظائف املمنوحة ألجهزة تفتيش العمل، إال أن هذا النظام يواجه مشاكل عدة، 
سوف حيول دون أداء هذه األجهزة ألعماهلا بالشكل املالئم الذي حيقق مضمون و أهداف تفتيش هذا ما 

،فهناك صعوبات و مشاكل هبيئة التفتيش، وهناك صعوبات  مشاكل تتعلق باألحكام املنظمة لوظائف (3)العمل
الصعوبات املادية و البشرية هذه األجهزة، هلذا ارتأينا تقسيم هذا املبحث إىل مطلبني نتناول يف املطلب األول 

 .ألجهزة تفتيش العمل، أما املطلب الثاين نتطرق فيه إىل املشاكل املتعلقة باألحكام القانونية املنظمة للتفتيش

 .المتعلقة بتفتيش العمل المادية و البشريةصعوباتالمطلب األول: ال

هزة ل تسهيل كاتب جممن م تتطلب أجهزة تفتيش العمل إىل إمكانيات مادية تتعلق باملستلزمات الضرورية
فعيل أداء اصات لتإختص مفتشي العمل من أداء مهامهم، كذلك أن تكون هيئة التفتيش مركبة من مفتشني ذوي

لى البشرية، و ع وملادية اارد ه املو مهمة تفتيش العمل، إال أن أجهزة تفتيش العمل تواجه مشاكل تتعلق بنقص هذ
اكل املتعلقة  نتناول املشع الثاينالفر  هذا نتناول يف هذا املطلب املشاكل املتعلقة باإلمكانيات يف الفرع األول، أما

 .هبيئة التفتيش 

 قة بالمستلزمات.الفرع األول: المشاكل المتعل

اج جهاز تفتيش العمل إىل إمكانيات مادية من أبرز هذه املشاكل نقص اإلمكانيات املادية حيث حيت 
 11/1عديدة وضرورية، اليت حرصت عليها معايري العمل الدولية بتوفريها و قد جاء ذلك صراحة يف نص املادة

                                                           
 من قانون العمل الفرنسي. l.4723-1أنظر املادة( 1)
 .نفس القانونمن  l.4723-2أنظر املادة ( 2)
اآلليات املقرتحة لزيادة فعاليتها، رسالة ماجستري يف احملاسبة و عبري حممد فتحي العفيفي، معوقات عمل وحدات املراجعة الداخلية و ( 3)

 .4.ص 2007التمويل،اجلامعة اإلسالمية، غزة، 
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، حيث على الدولة اختاذ كل الرتتيبات املناسبة لتزويد مفتشي العمل بكل (1)(81من اإلتفاقية الدولية رقم )
اليت تتناسب مع وظيفة التفتيش منها مكاتب جمهزة بوسائل اتصال حديثة من أجهزة  املستلزمات املناسبة 

كومبيوتر، هاتف ، فاكس...إخل هذه الوسائل ضروريه، تسمح  ملفتش العمل احلصول على معلومات، استفسار 
اإلتصال  أو استكمال بيانات ناقصة من املؤسسات املستخدمة دون التنقل إليها، كما أن توفري هذه الوسائل

احلديثة من حيث الكم و النوع تيسر ألجهزة التفتيش األمور ألداء وظائفها، و تسمح  باختزال الوقت و اجلهد 
لإلنتقال إىل املنشآت للحصول على املعلومات الالزمة، إضافة إىل وسائل النقل اليت تعترب شريان حيوي لعمل 

ن العمل اخلاضعة للتفتيش، حيث تسمح له القيام بالزيارات مفتش العمل، تقتضي طبيعة و ظيفته التنقل إىل أماك
 التفتيشية بصفة دائمة، و ال جيد صعوبة يف ذلك.

ة  جهيزات من أجهز ذه التقر هلظهر أهنا تفتي،من خالل الدراسة امليدانية اليت قمنا هبا إىل مفتشية العمل
ت نظم املعلوما لة، نقصة قلين وجدت فهي قلإال أهنا حىت و إ ،كومبيوتر، هواتف، فاكس، مكيفات اهلواء...إخل

ات ع هذه املعلوماسرتجا  وتيش، احلديثة و تقنياهتا خلزن املعلومات اخلاصة باملؤسسات املستخدمة اخلاضعة للتف
طي العدد الذي يغب العمل فتشيبسهولة عند احلاجة إليها. كما أن وسائل النقل فال توجد وسائل النقل اخلاصة مب

كن لواقعة يف أما المنشآت سبة لفقد يواجه صعوبة يف ذلك خاصة بالن ،للقيام بالزيارات امليدانية عدد املفتشني
 بعيدة، و ال خيف كل ذلك أن له تأثري كبري على أداء مفتش العمل ملهامه.

 الفرع الثاني: المشاكل المتعلقة بهيئة التفتيش.

حيث ال تتمكن أجهزة تفتيش العمل من القيام تعترب قلة عدد املفتشني أحد حتديات نظام تفتيش العمل، 
بوظائفها بشكل فعال، حيث يؤدي ذلك إىل حصر نشاط هذه األجهزة يف دائرة ضيقة من املنشآت، ففي دراسة 
أجراها معهد النقابات األورويب للبحوث و التعليم و الصحة و السالمة خبصوص نظم التفتيش يف اإلحتاد 

نقص يف التخطيط اإلسرتاتيجي لتزويد إدارات العمل يف املنطقة باملوظفني، وأن األورويب، خلصت إىل أن هناك 
، قد يؤدي (2)عدد هؤالء املوظفني يتناقص باستمرار يف كثري من الدول بينما تزداد مهام مفتشي العمل تعقيدا

فتيش العمل على قدرة أجهزة تذلك إىل تباعد بني مواعيد زيارات التفتيش ألماكن العمل مما أضعف كثريا من 
                                                           

 تنص املادة على:" تتخذ السلطة املختصة الرتتيبات الالزمة لتزويد مفتشي العمل مبا يلي: )ا( مكاتب حملية جمهزة جتهيزا مناسبا يتماشى( 1)
ميكن لكل املعنيني الوصول إليها.)ب( تسهيالت النقل الالزمة ألداء واجباهتم عند عدم وجود تسهيالت عامة مع احتياجات اإلدارة و 

 مناسبة."
 .320علي فيصل علي، املرجع السابق، ص( 2)
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املؤسسات حد حرمان بعض نإىل بعض األحيااألحكام القانونية، و بلغ قصورها)العدد القليل( يف  تنفيذ
 من احلماية. املستخدمة

عدم وجود مفتشي العمل خمتصني يف ميادين خمتلفة، بل ما متت اين دكما جتلى لنا من خالل العمل املي
لشهادات عليا هم من العلوم القانونية بالدرجة األوىل، مث العلوم مالحظته هو أن مفتشي العمل احلاصلني 

اإلجتماعية و العلوم السياسية دون ختصصات أخرى تذكر، فالتنوع من التخصصات من شأنه أن يساعد على 
أداء املهام، صيث من الصعب على هذا اجلهاز أن يستمر يف أداء مهامه بدور فعال و هو بال إمكانيات فنية و 

، و بذلك ال يستطيع حتقيق اهلدف الذي أنشأ من (1)ن العدد الكايف من املوظفني من ذوي االختصاصاتبدو 
 أجله خاصة من حيث مراقبة النصوص  القانونية املتعلقة بالصحة و األمن.

مفتشي العمل إلعدادهم ملمارسة و وظائفهم، إذ تعترب الربامج و وتكوين نقص يف تدريب كما أن هناك 
و املراكز املخصصة ملفتشي العمل أحد املسائل اهلامة لتطوير قدراهتم و تنميتها و تزويدهم باملعلومات اليت  املعاهد

حيتاجوهنا لتسهيل أداء مهامهم، و لكن من املالحظ أهنا ال توجد إال يف عدد قليل من الدول خاصة الدول 
 .(2)العربية

 لعمل.يش االثاني: المشاكل المتعلقة بالبيئة و األحكام المنظمة لتفت المطلب

ام بة تطبيق األحكل ملراقش العمن العمل اخلاضعة لتفتيكا الزيارات امليدانية ألممتارس أجهزة تفتيش العمل 
م من ون متكينهول دحتهزة ال األج يئة اليت تعمل فيها هذهل،إال أن يف كثري من األحيان الباملتعلقة بتشريع العم

ألحكام اد تكون ذلك قلأداء وظائفها من خالل عدم تعاون أصحاب العمل و العمل مع مفتشي العمل، إضافة 
الرقايب و  ى الدورتتعد املنظمة لوظائف مفتش العمل من خالل السلطات و الوظائف تكليفهم بوظائف إضافية

 ملطلب.الوقائي الذي ميارسه وهذا ما سوف حناول بيانه يف هذا ا

 

                                                           
 .184غريب منية، املرجع السابق، ص( 1)
اإلجتماعية، يف فرنسا املعهد الوطين للعمل و العمالة و  يف اجلزائر املعهد الوطين للعمل، يف تونس املعهد الوطين للعمل و الدراسات( 2)

 .322التدريب املهين. أنظر يف هذا الصدد علي فيصل علي، املرجع السابق،ص
 افية .و غري ك قصرية ما جتدلر اإلشارة إليه أن حىت و إن وجدت مراكز لتدريب مفتشي العمل فإن الفرتة املخصصة لذلك
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 الفرع األول: عدم التعاون مع أجهزة التفتيش.

ألن  ؛هي حتمية ال ميكن قطعهاال و أصحاب العمل إن الصلة الوثيقة بني مفتشي العمل و كل من العم
وظائف التفتيش تنصب على العالقة بني العمال و أصحاب العمل، هلذا كلما زادت هذه الصلة وثوقا كلما زاد 

أن إقامة هذا التعاون الوثيق بني أجهزة تفتيش العمل و يف شك هناك ذلك إجيابا على وظيفة التفتيش.ليس 
متعاونة، توفر هلا القدرة على األداء األفضل العمال و أصحاب العمل يتيح هلذه األجهزة بيئة عمل متجاوبة و 

جب على مفتش العمل أن ي، ونظرا ألمهية هذه الصلة ف( 1)لوظائفها، مما يساعد على ختطي الكثري من الصعوبات
يضل على احلياد و اإلستقاللية اليت أوجبها املشرع، مهما كانت الظروف و املربرات، هذا يساعد كل من العمال 

على احرتام مفتش العمل و التعاون معه، إال أن يف الواقع األغلبية منهم ال يتعاون مع مفتش  و أصحاب العمل
، قد يتهرب أصحاب العمل من تقدمي املعلومات الالزمة، أو اإلطالع (2)العمل باعتباره خصما حيد من سيطرهتا

عمايل، يف كل األحوال جيد عل سجالت املؤسسة، و العمال بدورهم يرونه طرفا مع صاحب العمل يف كل نزاع 
مفتش العمل ضائعا بني الطرفني فإن كان رأيه موافق ألحد الطرفني اكتسب رضاه، وبالتايل غضب عليه الطرف 
اآلخر،وهذا راجع لنقص الوعي من قبل أطراف عالقة العمل أن وظيفة مفتش العمل مل تقتصر ملصلحة فئة 

مراعة للمصلحة اإلجتماعية اليت تقتضي السهر على تطبيق  معينة، أو طرف من أطراف عالقة العمل، و إمنا
األحكام القانونية، و ليس مفتش العمل عدوا أو وكيال عن أي من صاحب العمل أو العمال، حيث الوعي 
الصحيح لوظيفة تفتيش العمل جتعل هذه األطراف تقف موقفا إجيابيا تكون متعاونة مع مفتش العمل لتحقيق 

 .(3)بصفة خاصة، ومصلحة اجملتمع ككل مصلحة كال الطرفني

 الفرع الثاني: تكليف مفتشي العمل بأعمال إضافية.

تكليف مفتشي العمل بواجبات إضافية بالرغم من نقص املوارد املالية و البشرية، هذا يؤثر سلبا ويزيد من 
ة من تكليف أجهزة تفتيش الصعوبات على أداء هذه األجهزة لوظائفها، على هذا األساس متنع اإلتفاقيات الدولي

.إن تسوية منازعات العمل الفردية و (4)العمل مبهام إضافية تتعارض مع املهام أو الواجبات األصلية اليت متارسها
                                                           

 .257العمل يف الدول العربية، املرجع السابق، صيوسف إلياس، تفتيش ( 1)
 .184غريب منية، املرجع السابق، ص( 2)
حيث أكد املفتش الرئيسي للعمل لوالية جباية السيد محادي ناصر عدم تعاون سواء العمال أو .45خنيش رابح، املرجع السابق، ص( 3)

 أصحاب العمل يرفضون اإلدالء باملعلومات. 
 (، السالفتا الذكر.129من اإلتفاقية الدولية رقم ) 6/3(، و املادة 81من اإلتفاقية الدولية رقم ) 3/3 املادة أنظر( 4)
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أن هذة املسألة أثارت جدال عند البعض، منهم من يرى  اجلماعية من بني وظائف أجهزة تفتيش العمل، إالّ 
ذا األخري هو مؤهل حبكم إطالعه على املشاكل القائمة يف أماكن بعرض النزاع على مفتش العمل، ألن ه

كما يعفي الطرفني من اللجوء إىل القضاء بإجراءاته   ،ل النزاع الفردي إىل نزاع مجاعي،وحيول دون حتوّ (1)العمل
تدخله،ألن طبيعة ، أما اإلجتاه اآلخر منهم يرى بعدم عرض النزاع على مفتش العمل و عدم (2)الطويلة و املعقدة

املنازعة تتطلب الوقت حللها، وهذا يستغرق جزء كبري من وقت املفتش، إضافة إىل ذلك قيام املفتش بالتدخل 
لتسوية هذه النزاعات يعين سعيه إىل تقريب وجهات نظر الطرفني و هذا ال ميكن حتقيقه إال بتقدمي مقرتحات 

ل عن بعض احلقوق العمالية مقابل احلصول على أخرى، هذا ما تنطوي على تنازالت متبادلة، مبا يف ذلك التناز 
يتعارض كليا مع وظيفة مفتش العمل الرئيسية اليت تقوم على ضمان اإلنفاذ الكامل لألحكام التشريعية و 

 .(3)التنظيمية لقانون العمل مبا فيها احلقوق و اإللتزامات

مجاعية حتديا على أداء هذا  مفردية كانت أيبقى تدخل جهاز تفتيش العمل يف تسوية منازعات العمل 
اجلهاز لوظائفه الرئيسية، عندما يصبح عدد هذه املنازعات و الوقت الذي يقتضي حللها سببا يف انصراف هذا 
اجلهاز عن القيام بوظائفه الرئيسية و انشغاله بتسوية املنازعات، يذكر السيد كمال عمران يف حماضرته بالندوة 

أن مصاحل تفتيش العمل يف تونس تتلقى كل سنة أكثر من اثنان وعشرون ألف ،اهلامش السابق  املشار إليها يف
ائية بني العمال و أصحاب العمل فإذا قسمنا العدد من طلبات التدخل قطلب تدخل من أجل إجراء مصاحلة و 

طلبا يف اليوم الواحد، و  80على عدد أيام العمل الفعلية خالل السنة، يتبني أن هذه املصاحل تتلقى يف املتوسط 
حبساب الوقت الذي تستغرقه هذه الطلبات يتضح أهنا تستنفذ جزء كبري من وقت  املفتشني و هذا كله على 

.جند أن التشريعات املقارنة كلفت أجهزة تفتيش العمل بواجبات إضافية،منها (4)حساب قيامهم بوظائفه األساسية
ل اإلسهام يف إبرام اإلتفاقيات اجلماعية، فضال عن القيام ببعض التشريع الفرنسي الذي منح ملفتش العم

اإلجراءات اإلدارية كمراجعة العقود و تصديقها و مراجعة نظم و لوائح اجلزاءات داخل املنشآت، تسوية 
 .(5)املنازعات اجلماعية باإلضافة إىل تسوية املنازعات الفردية حول مستحقات العمال جتنبا لعرضها على القضاء

                                                           
 .152يوسف الياس، تفتيش العمل يف الدول العربية، املرجع السابق، ص( 1)
املنازعات العمالية( اليت نظمها املركز   الوقاية من املنازعات العمالية، حماضرة ألقيت يف ندوة) تسويةيفكمال عمران، دور مفتشية العمل ( 2)

 .152،نقال عن يوسف إلياس، نفس املرجع، ص 32، ص17/11/2009-15العريب ألدارة العمل و التشغيلفي الكويت، 
 .326علي فيصل علي، املرجع السابق، ص( 3)
 .153يوسف الياس، تفتيش العمل يف الدول العربية، املرجع السابق، ص( 4)
 .325علي، املرجع السابق، صعلي فيصل ( 5)
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أجاز املشرع اجلزائري تكليف مفتش العمل بواجبات مل توصف بأهنا إضافية مما ميكن اعتبارها من وظائفه 
مساعدة العمال و  2، فقانون مفتشية العمل اجلزائري جعل من مهام و اختصاصاهتا مبوجب املادة (1)اإلعتيادية

للعمل، إجراء املصاحلة قصد اتقاء اخلالفات املستخدمني يف إعداد اإلتفاقيات اجلماعية أو العقود اجلماعية 
السالف الذكر، ميكن لطريف النزاع  02-90من القانون  5.بالرجوع إىل أحكام نص املادة (2)اجلماعية و تسويتها

مباشرة إجراءات املصاحلة اإلتفاقية اليت أدرجاها يف اإلتفاقيات و العقود، أما إذا مل تكن هناك إجراءات اتفاقية 
ة أو يف حالة فشل األوىل يباشران إجراءات املصاحلة القانونية بعد رفع النزاع إىل مفتشية العمل املختصة للمصاحل
 إقليميا.

بناءا على ذلك يعقد املستخدمون و ممثلو العمال اجتماعات دورية لدراسة وضعية العالقات االجتماعية و 
ن التحكم يف كل ما يطرأ على عالقات العمل املهنية و ظروف العمل داخل املؤسسة، وذلك حىت يتمكنوا م

داخل املؤسسة، غري أنه يف حالة وجود خالف مجاعي يف العمل بينهما، يباشران فورا إجراءات املصاحلة اليت اتفقا 
على إدراجها يف االتفاقيات اجلماعية و العقود الفردية، ملعاجلة و تسوية اجلوانب اليت ثار فيها النزاع للمحافظة 

.يف اهليئات املستخدمة غري املؤسسات و اإلدارات العمومية، يتفقان يف انشاء جلان متساوية (3)إلستقرارعلى ا
األعضاء لتسوية اخلالفات بينهما يف مفاوضات ميثل فيها األطرف مبمثلني عن العمال و ممثلني عن صاحب 

اللجان متثيل الفئات املهنية للعمال العمل و أعضاء من جلنة املشاركة، آخذين بعني اإلعتبار عند تشكيل هذه 
املعنيني بالنزاع، يتفق فيها األطراف على حتديد اإلجراءات الالزمة يف املصاحلة، املواعيد، كما ميكنهما اإلتفاق  
كذلك على مكان اجتماع اللجنة، و حالة اللجوء إىل أشخاص ذوي كفاءة، وضع درجات للمصاحلة، إمكانية 

لى مستوى قطاع النشاط، ويف حالة عدم توصل املصاحلة اإلتفاقية حلل النزاع اجلماعي، اللجوء إىل جلنة تشكل ع
حيث تقوم مفتشية العمل  ،(4)يتم اللجوء  بقوة القانون إىل املصاحلة القانونية اليت تتم على مستوى مفتشية العمل

يستدعي  املستخدم و ممثلي العمال،حيث ة بنياع اجلماعي وجوبا مبحاولة املصاحلاملختصىة إقليميا اليت رفع هلا النز 
املصاحلة اليت ال ميكن ان تتجاوز مثانية أيام إبتداءا من تاريخ اجللسة األوىل، عند انقضاء هذه املدة يعد  األطراف

مفتش العمل حمضرا يوقعه الطرفني و يدون فيه املسائل املتفق عليها و كذا اليت يستمر اخلالف بشأهنا، وتصبح 
                                                           

إنفاذ ، سات حديثة لتعزيز عالقات العملمنظمة الدول العربية، مؤمتر العمل الدويل، البند العاشر، تفتيش العمل، اجتاهات و ممار ( 1)
 .2014سبتمرب  21-14، القاهرة 41القانون، الدورة 

 السالف الذكر.املتعلق مبفتشية العمل  03-90من قانون  2أنظر املادة ( 2)
 .97رشيد واضح، منازعات العمل الفردية و اجلماعية يف ظل اإلصالحات اإلقتصادية يف اجلزائر، املرجع السابق، ص( 3)
 .98نفس املرجع، ص( 4)
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ل املتفق عليها نافذ لكال الطرفني ابتداء من تاريخ إيداعها لدى كاتبة الضبط باحملكمة املختصة إقليميا، هذه املسائ
، كذلك هذا ما (1)ويف حالة فشل إجراء املصاحلة إىل حل النزاع اجلماعي يعد مفتش العمل حمضرا بعدم املصاحلة

التقاء اخلالفات اجلماعية يف العمل و تسويتها،  "حيرر مفتش العمل لدى انتهاء إجراء املصاحلة 13نصت املادة 
حمضر املصاحلة يدون فيه نقاط التفاهم احلاصلة و إن اقتضى األمر يسجل املسائل اليت ما يزال اخلالف اجلماعي 
يف العمل مستمرا يف شأهنا و إذا فشل إجراء املصاحلة يف كل اخلالف اجلماعي يف العمل أو يف بعضه حيرر مفتش 

 .(2)ضر عدم املصاحلة"العمل حم

أما إذا كان النزاع اجلماعي يف املؤسسات و اإلدارات العمومية، يرفع ممثلو العمل املسائل املستمر فيها 
اخلالف إىل السلطة اإلدارية املختصة على مستوى البلدية أو الوالية اليت تنتمي إليها املؤسسة أو اإلدارة املعنية، 

أو ممثليهم املخولني إذ اكانت املؤسسات أو اإلدارات املعنية تدخل يف نطاق  يرفع هذا النزاع إىل الوزراء
لةعدم التوصل إىل ايف ح.(3)اختصاصهم أو إذا كان اخلالف اجلماعي يف العمل يكتسي طابعا جهوياأو وطنيا

املصاحلة حبضور تسوية اخلالف اجلماعي تستدعي السلطة السلمية العليا املباشرة طريف اخلالف إىل اجتماع 
السلطة املكلفة بالوظيفة العمومية و مفتشية العمل املختصة إقليميا خالل الثمانية أيام املوالية لإلخطار، و إذا 
تبني خالل اجتماع املصاحلة أن نقاط اخلالف اجلماعي يف العمل يتعلق بعدم تطبيق اإلتزام قانوين أو تنظيمي 

 .(4)ة على تطبق هذا اإللتزام يف أجل ال يتعدى ثالثون يوما من تاريخ اإلخطارتسهر السلطة السلمية العليا املباشر 

و إذا تبني من خالل اجتماع املصاحلة أن نقاط اخلالف اجلماعي يف العمل يتعلق بتأويل األحكام القانونية 
قصد عرض نقاط اخلالف  أو التنظيمية املعمول هبا ختطر السلطة السلمية العليا السلطة املكلفة بالوظيفة العمومية،

على اجمللس املتساوي األعضاء يف الوظيفة العمومية، لتعد حمضرا يوقعه الطرفان يتضمن النقاط املتفق عليها و 
 .(5)االقرتاحات املقدمة

                                                           
لسالف املتعلق بالوقاية من النزاعات يف العمل و تسويتها و ممارسة حق اإلضراب، ا 02-90من القانون رقم  6،7،8،9أنظراملواد ( 1)

 الذكر.
 .12و امللحق رقم 11للتوضيح أكثر أنظر امللحق رقم املتعلق مبفتشية العمل السالف الذكر. 03-90من القانون رقم  13أنظر املادة ( 2)
 السالف الذكر. 02-90من القانون رقم 16أنظر املادة ( 3)
 .قانوننفسال من 6،171أنظر املادتني ( 4)
 من نفس القانون. 19املادة  أنظر( 5)
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بناءا على ذلك ففي حالة ما إذا توصلت هيئة املصاحلة إىل تسوية النزاع بكامله فتدون هذه التسوية بتشاور 
طراف املتصاحلة إىل تسوية يف إطار جلنة املصاحلة اإلتفاقية أو يف إطار مساعي مفتشية العمل يف و تفاوض األ

حمضر يوقعه الطرفان لتصبح املسائل و اجلوانب املتفق عليها نافذة من يوم إيداعها لدى كتابة ضبط احملكمة 
تسوية اخلالفات اجلماعية أنه يتعدى املختصة إقليميا.يظهر من تكليف مفتشي العمل مبهام إجراء املصاحلة قصد 

الدور الرقايب و الوقائي جلهاز تفتيش العمل، غري أنه يبدو أن املشرع منح هذه املهمة حبكم قدرهتم على معرفة 
من الناحية العملية حىت هذه النصوص القانونية تعد أحد املشاكل  هإال أن،  (1)النصوص القانونية املتعلقة بالعمل

أجهزة تفتيش العمل بسبب العيوب يف الصياغة القانونية، قد يكون النص القانوين غامض أو تناقض اليت تواجهها 
فيما بينها، هذا ما يولد عدة تفسريات، إجتهادات من شأهنا، هذا ماجيعل من مفتش العمل عدم معرفة كيفية 

ا من الضروري صياغة التعامل مع هذه النصوص و عدم استطاعته من اختاذ موقف حاسم لتطبيقه، على هذ
 .(2)النصوص القانونية صياغة مستوفية للشروط الشكلية و املوضوعية

فة باستعمال التكنولوجيا إن ظهور اإلصالحات االقتصادية وظهور العوملة أصبح اجملتمع يعتمد على املعر 
صطلح حديث ،حيث أصبح العمل عن بعد غري أن امل(3)ومن الواضح سري حنو تغيري تنظيم العمل احلديثة

لذا مل حيض حىت اآلن بالتحديد الكامل  ،اقتضته معطيات التقدم التكنولوجي القانونيةاإلستعمال من الناحية 
بأنه نظام عمل قائم يف مكان بعيد عن املكتب الرئيسي  1990فقها و تشريعا.عرّفته منتظمة العمل الدولية سنة 

الشخصي بالعمال اآلخرين وتسهيل التكنولوجيا احلديثة  أو مواقع اإلنتاج، حيث ينفصل العامل عن اإلتصال
انفصال العامل عن املقر الرئيسي للعمل من ناحية بينما تسهل اتصاله بغريه من العمال من ناحية أخرى بالتقدم 

عدم ارتباط العامل باملستخدم يلغي مكان العمل الذي ميارس فيه املستخدم إن  .(4)الكبري من وسائل اإلتصال
لصالحياته و التزاماته وسلطاته يف إدارة العمل، توفري شروط و ظروف العمل، من مث إقصاء قانون العمل كضمان 

                                                           
 .328علي فيصل علي، املرجع السابق، ص( 1)
 .259يوسف الياس، تفتيش العمل يف الدول العربية، املرجع السابق، ص( 2)
 3،ص2005، جامعة بسكرة، 7مصطفى عويف، العوملة و أثرها على قضايا العمل، جملة العلوم اإلنسانية، ع( 3)
ن بعد)ذاتيته، تنفيذه(، دراسة تأصيلية حتليلية مقارنة يف ضوء القواعد العامة لقانون العمل، دار الكتب محدي أمحد سعد، العمل ع( 4)

 .339، نقال عن علي فيصل علي، املرجع السابق، ص13، ص2010القانونية، 
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 التمييز للحماية، خاصة و أن وضعية العمال يف إطار نظام العمل اجلديد الميكن حتديدها وفقا على معايري
 . و لكن السؤال املطروح هل ميكن هلذا النوع من العمل أن خيضع ملراقبة تفتيش العمل ؟(1)الكالسيكية

لإلجابة على هذا السؤال فإن تطبيق العمل عن بعد يتطلب تطوير البيئة التشريعية و التنظيمية و اإلدارية 
ويقتضي ذلك تطوير املفاهيم السائدة يف النظم اإلدارية  احلالية لتواكب مع مقتضيات التقنية اإللكرتونية احلديثة،

التقليدية خاصة فيما يتعلق بقياس أداء العامل أو املوظف من ساعات العمل أو، إجناز مهام، تواجد يف مقر 
.األمر الذي يتطلب بدوره تغيريا يف صيغ عقد العمل، كما يقتضي هذا (2)العمل و موعد احلضور و اإلنصراف

و القوانني السارية يف املؤسسات اليت تطبق نظام عن بعد، ح لناحية التشريعيىة تعديل اللوائضا من االتطور أي
 تتضمن لوائحها تنظيما وقت العمل و احلقوق و اإللتزامات ليتمكن مفتش العمل بالرقابة.

خالل  لعمل منقات ايبقى مفتش العمل يلعب دورا هاما يف مراقبة تنفيذ األحكام القانونية لعال
فهو خمول  مهامه، ارسةممالصالحيات املمنوحة له، حيث منح له املشرع سلطات واسعة ملفتش العمل يف إطار 

ام د من مدى احرت للتأك  نتظمةمبالقيام بالزيارات أين حيق له الدخول إىل أماكن العمل اخلاضعة للتفتيش بصفة 
و عة من النها أ أي ساخول يفعمل، حيث ميكن له الدصاحب العمل لألحكام التشريعية و التنظيمية املتعلقة بال
مي مل جاز له تقدشريعالعتا يف بإلتزاماهته املنصوص عليه الليل، فإذا تبني ملفتش العمل عدم تقيد صاحب العمل

ن النزاعات ملوقاية اقصد  اضر املصاحلة أو عدم ملصاحلةد أو إعذاره، كما حيق له إعداد حمالنصح و اإلرشا
إعداد حماضر  ولعمال، مل و ايف العمل و تسويتها ذلك للحفاظ على العالقة القانونية بني صاحب العاجلماعية 

 ي و رقايب فآنه و قائى دور املخالفة بعد إعذار صاحب العمل لوضع احلد خلروق األحكام املتعلقة بالعمل.يبق
 واحد.

 

 

 

                                                           
نون اإلجتماعي، جامعة وهران، ، دور التفاوض اجلماعي يف دعم السلم اإلجتماعي يف اجلزائر، رسلة دكتوراه يف القابلعبدون عواد( 1)

 .237، ص2013/2014
 .240علي فيصل علي، املرجع السابق، ص(2)
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 .الخاتمة

الصناعية، و إن كانت يف البداية مل تعرتف للدولة  ظهر تفتيش العمل بظهور تشريع العمل مع قيام الثورة
بالتدخل يف إطار عالقات العمل، إال أهنا أحدثت انقالبا جوهريا بسبب ظروف العمال قد أدى إىل التدخل 
التشريعي لتنظيم عالقات العمل، هكذا كان ميالد أجهزة تفتيش العمل يف أوروبا، إال أن إنشاء أجهزة تفتيش 

العربية كان متأخرا زمنيا بسبب اهليمنة االستعمارية من جهة و التخلف اإلقتصادي و تأخر  العمل يف الدول
الصناعات احلديثة من جهة أخرى.برزت أمهية تفتيش العمل سواء على املستوى الدويل من خالل معايري العمل 

 الدولية، أو على املستوى اإلقليمي من خالل معايري العمل العربية.

مني أال، بتوفري شروط و ظروف العمل، تتشريعات العمل هتدف إىل ضمان احلماية املثلى للعميتضح أن 
للعمل، من أجل حتقيق األمن و االستقرار الوظيفي هلم، هذا ما جسده املشرع اجلزائري يف تشريعات  مالئمةبيئة

ها يف التشريعات املصاحبة و العمل على اإلبقاء علي 1988العمل الصادرة قبل اإلصالحات اإلقتصادية لسنة 
هلذه الفرتة، ذلك بإقراره إلجراءات التفتيش خاصة بأماكن العمل، تقوم هبا أجهزة تفتيش العمل التابعة لوزارة 
العمل، سواء كانت هياكل مركزية أو غري مركزية، من أجل كفالة تنفيذ األحكام القانونية املتعلقة بتشريع العمل، 

بني العمال و اهليئة املستخدمة، نصحهم و إرشادهم إىل الطرق الواجب اتباعها بغرض حتسني عالقة العمل 
 .نيجراءات القانونية اجتاه املخالفلتحسني ظروف العمل، أو اختاذ األ

متارس أجهزة تفتيش العمل دورا رقابيا يشمل مراقبة تطبيق األحكام التشريعية و التنظيمية املتعلقة بالعمل، 
ار جمموعة من األحكام منها ساعات العمل، الصحة و السالمة املهنية، ظروف العمل، و يدخل يف هذا اإلط

األجور....اخل، كما تؤدي دورا وقائيا يتمثل يف الوقاية، ذلك أن وظيفة مفتش العمل ال تقتصر على كشف 
فتيش العمل حيث ظيفة تاملخالفات القانونية و إحالة املخالف إىل اجلزاء، بل يتعدى ذلك اإلطار التقليدي لو 

رج مفتش العمل من الدور الرقايب السليب و يأخذ طابعا إجيابيا يف بناء عالقة العمل و تأسيسها تأسيسا خي
صحيحا لضمان تقيد أطراف العالقة باألحكام القانونية، ذلك أن تفتيش العمل حيقق أهدافا أبعد من جمرد 

دور فعال يف حتسني العالقة بني العمال و املؤسسة املستخدمة، املالحقة و توقيع اجلزاء على املخالفني، إذ يقوم ب
 هذه الوظيفة تتمثل يف النصح و اإلرشاد و الوقاية من املخاطر.
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ق األمر بكيفية املضي لاملساعدة يف بعض األحيان كلما تعيعترب مفتش ناصحا بتقريب وجهات النظر و 
و هذا ملا يدركه من أمهية احلفاظ على مناصب العمل  ،العململ و صاحب اقدما و احلفاظ على العالقة بني الع

 و األمن و االستقرار الوظيفي، و حصول العامل على حقوقه، فهو يف هذه احلالة حياول املوازنة بني مصلحتني
ون نتيجة للظروف اإلقتصادية و اإلجتماعية، حيث حياول التوافق يف رصد كمتناقضتني يف كثري من األحيان ت

ة اخلالف و فض النزاع، هذا ما قد جيعل مفتش العمل يفضل اللجوء إىل تقدمي التالقي و التخفيف من حدّ نقاط 
 املالحظات أو اإلعذارات بدال من حترير حماضر املخالفة.

إن النصوص القانونية متنح ألجهزة تفتيش العمل )مفتشية العمل( سلطات ذات أمهية يف عامل الشغل، 
تنفيذها هبدف ضمان  على راف على تطبيق القوانني و األنظمة املتعلقة بالعمل، و السهرتتحدد أساسا يف اإلش

احرتام حقوق و التزامات كال أطراف عالقة العمل، حيث تعترب أحد الضمانات حلماية العامل من تعسف 
مل يف بعض صاحب العمل، ألن يف الواقع قد خترج عالقة العمل عن األحكام اليت حتكمها أين قد يظطر العا

األحيان إىل التنازل عن بعض حقوقه ذلك بصفة غري إرادية ، بسبب الظروف اإلقتصادية و اإلجتماعية اليت 
 يعيشها، و هو األمر الذي يستدعي وجود رقابة دائمة على تطبيق األحكام القانونية.

علقة بالوقاية الصحية و األمن إن القيام برقابة تطبيق األحكام القانونية املتعلقة بتشريع العمل، خاصة املت
تعترب أحد مظاهر الدور الوقائي حلماية العاملمن األخطار املهنية، حيث تقوم أجهزة تفتيش العمل هبذه الوظيفة 
لتحقيق أفضل مستويات اإللتزام باألحكام املتعلقة بألمن حلماية صحة و سالمة العمال، و نظرا ألمهية هذه 

سالمة املهنيني، مت استحداث املديرية الفرعية ملراقبة ظروف العمل مبوجب املرسوم الوظيفة يف جمال الصحة و ال
املتعلق بتنظيم املفتشية العامة للعمل و سريها، إذ تسهر على مراقبة تطبيق  2005لسنة  05-05التنفيذي 

ال الوقاية الصحية و التشريع و التنظيم املتعلقني يف جمال ظروف العمل، و العمل على تدعيم مقاييس العمل يف جم
األمن و طب العمل، كذلك تزويد العمال و أصحاب العمل باملعلومات و اإلرشادات، و املسامهة يف إعداد 

 برامج النشاطات و إجراءات الوقاية من املخاطر و األمراض املهنية بالتنسيق مع اهليئات و اإلدارات ذات الصلة.

تيش العمل من خالل التعاون بني أجهزة تفتيش العمل و األجهزة ميكن حتقيق املمارسة الفعالة لوظائف تف
و اهليئات و اإلدارات األخرى ابتداءا من املؤسسة املستخدمة من خالل تسهيل و عدم عرقلة مفتش العمل 
ملمارسة مهامه، تقدمي كل الوسائل املطلوبة و عدم التعرض هلم ملنعهم من أداء و ظائفهم، تفعيل التعاون بني 

 زة تفتيش العمل)مفتشية العمل( و جلنة الوقاية الصحية و األمن لدعم الدور الرقايب و الوقائي.أجه
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جلميع  ي العملمفتش إال أن يف الواقع قد تواجه أجهزة تفتيش العمل ملشاكل عدة منها عدم حتصيل
اطات ت النشاقطاع البيانات اخلاصة باملنشآت اليت ختضع لرقابتهم، حبيث هم حباجة إىل معلومات عن

ن مة حديثة يزيد و أجهز  وسائللاإلقتصادية، إضافة إىل ذلك أن التطور العلمي و التكنلوجي و استعمال املؤسسة 
ن مع اهليئات التعاو  ضروريالتعقيدات و عدم قدرة مفتشي العمل ملمارسة و ظائفهم، لعدم ختصصهم فإنه من ال

تصني يف لعمل خمافتشي ماملالحظ يف الواقع عدم وجود  الفنية و مراكز البحوث املتخصصة و اخلرباء، ألن
و   احلقوقيف .اخل فمعضمهممياء..ية، اإلعالم اآليل، الكيكمثال كالطب، أو اهلندسة امليكان اجملاالت املختلفة 

 العلوم اإلدارية.

الميكن حتقيق فعالية أجهزة تفتيش العمل من خالل التشريع و حده، حيث أكدت جلنة اخلرباء ملنظمة 
العمل الدولية أن أفضل التشريعات ميكن أن تنتهي إىل تطبيق سيئ أو أن تبقى نصوصه حربا على ورق ما مل 

ن يتكون هذا اجلهاز من هيئة حسب ما تقضيه معايري العمل الدولية جيب أيقرتن بوجود جهاز تفتيش فاعل، و 
موظفي التفتيش يكون عدد مفتشي العمل كافيا لضمان األداء الفعال لواجبات أجهزة التفتيش و حيدد هذا العدد 
مبراعاة أمهية الواجبات اليت يكون على املفتشني أداءها، عدد األماكن اخلاضعة للتفتيش، طبيعتها و حجمها، عدد 

األماكن، اإلمكانيات املادية املوضوعة حتت تصرفهم، و التسهيالت املتوفرة مبا فيها و العمال املستخدمني يف هذه 
سائل النقل و األجهزة و املعدات، و ختلص اللجنة إىل أن توفري هذه املستلزمات جتعل من وظيفة تفتيش العمل 

الدولة بضرورة وجود جهاز تفتيش د أمرا صعبا يتوقف حول إقتناع عمحاية العمل، إال أن يف الواقع يفعالة لضمان 
توافر اإلقتناع دون اإلمكانات أو العكس تتوافر ن يات املالية و البشرية، قد ميكن أالعمل، و توفري اإلمكان

 .  (1)اإلمكانات دون اإلقتناع، و إذا توافر االثنان هنا يتحقق ما قضت به معايري العمل لدولية

إن النهوض ، إذا فكاناتلعمل متدين نظرا لعدم توفر هذه اإلمإال أن يف الواقع مستوى أداء أجهزة ا
جهها لكي تتم ليت توااكل امبستوى أجهزة تفتيش العمل يبقى مرهونا بالقضاء أو على األقل التقليص من املش

 الرقابة أكثر فعالية و على أساس سليم، ميكن تقدمي بعض اإلقرتاحات:

لتحوالت اظروف و يه الافية ملمارسة مهامه و ما تقتضتزويد مفتشي العمل بالوسائل املادية الك -
 اإلقتصادية.

                                                           
 .39، 38خنيش رابح، املرجع السابق، ص ص(1)
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توظيف عدد مفتشي العمل مبا يتوافق مع حجم و عدد املؤسسات متاشيا مع التطور اإلقتصادي،  -
فتزايد عدد املؤسسات و املصانع و القطاعات اخلاضعة إلشرافهم، يقتضي بالضرورة إىل توفري عدد  

ن التطبيق الفعلي لتشريع العمل يف هذه  القطاعات املؤسسات واملصانع كاف من املفتشني مبا يتضم
 الواقعة يف دائرة اختصاصهم.

 التنوع يف التخصصات للإللتحاق مبناصب مفتش العمل، هذا يساعد على أداء املهام بصورة جيدة. -

فرتات تدريبية الل إقامة خلى تنمية قدراهتم و مهاراهتم من اإلهتمام مبفتشي العمل، و العمل ع -
 متواصلة.

 تشجيع التعاون بني أجهزة تفتيش العمل و العمال و أصحاب العمل. -

ن املخاطر املهنية و تفادي الوقوع يف و توعوية تستهدف توعية العماملإقامة برامج حتسيسية  -
 احلوادث.

 توسيع جمال تعليم و تكوين مجيع العمال حول خماطر العمل و كيفية التعامل معها. -

ة الزيارات التفتيشية من خالل إعداد برنامج يتضمن املؤسسات اليت قد يكون ظروف العمل برجم -
فيها تشكل خطورة على العمال و مراقبتها بصفة مستمرة لفرض تطبيق األحكام املتعلقة بظروف 

 العمل.

 كتخصيص اإلهتمام بالزيارات التفتيشية ليال بتشجيع مفتشي العمل مبمارسة الزيارات التفتييشية ليال -
 مكافآت للمفتشني امللتزمني بذلك ألن يف الواقع مثل هذه الزيارات عادة ما تكون يف شهر رمضان.  

 إقامة ملتقيات و مؤمترات حول كيفية تطبيق األحكام املتعلقة بتشريع العمل. -

نشر الوعي بني العمال و أصحاب العمل حول ضرورة توفري قدر من الشفافية يف تعامالهتم،و  -
 عهم على املستجدات و أسباب التغريا اليت هلا انعكاس على عملها.اطال

عقد ورشات عمل بشكل دوري و مستمر حبيث يتناول املواضيع اليت هلا عالقة بقانون العمل و  -
 عرض كافة املعلومات حوهلا و كيفية التعامل معها و تفعيل حماور املناقشات هبا.

مل ملهامه وواجباته على أكمل وجه،ذلك بإعادة النظر وضع املشرع ضمانات تكفل قيام مفتش الع -
 .و تشديدهاعليها يف قانون العمليف العقوبات املنصوص 
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 : يتضمن حمضر تصري  العامل.0الملحق رقم
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 يتضمن حمضر خمالفة بشأن عرقلة مفتش العمل.: 2حق رقمالمل
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 يتضمن حترير مفتش العمل حملضر املخالفة و إرساله إىل و كيل اجلمهورية.:3الملحق رقم
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 يتضمن البطاقة املهنية ملفتش العمل. :4رقمالملحق 
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 يتضمن رخصة خاصة تتعلق بتشغيل نساء عامالت يف أعمال ليلية. :5الملحق رقم
. 
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 يتضمن إعذار لعدم تزويد العمال باأللبسة اخلاصة باحلماية الفردية يف العمل. :6الملحق رقم

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





224 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 يتضمن بطاقة زيارة التفتيش. :9الملحق رقم
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 يتضمن حترير مفتش العمل كشف مالحظة لعدم تقدمي السجالت القانونية. :1الملحق رقم
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 يتضمن البيانات اليت يتضمنها حمضر املخالفة. :7الملحق رقم
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 يتضمن إحصائيات املفتشية الوالئية للعمل لوالية جباية. :01رقمالملحق 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilan d'activité I.T

Période Nombres de visites Nombres d'actes Totale d'actes

Année 2014 1742 4284 786 12566

Année 2015 1595 4446 865 13086

Année 2016 877 4023 583 9722

Totale 4214 12753 2234 35374

MED PVI

5754

6180

4239

16173

OBS
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 املصاحلة. يتضمن حمضر :00الملحق رقم 
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 حمضر عدم املصاحلة. :02الملحق رقم 
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 .2008و آلياته"، أوت، 
 . 2011، جنيف، 100مؤمتر العمل الدويل، التقرير اخلامس، إدارة العمل و تفتيش العمل، الدورة :  16
مؤمتر العمل الدويل، التقرير السادس، املبادئ و احلقوق األساسية يف العمل من االلتزام إىل العمل، الدورة :  17

 2012، جنيف، 101
 .2012األخالق النزاهة العفة مبادئنا يف العمل، ميثاق سلوكيات العمل الدويل، :  18
، املالحظات اخلتامية للجنة املعنية بالقضاء على 51اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة، الدورة :  19

 . 2012مارس  2فرباير  13التمييز ضد املرأة )اجلزائر(، 
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القتصادي و االجتماعي بالتعاون مع اجمللس االقتصادي اجمللس االقتصادي االجتماعي األردين، التقدير ا:  20
 .2012االجتماعي االسباين، األردن، 

مركز متكني للمساعدة القانونية و حقوق اإلنسان التقرير السنوي ألوضاع العمال املهاجرين يف األردن :  21
 . 2012و مؤسسة املنفتح، أوت   Fondation of the future e بدعم من

 ز الوطين للمعلومات، اإلدارة العامة للتحليل و الدراسات اجلمهورية اليمنية، دون سنة.املرك:  22
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www. Bibans-info. Gov.dz 
www.vitaminedz 

https://www.com/dz/ 

www.sawtalahrar.ne 

www.mondiploar.com 

 التشريعية لنصوص ا–خامسا 

 : النصوص الدولية  1

 .1925جوان جبنيف،  19( بشأن التعويض عن حوادث العمل، املنعقدة يف 17اإلتفاقية الدولية رقم)-
 .1925( شأن تعويض العمال من األمراض املهنية لسنة 18) اإلتفاقية الدولية رقم-
 1928ماي جبنيف،  30بشأن طرائق حتديد الستويات الدنيا لألجور، املنعقدة يف ( 26ة الدولية رقم )االتفاقي-
 .1934جوان جبنيف،  4( حول األمراض املهنية املنعقدة  يف 42اإلتفاقية الدولية رقم)-
جوان جبنيف،  19بشأن تفتيش العمل يف الصناعة والتجارة، املنعقدة يف  (81)رقم  الدولية تفاقيةإلا-

جوان  19بشأن إدارات تفتيش العمل يف األقاليم التابعة، املنعقدة يف  (85)رقم  الدوليةتفاقيةإلا-.1947
 .1947جبنيف، 

 .1949 املنعقدة يف جوان جبنيف، ( بشأن محاية األجور95اإلتفاقبة الدولية رقم) -
 .1951املنعقدة جبنيف،  ( بشأن املساواة يف األجور100اإلتفاقية الدولية رقم)-
 .1964( بشأن اإلعانات يف حالة إصابات العمل، املنعقدة جبنيف121اإلتفاقية اللدولية رقم)-
 .1966مارس  7اإلتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري يف  -
 .1969جوان جبنيف،  4بشأن تفتيش العمل يف الزراعة، املنعقدة يف  (129)رقم  الدولية تفاقيةإلا-
 3( بشأن حتديد احلد األدىن لألجور مع إشارة خاصة للدول النامية، املنعقدة يف 131اإلتفاقية الدولية رقم ) -

 .1970جوان جبنيف، 

http://www.vitaminedz/
https://www.com/dz/
http://www.sawtalahrar.ne/
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ديسمرب  18يف عية العامة لألمم املتحدة اليت اعتمدهتا اجلماتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، -
مبوجب املرسوم  1979اتفاقية القضاء على أشكال التمييز ضد املرأة لسنة و قد انضمت اجلزائر إىل 1979

 .1996جانفي  24املؤرخة يف  6يف ج ر عدد  1996جانفي  22يف  املؤرخ ف51 -96الرئاسي رقم 
جوان، جبنيف  22املنعقدة يف ( بشأن السالمة و الصحة املهنيني و بيئية العمل، 155رقم )الدولية االتفاقية -

 .2006جوان  6و صادقت عليها اجلزائر يف  1983سنة أوت  11يف نفاذ هبا البدأ حيث  1981
 .1966( بشأن مستويات العمل، 1االتفاقية العربية رقم )-
 .1975نة املعّدلة س 1966( لسنة 6اإلتفاقية العربية رقم ) -
 .1977( بشأن السالمة والصحة املهنية، املنعقدة يف مارس، مصر العربية، 7االتفاقية العربية رقم )-
 .1980( بشأن العّمال الزراعيني، املنعقدة يف مارس، بغداد، 12االتفاقية العربية رقم )-
 .1981بنغازي، مارس،  17-7( بشأن بيئة العمل املنعقدة يف 13اإلتفاقية العربية رقم ) -
 .1983لسنة  ( بشأن حتديد و محاية األجور15اإلتفاقية العربية رقم)-
 .1998مارس مبدينة األقصر،  9-2( بشأن تفتيش العمل، املنعقدة يف 19االتفاقية العربية رقم )-
 .1919أكتوبر بواشنطن،  29بشأن إنشاء خدمات صحية حكومية، املنعقدة يف  (5)رقم  دولية توصية-
بشأن املبادئ العامة لتنظيم نظم التفتيش لضمان تطبيق القوانني والّلوائح اخلاصة حبماية  (20)رقم  دولية توصية-

 .1923أكتوبر جبنيف،  22العّمال، املنعقدة يف 
جوان جبنيف،  7للمبادئ العامة للتفتيش على ظروف عمل البحارة، املنعقدة يف  (28)رقم  دولية توصية-

1926. 
 .1928ماي، جنيث،  30( بشأن تطبيق آلية لوضع احلدود الدنيا لألجور، املنعقدة يف 30ولية رقم )توصية د-
 .1937جوان جبنيف،  3التفتيش يف صناعة البناء، املنعقدة يف بشأن  (54)رقم  دولية توصية-
 .1947جوان جبنيف، 19بشأن تفتيش العمل، املنعقدة يف  (81)توصية دولية رقم -
 .1947جوان جبنيف،  19بشأن تفتيش العمل يف منشآت التعدينوالنقل، املنعقدة يف  (82)توصية دولية رقم -
 .1951جوان، جنيف،  29( بشأن املساواة يف األجر، املنعقدة يف 90توصية دولية رقم ) -
 ( بشأن تفتيش العمل يف الزراعة.133توصية دولية رقم )-
 .1998تفتيش العمل، املنعقدة يف مارس مبدينة األقصر،  ( بشأن8التوصية العربية رقم )-
 التشريعات المقارنة:  2
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 4101، ج ر عدد 1996( لسنة 8، مبوجب القانون رقم )1996لسنة( 56رقم ) قانون العمل األردين-
 .17/2/1996مؤرخة يف 

 .2003أفريل  7مؤرخة يف  14، ج ر عدد 2003لسنة  12املصري رقم العمل قانون -
 اليمين. بشأن قانون العمل 1995( لسنة 5) رقم ريقرار مجهو -
يف اجلريدة الرمسية  2007مارس  12املؤرخ يف  329-2007باألمر رقم  قانون العمل الفرنسي املعدل-

 2007مارس  13الفرنسية يف 

ملوافقة ل  للجريدة الرمسية ا 2008ديسمرب 30املؤرخ يف 1510-2008-قانون العمل الفرنسي يف املرسوم رقم-
 .2008ديسمرب  31

، للجريدة الرمسية 2007مارس  12املؤرخ يف  329-2007قانون العمل الفرنسي املعدل باألمر رقم -
 .2007مارس  13للجمهورية الفرنسية يف 

الرمسية  اجلريدة 2008ديسمرب  30املؤرخ يف  1503-2008عمل الفرنسي املعدل باملرسوم رقم القانون -
نوفمرب  10املؤرخ يف  1377-2009املرسوم رقم  مبوجب. املعتدل 2008ديسمرب  31هوية الفرنسية يف مجلل

2009. 
، أم القرى 23/8/2005( املوافق ل 51اجلديد، الصادر باملرسوم امللكي رقم) السعودي و العمال ظام العملن-

 .2005أكتوبر  28املوافق  1426رمضان  25اجلمعة يوم  4068العدد ،82السنة
سبتمرب  11املؤرخ يف  103. 194ظهري الشريف رقم  65.99مدونة الشغل املغربية الصادر بالقانون رقم - 

 .8/12/2003املؤرخة يف  5167، ج ر العدد 2003
، املعدل القات العمل للدول اإلمارات العربية املتحدةع،بشأن تنظيم 1980( لسنة 8قانون إحتادي رقم ) -

 .1981لشهر نوفمرب  98، املنشور يف اجلريدة الرمسية العدد 1981لسنة  24بالقانون رقم 
 .2012أوت  2مؤرخة يف  3063، ج ر عدد 2012( لسنة 36قانون العمل البحريين رقم )-
، و املعّدل 17/2/1996الصادر يف  17بالقانون رقم  ، املعدل1987( لسنة 71)قانون العمل العراقي رقم  -

 .13/3/2000يف 
 .2000( لسنة 7قانون العمل الفلسطيين رقم ) -
 .2010مارس  29مؤرخ يف  2010( لسنة 17قانون العمل السوري رقم ) -
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املؤرخ  77-73، املعدل و املتمم بالقانون رقم 1966أفريل  30املؤرخ يف  2766قانون العمل التونسي رقم -
املؤرخ يف  62-96و بالقانون رقم  1976أوت  11املؤرخ يف  84-76و بالقانون رقم 1973ديسمرب  8يف 
 .1996جويلية  15

بشأن تنظيم أوقات التفتيش على املنشآت و مواقع و حتديد قواعد التفتيش  2013( لسنة 29قرار وزاري رقم)-
 .2013جوان  13مؤرخة يف  3108ليال و يف غري أوقات العمل الرمسية، ج ر عدد 

-loi le chapelier du 14 juin 1791. 
- Decret d’allarde : loi 2-17 mars 1971 portant suppression de tous les 
droits d’aides, de toutes les maitrises et jurandes et etablissement des 
droits de patante. 

 النصوص التشريعية والتنظيمية الوطنية:  3

 : الدساتير  1/  3

 .1963سبتمرب  10املؤرخة يف  64عدد الصادر باجلريدة الرمسية  1963دستور -

 .1976لسنة  94جريدة رمسية عدد  1976نوفمرب  22مبوجب األمر املؤرخ يف  الصادر 97 – 76 دستور -
، يتعلق بنشر تعديل 1989فيفري  28مؤرخ يف  18-89الشادر باملرسوم الرئاسي رقم  1989دستور  -

 .1996املعدل و املتمم بالدستور ، 1989مارس  1مؤرخة يف  9الدستور، ج ر عدد 
املعدل واملتمم بالقانون  1996ديسمرب  8املؤرخة يف  76الصادر مبوجب اجلريدة الرمسية عدد  1996دستور  -

نوفمرب  15املؤرخ يف  08/09، وبالقانون رقم  25جريدة رمسية عدد  2002أبريل  10املؤرخ يف  02/03رقم 
 .  14جريدة رمسية عدد  2016مارس  6املؤرخ يف  16/01نون رقم ، وبالقا 63جريدة رمسية عدد  2008

 : القوانين 2/  3
 32ج ر عدد  ، يتضمن القانون األساسي العام للعامل،1978أوت سنة  5مؤرخ يف  12-78قانون رقم  -

 امللغى . 1978أوت  8مؤرخة يف 
 24مؤرخة يف  8عدد  رحيدد املدة القانونية للعمل، ج  ،1981فرباير سنة  21مؤرخ يف  03-81قانون رقم -

 امللغى.1981فرباير سنة 
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، يتعلق باتقاء اخلالفات اجلماعية يف العمل وتسويتها، ج ر 1982فيفري  13، مؤرخ يف 05-82قانون رقم  -
 ،امللغى1982فيفري سنة  16مؤرخة يف  7عدد 

 2مؤرخة يف  9يتعلق بعالقات العمل الفردية، ج ر عدد ، 1982فيفري سنة  7مؤرخ يف  06-82قانون رقم -
 ، امللغى. 1982مارس 

مؤرخة يف  28، يتعلق بالتأمينات االجتماعية، ج ر عدد 1983جويلية سنة  2مؤرخ يف  11-83قانون رقم -
 ،املعدل واملتمم.1983جويلية سنة  5
عدل و امل 28مراض املهنية ج ر عدد يتضمن حوادث العمل و األ 2/7/1983املؤرخ يف  13-83قانون رقم -
 .42ج ر عدد  6/7/1996مؤرخ يف  19-96تمم مبوجب أمر رقم امل
جويلية سنة  5مؤرخة يف  28، يتعلق بالتقاعد، ج ر عدد 1983جويلية سنة  2مؤرخ يف  12-83قانون رقم -

 ، املعدل واملتمم. 1983
التزامات املكلفني يف جمال الضمان االجتماعي، ، يتعلق ب1983جويلية سنة  2مؤرخ يف  14-83قانون رقم -

  .1983جويلية سنة  5مؤرخة يف  28ج ر عدد 
، يتعلق باملنازعات يف جمال الضمان االجتماعي، ج ر 1983جويلية سنة  2مؤرخ يف  15-83قانون رقم  -

 ، امللغى.1983جويلية سنة  5مؤرخة يف  28د عد
املعدل  28ر عدد  ، جواألمراض املهنيةتعلق حبوادث العمل م 1983يوليو  2املؤرخ يف  13-83قانون - 

 واملتمم.
 ، امللغى.1983لسنة 6متعلق حبماية البيئة ج ر عدد  1983فرباير  5املؤرخ يف  03-83 قانون رقم -
يتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية ، 1988جانفي سنة  12مؤرخ يف  01-88قانون رقم  -

فرباير  16مؤرخ يف  05-85قانون -امللغى 1988جانفي سنة  13مؤرخة يف  2دد عاالقتصادية، ج ر 
 ، متعلق حبماية الصحة و ترقيتها1985

جريدة رمسية عدد قاية الصحية و األمن و طب العمل.املتعلق بالو  1988يناير  26املؤرخ يف 07-88قانون  -
 .1988لسنة  4
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املتعلق بالوقاية من املنازعات العامة اجلماعية يف العمل ، 1990فرباير  6املؤرخ يف  02-90قانون رقم -
 27-91، املعدل واملتمم بالقانون 1990فرباير 7مؤرخة يف  6وتسويتها وممارسة حق اإلضراب، ج ر عدد 

 .1991ديسمرب  25مؤرخة يف  68، ج ر عدد 1990ديسمرب  21املؤرخ يف 
باختصاصات مفتشية العمل املعدل واملتمم، ج ر عدد  ، املتعلق1990فرباير  6مؤرخ يف  03-90قانون رقم -
 .1990فرباير  7مؤرخة يف  6
، املتعلق بتسوية النزاعات الفردية يف العمل املعدل واملتمم، ج ر 1990فرباير  6مؤرخ يف  04-90قانون رقم -

، ج ر عدد 1991ديسمرب  21املؤرخ يف  28-91، املعدل واملتمم بالقانون 1990فرباير 7مؤرخة يف  6عدد 
 .1991ديسمرب  25مؤرخة يف  68

أفريل  25مؤرخة يف  17املتعلق بعالقات العمل، ج ر عدد  1990أفريل  21مؤرخ يف  11 -90قانون رقم  -
ديسمرب  25مؤرخة يف  68، ج ر عدد 1991ديسمرب  21املؤرخ يف  29-21، املعدل بالقانون رقم 1990
 .1996جويلية  10مؤرخة يف  43، ج ر عدد 1996جويلية  9املؤرخ يف  21-96، واألمر رقم 1991

مؤرخة  23، املتعلق بكيفيات ممارسة احلق النقايب، ج ر عدد 1990جويلية  2مؤرخ يف  14-90قانون رقم -
مؤرخة  68عدد  ، ج ر1991ديسمرب  21املؤرخ يف  03-91، املعدل واملتمم بالقانون 1990جويلية  6يف 
، يتعلق بتنصيب العمال و مراقبة 2004ديسمرب  25مؤرخ يف  19-04قانون رقم -1991ديسمرب  25يف 

 .2004ديسمرب  26مؤرخة يف  83الشغل، ج ر عدد 
فرباير  16املؤرخ يف  05-85املعدل و املتمم للقانون رقم  2008يونيو  20املؤرخ يف  13-08القانون -

 .44املتعلق حبماية الصحة و ترقيتها ج ر عدد  1985
-la loi n 62-157 du 31/12/1962 tendant à la reconduction jusqu’à 
nouvel ordre, de la legislation en vigueur au 31/12/1962,J.O n 2 du 
11/1/1963. 

 األوامر 3/  3
 ، املتضمن قانون العقوبات املعدل و املتمم.1966جوان  8املؤرخ يف  156-66األمر رقم -
املؤرخ  22-06املعدل و املتمم مبوجب القانون رقم  املتضمن قانون اإلجراءات اجلزائية، 155-66األمر رقم -

 .2006ديسمرب  24مؤرخة يف  8، ج ر عدد 2006ديسمرب  20يف 



251 
 

، املتعلق بالتعويض عن حوادث العمل و األمراض املهنية، 1966جوان  21املؤرخ يف  183-66األمر رقم -
 امللغى. 1966لسنة  45ج ر عدد

 105عدد  ، يتعلق بالتسيري االشرتاكي للمؤسسات، ج ر1971نوفمرب سنة  16مؤرخ يف  74-71مر األ -
 امللغى. 1971ديسمرب 13مؤرخة يف 

، يتعلق بالعالقات اجلماعية للعمال يف القطاع اخلاص، 1971نوفمرب سنة  16مؤرخ يف  75-71مر رقم األ-
 مللغى.ا 1971ديسمرب سنة  13مؤرخة يف  101ج ر عدد 

 31املؤرخ يف  157-62، يتضمن إلغاء القانون رقم 1973يوليو سنة  5مؤرخ يف  29-73مر رقم األ-
، 1962ديسمرب سنة  31والرامي إىل متديد حقإشعار آخر ملفعول التشريع النافذ إىل غاية  1962ديسمرب سنة 

 .1973أوت  3مؤرخة يف  62ج ر عدد 
، يتضمن القانون األساسي النموذجي للمؤسسات اإلشرتاكية 1975أفريل  29املؤرخ يف  23-75األمر رقم -

 . امللغى.1975ماي  13مؤرخة يف  38ذات الطابع اإلقتصادي، ج ر عدد 
، يتضمن حتديد املدة القانونية للعمل األسبوعي، ج، 1975أفريل سنة  29مؤرخ يف  30 – 75مر رقم األ-

 امللغى. 1975مايو سنة  16مؤرخة يف  39عدد 
ر عالقات العمل يف القطاع اخلاص، ج، يتعلق بالشروط العامة ل1975أفريل  29مؤرخ يف  31-75مر رقم األ-

 .امللغى1975ماي    16مؤرخة يف  39عدد 
 ، يتضمن حتديد املدة القانونية للعمل األسبوعي، ج ر عدد1975أفريل  29مؤرخ يف  30-75مر رقم األ-

 .1975ماي  16مؤرخة يف  39
ماي  16مؤرخة يف  39، يتعلق بالعدالة يف العمل، ج ر عدد 1975أفريل  29مؤرخ يف  32-75مر رقم األ-

 امللغى. 1975

 ، يتعلق باختصاصات مفتشية العمل والشؤون االجتماعية، ج1975أفريل  29مؤرخ يف  33-75مر رقم األ-
 امللغى. 1975ماي  16مؤرخة يف  39ر عدد 

 12مؤرخة يف  3، حيدد املدة القانونية للعمل ج، و عدد 1997يناير سنة  11مؤرخ يف 03– 97األمر رقم -
 .1997يناير سنة 

، يتضمن القانون األساسي العام للوظيفة العمومية، ج.ر. عدد 2006جويلية  5مؤرخ يف  03-06مر األ-
 .2006جويلية،  16، مؤرخة يف 46
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 المراسيم:3/4
-66، حيّدد مبوجبه كيفيات تطبيق األمر رقم 1966جوان  2مؤرخ يف 134-66 التنفيذي رقم رسومامل-

 .األساسي العام للوظيفة العمومية املتضمن القانون133
يتعلق باختصاصات هيئة تفتيش العمل و اليد 1967مارس  27املؤرخ يف  60-67املرسوم التنفيذي رقم -

 مللغىا.1967لسنة  28العاملة، ج ر عدد
، يتضمن تنظيم اإلدارة املركزية لوزارة العمل 1970ديسمرب سنة  15مؤرخ يف  213-70رقم  التنفيذي رسومامل-

 .1970ديسمرب سنة  18مؤرخة يف  105والشؤون االجتماعية، ج ر عدد 
، يتعلق بكيفيات تطبيق األحكام التشريعية 1982سبتمرب  11مؤرخ يف 302-82 التنفيذي رقم رسومامل-

 امللغى 1982سبتمرب  13مؤرخة يف  37عدد  اخلاصة بعالقات العمل الفردية، ج ر
، يتضمن تنظيم اإلدارة املركزية لوزارة العمل، ج ر 1982مارس  20مؤرخ يف  111-82رقم  التنفيذي رسومامل-

 امللغى. 1982سنة مارس  23مؤرخة يف  12عدد 
احملدد لقواعد محاية العمال من أخطار اإلشاعات   1986ماي  29املؤرخ يف  132-86رقم  التنفيذي رسومامل-

األيونية و القواعد املتعلقة مبراقبة حيازة املواد اإلشعاعية و األجهزة اليت تتولد عنها إشاعات أيونية و استعماهلا ج 
 . 22ر عدد 

، املتعلق بالقواعد العامة اليت تنطبق علي حفظ الصحة 1991يناير  19املؤرخ  05-91تنفيذي رقم املرسوم ال-
 .4و األمن يف أماكن العمل، ج ر عدد 

 33يتعلق بتنظيم طب العمل ج ر عدد  1993ماي سنة  15املؤرخ يف  120-93تنفيذي رقم الرسوم امل -
 .1993لسنة 

، احملدد لقائمة الّدفاتر و السجالت اخلاصة اليت يلزم 1996مارس 6مؤرخ يف  98-96املرسوم التنفيذي رقم -
 .1996لسنة  7هبا املستخدمون و حمتواها، ج ر عدد 

حيدد تشكيل اجمللس الوطين للوقاية الصحية و األمن  1996يوليو  5مؤرخ يف  209-96مرسوم تنفيذي رقم -
 .35وطين و العمل و تنظيمه و سريه ج ر عدد 

، حيدد تنظيم ساعات العمل، و توزيعها يف 1997مؤرخ يف مارس سنة  59 – 97ملرسوم التنفيذي رقم ا -
، معدل و متمم باملرسوم 1997مارس سنة  12مؤرخة يف  13قطاع املؤسسات و اإلدارات العمومية، ج، عدد 
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املؤرخ يف  0244 – 09، و املرسوم التنفيذي رقم 2007يوليو سنة  24، املؤرخ يف 226- 07التنفيذي رقم 
 .2009يوليو سنة  22

يتعلق بالوقاية من األخطار املتصلة مبادة األميانت  1999أفريل  19مؤرخ يف  95-99تنفيذي رقم الرسوم امل-
 .  29ج ر عدد 

املتضمن إنشاء و تنظيم و تسيري املعهد  2000أوت  23املؤرخ يف  253-2000املرسوم التنفيذي رقم -
 .53من األخطار املهنية ج ر عدد الوطين للوقاية 

احملدد لصالحيات تسيري جلان وطنية  2001أكتوبر  28املؤرخ يف يف  341-01املرسوم التنفيذي رقم -
 .64للمصادقة علي مقاييس و فعاليات للمنتجات و األجهزة و آالت احلماية و صالحياهتا ج ر عدد 

املتعلق بشروط تنظيم تعليم إعالم و تكوين  2002 ديسمرب 7املؤرخ يف  427-02املرسوم التنفيذي رقم -
 .82املوظفني يف جمال الوقاية من األخطار املهنية ج ر عدد 

، يتضمن تنظيم املفتشية العامة للعمل و سريها، ج 2005جانفي  6مؤرخ يف  05-05املرسوم التفيذي رقم -
 .2005لسنة  4ر عدد 

املتعلق باإلجراءات اخلاصة املطبقة يف حتضري املواد  2005جانفي  8املؤرخ يف  08-05املرسوم التنفيذي رقم  -
 . 4أو إعدادات خطرية وسط العمل ج ر عدد 

 59 – 97، يعدل املرسوم التنفيذي رقم 2009يوليو سنة  22مؤرخ يف  244-09املرسوم التنفيذي رقم -
املؤسسات و اإلدارات العمومية، الذي حيدد تنظيم ساعات العمل و توزيعها يف قطاع  1997مارس  9مؤرخ يف 
 .2009يوليو سنة  26مؤرخة يف  44ج عدد 

، يتضمن القانون األساسي اخلاص باملوظفني 2011يوليو سنة  30املؤرخ يف  261-11مرسوم تنفيذي رقم -
 .2011أوت  3مؤرخة يف  43املنتمني لسلك مفتشي العمل، ج ر عدد 

 27، يتعلق بتسيري النفايات املشعة، ج ر عدد 2005أفريل  11املؤرخ يف  119-05املرسوم الرئاسي رقم -
 .2005لسنة 

 القرارات.3/5

، ج ، يتعلق بتنظيم اإلدارة املركزية لوزارة العمل والشؤون االجتماعية1967ماي  2قرار وزاري مشرتك مؤرخ يف  -
 .1967لسنة  44ر عدد 
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تعلق حبماية العمال من أخطار استنشاق غبار األميانت، ي، 2003أكتوبر  1القرار الوزاري املشرتك املؤرخ يف -
 .2004لسنة  7ج ر عدد 

مؤرخة  75، حيدد تنظيم مفتشية العمل للوالية ج، ر العدد 2005أوت  16القرار الوزاري املشرتك املؤرخ يف -
 .2005نوفمرب  20يف 

لسنة  75اجلهوية للعمل، ج ر عدد ، حيدد املفتشيات 2005أوت  16القرار الوزاري املشرتك املؤرخ يف -
2005. 

، حيدد عدد مكاتب مفتشية العمل و تنظيمهاو إختصاصها 2005أوت 16القرار الوزاري املشرتك املؤرخ يف -
 .2005لسنة  75اإلقليمي، ج ر عدد 

 المجالت القضائية.

 .1992اجمللة القضائيىة اجلزائرية، العدد األول، اجلزائر، -

 2000، العدد األول، اجلزائر، جلزائريةاجمللة القضائية ا-
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ص--------------------------------------------------الفهرس 

اآلية القرآنية

شكركلمة

هداءاإل

المختصراتقائمة 

01-------------------------------------------------لمقدمةا

11---------------------------------------نشأة وتنظيم تفتيش العملالباب األول: 

13------------------------------------: التطور التارخيي لتفتيش العملالفصل األول

13------------------التطور التارخيي لتفتيش العمل على مستوى الدويل و اإلقليميالمبحث األول: 

14------------------------التطور التارخيي لتفتيش العمل على املستوى الدويلالمطلب األول: 

15---------------------------------لالعوامل املؤثرة يف ظهور تفتيش العمالفرع األول:

16---------------------------------تفتيش العمل يف معايري العمل الدوليةالفرع الثاني: 

19-----------------------التطور التارخيي لتفتيش العمل على املستوى اإلقليميالمطلب الثاني: 

19------------------------العوامل املؤثرة يف ظهور تفتيش العمل يف الدول العربيةالفرع األول: 

19--------------------------------------حاجة الدول إىل أجهزة تفتيش العملأوال:

19----------------------------------------------استقالل الدول العربيةثانيا:

20---------------------------------تفتيش العمل يف معايري العمل العربيةالفرع الثاني: 

21--------------------------------نشأة وتطور تفتيش العمل يف اجلزائرالمبحث الثاني: 
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22---------------------تطور تفتيش العمل يف يف اجلزائر يف ظل اإلقتصاد املوجهالمطلب األول: 

22---------------------مرحلة اإلستقالل إىل غاية صدور القانون األساسي للعاملألول:الفرع ا

29--------------التوجيهي للمؤسسات العموميةالقانونورصدغايةإىل 1978ن سنةمالفرع الثاني: 

33-----------------------------تطور تفتيش العمل يف ظل إقتصاد السوقالمطلب الثاني: 

34-------بعالقات العملمرحلة ما بني القانون التوجيهي للمؤسسات و صدور القانون املتعلق الفرع األول: 

36--------------------املتعلق بعالقات العمل90/11صدور القانو رقم بعدمرحلة ماالفرع الثاني:

40--------------------------التنظيم القانوين و اإلداري ألجهزة تفتيش العملالثاني: الفصل

41-------------------------------التنظيم القانوين ألجهزة تفتيش العملالمبحث األول:

41-----------------------اإلقليمينطاق تفتيش العمل على املستوى الدويل و المطلب األول: 

42-------------------------------نطاق تفتيش العمل على املستوى الدويلالفرع األول: 

44--------) بشأن تفتيش العمل يف الصناعة و التجارة18إلستثناءات الواردة يف اإلتفاقية الدولية رقم(اأوال: 

46-------------------------81اإلستثناءات الواردة يف الربوتوكول امللحق باإلتفاقية رقم (ثانيا:

47----------------------نطاق تفتيش العمل على املستوى اإلقليمي(الدول العربيةالفرع الثاني: 

47-------------------------------العربيةمعايري العمل تفتيش العمل يف نطاقحتديدأوال: 

49---------------------------------موقف املشرع اجلزائري من نطاق تفتيش العملثانيا: 

50----------------------------العوامل املؤثرة يف تنظيم أجهزة تفتيش العملالمطلب الثاني: 

52--------------------------------------د املالية والبشرية للدولةر املواالفرع األول: 

53---------------------------------أحادية أو تعدد أجهزة تفتيش العملالفرع الثاني: 
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57------------------من أحادية أو تعدد أجهزة تفتيش العملموقف املشرع اجلزائريالفرع الثالث: 

60--------------------------التنظيم اإلداري ألجهزة تفتيش العمل يف اجلزائرالمبحث الثاني: 

62--------------------------------------------اهلياكل املركزيةالمطلب األول: 

64----------------------------مديرية العالقات املهنية و مراقبة ظروف العملالفرع األول: 

65-----------------------------------------املديرية الفرعية للعالقات املهنيةأوال:

65---------------------------------------ملراقبة ظروف العملاملديرية الفرعية ثانيا: 

66----------------------------------------املديرية الفرعية للتقييس و املناهجثالثا:

66----------------------------------------و التكوينمديرية اإلدارة الفرع الثاني: 

67------------------------------------------املديرية الفرعية إلدارة الوسائلأوال: 

67----------------------------------------املديرية الفرعية للتكوين و الوثائقثانيا:

68---------------------------------م اآليل و اإلحصائياتاملديرية الفرعية للإلعالثالثا:

69------------------------------------------اهلياكل غري املركزيةالمطلب الثاني: 

70----------------------------------------اجلهوية للعملاتاملفتشيالفرع األول: 

72----------------------------------------ات الوالئية للعملمفتشيالفرع الثاني: 

74-----------------------------------------مكاتب مفتشية العملالفرع الثالث: 

80-----------------------------------وظائف و سلطات تفتيش العملالباب الثاني: 

82-------------------------------األحكام املنظمة لوظائف تفتيش العملالفصل األول: 

82------------------------------تفتيش العملاألشخاص املكلفني مبهمةالمبحث األول: 
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84----------------------------الشروط الواجب توافرها لتعيني مفتش العملالمطلب األول: 

86--------------------------------------------املؤهالت العلميةالفرع األول: 

92----------------------------------تعيني املرأة يف جهاز تفتيش العملالفرع الثاني: 

97-----------------------------واجبات مفتش العمل و احلماية املقررة لهالمطلب الثاني: 

98-----------------------------------------واجبات مفتش العملالفرع األول: 

107------------------الضمانات القانونية املقررة ملمارسة مفتش العمل ملهامه( احلمايةالفرع الثاني: 

115-----------------------------------ممارسة مفتش العمل لوظائفهالمبحث الثاني: 

117-----------------------------------ملفتش العملالوظيفة الرقابيةالمطلب األول:

118-----------------------العملو ظروفشروطتنظيمىعلعمل رقابة مفتش الالفرع األول: 

121----------------------------رقابة مفتش العمل على تنظيم و قت العملالفرع الثاني: 

12--------------------------------رجو األرقابة مفتش العمل على نتظيمالفرع الثالث: 

136-----------------------------------ملفتش العملالوظيفة الوقائيةالمطلب الثاني: 

137-------------------------------------------النصح و اإلرشاداألول: الفرع

143---------------------------------------الوقاية من خماطر العملالفرع الثاني: 

165----------------------------------------سلطات مفتش العملالفصل الثاني: 

165-------------------------القيام بالزيارات التفتيشية و الفحص و التحريالمبحث األول: 

167-------------------------------------التفتيشيةالقيام بالزياراتالمطلب األول: 

168----------------------------------إىل أماكن العمليف الدخولاحلقالفرع األول: 
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173----------------------------------------توقيت زيارات التفتيشالفرع الثاني: 

176-------------------------------------سلطة الفحص و التحريالمطلب الثاني: 

178----------------------------------------------اإلستجوابالفرع األول: 

179-------------------------------------سلطة الرقابة على السجالتالفرع الثاني:

185-----------------------------------املستعملةفحص و مراقبة املواد الفرع الثالث: 

188------------------------------املخالفةضرحمو حترير ذارعتوجيه اإلالمبحث الثاني: 

189-----------------------------------------ذاراتعتوجيه اإلالمطلب األول: 

190---------------------------------------ذارعاألساس القانوين لإلالفرع األول: 

193--------------------------------------ذارعاألثار املرتتبة على اإلالفرع الثاني: 

194----------------------------------------املخالفةضرحمحترير المطلب الثاني: 

195-----------------------------------املخالفةضرحملاألساس القانوين الفرع األول: 

198--------------------------------املخالفةضرحمحترير اآلثار املرتتبة علىالفرع الثاني: 

204----------------------------الصعوبات املواجهة ألجهزة تفتيش العملالمبحث الثالث:

204------------------------الصعوبات املادية و البشرية املتعلقة بتفتيش العملالمطلب األول:

204-------------------------------------ة باملستلزماتاملشاكل املتعلقالفرع األول: 

205------------------------------------يئة التفتيشاملشاكل املتعلقة �الفرع الثاني:

206-------------------و األحكام املنظمة لتفتيش العملةبيئىاملتعلقة بالشاكلاملالمطلب الثاني: 

207-------------------------------------التفتيشع أجهزةتعاومنالعدم الفرع األول:
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207-------------------------------إضافيةالمأعمبمفتشي العملتكليف الفرع الثاني:

213-----------------------------------------------الخاتمة

217-------------------------------------------------المالحق

230----------------------------------------------جعاالمر قائمة

255--------------------------------------------------------الفهرس




