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مقدمـة



تت خطیرة اثناء حیاتهم المهنیة باإن المشاكل التي یواجهها العمال و أصحاب العمل

لما لها من انعكاسات على الحیاة االجتماعیة و االقتصادیة وهو ما ال یعتبر مؤشر ایجابي 

ألي دولة خاصة مع التطورات السریعة التي یشهدها عالمنا منذ عدة عصور، فكان یجب 

تواجد جهاز یراقب مجال العمل و یحاول الحد من الخالفات و التجاوزات و كان یجب 

.تنظیم عالقات العمل تدخل الدولة ل

ومع تزاید التقدم الصناعي و التكنولوجي نتج عنه ظهور عدة  تشریعات عمالیة 

فظهرت الحاجة إلى وضع حد او حتى التقلیص من المشاكل الحادة متناقضة ومختلفة االراء

.التي تقع بین االطراف وحمایة الطبقة الضعیفة من استغالل ارباب العمل عن طریق الرقابة

هذا ما ادى الى انشاء اجهزة اداریة تابعة للدولة سمیت بمفتشیات العمل الحقا تكلف و 

بالسهر على مراقبة تطبیق قانون العمل التي في غالب االحیان لیست سوى حبر على ورق 

. ال مفعول لها

، )19(فكانت أوربا مهد نشأة هیئة تفتیش العمل وكان ذلك في القرن التاسع عشر 

د التنظیم القانوني لعالقات العمل، وكانت بریطانیا أول دولة أقامت نظام الذي شهد میال

أول قانون للتفتیش منحت بمقتضاه سلطات واسعة 1833لتفتیش العمل، حیثأصدرت سنة 

، عقد 1890لعدد من المفتشین، ثم اخذت بهذا النظام كثیر من الدول األوروبیة وفي عام 

دولة أوروبیة یهدف إلى وضع مستویات دولیة ) 15(ر ببرلین مؤتمرا اشتركت فیه خمس عش

" للعمل، وكان من بین توصیاته أن یشرف على التشریعات العمالیة في كل دولة جهاز : 

یضم عددا كافیا من المختصین تعینهم الحكومة وتتوافر فیهم الخبرة بالنسبة للعمال وأصحاب 

.1"العمل

، كلیة ، رسالة شهادة الدكتوراه في العلوم القانونیةاب اقتصادیة في القانون الجزائريفتحي وردیة، ضوابط عقد العمل ألسب--1

.213، ص2013الحقوق، تیزي وزو، 



في ختام 1900ذي عقد في باریس عام لقدأسفر المؤتمر الدولي لحمایة العمال ال

تفتیش العمل یعد هیئة ضروریة نظرا للنتائج الجیدة التي توصلت إلیها : " أعماله على أن

و هذا ما دفع منظمة العمل الدولیة على إیالء تفتیش ." وكذلك للثقة التي یضعها العمال فیها

تفاقیات وتوصیات، ففي عام العمل جزء هام من نشاطاتها وبرامجها وأصدرت في شأنه عدة ا

:منه على أن427من المادة ) 09(، نصت معاهدة فرساي في البند التاسع 1919

بغیة تأمین تطبیق القواعد ... یجب على كل دولة أن تنشئ وحدة لتفتیش العمل" 

".القانونیة الخاصة بحمایة العمال

تي رسمت المبادئ وال20، اعتمد مؤتمر العمل الدولي التوصیة رقم 1923في عام 

بشأن تفتیش العمل في 81الهامة للتفتیش وشكلت أساسا بنیت علیه االتفاقیة الدولیة رقم 

، والتي تعتبر العمود الفقري لنظام 1947الصناعة والتجارة والتي أقرها المؤتمر في سنة 

1".تفتیش العمل في مختلف دول العالم

الدول العربیة، حیث صادقت علیها بتصدیق شبه جماعي من81حظیت االتفاقیة رقم 

2.د ماعدا الصومال-ع-جمیع الدول العربیة األعضاء في م

تعتبر مفتشیة العمل أقدم أجهزة العمل من الناحیة التاریخیة، فهي جهاز إداري وفني 

یهدف إلى مراقبة تنفیذ أحكام قانون العمل وخاصة ما یتعلق بظروف العمل وشروطه، كما 

مختصة أیضا بمتابعة تطبیق التشریعات العمالیة فیما یتصل بظروف العمل أن هذه اإلدارة 

واألمن الصناعي والتزامات أصحاب العمل نحو عمالهم، وتسند هذه المهمة إلى مفتشي 

3.العمل

.211مرجع ، صنفسفتحي وردیة،-1
.213فتحي وردیة، نفس المرجع، ص -2



كبیر من إن هذه األهمیة الدولیة واإلقلیمیة لهذه الجهة اإلداریة، تستقطب اهتماما

ي سارعت إلى االعتراف بدورها، والجزائر هي من الدول التي التشریعات الداخلیة للدول الت

سارعت إلى إنشاء نظام لتفتیش العمل، اعترافا منها بدورها األساسي في مجال الحفاظ على 

وبالتحدید في  ، وتم هذا في السنة األولى مباشرة، بعد استقاللها1استقرار عالقة العمل

من 1947المعتمدة سنة 81قیة الدولیة رقم ، حین صادقت على االتفا1962أكتوبر 19في

2.قبل المنظمة الدولیة للعمل

فكیف نظم المشرع الجزائري مفتشیة العمل؟ وما هي الصالحیات التي خولها لها؟

ولإلجابة على اإلشكالیة المطروحة، سنقوم بتحلیل مجموعة من النصوص القانونیة و 

و 1و تلك المتعلقة بمفتشیة العمل بصفة خاصةالتنظیمیة المتعلقة بقانون العمل بصفة عامة

بالتالي قسمنا موضوعنا إلى فصلین، خصصنا األول لماهیة مفتشیة العمل حیث سنتطرق 

فیه إلى المراحل األساسیة لتطور مفتشیة العمل في الجزائر منذ االستقالل إلى یومنا هذا 

لعضویةأما الفصل الثاني، وٕالى تنظیم مفتشیة العمل من الناحیة الهیكلیة والناحیة ا

فخصصناه الختصاصات مفتشیه العمل من اختصاصات رقابیة واختصاص شبه قضائي 

.واختصاصات إداریة

، 2008، سنة  28، مفتشیة العمل وأهمیتها في مجال عالقات العمل، مجلة العلوم اإلنسانیة، عدد منیةغریب -1

.178ص
.214فتحي وردیة، مرجع سابق، ص-2

في القانون العام، جامعة الماجستیرالعمل في الجزائر، التطور واآلفاق، مذكرة لنیل شهادة خنیش رابح، مفتشیة -3

.03،ص 2012- 2011الجزائر، كلیة الحقوق بن عكنون، 



الفصل االول

ماهیة مفتشیة العمل 



یقصد بتفتیش العمل بوجه عام القیام بالفحص الدقیق لجمیع شروط العمل السائدة في 

یة ومعرفة النقائص التي لم تتطرق إلیها أماكن العمل وهذا الكتشاف مخالفات األحكام القانون

األحكام القانونیة، وبالتالي اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتصحیحها وهذا عن طریق التوجیه 

واإلرشاد ومراقبة العمل جزء أساسي من نظام إدارة العمل وهو یمارس الوظیفة األساسیة 

.1اكن العمللتنفیذ قانون العمل واالمتثال له فهو یضمن االستقرار في أم

ان جهاز مفتشیة العمل هو جهاز حكومي یجذب اهتمام التشریعات الداخلیة للدول 

التي سارعت باالعتراف بدورها ومنها الجزائر التي أنشأت نظاما لتفتیش العمل كجزء أساسي 

.2في مجال الحفاظ على استقرار العامل في عمله

، تجعله سریع التطور، وفي حالة تغیر یتمیز تشریع العمل في الجزائر بدینامیكیة كبیرة

.3مستمر على المستوى السیاسي واالقتصادي واالجتماعي

عرف تفتیش العمل مسارا طویال مر خالله بعدة مراحل، تعكس تطورات تشریعات 

والجزائر تعرف عدة تطورات وتغیرات في مجال نشاطها التفتیشي، 1909العمل، فمنذ سنة 

جال مراقبة تشریع العمل والجزائر مثل بقیة الدول األخرى نوع من في تنظیمها وسیرها وفي م

الممارسة المحلیة لتفتیش العمل تعكس بذلك ظروفها وخصوصیاتها الوطنیة، من خالل رقابة 

تنظیم تشریع العمل المتعلق بظروف العمل وحمایة العامل من جهة، ومن جهة ثانیة 

مع سوق العمل الوطني والدولي، وهذا بفضل المساهمة في تطویر هذا التشریع بما یتماشى

تواجد هیاكل مركزیة وهیاكل ال مركزیة یترأسها مفتش عام للعمل التي یتولى السهر على 

هذا ما سنتطرق الیه في هذا الفصل من خالل ثالث مباحث . مراقبة تطبیق تشریع العمل

لجزائر من خالل  عدة یتناول االول المراحل االساسیة لنشأة وتطور مفتشیة العمل في ا

.05ص رابح، مرجع سابق،خنیش-1
297، الدورة GGP/297GP/ 3مكتب العمل الدولي، مجلس اإلدارة، لجنة العمالة والسیاسة االجتماعیة، الوثیقة -2

.2006جنیف، تشرین الثاني، نوفمبر 
.01ص ،نفس المرجعرابح، خنیش-3



مراحل تاریخیة مهمة، ونخصص المبحث الثاني لتنظیم مفتشیة العمل من خالل الهیاكل 

المركزیة والهیاكل ال مركزیة لها، أما المبحث الثالث فخصصناه للنظام القانوني لمفتش 

.العمل

المبحث األول

فتشیة العملالمراحل األساسیة لتطور م

لقد عرفت مفتشیة العمل في الجزائر، عدة تطورات وتحوالت لعبت دورا هاما في إرساء 

القواعد القانونیة لمفتشیة العمل، أنشأت مفتشیة العمل في الجزائر خالل الفترة االستعماریة 

الذي أنشأ هیئة مفتشي العمل الجزائریین،  1909جانفي 11وذلك بموجب قرار 1909سنة 

مفتشین على مستوى الوالیات، 06ذ بدأت مفتشیة العمل نشاطها بمفتش واحد رئیسي وا

تنظیما جدیدا بموجب 1948ومنذ ذلك التاریخ توالت التطورات والتغیرات، فعرفت في سنة 

المتضمن تنظیم المصالح الوالئیة للید العاملة ومفتشیة العمال، و 1948أفریل 20مرسوم 

.1المفتشون الجزائریون في الهیئة الفرنسیة لمفتشیة العملتم دمج 1957في عام 

للتعرف على المراحل التي تلت مرحلة االستعمار أي بعد استقالل الجزائر قسمنا المبحث 

، أما 1975األول إلى مطلبین، خصص األول لفترة ما بعد االستقالل مباشرة إلى غایة سنة 

.إلى یومنا هذا1975ما بین سنة المطلب الثاني فقد خصصناه للفترة الممتدة 



المطلب األول1

1975إلى سنة 1962سنة ما بینالمرحلة الممتدة 

امتدت هذه المرحلة من االستقالل الوطني إلى مطلع السبعینات، واتسمت هذه الفترة 

، ومع ذلك فقد صدرت 19622دیسمبر 31بامتداد تطبیق التشریع الفرنسي بموجب قانون 

تشریعیة، وبعض اإلتفاقیات القطاعیة التي تنظم عالقات العمل الفردیة بعض النصوص ال

والجماعیة وفقا للظروف السائدة آنذاك وهذا ما سنتطرق إلیه من خالل فرعین، سنخصص 

والفرع الثاني سنخصصه في 1967إلى سنة 1962الفرع األول المرحلة الممتدة من سنة 

.1975إلى سنة 1967المرحلة الممتدة ما بین 

الفرع األول

1967إلى سنة 1962المرحلة األولى من سنة 

الذي نص على العمل بالتشریع الفرنسي إلى حین 1962دیسمبر 31بموجب قانون 

العمل، (صدور قوانین جزائریة، كان مفتشو العمل آنذاك تابعین لهیئة وزاریة مشتركة بین

).الفالحة والمناجم

وقد "...جنب تجمید الحیاة االقتصادیة واالجتماعیة، الدولة بهذا القانون لتوبادرت

قطاعات (تمیزت هذه المرحلة بكون نشاط مفتشیة العمل كان یمارس من خالل عدة إدارات 

:وبالفعل قد وجدت مفتشیات عمل مختلفة للقطاعات التالیة) وزاریة

.الصناعة والتجارة تابعة لوزارة العمل-

.الزراعة تابعة لوزارة الفالحة-

.11ص ،مرجع سابق،خنیش رابح- 1

.الذي نص على العمل بالتشریع الفرنسي إلى حین صدور قوانین جزائریة1962دیسمبر 31قانون -2



تابعة لوزارة الدولة ) وكذا أرصفة الموانئ، ومتن البوارج البحریة(النقل البري والبحري -

.المكلفة بالنقل

1."المناجم والمحاجر تابعة للوزارة المكلفة بالصناعة-

الفرع الثاني

1975إلى سنة 1967المرحلة الثانیة من سنة 

1967لعمل كان سنة ان ظهور أول نص جزائري حول صالحیات هیئة مفتشیة ا

والتي تمارس تحت سلطة وزیر العمل والشؤون االجتماعیة لم یطبق هذا التنظیم اال بعد 

یتضمن النظام 1968ماي 30مؤرخ في 366-68المرسوم التنفیذي رقم : صدور نصین

مؤرخ في 367-68الخاص المطبق على مفتشي العمل والشؤون االجتماعیة، والمرسوم رقم 

یتعلق بالنظام الخاص المطبق على مراقبي العمل والشؤون االجتماعیة1968ماي 30

وتجدر اإلشارة أن صالحیات هذه الهیئة كانت محددة، إذ تتولى تفتیش المؤسسات التابعة 

لقطاعي الصناعة والتجارة، ومن هذا المنطلق یمكن القول أن تاریخ مفتشیة العمل مرتبط 

.2واالجتماعيیما المجال االقتصاديبتطور بلدنا في شتى المجاالت الس

.180غریب منیة، مرجع سابق، ص-1
.12ص ، مرجع سابق ، خنیش رابح-2



المطلب الثاني

یومنا هذاإلى 1975مرحلة ما بین ال

بدأت هذه المرحلة مع صدور التشریعات المتعلقة بالتسییر االشتراكي للمؤسسات لسنة 

فقد عرفت هذه المرحلة صدور نصوص . 1990وامتدت هذه الفترة إلى غایة سنة 1971

تصادي شأنه شأن المجال االجتماعي، الذي بدوره تمیز بصدور هامة في المجال االق

1975أفریل لسنة 29خاصة تلك الصادرة في مجموعة من النصوص القانونیة واألوامر

مدة العمل، الشروط العامة للعمل في القطاع الخاص، العدالة : والمتعلقة بمجاالت هامة هي

.في العمل، صالحیات مفتشیة العمل

الذي استمر 1978لمرحلة بصدور القانون األساسي العام للعامل سنة تمیزت هذه ا

.1990سریانه إلى غایة 

بدایة لصدور المنظومة التشریعیة التي جاءت نتیجة لإلصالحات 1990وتعتبر سنة 

وتشكلت هذه المنظومة 1982االقتصادیة، وتلتها التحوالت السیاسیة التي جاء بها دستور 

القانون المتعلق بالوقایة وتسویة الخالفات : صوص تشریعیة أهمهاالقانونیة من عدة ن

والقانون 2والقانون المتعلق بعالقات العمل1الجماعیة في العمل وممارسة حق اإلضراب

والقانون 4والقانون المتعلق بممارسة حق النقابي3المتعلق بتسویة النزاعات الفردیة للعمل

.5المتعلق بتفتیش العمل

.مرجع سابق،المتعلق بتسویة النزاعات الجماعیة و ممارسة حق االضراب،02-90القانون رقم -1
.مرجع سابق،المتعلق بتنظیم قانون العمل،11-90القانون رقم -2
.، المتعلق بتسویة نزاعات العمل الفردیة، مرجع سابق04-90القانون رقم -3

.یات ممارسة الحق النقابي،  مرجع سابق، یتعلق بكیف14- 90القانون رقم - 4

. ،  یتعلق بمفتشیة العمل، مرجع سابق03-90القانون رقم -5
.المتعلق بالتسییر االشتراكي للمؤسسات ،1971افریل 16المؤرخ في ،74-71القانون رقم –1

.181ص ،مرجع سابق،غریب منیة- 2



إلى 1975ا المطلب إلى ثالث فروع، یتناول الفرع األول المرحلة الممتدة ما بین وقسمنا هذ

أما 1990إلى سنة 1978، الفرع الثاني سنخصصه للمرحلة الممتدة ما بین 1978غایة 

.إلى حد اآلن1990الفرع الثالث سنخصصه مرحلة 

الفرع األول

1978إلى سنة 1975المرحلة األولى من سنة 

أفریل 16المؤرخ في 74-71لتشریع المتعلق بالتسییر االشتراكي للمؤسسات رقم ان ا
والذي عمل على تحدید مفهوم العامل " الذییعتبر فاتحة قوانین العمل في الجزائر، 11971

وتكریس مبدأ المساواة بین العمال في الحقوق وااللتزامات وتكریس مشاركة العمال في تسییر 

.2..."ةالمؤسسات االقتصادی

المتضمن صالحیات 1975أفریل سنة 29المؤرخ في 33-75كما سمح األمر رقم 

بممارسة جل االختصاصات في القطاع 3مفتشیة العمل والشؤون االجتماعیة لمفتشي العمل

االقتصادي بكل فروعه ومنه اعتبرت مفتشیة العمل والشؤون االجتماعیة الهیئة الوحیدة 

.4بیق األحكام والتشریعیة المتعلقة بشروط العمل وحمایة العمالالمكلفة بمراقبة تط

الفرع الثاني

1990إلى سنة 1978المرحلة الثانیة من سنة 

05بتاریخ 12-78صدور القانون رقم ) 1990-1978(أهم ما میز هذه المرحلة الثانیة 

ة، وتخضع لهذا وكذا نصوصه التطبیقی1المتضمن القانون األساسي العام للعامل1978أوت 

. القانون مختلف الفئات العمالیة على اختالف أصنافها ودرجاتها والمهن أو الوظائف

.مرجع سابق ،العملالمتعلق باختصاصات مفتشیة ،33-75القانون رقم - 1

.181ص ،نفس المرجع،غریب منیة- 2



وبفضل صدور هذا القانون قد أصبحت مهام مفتشیة العمل مضاعفة وواسعة وأصبحت 

التمهین، الوقایة وتسویة النزاعات الجماعیة، النشاطات : " تتعلق بمجاالت متعددة نذكر منها

االستثنائیة للمدة القانونیة للعمل، التحقیقات المسبقة بترقیة الشغل الترخیصاتالمتعلقة

2"إلخ..لطلبات تسریح العمال، التحقیقات الدوریة حول أسعار التجزئة

الفرع الثالث

إلى یومنا هذا1990المرحلة الثالثة من سنة 

لإلصالحات كنتیجة عرف عالم الشغل تغیرا جذریا، وذلك 1990من سنة اابتداء

.اقتصاد السوققصد استقالل1988االقتصادیة التي شرع فیها منذ 

بإدخال المزید من المرونة في العالقات 1990سمح صدور التشریعات االجتماعیة سنة "

االجتماعیة  والمهنیة وذلك من خالل إعطاء مكانة أوسع للقانون االتفاقي والسماح للشركاء 

ب هام من القانون االجتماعي الخاضع من قبل لتشریع العمل كما االجتماعیین بالتكفل بجان

تمیزت هذه المرحلة بإصدار منظومة من التشریعات الخاصة بالعمل لتتماشى مع تطورات 

.3"تشریع العمل

81المتعلق بمفتشیة العمل على اإلتفاقیة الدولیة رقم 03- 90وقد استند تطبیق قانون 

ول مفتشیة العمل في الصناعة والتجارة، وكذا اإلتفاقیة بجنیف ح1947الصادرة في سنة 

.حول مفتشیة العمل في الزراعة1969لسنة 129رقم 

.المتعلق بالقانون االساسي العام للعامل،1978اوت 05المؤرخ في ،12-78القانون رقم -1
.181ص ،مرجع سابق،غریب منیة-2
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المبحث الثاني

تنظیم مفتشیة العمل

زیة والتي تكون كلها یتم تنظیم مفتشیة العمل في إطار هیاكل مركزیة وهیاكل ال مرك

.تابعة للوزارة المكلفة بالعمل والتشغیل و الضمان االجتماعي

وألهمیة المفتشیة العامة ودورها نظمت بعدة قوانین، فجاء تنظیم المفتشیة العامة للعمل 

المتضمن 44-91،ثم تاله المرسوم التنفیذي رقم 209-90بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

.1طبق على مفتشي العملالقانون األساسي الم

فتعتبر مفتشیة العمل الهیئة اإلداریة الموضوعة تحت وصایة وزارة العمل والتشغیل 

06المؤرخ في 05-05والضمان االجتماعي، صدرت مهامها في المرسوم التنفیذي رقم 

والتي تتدخل من خاللها 2یتضمن تنظیم المفتشیة العامة للعمل ووظیفتها2005جانفي 

دولة لتطبیق النصوص القانونیة المنظمة لعالقات العمل ذلك ما سنتناوله في هذا المبحث ال

من خالل مطلبین یتعرض المطلب األول إلى الهیاكل المركزیة لمفتشیة العمل ونخصص 

.المطلب الثاني للهیاكل غیر الممركزة لمفتشیة العمل

المطلب األول

الهیاكل المركزیة لمفتشیة العمل

تشیة العمل التي یرأسها مفتش عام للعمل على المستوى المركزي مدیریتین تضم مف

مدیریة التنظیم والتكوین التي تتولى تسییر اإلمكانیات البشریة والمادیة كجهاز تفتیش :هما

.                                                                                                                            مرجع سابق،لعامة للعمل و سیرھا یتضمن تنظیم المفتشیة ا،209- 90المرسوم التنفیذي رقم -1
.بقمرجع سا،األساسي المطبق على مفتشي العملالمتضمن القانون،44- 91المرسوم التنفیذي رقم -
.مرجع سابقم مفتشیة العمل وسیرھا،تنظی، یتضمن 05-05مرسوم تنفیذي رقم -2



العمل، ومدیریة تقنیة للعالقات المهنیة تتولى اإلشراف على قیام المصالح الخارجیة وأعوان 

من المرسوم التنفیذي رقم 04هام المنوطة بهم، وذلك طبقا للنص المادة تفتیش العمل وبالم

:تضم الهیاكل المركزیة المفتشیة العامة للعمل ما یلي" ، فإنه 05-05

مدیریة العالقات المهنیة ومراقبة ظروف العمل،-

1"مدیریة اإلدارة والتكوین-

ریة اإلدارة والتكوین أما الفرع لذا قسمنا هذا المطلب إلى فرعین سنخصص األول لمدی

.الثاني سنخصصه لمدیریة العالقات المهنیة و مراقبة ظروف العمل

الفرع األول

مدیریة اإلدارة والتكوین

" أنه05-05من المرسوم التنفیذي رقم 10تنص المادة  تكلف مدیریة اإلدارة : 

:والتكوین بما یأتي

الضروریة لسیر مصالح المفتشیة العامة للعمل،تسیر الوسائل البشریة والمادیة والمالیة-

بنفقات التسییر والتجهیز وتصفیتها واألمر بصرفها وتسدیدها ومسك دفاتر القیام بااللتزام-

المحاسبة الخاصة بها طبقا للتشریع والتنظیم المعمول بهما،

ضمان تكوین المستخدمین وتحسین مستواهم وتحدید معارفهم من أجل االستجابة-

للمتطلبات الناجمة عن ممارسته المهام المخولة لمفتشیة العمل وتحسین نوعیة األداءات 

وترقیتها،

السهر على صیانة الممتلكات العقاریة والمنقولة للمفتشیة العامة للعمل ومسك جرد بشأنها،-

.مرجع سابق،05-05من المرسوم التنفیذي رقم 04المادة - 1



إعداد إستراتجیة لتطویر اإلعالم اآللي والتحكم في اإلحصائیات،-

1."قي لمناقشة العمل وتسییره وضمان توزیعه وتعمیمهإنشاء الرصید الوثائ-

من المرسوم التنفیذي نفسهفان مدیریة اإلدارة والتكوین تتكون من ثالث 11وحسب المادة 

:مدیریات فرعیة هي

المدیریة الفرعیة إلدارة الوسائل،-

المدیریة الفرعیة للتكوین والوثائق،-

2.ائیاتاآللي واإلحصلإلعالمالمدیریة الفرعیة-

كل من هذه 05-05من المرسوم التنفیذي رقم 14و13و12وحسب المادة 

:المدیریات لها مهام تتكفل بتنفیذها والسهر على تطبیقها

فنجد المدیریة الفرعیة إلدارة الوسائل تضطلع بمجموعة من المهام اذ انها تسهر على 

سائل البشریة والمالیة والمادیة، تحسین وضع هیاكل مفتشیة العمل وتقییم ما ینقصها من الو 

كذلك نجدها تضمن تسییر وسائل مصالح المفتشیة العامة للعمل، وتقوم بتنفیذ إجراءات 

تسییر الموارد البشریة للمصالح المركزیة وغیر الممركزة، ومتابعتها وتقییمها، وتقوم بإعداد 

بإعداد تقریرات میزانیة تقوم كذلك. الحسابات اإلداریة للمصالح المركزیة وغیر الممركزة

المصالح المركزیة وغیر الممركزة ووضع االعتمادات المخصصة والسهر على تنفیذ 

المیزانیة، كما تقوم بمسك الجرد وضمان صیانة الممتلكات العقاریة والمنقولة وحفظها وتسهر 

3.على تنفیذ برامج التجهیز طبقا للتنظیم المعمول به

.، مرجع سابق05-05تنفیذي رقم المرسوم المن10المادة -1
.مرجع سابق،05- 05من المرسوم التنفیذي رقم 11راجع المادة -2
.، نفس المرجع 05- 05سوم التنفیذي رقم من المر12راجع المادة -3
.نفس المرجع،13المادة -3



13وین والوثائق فهي مكلفة بمجموعة من المهام حسب المادة اما المدیریة الفرعیة للتك

، اذ تقوم بتصور مخططات التكوین السنویة والمتعددة 05-05من المرسوم التنفیذي رقم 

السنوات المخصصة لمستخدمي مفتشیة العمل وٕاعدادها وتنفیذها، وتقییم أعمال التكوین 

وتقترح كل التدابیر واألعمال الكفیلة المنجزة، كما توجه أعمال التكوین وتحسین الشغل،

بتدعیم وتحسین المؤهالت التقنیة للمستخدمین وتطویرها، كما تكون األرشیف والرصید 

الوثائقي لمفتشیة العمل وتسییرها وتساعد المصالح غیر الممركزة في هذه المهام بضمان 

المنشورات ذات الصلة جمع وتوزیع النصوص التشریعیة والتنظیمیة واالجتهاد القضائي وكذا 

بمهام مفتشیة العمل وتعمل على تطویر التعاون الدولي في مجال التكوین والوثائق 

.3المتخصصة

اما المدیریة الثالثة المتمثلة في المدیریة الفرعیة لإلعالم اآللي واإلحصائیات مكلفة 

تعد المخطط ف05-05من المرسوم التنفیذي رقم 14بمجموعة من المهام حسب المادة 

التوجیهي لالعالم االلي للمفتشیة العامة للعمل و تضمن انجازه كما تضع شبكة لجمع 

المعلومات و ضمان تسییرها و صیانتها وتسهر على تطویر التطبیقات المعلوماتیة الخاصة 

بالمفتشیة العامة للعمل، كما تحدد األدوات الرامیة إلى عصرنة نشاط مصالح مفتشیة العمل 

دها ووضعها حیز التنفیذ بالتنسیق مع الهیاكل المعنیة، تضمن المدیریة الفرعیة لإلعالم وٕاعدا

اآللي واإلحصائیات كذلك جمع كل المعلومات اإلحصائیة المرتبطة بنشاطات مفتشي العمل 

1.ومعالجتها وحوصلتها

.، مرجع سابق05- 05من المرسوم التنفیذي رقم 14راجع المادة -1
. من نفس المرجع05راجع المادة -2



الفرع الثاني

مدیریة العالقات المهنیة ومراقبة ظروف العمل

فإن مدیریة العالقات المهنیة 05-05من المرسوم التنفیذي رقم 205حسب المادة 

ومراقبة ظروف العمل مكلفة بمجموعة من المهام التي تسهر على تطبیقها، فنجدها تقوم 

بمتابعة الوضعیة االجتماعیة وتقیم وتعد التقاریر الدوریة بشأنها، وتسهر على تطبیق التشریع 

ل التدابیر الكفیلة بالمشاركة في الوقایة من النزاعات والتنظیم المعمول به، كما تبادر بك

الجماعیة في العمل وتنفذها، وتسهر على وضع اآللیات واألدوات الكفیلة بترقیة الحوار 

االجتماعي والتشاور بین مختلف الشركاء في أماكن العمل، وتسهر على تحیین بطاقیة 

ك بكل عمل یهدف إلى تحسین شروط واإلتفاقات الجماعیة للعمل، وتبادر كذلاالتفاقیات

العمل، السیما بإعداد وتنفیذ إستراتجیة للوقایة والمراقبة في مجال الوقایة الصحیة واألمن 

وطب العمل، كما نجدها تساهم في تنفیذ نشاطات التشاور بین مصالح مفتشیة العمل 

.ل المعمول بهاوالشركاء والهیئات المعنیة في مختلف مجاالت مراقبة تطبیق مقاییس العم

اما مدیریة العالقات المهنیة ومراقبة ظروف العمل تتكون من ثالث مدیریات فرعیة 

:وهي05-05من المرسوم التنفیذي رقم 06حسب المادة 

المدیریة الفرعیة للعالقات المهنیة، -

المدیریة الفرعیة لمراقبة ظروف العمل، -

1.المدیریة الفرعیة للتقییم والمناهج-

فإن المدیریة الفرعیة للعالقات 05-05من المرسوم التنفیذي رقم 07فحسب المادة 

المهنیة توكل لها مجموعة من المهام، فنجدها تقوم بمتابعة تطور الوضعیة االجتماعیة وتعد 

.، مرجع سابق05- 05من المرسوم التنفیذي رقم 06راجع المادة -1



التالخیص والتقاریر الدوریة بشأنها، وتقوم بتدعیم العالقات مع المحیط من خالل أعمال 

تصال القطاعي وما بین القطاعات وتقترح كل التدابیر الكفیلة بتحسین فعالیة التشاور واإل

كما تحدد نشاطات تهدف إلى تحسین . المصالح في مجال المساعدة واالستشارة واإلعالم

العالقات االجتماعیة والمهنیة في الوسط المهني وتعدها وتنفذها والسیما فیما یتعلق بوقایة 

لعمل وتسییرها وتقوم كذلك بإعداد بطاقیة اإلتفاقیات واالتفاقات النزاعات الجماعیة في ا

الجماعیة للعمل وتحیینها وٕانجاز الدراسات المرتبطة بها، كما تساهم في ترقیة الحوار 

1.االجتماعي بین الشركاء في إطار المهام المخولة لمفتشیة العمل

عیة لمراقبة ظروف العمل فهي أما المدیریة الفرعیة الثانیة المتمثلة في المدیریة الفر 

بمجموعة من المهام، فنجدها تسهر على مراقبة تطبیق 05-05من 08مكلفة حسب المادة 

التشریع والتنظیم المتعلقین بالعمل في مجال ظروف العمل، تعمل على تدعیم مقاییس العمل 

المناهج في مجال الوقایة الصحیة و االمن وطب العمل كما تقوم بتطویر كل االعمال و 

الرامیة الى تحسین ظروف العمل، وتساهم في إعداد برامج النشاطات وٕاجراءات الوقایة من 

األخطار واألمراض المهنیة بالتنسیق مع الهیاكل المركزیة المعنیة والهیئات المتخصصة، 

نجدها تضع آلیات تهدف إلى تزوید العمال والشركاء االجتماعیین بالمعلومات واإلرشادات 

2.لقة بحقوقهم وواجباتهم في مجال ظروف العملالمتع

من المرسوم 09أما فیما یخص المدیریة الفرعیة للتقییس والمناهج فهي حسب المادة 

تكلف بمهام مختلفة فنجدها تقوم بتحدید و تطویر االدوات و المناهج 05-05التنفیذي 

فتشیة العمل وتتابع معالجة والمقاییس واإلجراءات الرامیة إلى تحقیق فعالیة وعصرنة نشاط م

النزاعات الفردیة ودراسة الطعون اإلداریة التي یتقدم بها المستخدمون والعمال وكذا 

التنظیمات النقابیة، تساهم في تعزیز التقنیات والوسائل الرامیة إلى ترقیة مقاییس العمل 

ینها، وتعد حصیلة واعتمادها والقیام بكل دراسة أو بحث بشأنها، تنشا بطاقیة المؤسسات وتح

.نفس المرجع،07راجع المادة -1
.                                                   مرجع سابق ،05- 05من المرسوم التنفیذي رقم 08راجع المادة -2



محاضر مخالفات التشریع والتنظیم المتعلقین بالعمل بصفة دوریة التي یحررها مفتشو العمل، 

1.وتقیم النتائج المخصصة لها من الجهات القضائیة المختصة

المطلب الثاني

الهیاكل غیر الممركزة لمفتشیة العمل

مل الجهویة ومفتشیات وضعت ثالث قرارات وزاریة مشتركة تبین عدد مفتشیات الع

العمل الوالئیة ومكاتب مفتشیة العمل وكذا اختصاصها اإلقلیمي وكیفیة تنظیمها وهذه 

یتمثل 2005غشت 16الموافق لـ 1426رجب 11القرارات الوزاریة المشتركة مؤرخة في 

االول في القرار الوزاري المشترك الذي یحدد عدد المفتشیات الجهویة للعمل وتنظیمها 

ختصاصها اإلقلیمي، اما القرار الوزاري المشترك الثاني یحدد تنظیم مفتشیة العمل للوالیة ، وا

2.اما القرار الثالث فیحدد عدد مكاتب مفتشیة العمل وتنظیمها واختصاصها اإلقلیمي

فإن الهیاكل غیر الممركزة لمفتشیة 05-05من المرسوم التنفیذي رقم 18وحسب المادة 

،2مفتشیات جهویة للعمل–"....:العمل تتكون من

مفتشیات العمل للوالیة،-

3".مكاتب مفتشیة العمل-

.من نفس المرجع09راجع المادة-1
، یحدد عدد المفتشیات الجھویة للعمل 2005أوت 16الموافق1426رجب 11قرار وزاري مشترك مؤرخ في-2

.مرجع سابق،إلقلیميوتنظیمھا واختصاصھا ا
مرجع ،یحدد تنظیم مفتشیة العمل للوالیة،2005أوت 16الموافق 1426رجب 11قرار وزاري مشترك مؤرخ في-

.سابق
ل وتنظیمھا یحدد عدد مكاتب مفتشیة العم2005أوت 16الموافق1426رجب 11قرار وزاري مشترك مؤرخ في-

.مرجع سابق،واختصاصھا اإلقلیمي
.01ملحق رقم انظر ال-2
.مرجع سابق ،05- 05من المرسوم التنفیذي رقم 18المادة -3



قسمنا المطلب الثاني من بحثنا إلى ثالثة فروع سندرس في الفرع األول المفتشیات 

الجهویة للعمل وتنظیمها، أما في الفرع الثاني سنخصصه لمفتشیات العمل للوالیة وكذا 

.نخصصه لمكاتب مفتشیة العمل وتنظیمهاتنظیمها أما الفرع الثالث س

الفرع األول

الجهویة للعملةالمفتشی

والذي یحدد 2005أوت 16من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 02حسب المادة 

یحدد عدد المفتشیات الجهویة للعمل بثمانیة " :عدد المفتشیات الجهویة للعمل فانه

للعمل واختصاصها اإلقلیمي طبقا للملحق المرفق بهذا تحدد مقرات المفتشیات الجهویة ).08(

1."القرار

:منه  تنظم هذه المفتشیات  في ثالثة مصالح وهي03فحسب المادة 

مصلحة توجیه وتنسیق النشاطات،-"...

مصلحة التقییم والتلخیص،-

2."مصلحة المستخدمین والوسائل-

یق النشاطات تتكفل بمجموعة فنجد المصلحة األولى المتمثلة في مصلحة توجیه وتنس

من القرار الوزاري المشترك، فنجدها تشارك في إعداد برامج 04من المهام حسب المادة 

النشاط، تقوم بالسهر على احترام آلیات ومناهج ومقاییس وٕاجراءات تدخل مفتشي العمل 

عالجة من ومفتشیات العمل للوالیة، وتضمن متابعة العملیات المرتبطة بنتائج القضایا الم

المحاكم بالتنسیق مع مفتشیات العمل للوالیة، وتعد التقاریر بشأنها، وتقوم بتنفیذ نشاطات 

یحدد عدد المفتشیات الجھویة للعمل و تنظیمھا و ،2005غشت 16القرار الوزاري المشترك المؤرخ في من02المادة -3
.مرجع سابق ،اختصاصھا االقلیمي

.نفس المرجع ،ھویة للعمل و تنظیمھا و اختصاصھا االقلیميیحدد عدد المفتشیات الجالقرار الوزاري المشترك،-2



التكوین، وتحسین المستوى وتجدید معارف المستخدمین التابعیین للمفتشیة الجهویة للعمل، 

.كما تضمن تنسیق نشاطات مفتشیات العمل للوالیة

فتتولى مجموعة من المهام، حة التقییم والتلخیصاما المصلحة الثانیة المتمثلة في مصل

اذ تقوم بالتقییم الدوري لحصائل وتقاریر نشاطات مفتشیات العمل للوالیة وتحلیلها وٕاعداد 

تالخیص بشأنها، وتقوم بالسهر على تنفیذ تطبیقات اإلعالم اآللي وتضمن حسن سیر شبكة 

جتماعیة وتحللها، وتعلم اإلدارة المركزیة اإلعالم اآللي، كما تقوم بمتابعة تطور الوضعیة اال

1بذلك بانتظام كما تقدم كل اقتراح لتكییف تشریع وتنظیم العمل

أما فیما یخص المصلحة الثالثة المتمثلة في مصلحة المستخدمین والوسائل هي بدورها 

تتكفل بتنفیذ مجموعة من المهام، حیث نجدها تعمل على ضمان تسییر المستخدمین وتتابع 

لحركة نقل مستخدمي التفتیش والمراقبة على اإلدارة سارهم المهني، وتعرض كل اقتراحم

المركزیة، وتقوم بعملیات االلتزام بنفقات التسییر وتصفیتها والقیام بصرفها، وتتابع العملیات 

المنجزة في إطار برنامج التجهیز، كما تقوم بتقییم حاجات مفتشیاتالعمل الوالئیة من الوسائل 

2.بشریة والمادیة والمالیة والتقنیة وتسهر على االستعمال العقالني للوسائل المتوفرةال

الفرع الثاني

مفتشیة العمل للوالیة

1426رجب عام 11من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 02حسب المادة 

م في ، الذي یحدد تنظیم مفتشیة العمل للوالیة، فإنها تنظ2005غشت سنة 16الموافق لـ 

مصالح یتراوح عددها بین مصلحتین أو ثالث مصالح حسب األهمیة وخصوصیات كل 

القرار الوزاري المشترك یحدد عدد المفتشیات الجھویة للعمل و تنظیمھا و اختصاصھا ،05راجع المادة-1
.مرجع سابق،االقلیمي

،و اختصاصھا االقلیميالقرار الوزاري المشترك یحدد عدد المفتشیات الجھویة للعمل و تنظیمھا ،06راجع المادة -2
.نفس المرجع



تنظم مفتشیة العمل للوالیة في والیات : " من القرار نفسه على انه03وأضافت المادة . والیة

:الجزائر عنابة وقسنطینة ووهران وورقلة في ثالث مصالح وهي

مصلحة العالقات المهنیة والمراقبة،-

ة الوقایة من األخطار المهنیة،مصلح-

1".مصلحة التقییم والتلخیص-

اما المصلحة األولى المتعلقة بمصلحة العالقات المهنیة والمراقبة نجدها تتكلف بمجموعة من 

من القرار الوزاري المشترك، فنجدها تسهر على احترام تطبیق تشریع 04المهام حسب المادة 

ك، تضع بطاقیة وملفات الهیئات المستخدمة الخاضعة العمل وٕاعالم السلطة السلمیة بذل

لمراقبة مفتشیة العمل التابعة الختصاصها اإلقلیمي وتحیینها، تضمن التسجیل أو الموافقة 

حسب الحالة على اإلتفاقیات واإلتفاقات الجماعیة في العمل واألنظمة الداخلیة والقیام عند 

رامیة إلى ضمان مطابقتها مع األحكام التشریعیة الحاجة باإلجراءات القانونیة والتنظیمیة ال

والتنظیمیة المعمول بها، وتنظیم النزاعات الفردیة في العمل طبقا للتشریع المعمول به و 

تسهر على تنظیم نشاطات الوقایة والمصالحة في مجال النزاعات الجماعیة في العمل،وتعلم 

مستخدمین بتشریع وتنظیم العمل، وتمسك الهیئات المستخدمة والمنظمات النقابیة للعمال وال

كما تضمن متابعة الدعاوى التي تباشرها . سجالت األعمال التي یحررها مفتشو العمل

مفتشیة العمل على مستوى المحاكم والمرتبطة بتطبیق تشریع وتنظیم العمل، وتقوم بتنظیم 

هیئة الضمان وتنفیذ كل نشاط یرمي إلى مكافحة العمل المأجور غیر القانوني وتعلم

تقوم كذلك بمساعدة الشركاء .االجتماعي المختصة بالمخالفات التي تمت معاینتها

االجتماعیین في إعداد اإلتفاقیات واإلتفاقات الجماعیة في العمل، كما تسهر على احترام 

.، مرجع سابقیحدد تنظیم مفتشیة العمل للوالیةمن القرار الوزاري المشترك،03المادة و02راجع المادة -1



تشریع وتنظیم العمل في مجال تشغیل العمال األجانب و ایضا تقوم بوضع أدوات جمع 

1.تنسیق مع المؤسسات وٕاعداد حصائل دوریة بشأنهاالمعلومات بال

اما المصلحة الثانیة المتمثلة في مصلحة الوقایة من األخطار المهنیة تكلف بمجموعة 

من المهام، حیث نجدها تقوم بتنظیم نشاطات المراقبة في مجال الوقایة الصحیة واألمن 

تشي العمل في مجال الوقایة من وطب العمل وٕارسال التقاریر بشأنها، وتقوم بتنشیط عمل مف

األخطار المهنیة، وتقوم بمعالجة المعطیات الخاصة بالوقایة الصحیة واألمن وطب العمل 

وتحلیلها، وتقوم باستغالل تصریحات حوادث العمل واألمراض المهنیة الواردة من وكاالت 

د الضمان االجتماعي، وتعمل كذلك مع الهیئات المتخصصة ومصالح طب العمل قص

.1الوقایة من األخطار المهنیة

أما المصلحة الثالثة المتمثلة في مصلحة التقییم والتلخیص تقوم بمهام متنوعة فنجدها 

تقوم بتنشیط إنجاز التحقیقات والدراسات والتفتیشات  المعممة وٕارسال التقاریر الخاصة بها، 

ات مفتشي العمل كما تضمن جمع كل المعلومات اإلحصائیة التي لها صلة بمهام نشاط

ومعالجتها، وتقوم بتقییم إنجاز األعمال المسجلة في برنامج النشاط وٕاعداد الحصائل الدوریة، 

وتقوم أیضا بالمشاركة في تنظیم وسیر أعمال التكوین و تحسین المستوى و تجدید المعارف 

المتخصصة المنظمة لفائدة اعوان مفتشیة العمل و من مهامه تنظم وتسیر الوثائق القانونیة

ذات الصلة بتشریع وتنظیم العمل ومهام مفتشیة العمل، وتحضر التقریر الدوري لإلعالم 

الموجه للجماعات المحلیة المعنیة حول ظروف العمل السائدة في المؤسسات التابعة 

الختصاصها اإلقلیمي، كما تقوم بتنظیم عالقات مفتشیة العمل مع االدارات على مستوى 

من نفس القرار الوزاري المشترك، فان مفتشیة العمل للوالیة تنظم 07المادة و حسب.2الوالیة

في كل من  والیة تیزي وزو وسطیف والبلیدة وتیارت وشلف وسكیكدة ومستغانم وقالمة 

وسیدي بلعباس وباتنة وغلیزان وتبسة وبشار وتلمسان وبجایة وبومرداس وتیبازة والبویرة 

.مرجع سابق یحدد تنظیم مفتشیة العمل للوالیة،ر الوزاري المشتركمن القرا04راجع المادة -1



تیموشنت وأدرار وخنشلة وایلیزي والجلفة والنعامة وتیسمسیلت وسعیدة ومعسكر والمدیة وعین 

والمسیلة والبیض وتندوف والوادي وسوق أهراس وغردایة وتامنغست وجیجل واالغواط 

:وبسكرة والطارف ومیلة وبرج بوعریریج وأم البواقي وعین الدفلى في مصلحتین هما

مصلحة الوقایة والتنشیط والمراقبة -

1.یم والتلخیصمصلحة التقی-

من القرار نفسه تقوم وتسعى مصلحة الوقایة والتنشیط والمراقبة الى 08فحسب المادة 

المذكورة سابقا من القرار 05و04تطبیق مجموعة من المهام وهي منصوصة في المواد

یحدد تنظیم مفتشیة 2005غشت 16الموافق 1426رجب 11الوزاري المشترك المؤرخ في 

من القرار نفسه نجد ان مصلحة التقییم والتلخیص تقوم بالمهام 09أما المادة العمل للوالیة

2.من نفس القرار الوزاري المشترك06المنصوص علیها في المادة 

الفرع الثالث

مكاتب مفتشیة العمل

غشت سنة 16الموافق ل 1426رجب 11یهدف القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 

اتب مفتشیة العمل وتنظیمها واختصاصها االقلیمي الى بیان عدد الذي یحدد عدد مك2005

27من نفس القرار یبلغ عددها 02المكاتب المتواجدة عبر التراب الوطني فحسب المادة 

الجزائر، و وهران، و ورقلة، : مكتبا موزعة عبر التراب الوطني، والوالیات المعنیة هي

یة، والمسیلة، وأم البواقي، وعنابة، وسكیكدة، وایلیزي،واالغواط، وتامنغست، وسطیف، وبجا

3.وتلمسان، والبلیدة، وبومرداس، وعین الدفلى، وتبسة، والبویرة، وباتنة، وغلیزان

.مرجعنفس المن07راجع المادة -1
.مرجع،نفس ال09و08راجع المادة-2
.02أنظر الملحق رقم-3



من نفس القرار تبین أن مكتب مفتشیة العمل یسرها رئیس مكتب و 03أما المادة 

ن تحت سلطتها یكلف رئیس المكتب مفتشیة العمل بتنشیط اعمال مفتشي العمل الموضوعی

1.وتنسیقها ومتابعتها

یعد رئیس مكتب مفتشیة العمل التقاریر الدوریة "من نفس القرار 04وحسب المادة

"ویرسلها الى مفتشیة العمل للوالیة التابع لها

المبحث الثالث

نوني لمفتش العملاالنظام الق

و منح " مفتشي العمل"یمارس صالحیات مفتشیة العمل أعوان متخصصون، یدعون 

المشرع لمفتش العمل صالحیات شبه مطلقة للقیام بها، ویعتبر مفتش العمل موظف عمومي 

یتمتع بصالحیات السهر على تنفیذ أحكام التشریع والتنظیم ومراقبة مدى تطبیقها والسهر 

المتعلق 1990أبریل سنة 04المؤرخ في 11-90على حمایة العمال، فنجد القانون رقم 

المعدل والمتمم قد منح لكل مفتشي العمل أمر مراقبة تنفیذ قانون العمل بعالقات العمل 

والنصوص التنظیمیة له، وأعطت لهؤالء الموظفین صفة الضبطیة القضائیة و من بین 

2.صالحیاتهم اثبات المخالفات وٕاحالتها على الجهة القضائیة المتخصصة

لبیان مفهوم مفتش العمل، قسمنا هذا المبحث الى مطلبین، والمطلب األول خصصناه 

.والمطلب الثاني خصصناه لتصنیف مفتشي العمل ومهامهم

،یحدد عدد مكاتب مفتشیة العمل و تنظیمھا و اختصاصھا االقلیمي من القرار الوزاري المشترك،03راجع المادة -1
.نفس المرجع

.، مرجع سابق11-90رقم من القانون138و 134راجع المادتین -2



المطلب األول

مفهوم مفتشي العمل

لنفصل اكثر في هذا الموضوع قسمنا هذا المطلب الى فرعین خصصنا الفرع األول 

.للتعریف بمفتش العمل و الفرع الثاني لتوضیح  حقوق وواجبات مفتشي العمل

ولالفرع األ 

العملتعریف مفتش

من المرسوم التنفیذي 07یعتبر القانون مفتشي العمل أعوان محلفون فعلى ضوء المادة 

الذي یتضمن القانون 1990فبرایر 16الموافق 1411المؤرخ في أول شعبان 44-19رقم 

األساسي الخاص المطبق على مفتشي العمل ، فان مفتشي العمل یؤدون أمام محكمة 

أقسم باهللا العظیم أن أقوم بوظیفتي بأمانة وصدق وأن أحافظ "الداریة الیمین االتیة اقامتهم ا

، وحسب الفقرة 1"على السر المهني، وأراعي في كل األحوال الواجبات المفروضة علي

من نفس المرسوم فان هذا القسم ال یجوز ما لم یحدث انقطاع نهائي 07الثانیة من المادة 

كن المواقع المعین فیها من جدید أو المراتب والمناصب المشغولة على للوظیفة وذلك مهما ت

التعاقب 

األمر الذي یسمح لهم بالقیام ببعض المهام الخاصة بقانون العمل من جهة وهو

14/1والتمتع بصفة موظف له مهام الضبطیة القضائیة من جهة أخرى، حیث تنص المادة 

یالحظ مفتشو العمل ویسجلون ":ة العمل على أنهالمتعلق بمفتشی03-90من القانون رقم 

155-66من األمر رقم 27مخالفات التشریع الذین یتولون السهر على تطبیقه وفق للمادة 

اص المطبق على مفتشي العمل، مرجع یتضمن القانون األساسي الخ44- 91رقم م التنفیذي من المرسو07المادة-1
.سابق



منه تنص 27و المادة 1"والمتضمن قانون االجراءات الجزائیة 1966یونیو 08المؤرخ في 

مومیة بعض سلطات الضبط یباشر الموظفون وأعوان اإلدارات والمصالح الع" على ان

القضائي التي تناط بهم بموجب قوانین خاصة وفق األوضاع وفي الحدود المبینة بتلك 

2"القوانین

فمن خالل النص یتبین ان مفتشي العمل یتمتعون ببعض السلطات ومهام الضبط 

الم القضائي األمر الذي یجعل المحاضر التي یعدونها تتمتع بالقوة اإللزامیة وبالحجیة، م

).03-90من القانون رقم 04فقرة 04المادة (یطعن فیها اي شخص باالعتراض 

الفرع الثاني

العملحقوق وواجبات مفتش

یجب على مفتش العمل االلتزام بالعدید من االلتزامات التي یفرضها علیه القانون، كما 

44- 91فیذي من المرسوم التن03یتمتع بمجموعة من الحقوق المخولة له فحسب المادة 

الذي یتضمن القانون 1991فبرایر سنة 16الموافق لـ 1411شعبان 01مؤرخ في 

األساسي الخاص المطبق على مفتشي العمل، فانه یخضع مفتش العمل للحقوق والواجبات 

- 85والمرسوم رقم 1990فبرایر 6المؤرخ في 03-90المنصوص علیها في القانون رقم 

والمتضمن القانون األساسي النموذجي لعمال المؤسسات 1985مارس 23المؤرخ في 59

كما یخضعون زیادة على ذلك للنظام الداخلي التابع لإلدارة المكلفة .واإلدارات العمومیة

3.بمفتشیة العمل أو اإلدارة التي تستخدمهم

.مرجع سابق،المتعلق بمفتشیة العمل03- 90من القانون رقم 14/1المادة -1
.، مرجع سابق، المتضمن قانون االجراءات الجزائیة155- 66من االمر رقم 27المادة -2
.، مرجع سابق44- 91المرسوم التنفیذي رقم-3

.مرجع سابق،03-90القانون رقم -



یحرر مفتشو العمل تعهدا " فان 44-91من المرسوم التنفیذي رقم 04فحسب المادة 

یشهدون فیه أنهم ال یملكون أیة منفعة مباشرة أو غیر مباشرة في أیة مقاولة، أو بشرفهم، 

.مؤسسة تابعة لمجال اختصاص الهیكل الذي یمارسون فیه عملهم

ویتعین علیهم زیادة على ذلك ان یصرحوا إلدارتهم بالمقاوالت أو المؤسسات التابعة 

أسالفهم أو أخالفهم أو أزواجهم أو اإلقلیمي والتي یسیرها أو یدیرها لمجال اختصاصهم

."أقاربهم من الدرجة األولى

05مفتش العمل تلك الواردة في المادة نجد كذلك من الواجبات التي تقع على عاتق

من نفس المرسوم أنه یمنع منعا باتا على مفتش العمل قبول هدایا نقدیة أو عینیة التي تقدم 

أو أن یقبلوا أیة منفعة أو مصلحة أخرى من أي لهم بصورة مباشرة أو بصورة غیر مباشرة

1.شخص سواء كان طبیعي أو معنوي له عالقة بالمصلحة

نجد كذلك من واجبات مفتشو 44-91من المرسوم التنفیذي رقم 06وحسب المادة 

العمل أن ال یكونوا مؤهلین للنظر في الشؤون التي یكون طرفا فیها سواء أزواجهم أو 

.هم أو أقاربهم من الدرجة األولىأسالفهم أو أخالف

من واجبات مفتشو العمل ایضا عدم إفشاء السر المهني، ویتعرض كل عون منهم یفشي سرا 

مهنیا، أو یحاول إفشاءه للعقوبات المنصوص علیها في التشریع المعمول به وهذا منصوص 

.2من نفس المرسوم08علیه في المادة 

ستهم الختصاصاتهم االحترام الدقیق للتشریع والتنظیم كما یلتزم مفتشو العمل اثناء ممار 

.344-91من نفس المرسوم التنفیذي رقم 09المعمول به حسب المادة 

.، مرجع سابق44-91من المرسوم التنفیذي رقم 05و المادة 04راجع المادة -1
.من نفس المرسوم08المادة -2
.مرجع، نفس ال09راجع المادة -3



فانهم یبادرون باحترام القواعد 44-91من المرسوم التنفیذي رقم 12وطبقا للمادة 

التشریعیة والتنظیمیة والبرامج المقررة بالزیارات والتحقیقات للتأكد بانتظام من تطبیق األحكام

.في دائرتهم اإلقلیمیة

هذا فیما یخص الواجبات التي یلتزم مفتشو العمل بتنفیذها، أما بالنسبة للحقوق التي 

یزود مفتشو " على أنه 44-91من المرسوم التنفیذي رقم 10یتمتعون بها فنجد المادة 

تشیة العمل تؤهلهم لممارسة العمل ببطاقة هویة مهنیة تسلمهم إیاها السلطة المكلفة بمف

1"الصالحیات التي تخولهم إیاها التشریع والتنظیم المعمول بهما

من المرسوم نفسه أن مفتش العمل یمكن أن یتم استدعائهم 11كذلك نجد حسب المادة 

استثناءا للعمل خارج دائرتهم االقلیمیة، كما یستفید مفتش العمل من سكن لمنفعة الخدمة وفقا 

.2)44-91من المرسوم التنفیذي رقم 13المادة (المعمول به في هذا المجال للتنظیم 

فان مفتش العمل یكون محمي أثناء 21في مادته 03-90أما فیما یخص القانون رقم 

ممارسته لوظائفه من قبل ادارته من التهدیدات واالهانات والشتائم والقذف واالعتداءات مهما 

فحسب الفقرة الثانیة من هذه المادة . الضرر الناتج عن ذلكیكن نوعها، وتضمن له تعویض 

ففي حالة تعرض مفتشي العمل لتهدیدات أو اعتداءات ) 03-90من القانون رقم 21المادة (

تحل االدارة محله السترجاع حقوقه في استرداد المبالغ المدفوعة بعنوان تعویض الضرر 

اذا تعرض مفتشي العمل لمتابعة من "أنه 3من نفس القانون22كما تضیف المادة . المذكور

الغیر سبب خطأ من الخدمة، ویجب على االدارة ان تحمیه من االعتداءات المدنیة الموجهة 

."الیه، مالم یكن هناك خطأ شخصي یمكن فصله عن ممارسة وظائفه

.مرجع سابق،44- 91من المرسوم التنفیذي رقم 10و 12ادة راجع الم-1
.نفس المرجع،13و 11ة الماد-2
.مرجع سابق،03-90القانون رقم ،22و 21المادة -3



المطلب الثاني

تصنیف مفتشي العمل ومهامهم

وكذا المرسوم 2005ینایر 06مؤرخ في ال05-05من خالل المرسوم التنفیذي رقم 

المؤرخ 06-05والمرسوم التنفیذي رقم 1991فبرایر 16المؤرخ في 44-91التنفیذي رقم 

الذي یحدد شروط االلتحاق بالمناصب العلیا للمصالح الممركزة 2005ینایر سنة 06في 

العمل و خول لكل یتضح لنا ان المشرع قد صنف مفتشي 1للمفتشیة العامة للعمل وتصنیفها

.صنف منهم مهام خاصة به

قسمنا المطلب الثاني الى فرعین، خصصنا األول الى بیان تصنیف مفتشي العمل، أما 

1.الفرع الثاني خصصناه لمهام مفتشي العمل التي حولها لهم المشرع

الفرع األول

تصنیف مفتشي العمل

1411خ في شعبان المؤر 44-91من المرسوم التنفیذي رقم 23وحسب المادة 

یتضمن القانون األساسي الخاص المطبق على مفتشي العمل 1991فبرایر 16الموافق لـ 

:یضم سلك مفتشي العمل أربع مراتب":فانه

.رتبة مفتشي العمل-

.رتبة مفتشي العمل الرئیسیین-

1".رتبة مفتشي العمل القسمیین-رتبة مفتشي العمل المركزیین-

1 الذي یحدد شروط االلتحاق بالمناصب 2005ینایر سنة 06الموافق 1425ذي القعدة 25المؤرخ06-05المرسوم التنفیذي رقم-1

.2005ینایر09الموافق 1425ذي القعدة 28في الصادرة04ر عدد .العلیا للمصالح الممركزة للمفتشیة العامة للعمل وتصنیفها، ج

2 -



فان كل فئة من المفتشین تعین بطریقة خاصة 05-05رقم حسب المرسوم التنفیذي 

فان المفتش العام للعمل 05-05من المرسوم التنفیذي رقم 27حیث حسب المادة 

والمدیرون ونواب المدیرین وكذا رؤساء  الدراسات المنتمون للهیاكل المركزیة للمفتشیة العامة 

.ا تنته مهامهم بنفس الشكلللعمل یعینون بمرسوم طبقا للتنظیم المعمول به، كم

من 28كذلك نجد المفتشون الجهویین للعمل ومفتشون العمل للوالیة فحسب المادة 

نفس المرسوم یعینون بقرار من الوزیر المكلف بالعمل وهذا بناء على اقتراح من المفتش 

لعام یعین المفتش ا": كذلك29العام للعمل، وتنته مهامه بنفس الشكل، اذ حسب المادة 

للعمل بتفویض من الوزیر المكلف بالعمل، المفتشین الجهویین المساعدین للعمل ورؤساء 

المصالح على المستوى الجهوي، ورؤساء المصالح ورؤساء المكاتب على المستوى الوالئي 

21". وتنهى مهامهم باألشكال نفسها

من مناصب تعد مناصب علیا كل05-05من المرسوم التنفیذي رقم30وحسب المادة 

المفتش الجهوي للعمل، والمفتش الجهوي للمساعد العمل، ورئیس المصلحة على المستوى 

الجهوي ومفتش العمل للوالیة ورئیس المصلحة، ورئیس مكتب مفتشیة العمل على المستوى 

.الوالئي

من نفس المرسوم یدفع 31أما فیما یخص مرتب المفتش الجهوي للعمل فحسب المادة 

لى الوظیفیة العلیا لمدیري باإلدارة المركزیة، كذلك مرتب مفتش العمل للوالیة حسب استنادا إ

یدفع استنادا إلى الوظیفة العلیا لمدیر المصالح 05-05منالمرسوم التنفیذي رقم 32المادة 

2.غیر الممركز للدولة على مستوى الوالیة

.مرجع سابق،44-91من المرسوم التنفیذي رقم 23المادة -1
.، مرجع سابق05- 05تنفیذي رقم المرسوم من ال29الى 27انظر المواد من -2
.نفس المرجعمن32الى30من راجع المواد -2



ان المفتش العام ، ف05-05من المرسوم التنفیذي رقم 16و 15وحسب المادتین 

للعمل یساعده رئیسا دراسات یكلفان بمهام التحلیل والتلخیص وبمهام مؤقتة تقتضیها ضرورة 

المصلحة، كما نجد نواب المدیرین یساعدهم رؤساء المكاتب وعند الحاجة مكلفون بالدراسات 

كل مناصب في 04وال یمكن أن یفوق عدد مناصب رؤساء المكاتب أو المكلفین بالدراسات 

وفي 2005ینایر 06المؤرخ في 06-05وحسب المرسوم التنفیذي رقم 1.مدیریة فرعیة

منه یبین كیفیة تعیین المفتشین على ) 07(إلى المادة السابعة) 02(مواده من المادة الثانیة

.المستویات المختلفة

:یعین المفتشون الجهویین للعمل من بین" منه 02وحسب المادة 

.للعمل الذین لهم أقدمیة ثالث سنوات على األفل في الرتبةمفتشي األقسام -1

سنوات 4المفتشون المركزین للعمل والمتصرفین اإلداریین الرئیسیین الذین لهم أقدمیة -2

3".على األقل في الرتبة

من المرسوم التنفیذي رقم03أما فیما یخص تعیین مفتشي العمل للوالیة فحسب المادة 

: بینیعینون من 05-06

.مفتشي األقسام للعمل الذین لهم أقدمیة سنتین على األقل في الرتبة-

سنوات على األقل 03المفتشون المركزین للعمل والمتصرفین الرئیسیین الذین لهم أقدمیة -

.من الرتبة

سنوات على األقل 05المفتشون الرئیسین للعمل والمتصرفین اإلداریین الذین لهم أقدمیة -

.ةفي الرتب

.مرجع سابق05-05م من المرسوم التنفیذي رق،16و 15المادة -2
. مرجع سابق 06- 05المرسوم التنفیذي رقم .من02المادة -3



من نفس المرسوم 04كذلك یعیین المفتشون الجهویین المساعدون للعمل حسب المادة 

:التنفیذي من بین

.مفتشي األقسام للعمل الذین لهم أقدمیة سنتین على األقل في الرتبة-

سنوات على األقل 03المفتشون المركزین للعمل والمتصرفین الرئیسیین الذین لهم أقدمیة -

.1من الرتبة

من المرسوم التنفیذي رقم 05یعینرؤساء المصالح على المستوى الجهوي حسب المادة و 

:من بین05-06

.مفتشي األقسام للعمل المثبتین-

سنوات على األقل 03المفتشون المركزین للعمل والمتصرفین الرئیسیین الذین لهم أقدمیة -

.من الرتبة

سنوات على األقل 05ریین الذین لهم أقدمیة المفتشون الرئیسین للعمل والمتصرفین اإلدا-

2.في الرتبة

من المرسوم 06كذلك نجد رؤساء المصالح على المستوى الوالئي یعینون حسب المادة 

:من بین06-05التنفیذي رقم 

.المفتشون المركزین للعمل المثبتین-

.الرتبةسنوات على األقل في05المفتشین الرئیسیین للعمل للذین لهم أقدمیة -

.سنوات على األقل في الرتبة05مفتشي العمل الذین لهم أقدمیة -

.، مرجع سابق06-05من المرسوم التنفیذي رقم 04و 03راجع المواد-1
.نفس المرجع06و05راجع المواد-2
.مرجع سابق06- 05من المرسوم التنفیذي رقم 10الى 07انظر المواد من -2



فتحدد طریقة تعیین رؤساء مكاتب مفتشیة 06-05من المرسوم التنفیذي رقم 07أما المادة 

:العمل على المستوى الوالئي من بین

.سنوات على األقل في الرتبة03المفتشین الرئیسیین الذین لهم أقدمیة -

.سنوات على األقل في الرتبة5فتشو العمل الذین لهم أقدمیة م-

من نفس المرسوم التنفیذي تحدد كیفیة تصنیف المناصب العلیا المذكورة في 08ونجد المادة 

.06-05من المرسوم التنفیذي رقم 07إلى 04المواد من 

العالیان یخضع كال من المنصبان06-05من المرسوم التنفیذي رقم 09وحسب المادة 

المؤرخ 05-05للمفتش الجهوي للعمل ومفتش العمل للوالیة ألحكام المرسوم التنفیذي رقم 

.2005ینایر 6في 

كما یستفید الموظفون المعینون في المناصب العلیا من زیادات في األجر الرئیسي من 

.2من القانون نفسه10عالوات وتعویضات حسب المادة 

یعتبر سلك مراقبي العمل " 44-91المرسوم التنفیذي رقم منه فان 32وحسب المادة 

المؤرخ في 365-68والشؤون االجتماعیة سلكا في طریق االنقراض ویبقى خاضعا للمرسوم 

21"1968مایو سنة 30

من نفس المرسوم تبین لنا من هم الفئات المدمجة في رتبة مفتش 33ونجد كذلك المادة 

:العمل فنجد

.لشؤون االجتماعیة المرسمون والمتمرنونمفتشو العمل وا-

.مرجع سابق 44-91من المرسوم التنفیذي رقم 32المادة -1



تقنیو العمل االجتماعیین المرسمون والمتمرنون بناء على طلبهم، وفي حدود المناصب -

.المطلوب شغلها، وهذا بعد موافقة اإلدارة والتي تشغلهم والسلطة المكلفة بمفتشیة العمل

لتي تدمج في رتبة فان الفئة ا44-91من المرسوم التنفیذي رقم 34وحسب المادة 

مفتش للعمل رئیسي هم مفتشو العمل الرئیسیون المرسمون والمتمرنون، ونجد كذلك حسب 

من نفس المرسوم التنفیذي أنه في أول األمر تؤسس مرتبة مفتش العمل المركزي، 35المادة 

فة سنوات من الخدمة بهذه الص7وهذا بإدماج مفتشي العمل الرئیسیین الذین یثبتون أقدمیة 

سنتین على األقل وسجلوا في قائمة التأهیل، ) 02(وقد شغلوا وظائف أو مناصب علیا مدة 

وذلك في حدود المناصب المطلوب شغلها كما یمكن كذلك أن یدمج مفتشي العمل الرئیسیین 

الذین استفادوا من تكوین عالي في الدراسات العلیا لمدة سنة على األقل وأن یكونوا مسجلین 

1.التأهیلفي قائمة 

وكذلك تؤسس في البدایة رتبة مفتش العمل القسمي، وهذا بإدماج األعوان الذین تتوفر 

والتي هي 44-91من المرسوم التنفیذي رقم 31فیهم الشروط المنصوص علیها في المادة 

بناء على قائمة تأهیل بعد استشارة لجنة المستخدمین، أن یكونوا من بین مفتشي العمل 

سنوات من الخدمة بهذه الصفة وأن یكونوا قد شغلوا 5لذین یثبتون أقدمیة المركزیین ا

سنوات أو قاموا بمهام في میدان الدراسات والتنشیط والتأطیر في 3مناصب علیا مدة 

1.مصالح مفتشیة العمل

الفرع الثاني

م مفتشي العملمها

حدد لكل فئة من 1991فبرایر 16المؤرخ في 44-91حسب المرسوم التنفیذي رقم 

المفتشین مجموعة من المهام التي یجب ان یسهروا على تنفیذها و تطبیقها فنجد ان مفتشي 



یكلف مفتشو " :حیث24العمل مكلفون بمجموعة من المهام المنصوص علیها في المادة 

:ا یليالعمل طبقا للقانون و التنظیم المعمول بهما على الخصوص بم

بمراقبة تطبیق التشریع و التنظیم و اتفاقیات العمل وعقوده الجماعیة وفقا القیام-

لطرق التدخل التي تحددها السلطة السلمیة و مقاییسها و اجراءاتها،

تحریر اي قرار یترتب على نشاطهم و اخطار السلطات القضائیة المختصة ان -

اقتضى الحال ذلك،

لعمل على تشریع العمل والتنظیم الخاص به ،اطالع العمال وارباب ا-

افادة العمال وارباب العمل بالبیانات واالرشادات حول حقوقهم وواجباتهم و بشان -

اكثر الوسائل مالئمة لتطبیق االحكام القانونیة و االتفاقیة و القرارات التحكیمیة،

ها الجماعیة،مساعدة العمال وارباب العمل في اعداد اتفاقیات المؤسسة و عقود-

دراسة مدى مطابقة االتفاقیات و العقود الجماعیة و التنظیمات الداخلیة والتحقق -

منها واتخاذ اي اجراء لجعلها مالئمة،

القیام بالمصالحة في النزاعات الجماعیة للعمل و المشاركة فیها ومساعدة الوسطاء -

في اداء مهمتهم،

ل و برمجة اجتماعات مكتب المصالحة،معالجة عرائض النزاعات الفردیة في العم-

اخبار السلطات المحلیة بظروف العمل في المؤسسات التابعة الختصاصهم،-

".تقدیم تقاریر عما تم القیام به من وعن نتائج تدخالتهم-

لة للفئة الثانیة من المهام المخو 44-91من المرسوم التنفیذي رقم25المادة وتحدد 

رئیسیون وهذا إضافة إلى األعمال والمهام المسندة إلى المفتشون الالمفتشین اي

بتقییم مدى تطبیق التشریع والتنظیم :على الخصوصمفتشي العمل فنجده یقوم

الخاصین بالعمل كذلك یقوم بأعمال نشر تشریع العمل وتنظیماته وتنشیطها، كما 



انون یقوم بأعمال تشجیع الحوار الجماعي والمفاوضات الجماعیة وسیطرة الق

.1اإلتفاقي، نجده یساهم في تنشیط أعمال أعوان الرقابة ویوجهها

ویكلف المفتشون المركزیون إضافة إلى المهام المسندة للمفتشین الرئیسیین بمجموعة 

"... 44-91من المرسوم التنفیذي رقم 26من المهام المنصوص علیها في المادة 

الءمة تشریع العمل والتنظیم الخاص به،اقتراح كل التدابیر التي ترمي إلى تحقیق م-

المشاركة في تحدید اكثر السبل والوسائل تالؤما لتطبیق تشریع العمل،-

مساعدة العمال وأرباب العمل في صیاغة اإلتفاقیات والعقود الجماعیة من الدرجة -

العلیا بمفهوم التشریع المعمول به، 

عیة وعقودها، إجراء دراسات تتصل باتفاقیات العمل الجما-

المساهمة في تنفیذ عملیات تكوین مفتشي العمل لتحسین مستواهم وتجدد -

2".تأهیلهم

أما فیما یخص المهام الموكلة لمفتشي العمل القسمیین فإضافة إلى المهام الموكلة 

من 27لمفتشي العمل المركزیین فنجدهم یقومون بمهام متعددة منصوصة علیها في المادة 

حیث أنهم یقومون بإجراء دراسات حول عالقات العمل 44-91رسوم التنفیذي رقم الم

والمسائل ذات الصلة بمهام مفتشیة العمل ونشاطها، ویقومون بالمشاركة في تصور دورات 

تدخل مفتشي العمل وطرقه ومقاییسه وٕاجراءاته، كما یساهمون في تصور إجراءات وكیفیات 

الخاص به، كما یشاركون في تحدید البرامج واألعمال المتعلقة تعمیم تشریع العمل والتنظیم 

بتكوین مفتشي العمل وتحسین مستواهم وتجدد مؤهالتهم، كما نجدهم یساهمون أیضا في 

.، مرجع سابق44-91من المرسوم التنفیذي 25و24راجع المادة-1
.، مرجع سابق44-91من المرسوم التنفیذي رقم ،26المادة -2



تقییم األعمال التي تقوم بها مصالح مفتشیة العمل وفي اقتراح كل التدابیر التي من شأنها أن 

1.تحسن من فعالیتها

.مرجعمن نفس ال27راجع المادة -1



الفصل الثاني      

اختصاصات مفتشیة العمل



تفتیش العمل دور رئیسي في تعزیز العمل الالئق وتنفیذ معاییر العمل في مكان یقصد ب

العمل، والبد أن تعالج الطلبات الكثیرة التي تقدم للمفتشین في حینها بالطریقة المالئمة عالجا 

.فعاال وكفؤا ونزیها

ات، بتعزیز نهج تكاملي لتفتیش قامت منظمة العمل الدولیة على مدار عدة من السنو 

العمل كوسیلة لزیادة معاییر التفتیش على الصعید الوطني من خالل منح جهاز تفتیش 

1.العمل اختصاصات تعترف بها القوانین الوطنیة

، المتعلق 03- 90إن اختصاصات مفتشیة العمل هي تطبیق ألحكام القانون رقم 

نه مهام مفتشیة العمل واختصاصاتها، وحدد في بمفتشیة العمل، حیث حدد في الباب األول م

.الباب الثاني من نفس القانون صالحیاتها

على ضوء هذا القانون، سنحاول دراسة أو شرح اختصاصات مفتشیة العمل من خالل 

ثالثة مباحث خصص األول لالختصاصات الرقابیة لمفتشیة العمل، وخصص الثاني 

إلى االختصاصات اإلداریة لثالث فسنتطرق فیه لالختصاص شبه القضائي للمفتشیة أما ا

.العمللمفتشیة

.11- 10، صع سابقمرجلجنة العمالة والسیاسة االجتماعیة،،مكتب العمل الدولي-1



المبحث األول

االختصاصات الرقابیة لمفتشیة العمل

إن الصفة اآلمرة لقواعد قانون العمل، دعت المشرع إلى وضع نظام خاص بالرقابة في 

1.مجال العمل لضمان احترام القواعد القانونیة ورقابة مدى احترام هذه األخیرة

عملیة الرقابة في مجال العمل تلعب دورا رئیسیا في تعزیز العمل الالئق وتنفیذ إن

2.معاییر العمل في أماكن العمل

من هذا المنطلق، یظهر أن المشرع أولىاهتماما كبیرا لالختصاص الرقابي لمفتشیة العمل ، 

ن جهة وهو الدور الرئیسي لمفتش العمل ، فهو من جهة یطبق أحكام قانون العمل و م

أخرى یراقب مدى تطبیق و احترام هذه األحكام، وسنتطرق في هذا المبحث من خالل 

وعلى الرقابة ) المطلب األول(المطالب اآلتیة إلى التعرف على الرقابة العامة لمفتشیة العمل 

).المطلب الثاني(الخاصة لها 

.59، ص2007محمد حسین منصور، قانون العمل، دار الجامعة الجدیدة، اإلسكندریة، مصر، -1
.09مرجع سابق، صلجنة العمالة والسیاسة االجتماعیة، ي،مكتب العمل الدول-2



المطلب األول

الرقابة العامة لمفتشیة العمل

لتفتیش إحدى مظاهر تنفیذ القانون، حیث امتد نشاط الحكومة إلى عملیة اتعتبر" 

كثیر من المیادین كالتفتیش على السلع أو المباني أو العملیات التجاریة وغیرها من المیادین 

التي قد یؤدي تركها بدون رقابة إلى اإلضرار بصالح الجمهور، ویعتبر التفتیش من ناحیة 

األداء واكتشاف أوجه القصور، والتأكد من تنفیذ العمل وفقا اإلدارة أحد وسائل الرقابة على

1".للخطة الموضوعة

الخاص بمفتشیة العمل، قد منح لمفتش العمل حق ممارسة 03-90إن القانون رقم 

2.المهام الرقابیة في أي مكان یشتغل فیه عمال أجراء من الجنسین

م بمراعاة تنفیذ أحكام قانون العمل، إذن فإن مفتش العمل أثناء تأدیة مهامه الرقابیة ملز 

واألوامر والنصوص المتعلقة بقانون العمل وأیضا الحرص على تنفیذ أحكام 

الفرع (والرقابة تتم عن طریق الزیارة المیدانیة ألماكن العمل 3.االتفاقیاتواالتفاقات الجماعیة

الفرع (تهي بتقریر العقوبة لتن) الفرع الثاني(ثم عن طریق تدوین وتحریر نتائج الزیارة ) األول

).الثالث

مكتبة ،2ط،معجم مصطلحات العلوم االجتماعیة،نقال عن احمد زكي بدوي،182غریب منیة، مرجع سابق، ص-1
.220ص،1993بیروت ،لبنان

یمارس تفتیش العمل في أي مكان : "بمفتشیة العمل، حیث تنص المادة على03- 90من القانون رقم 03أنظر المادة -2

.مرجع سابق،..."عمل یشتغل فیه عمال أجراء أو ممتهنون من الجنسین،
3-GRANDGUILLOT Dominique, Droit du travail et de la sécurité sociale,9éme édition,
Gualino éditeur, Paris, 2006-2007, P.30.



الفرع األول

أماكن العملرةزیا

توفر زیارة أماكن العمل فرصة هامة للتحقق من تطبیق القانون وعالقات العمل بتأثیر 

فوري و مباشر ومفتش العمل هو الموظف الوحید المكلف والمخول بالقیام بالزیارة التفتیشیة 

تطبیق األحكام القانونیة والتنظیمیة، وهذا من خالل اإلطالع إلى أماكن العمل ،قصد مراقبة 

على أوضاع العمال والعمل، وكذا اإلطالع على السجالت والبیانات المتعلقة بالعمال وتوجیه 

1.األسئلة بهذا الخصوص

، حیث منح له حق 03-90لمشرع الجزائري، لمفتش العمل من خالل القانون رقم منحا

ة تشغل أشخاص یحمیهم القانون وهو غیر ملزم باحترام وقت معین، الدخول إلى أیة مؤسس

فقد یقوم بزیارة المؤسسة نهارا، كما یمكن أن یقوم بذلك لیال، إال إذا كانت الورشة أو وسائل 

اإلنتاج موجودة في محل مخصص للسكن، فهنا مفتش العمل ملزم بالقیام بزیارته في أوقات 

2.العمل

، القیام بالزیارة المیدانیة بمفرده، وله أیضا حق طلب اصطحاب كما یمكن، لمفتش العمل

، وال یحق لهم رفض المرافقة، ألن لمفتش العمل سلطة 3المستخدم أو ممثله أو ممثل العمال

علیهم في هذا المجال، وال یكتفون بالمرافقة فقط وٕانما قد ألزمهم القانونبتسهیلمهام مفتشي 

.4هاالستعانة باألعوان المكلفین بالمحافظةعلى النظام العامالعمل حین یكون بصدد تنفیذ عمل

.64خنیش رابح، مرجع سابق، ص-1
.مرجع سابق،03- 90من القانون 3و 2فقرة 05المادة -2

.نفس المرجع،05فقرة 06المادة - 3

.من نفس المرجع16المادة - 4



في الحاالت التي یتقاعس فیها صاحب العمل ویرفض المثول ألوامر مفتش العمل بعد 

أن قام باستدعائه، یعتبر صاحب العمل في هذه الحالة معرقال لنشاط مفتش العمل و 

.1یتعرض لعقوبات قررها القانون

للمؤسسة المستخدمة یركز نشاطه على مراقبة مكان العمل، كما عند زیارة مفتش العمل

یمكنه إجراء أي تحقیق یراه ضروریا للتأكد من مدى تطبیق األحكام القانونیة وهذا ما نظمته 

:المتعلق بمفتشیة العمل حیث یمكن له القیام بـ03-90من قانون 06المادة 

قیام بالتحالیل المناسبة للتأكد من مدى أخذ عینة من أي مادة مستعملة أو منتج قصد ال-1

.خطورتها على صحة العمال، وٕاذا كان مطابقا للمعاییر المحددة قانونا

واالستعانة بأي شخص یرى مفتش العمل ضرورة االستعانة برأیه خاصة حین اإلستماع-2

.2یتعلق األمر بالوقایة الصحیة واألمن

.من مدى مطابقة التشریع المعمول بهحریة اإلطالع على أي دفتر أو سجل للتحقق-3

الحصول لدى المستخدم في مقر الهیئة المستخدمة أو في أماكن العمل، على المعلومات -4

3.المتعلقة بتطبیق التشریع المتعلق بالعمل

األصل أن یقوم مفتش العمل بزیارة عامة بمعنى تلك التي تمس كل المجاالت القانونیة 

عمل، أما الزیارة الخاصة فتأتي بناءا على شكوى أو تعلیمة، وتوجیه والتنظیمیة المتعلقة بال

، أما )السلطة السلمیة إلجراء تفتیش حول مسألة معینة(من اإلدارة المركزیة أو المحلیة 

الزیارة المضادة، تأتي إما بعد الزیارة العامة أو الزیارة الخاصة، للتأكد من مدى تطبیق 

.قمرجع ساب،03- 90من القانون رقم 24المادة -1
.03انظر الملحق رقم-2
. نفس المرجع03-90من القانون رقم 06المادة -3



ألعذار المقدم للهیئة المستخدمة لرفع النقائص المالحظة التوجیهات أو المالحظات أو ا

1.خالل الزیارة األولى

انيالفرع الث

تقریرنتائج الزیارة

عند انتهاء مفتش العمل من زیارته المیدانیة لكل أماكن العمل التي یشتغل فیها عمال 

فتر یخصص أجراء أو ممتهنون، یقومبآخرٕاجراء وهو تدوین كل المالحظات واإلعذارات في د

لذلك الغرضأو یحرر محاضر المخالفات، وهذا لكي ال تبقى هذه المالحظات واإلعذارات 

.والمخالفات كالم شفهي ال یملك أي قوة ثبوتیة

والهدف من تدوین نتائج الزیارة هي أن یطلع علیها رئیس مفتش العمل من جهة، 

2.الزیارة في نفس المكانولتكون مرجعا یستذكر به المعلومات من جهة أخرى عند تكرار 

تدون إذن، نتائج الزیارة، في سجل خاص مفتوح لذلك الغرض ویعده المستخدم وهو 

ملزم بتقدیمه لمفتش العمل، في أي وقت أراد ذلك، وتكون هذه الدفاتر مرقمة وموقعة من 

3.طرف مفتش العمل

من 02دة إن السجالت التي یفتحها المستخدمونلهذا الغرض منصوص علیها في الما

السیما األحكام المتعلقة بسجل مالحظات مفتشیة العمل : "... 98-96المرسوم التنفیذي رقم 

4..."وٕاعذاراتها

.80خنیش رابح، مرجع سابق، ص-1
.64، صخنیش رابح، نفس المرجع- 2
.مرجع سابق،03-90من القانون رقم 3فقرة ال08أنظر المادة -3
، یحدد 1996مارس سنة 06، الموافق لـ 1416شوال عام 17مؤرخ في 98- 96تنفیذي رقم المرسوم منال02المادة -4

.قائمة الدفاتر والسجالت الخاصة التي یلتزم بها المستخدمون ومحتواها



ة المیدانیة، سلطة تقریر عقوبة كلما الحظ منح المشرع لمفتش العمل أثناء القیام بالزیار 

المتعلق 03-90خرقا أو تقصیرا لألحكام التشریعیة والتنظیمیة، و ذلك في القانون رقم 

التي خولت لمفتش العمل صالحیة القیام بتقدیم 07بمفتشیة العمل من خالل المادة 

1.مالحظات كتابیة أو تقدیم إعذارات أو تحریر محاضر المخالفات

في الوسیلة الرئیسیة لمفتش العمل لإلبالغ عن المخالفات واإلعذارات، 2تمثل المالحظاتوت

أما اإلعذار فهو إنذار یوجهه مفتش العمل أثناء الزیارة المیدانیة للمؤسسة لصاحب العمل، 

ویلزمه باالمتثال له، وهو كأجل إضافي یمنحه مفتش العمل للمستخدم لیتخذ اإلجراءات 

ثال للقانون في أجل یحدده مفتش العمل، حسب كل حالة وكل طبیعة عمل،الالزمة لالمت

.3"واإلعذار هو شرط ضروري قبل إعداد محضر المخالفة" 

، یحررها مفتش العمل أثناء قیامه بالزیارة المیدانیة عند ما یلتمس 4أما محاضر المخالفات

5.یةعدم تطبیق القانون المعمول به وٕاذا تعرض العمال ألخطار جسم

الحظ مفتش العمل تقصیرا أو خرقا لألحكام التشریعیة والتنظیمیة " في حالة ما إذا 

المتعلقة بالوقایة الصحیة واألمن وطب العمل، یوجه إلى المستخدم إعذارا باالمتثال 

".للتعلیمات، ویحدد مفتش العمل أجال للمستخدم لیضع حدا لهذا التقصیر أو الخرق

مفتشو العمل أعوان محلفون یؤهلون، في إطار مهمتهم "على أنالمتعلق بمفتشیة العمل 03-90من القانون 07المادة - 1

:یام باألعمال اآلتیةوحسب األشكال المنصوص علیها في التنظیم للق

مالحظات كتابیة- أ

تقدیم اإلعذار-ب

محاضر المخالفات-ج

"محاضر المصالحة ومحاضر عدم المصالحة قصد الوقایة من المخالفات الجماعیة في العمل وتسویتها-د
.04أنظر الملحق رقم-2
.73، صمرجع سابقخنیش رابح، -3
.05أنظر الملحق رقم-4
.73، صلمرجع اعالهخنیش رابح، ا- 5

.مرجع سابق، 03-90من القانون 12إلى 09أنظر المواد من-3



فانه في حالة تعرض العمال ألخطار 03-90انون رقم من الق10طبقا للمادة 

جسمیة، سببها مواقع العمل السیئة أو أسالیبه العدیمة النظافة أو الخطیرة، یحرر مفتش 

و في حالة ما إذا اكتشف مفتش العمل خرقا سافرا . العمل محضرا المخالفة بصورة فوریة

دم بامتثال لها في أجل ال یتجاوز ثمانیة لألحكام اآلمرة في القوانین والتنظیمات یلزم المستخ

أیام، وٕاذا لم یمتثل له المستخدم یحرر مفتش العمل محضر مخالفة، ویخطر بذلك ) 08(

الجهة القضائیة المختصة، التي تبث خالل جلستها األولى، بحكم قابل للتنفیذ، بغض النظر 

.03-90من القانون رقم 12عن االعتراض واالستئناف وهذا حسب المادة 

أما إذا الحظ مفتش العمل، خالل زیارته، خطرا جسمیا على صحة العامل وأمنه یوشك 

على الوقوع، یخطر الوالي أو رئیس المجلس الشعبي البلدي المختص إقلیمیا، یتخذ كل فیما 

من 11یخصه، جمیع التدابیر الالزمة ولكن بعد إعالم المستخدم بذلك وهذا طبقا للمادة 

03.1-90القانون رقم 

لقد عرفت مفتشیات العمل في الجزائر، تطور ملحوظا في مجال عملیات الزیارات 

زیارة مراقبة على مستوى أماكن العمل خالل 192.000المیدانیة ، حیث سجل ما یقارب 

، اذ عاین ، مفتشو العمل من خالل هذه الزیارات مخالفات الهیئات المستخدمة 2012سنة 

151.910عمل المعمول به، وهو األمر الذي أفضى إلى تحریر ألحكام تشریع وتنظیم ال

:وثیقة تتوزع على النحو التالي

.مالحظة كتابیة20.465-

.إعذار82.086-

2.محاضر مخالفة49.359-

الملتقى الجهوي لتقییم نشاط مفتشیة خالل،وزیر العمل و التشغیل و الضمان االجتماعي،مداخلة السید الطیب لوح-2

.2012العمل لسنة 



المطلب الثاني

الرقابة الخاصة لمفتشیة العمل

تم إضافة إلى عملیات الرقابة في إطار نشاطات مفتشیة العمل العادیة، فإنه ی

تخصیص حیز معتبر لنوع من الرقابة ذو طابع خاص، ألن هذه األخیرة في أغلب األحیان 

تنظم على شكل فرق مزدوجة مع الشركاء االجتماعیین لمفتشیة العمل، فتكون الرقابة 

الفرع (أو مع وكاالت التشغیل ) الفرع األول(الخاصة إما مع هیئات الضمان االجتماعي 

).الفرع الثالث(تكوین العمال على مستوى الهیئات المستخدمة أو رقابة مدى ) الثاني



الفرع األول

هیئات الضمان االجتماعيرقابة تصریح العمال لدى 

إن التصریح بالعمال لدى هیئة الضمان االجتماعي من التزامات المستخدم وحق لكل 

غیر قانونیة، والتحقق من هذا عامل، وعدم المثول لهذا اإلجراء یجعل كال الطرفین في حالة

الموضوع یبقى من أولویات مصالح مفتشیة العمل من خالل الرقابة التي تقوم بها مع أعوان 

.وكالة الضمان االجتماعي طبقا للبرنامج السنوي المعد لهذا الغرض

والهدف من هذه الرقابة هو تحقیق فعالیة أكبر للتصدي لظاهرة العمل غیر المصرح به 

.ن یعملون بطرق غیر شرعیةو الذی

ویترتب على إثر مخالفة المستخدمین لإلجراءات القانونیة المعمول بها في مجال 

التصریح بالعمال، تحریر محاضر مخالفات تحال إلى الجهات القضائیة المختصة إقلیمیا 

للفصل فیها وٕاخطار وكالة الضمان االجتماعي بالقوائم االسمیة للعمال المعنیین من أجل

.التكفل بهم

وقد أسفرت عملیة الرقابة على عدم التصریح بالعمال التي قامت بها مصالح مفتشیة 

عامل دون التصریح بهم لدى هیئات 18.754إلى معاینة  تشغیل 2012العمل لسنة 

محضر مخالفة أحیلت على الجهات 8.110الضمان االجتماعي، وأدى ذلك إلى تحریر 

1.القضائیة المختصة

.مرجع سابق،2012مفتشیة العمل لسنة الملتقى الجھوي لتقییم نشاطمداخلة السید الطیب لوح خالل- 1



فرع الثانيال

األجانبتشغیل رقابة

إلى جانب آخر من أعمال الرقابة الخاصة التي تولي لها مفتشیة العمل اهتماما بالغا 

هو موضوع تشغیل الید العاملة األجنبیة، فهي تقوم بعملیات الرقابة على كل الهیئات 

د العاملة المستخدمة التي تقوم بخرق أحكام التشریع الساري المفعول في شأن تشغیل الی

األجنبیة بسبب عدم حیازة العمال األجانب على رخص العمل أو بسبب حیازتهم لرخص 

المؤرخ 10-81من القانون رقم 02عمل انتهت مدة صالحیاتها وهذا ما تنص علیه المادة 

1.یتعلق بشروط تشغیل األجانب1981یولیو سنة 11الموافق 1401رمضان عام 09في 

محضر 5.350تحریر 2012رقابة في هذا اإلطار خالل سنة وقد عرفت عملیات ال

مخالفة على مستوى الهیئات المستخدمة لخرقها ألحكام التشریع بسبب توظیفها لعمال أجانب 

أشهر وال تزید على 3بدون رخصة، أو بسبب انتهاء مدة صالحیتها و التي ال تقل عن 

.2سنتین

على العمالة السریة أو غیر الشرعیة، التي وتشترك مفتشیة العمل في عملیة الرقابة" 

هي أحد أكثر المظاهر المرتبطة ارتباطا وثیقا باإلقامة غیر القانونیة للمهاجرین من خالل 

شراكتها مع هیئات اإلدارة العامة كشرطة الحدود ووزارة الداخلیة والجمارك والتأمینات 

3".االجتماعیة وهیئات مكاتب الضرائب

مع مراعاة األحكام المخالفة التي تنص علیها أیة معاهدة أو اتفاقیة أبرمتها الجزائر مع : "10-81من القانون 02المادة -1

دولة أجنبیة، یجب على كل أجنبي مقبل على ممارسة نشاط مدفوع األجر بالجزائر، أن یكون حائزا على جواز أو رخصة 

"لعمل المؤقت تسلیمها للمصالح المختصة التابعة للسلطة المكلفة بالعمل طبقا ألحكام هذا القانونا
.2012مفتشیة العمل لسنة نشاطالملتقى الجهوي لتقییمالسید الطیب لوح خاللمداخلة- 2
.61خنیش رابح، مرجع سابق، ص-3



الفرع الثالث

التكوین المهني للعمالقابة ر 

المتعلق بتنظیم عالقات العمل 11-90أولى المشرع الجزائري من خالل القانون رقم 

اهتماما كبیرا للتكوین المهني في القطاع الخاص والعام حیث ألزم صاحب العمل بتنظیم 

ق في دورات تكوینیة لكل العمال لترقیة معارفهم وتحسین قدراتهم، كما أن لكل عامل الح

1.التكوین بغض النظر عن جنسه أو سنه أو نوع العمل الذي یقوم به

وكل خرق لهذا القانون تتدخل فیه مفتشیات العمل المختصة إقلیمیا عن طریق تقدیم 

إعذار للمستخدم وٕالزامه باالمتثال له في أجل یحدده مفتش العمل في حالة العكس یحرر 

.بهمحضر مخالفة ألحكام القانون المعمول 

یجب على كل مستخدم أن یباشر أعماال تتعلق بالتكوین : "تنص على أن11-90من القانون رقم 57المادة رقم -1

وتحسبن المستوى لصالح العمال، حسب برنامج یعرضه على لجنة المشاركة إلبداء الرأي، كما یجب علیه في إطار 

سة التشریع المعمول به، أن ینظم أعماال تتعلق بالتمهین لتمكین الشباب من اكتساب معارف نظریة وتطبیقیة ضروریة لممار 

".مهنة ما



المبحث الثاني

االختصاص شبه القضائي لمفتشیة العمل

ولقد خص المشرع الجزائري المنازعات العمالیة بأحكام جعلها تتمیز عن المنازعات 

األخرى، وهذا یظهر من خالل سن إجراءات ودیة لحل النزاع على المستوى الداخلي، وهذا 

.شیة العملاإلجراء یتمثل في المصالحة التي تختص بها مفت

و یرجع تسمیة اختصاص المصالحة باالختصاص شبه القضائي لمفتشیة العمل، نظرا 

للعناصر التي تبرز الطابع القضائي لمكاتب المصالحة، كون أن لهذه األخیرة طابع إداري 

بالنظر إلى تشكیلتها وتركیبتها البشریة، وبالنظر إلى الدور الذي تؤدیه واالختصاص الذي 

یتبین أن لها مهمة قضائیة تتمثل في تسویة نزاع قائم وهي نفس المهمة الموكلة أوكل لها، 

للهیئات القضائیة، باإلضافة إلى أن اإلجراءات المعمول بها أمام مكاتب المصالحة تتشابه 

إلى حد بعید مع تلك المعمول بها أمام القضاء، إذ یتولى العامل تسجیل شكواه لدى مفتش 

مكتب المصالحة والذي یتولى استدعاء األطراف وهي نفس العمل الذي یخطر بها

اإلجراءات المتبعة أمام المحكمة إذ یتولى المدعي تسجیل دعواه أمام أمانة ضبط المحكمة 

1.التي تحیلها إلى القسم االجتماعي للفصل فیها

إال أنها عرفت عدة تطورات وهذا ما سنتطرق إلیه في المطلب األول وٕالى تشكیلتها 

.تصاصاتها في المطلب الثانيواخ

سحنون منى و مجراب إیمان، دور مكتب المصالحة في تسویة النزاعات الفردیة في العمل، مذكرة التخرج لنیل إجازة - 1

.24، ص2008-2007المدرسة العلیا للقضاء، الدفعة السادسة عشر، السنة األكادیمیة 



المطلب األول

تطور اختصاص المصالحة لمفتشیة العمل

إجراء یقوم به طرف ثالث بهدف التقریب أو التوفیق بین وجهات " إنالمصالحة هي 

نظر أطراف النزاع قصد الوصول إلى تسویة ترضي الطرفین، وبالتالي اختصار الطریق، 

1".قة الودیة بین العمال وأصحاب العملوكسب الوقت والمحافظة على العال

وقد اختلف تنظیم إجراء المصالحة في الجزائر واختلفت الهیئات التي تقوم بها عما 

1990كان علیه سابقا، وسنوضح ذلك من خالل كیفیة تنظیم إجراء المصالحة قبل سنة 

).الفرع الثاني(1990وٕالى تطورها بعد سنة ) الفرع األول(

الفرع األول

1990لمصالحة قبل سنة ا

بقي العمل بالنظام 1962دیسمبر 31وعمال بقانون 1965وٕالى غایة سنة بعد االستقالل

الفرنسي، وكانت النزاعات الفردیة للعمل من اختصاص المجالس العمالیة المكونة بالتساوي 

تحولت المجالس العمالیة إلى 1965من قضاة عمال وقضاة أصحاب عمل، وفي سنة 

فأصبح یترأس 2المتضمن التنظیم القضائي الجدید278-65م عمالیة بموجب األمر رقم أقسا

.القسم العمالي قاض بمساعدة ممثلین عن العمال و ممثلین عن أصحاب العمل

حیث 1المتضمن تنظیم العدالة في العمل32-75صدر األمر رقم 1975أفریل 29في 

بحت تسمى القسم االجتماعي، كما أصبح عرفت تسمیة الجهة القضائیة تغییرا، إذ أص

في القانون الجزائري،الطبعة الثانیة، دیوان أحمیة سلیمان، آلیات تسویة منازعات العمل والضمان االجتماعي -1

.14، ص2003امعیة، الجزائر،المطبوعات الج

.المتضمن التنظیم القضائي الجدید،1965اكتوبر16المؤرخ في 278-65االمر رقم - 2



التمثیل یقتصر على العمال فقط، وصدر بنفس التاریخ أمر یمنح مفتش العمل صالحیة 

المتضمن اختصاصات 331-75تسویة المنازعات الفردیة بإجراء المصالحة وهو األمررقم 

نت علیه إلى منه وبقیت الحالة على ما كا4فقرة 03وهذا من خالل المادة 2مفتشیة العمل

غایة اإلصالحات السیاسیة االقتصادیةواالجتماعیة القائمة في البالد والتي اقتضت تغییرا 

.1990جذریا لعالقات العمل بصدور منظومة قانونیة جدیدة سنة 

، انفردت مفتشیة العمل بإجراء المصالحة قصد اتقاء الخالفات 1990فإلى غایة سنة 

العمال وأصحاب العمل وجعلت منها شرط وٕاجراء ضروري والنزاعات الفردیة القائمة بین

.سابق لقبول الدعوى أمام القضاء

أما النزاعات الجماعیة فقد أسندت مهمة المصالحة فیها إلى مفتشیة العمل وهذا طبقا للمادة 

فكان إذا وقع نزاع جماعي یرفع األمرٕالى مفتشیة العمل والتي 31-75من القانون رقم 303

.یومنا هذاجهد إلجراء المصالحة و مازال األمر على حاله إلىعلیها بذل

الفرع الثاني

1990المصالحة بعد سنة 

1989فیفري 23شهدت بالدنا تحوالت كبیرة في جمیع المیادین منذ میالد دستور 

الذي فسح المجال أمامها للدخول في اقتصاد السوق واستقاللیة المؤسسات العمومیة وتشجیع 

إلى إحداث تغییر 1990وهو األمر الذي أدى بالمشرع في مطلع سنة 2.ة الحرةالمنافس

المتعلق 02-90جذري في قوانین العمل، إذ سن عددا من القوانین تمثلت في القانون 

بالوقایة من النزاعات الجماعیة في العمل وتسویتها وممارسة حق اإلضراب، القانون

.مرجع سابق،32-75األمر رقم - 1

.مرجع سابق،33-75األمر رقم- 2
عمل الفردیة وتسویة النزاعات الناتجة عنها، الندوة الوطنیة للقضاء االجتماعي، السید عمارة نعرورة، محاضرة عالقة ال-2

.43، ص1995مدیریة الشؤون المدنیة، 



المتعلق بتسویة نزاعات العمل 04-90نون المتعلق بمفتشیة العمل والقا90-03

المتعلق بعالقات العمل، وفي خضم كل هذه 11-90الفردیة في العمل، إضافة إلى القانون 

إلىوأسندت03-90القوانین انتزعت مهمة المصالحة من مفتش العمل بموجب القانون رقم 

.04-90مكاتب المصالحة بموجب القانون رقم 

كاتب المصالحة ألول مرة في النظام الجزائري كان بموجب قانون وبالتالي فإن ظهور م

السالف الذكر، وبقي بصفة انتقالیة االختصاص بإجراء المصالحة لمفتش العمل إلى 1990

1.وذلك في انتظار وضع مكاتب المصالحة1992جوان 30غایة أجل أقصاه 

م بها مكاتب المصالحة أصبحت المصالحة إجراء من إجراءات التسویة الودیة التي یقو 

والتي تهدف إلى الخروج بحل یرضي الطرفین والحفاظ على عالقة العمل الودیة بینهما 

إلى مجرد وسیلة اتصال 04-90وتحولت بذلك صالحیة مفتش العمل في إطار القانون رقم 

.1990بین العمال ومكاتب المصالحة بعدما كان المختص بها قبل سنة 

ات الجماعیة فان إجراء المصالحة مازال مسندا لمفتشیة العمل و أما فیما یخص النزاع

إذا اختلف الطرفان في كل ":فانه02-90من القانون رقم 05هذا ما تنص علیه المادة 

وفي ...المسائل المدروسة أو بعضها یباشر المستخدم وممثلو العمال إجراءات المصالحة

."الخالف إلى مفتشیة العمل المختصةحالة فشلها یرفع المستخدم أو ممثلو العمال

المعدلة بالقانون 02-90من القانون رقم 06توكل إذن مهمة المصالحة حسب المادة 

.لمفتشیة العمل التي تقوم وجوبا بمحاولة الصلح بین أطراف النزاع27-91رقم 
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المطلب الثاني

هالمصالحة واختصاصتشكیلة مكاتب ا

ونظرا لدورها شبه 1990مكاتب المصالحة منذ سنة نظر لألهمیة التي اكتسبتها

القضائي في حل النزاعات العمالیة الفردیة عن طریق محاضر المصالحة التي تحررها في 

حالة التوصل إلى حل یرضي الطرفین، أو عن طریق محاضر عدم الصلح إذا لم یتوصل 

المرور على هذه األطراف إلى االتفاق على موضوع النزاع أو على جزء منه، ویعتبر

المكاتب كإجراء ضروري قبل إحالة الدعوى إلى القضاء، فإن لهذه المكاتب تشكیلة خاصة 

):الفرع الثاني(كما نظم القانون اختصاصها المحلي والنوعي ) الفرع األول(بها 

الفرع األول

تشكیلة مكاتب المصالحة

المتعلق بتسویة 04-90لقد نظم الفصل األول من الباب الثالث من القانون رقم 

": منه على ما یلي06نزاعات العمل الفردیة، تشكیلة مكاتب المصالحة، فقد نصت المادة 

یتكون مكتب المصالحة من عضوین ممثلین للعمال وعضوین ممثلین ألصحاب العمل 

أشهر عضو من العمال ثم عضو من المستخدمین، 06ویرأس المكتب بالتداول ولفترة 

منهما ممثلون احتیاطیون بضعف عدد الممثلین األصلیین بهدف استخالفهم ویكون لكل فئة

."في حالة غیابهم أو وقوع مانع لحضورهم



مكاتب المصالحة هي لجان متساویة األعضاء مشكلة من ممثلین " وبالتالي فإن 

للعمال وممثلین ألصحاب العمل، بنسب متساویة ویكون لكل ممثل خلیفة یخلفه عند غیابه 

1".على أن یتم اختیار الجمیع عن طریق االقتراع السري المباشر. وقوع مانع لهأو 

الفرع الثاني

مكاتب المصالحةاختصاص

:إن لمكاتب المصالحة اختصاص نوعي وآخر إقلیمي فیتمثل

والذي یتمثل في نوعیة المنازعات الفردیة التي یختص بها مكتب : االختصاص النوعي: أوال

02مل كافة النزاعات الفردیة في العمل وفق ما تم تحدیدها في المادة المصالحة، فهو یش

المتعلق بتسویة النزاعات الفردیة في العمل، أو هي كل المنازعات 04-90من القانون رقم 

المتعلق بتنظیم 11-90الناتجة عن عالقة العمل التي یحكمها قانون عالقات العمل رقم 

ي من اختصاص هذه المكاتب كل المنازعات الفردیة للعمل وبالتالي یستثن" عالقات العمل، 

2."التي تقوم بمناسبة عالقات عمل خارجة عن مجال تطبیق هذا القانون

02هو نفس االختصاص لمفتشیة العمل، حیث تنص المادة :االختصاص اإلقلیمي: ثانیا

" فإنه2733-91من المرسوم التنفیذي رقم  ي لمكتب یؤسس لكل دائرة اختصاص إقلیم: 

مفتشیة العمل، مكتب واحد للمصالحة من أجل وقایة المنازعات الفردیة في العمل 

4..."وتسویتها

.17-16أحمیة سلیمان، مرجع سابق، ص- 1
.18نفس المرجع ، ص-2
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یحدداالختصاص المحلي لمكاتب المصالحة، بقرار مشترك بین الوزیر المكلف بالعمل 

1.والوزیر المكلف بالعدل والوزیر المكلف بالمالیة

المبحث الثالث

یة العملاالختصاصات اإلداریة لمفتش

تعتبر مفتشیة العمل الجهاز المشرف إداریا على تطبیق قانون العمل ورقابتها إداریة 

.وهي مظهر من مظاهر تدخل الدولة في الشؤون العمالیة

ال تكمن اختصاصات مفتشیة العمل فقط في رقابتها المیدانیة ألماكن العمل وسالمة 

.اء االجتماعیین لممارسة اختصاصهاوصحة العمال وال تكمن فقط في تعاونها مع الشرك

وٕانما كلفت بمهام أخرى على مستوى عملها، ودون التنقل إلى المیدان لكن العكس وهو 

أن العمال وأصحاب العمل أو ممثلیهم هم الذین ینتقلون إلى مقر مفتشیة العمل المتخصصة 

.في إقلیمهم

العمال وأصحاب العمل إذ تختص مفتشیة العمل أیضا بإعالم وتقدیم النصح وٕارشاد 

وسنفصل في ذلك من خالل المطلب األول ومهمة تلقي واستقبال الشكاوي في المطلب 

.الثاني
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المطلب األول

اإلعالم والتوجیه

من بین االختصاصات اإلداریة التي تقوم بها مفتشیة العمل توجیه وٕاعالم الجمهور، ویقصد 

وجهون إلى مفتشیات العمل لالستفسار أو طلب بالجمهور كل العمال وأرباب العمل الذین یت

المساعدة من خالل خالیا اإلعالم التي تعتبر كهمزة وصل بینهم وبین مفتشیة العمل، بات 

هذا االختصاص هام في عالم الشغل مما جعل معظم دول العالم تأخذ به وتستحدثه ومن 

وبتقدیم النصح لهم ) رع األولالف(بینها الجزائر التي كلفت مفتشیة العمل باستقبال الجمهور 

).الفرع الثاني(

الفرع األول

استقبال الجمهور

إن استقبال الجمهور هو نشاط تقوم به مفتشیة العمل وهو على جانب كبیر من 

األهمیة، اذ تستقبل مصالح مفتشیة العمل عدة متعاملین سواء كانوا عمال أو ممثلي الهیئات 

غالبا انشغاالت واستفسارات هؤالء المتعاملین حول المستخدمة أو ممثلي العمال وتنصب

:شتى المیادین التي تهم حیاتهم المهنیة سیما في مجاالت

عالقات العمل الفردیة والجماعیة-

الشروط العامة للعمل-

1األجور وملحقاتها-

1 -http://www.algeriedroit.fb.dz



تمنح مفتشیة العمل من خالل استقبال الجمهور، و هذا یمكن إن یكون في أیام معینة 

مفتشیة العمل كأیام لالستقبال، فرصة لطرح انشغاالت كل شخص یرید االستفسار تحددها 

عن أي موضوع یشغله وله عالقة بالعمألو شرح أي نقطة غیر واضحة من قانون العمل أو 

.من أحكام االتفاقیات أو االتفاقات الجماعیة 

نب حدوث إن استقبال الجمهور له دور توعوي و تحسیسي ألنه في غالب األحیان یج

. نزاعات و خالفات في عالقة العمل

الفرع الثاني

االستشارةوتقدیم النصح

إن مهمة االستشارة وتقدیم النصائح، هي من بین االختصاصات اإلداریة لمفتشیة 

.العمل، والتي أصبحت تخصص لها معظم الدول حیزا معتبرا من األهمیة

موا لهم المعلومات واإلرشادات فیما یعتمد العمال على مفتشي العمل لیشرحوا لهم ویقد

یخص حقوقهم وواجباتهم، والوسائل أكثر مالئمة لتطبیق األحكام القانونیة والتنظیمیة 

.والتعاقدیة

كذلك یقدمون نصائح ومساعدات للعمال ومستخدمیهم وممثلیهم في إعداد العقود 

1.الجماعیة واالتفاقیات في العمل

أیضا، مفتشي العمل في حالة مااذانشأ نزاع بین یستشیر العمال أو أصحاب العمل 

أطراف العمل،یقوم المفتش بنصح األطراف بالطرق التي یجب إتباعها لتسویة نزاعهم، 

وكذلك الشيء نفسه عندما یقدم مفتش العمل نصائح حول اإلجراءات التي یجب إتباعها 

.للقیام بإضراب مشروع
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ائري، خص مفتش العمل باختصاص إداري إن المشرع الفرنسي، مثله مثل المشرع الجز 

وهو اإلعالم واالستشارة وتقدیم النصح وهذا األخیر یمكن أن یكون في حاالت استثنائیة حتى 

في مواقع العمل أثناء الزیارة المیدانیة، أما إذا كان على مستوى مفتشیة العمل، فإنه في 

1.لعمل في تقدیم النصائحغالب األحیان یشارك ممثل عن لجنة النظافة واألمن وشروط ا

المطلب الثاني

الشكاوىاستقبال

باإلضافة إلى استقبال الجمهور من طرف مفتشیة العمل، فهذه األخیرة أیضا تتلقى 

شكاوى خاصة من طرف العمال حول تعسف أصحاب العمل في حقهم، فباإلضافة إلى هذه 

قى أیضا شكاوي من نوع آخر وذو الشكاوى الشائعة والكثیرة التي تتلقاها مفتشیة العمل فتتل

وشكاوي من أعضاء المصلحة ) الفرع األول(طابع خاص وهي شكاوي من طبیب العمل 

).الفرع الثاني(الوقائیة 

الفرع األول

تلقي الشكاوي من طبیب العمل

في حالة ما إذا الحظ  طبیب العمل الظروف السیئة التي تحیط بالعمال و التي تهدد 

لمهنیة من جهة تعرقل اإلنتاج من جهة خاصة یمكن له أن یقدم إلى حیاتهم الصحیة وا

الهیئة المستخدمة، مجموعة مناالقتراحات واآلراء المتعلقة بمهامه على شكل قرارات، و في 

غالب األحیانقد تكون ذات طابع طبي بحت، یطالب فیها بتحسین ظروف العمل،أو یقرر 

ف في صحته مما یجعله غیر كفؤ لتولي بموجبها تغییر منصب أحد العمال، بسبب ضع

1- VILBOEUF Laurent - Paul, L’inspection du travail : missions, organisation, fonctionnement,
les cahiers de l’INTEFP, P41.



ذلك العمل، ویتدخل أیضا حین تكون المؤسسة المستخدمة بصدد تطبیق التشریع المتعلق 

1.بالمناصب المخصصة للمعوقین حیث یراقب مدى توفر الشروط الضروریة لتشغیلهم

و یتدخل مفتش العمل بناءا على شكوى یرفعها طبیب العمل إلى مفتشیة العمل في 

.الة ما إذا تقاعس أو رفض المثول لالقتراحات و المالحظات التي اقترحها طبیب العملح

الفرع الثاني

تلقي الشكاوي من أعضاء المصلحة الوقائیة

یمكن ألعضاء مصلحة الوقایة الصحیة واألمن مندوبیهم تقدیم شكوى إلى مفتش العمل 

من المرسوم 1الفقرة 02دة وهذه المصلحةهي لجان متساویة األعضاء وهذا حسب الما

تؤسس لجان متساویة األعضاء للوقایة الصحیة واألمن، تدعى في : " 092-05التنفیذي رقم 

عمال ذو 09ضمن كل هیئة مستخدمة تشغل أكثر من " لجان المؤسسة" صلب النص 

تشارك لجان : " من نفس المرسوم التنفیذي06وحسب نص المادة " عالقة عمل غیر محددة

دة في كل تحقیق یجري عند وقوع أي حادث عمل أو أي إصابة بمرض مهني، تبلغ الوح

الهیئة المستخدمة مفتشیة العمل المختصة إقلیمیا بنتائج التحقیق المذكورة في الفقرة األولى 

من خالل النصین المذكورین أعاله " ساعة) 48(أعاله في أجل ال یتجاوز ثمان وأربعین 

ة الوقائیة في أي وقت كان تهاونا مفرطا، ینذر باحتمال وقوع فإذا الحظ أعضاء المصلح

خطر یهدد امن وسالمة العمال، وعدم توفر شروط النظافة والصحة، وتهاون المستخدم في 

توفیر وسائل السالمة واألمن للعمال مما یجعل حیاتهم داخل الهیئة المستخدمة في خطر، 

رفعوا تقریرا إلى صاحب الهیئة المستخدمة فیمكن ألعضاء المصلحة الوقائیة واألمن أن ی

، 2012قالیة فیروز، الحمایة القانونیة للعامل من األخطار المهنیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، الجزائر، -1

.84ص
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ویطالبونه باالمتثال لقراراتهم ، وفي حالة تقاعسه أو عدم المثول لها، فقد منح لهم حق إعالم 

مفتش العمل المختص إقلیمیا، الذي یتولى التصدي لذلك عن طریق قیامه بزیارة خاصة 

1.راءات الالزمةلیتفقد األوضاع داخل الهیئة المستخدمة، ویتخذ بذلك اإلج

.85مرجع سابق، صقالیة فیروز،- 1



خاتمة        



على ضوء الدراسة التحلیلیة لجملة النصوص القانونیة الخاصة بمهام وأدوار مفتشیة 

العمل،راینا ان هذه النصوص القانونیة تمنح لجهاز مفتشیة العمل مسؤولیة ذات أهمیة في 

ة، تتحدد باألساس في اإلشراف على عالم الشغل بصفة عامة وعالقات العمل بصفة خاص

تطبیق القوانین واألنظمة المتعلقة بالعمل والسهر على تنفیذها بهدف ضمان احترام حقوق 

وواجبات كل طرف من أطراف عالقة العمل وتعتبر بذلك مفتشیة العمل سندا و ضمانة 

جتماعیة و للعامل ألنه قد یجبر احیانا على التنازل عن بعض من حقوقه بسبب الظروف اال

االقتصادیة السائدة، فمفتش العمل كهمزة وصل بین العمال و ارباب العمل من جهة وبین 

.اطراف عالقة العمل و مفتشیة العمل

ونظرا ألهمیة موضوع تفتیش العمل الذي یقوم على الرقابة والتوفیق والنصح، إال أن 

المتعلقة بتفتیش العمل في 192لم تصادق على االتفاقیة رقم 2010الجزائر وٕالى غایة سنة 

المتعلقة بالسالمة والصحة المهنیتین 155الزراعة، واكتفت بالمصادقة على االتفاقیتین رقم 

59-06بموجب المرسوم الرئاسي 1981جوان 22وبیئة العمل المعتمدة في جینیف في 

سالمة المتعلقة بال167، كما صادقت على االتفاقیة رقم 2006فیفري 11المؤرخ في 

.والصحة والبناء

فنستنتج أن موقف الجزائر من هذه المعاییر الدولیة الخاصة بالتفتیش لم یتقبل سوى 

المتعلقة بتفتیش العمل في الصناعة والتجارة، وهذا ما یدفع إلى القول أن 81االتفاقیة رقم 

صناعي الجزائر ال تلتزم بأعمال مقتضیات المعاییر الدولیة في قطاعات العمل غیر ال

.والتجاري

كما یمكن القول، أن عدم مصادقة الجزائر على االتفاقیات الدولیة الخاصة بالتفتیش 

في مجاالت أخرى عدا الصناعة والتجارة، أو تأخرها في ذلك، سبب في مواجهة أنظمة 

تفتیش العمل لصعوبات ومشاكل كثیرة منها مشاكل تخص جهاز تفتیش العمل ومنها مشاكل 

:لعمل ومن أهمهاتخص مفتشي ا



یؤثر سلبا على كفاءة أداء الجهاز، ویضعفه على القدرة الذيالنقص في عدد المفتشین: أوال

.إضافة إلى النقص النوعي التكویني للمفتشین. على تحقیق النتائج المرجوة من وجوده

ر من  مفتشیات العمل في الجزائمنهاتشكوالتيالخلل في تركیب هیئة موظفي التفتیش: ثانیا

عدة صعوبات في متابعة التفتیش الخاص بالصحة والسالمة المهنیة، لقلة عدد المفتشین 

المؤهلین للقیام بهذا النوع من التفتیش، فأغلب هذه األجهزة ال تضم اختصاصیین في الطب، 

إلخ،كذلك تشكو أجهزة التفتیش من نقص في عدد النساء اللواتي ...والهندسة، والكیمیاء

ییر الدولیة تواجدهن في هیئات التفتیش، لكون المفتشات أكثر تحسسا لمشكالت توجب المعا

لیس لها عالقة بمهامهم األساسیة مما المفتشین بواجبات تكلیفضافة الى إلابالمرأة العاملة 

.یؤدي إلى عدم تفرغهم ألداء وظائفهم األساسیة

دیة تعیق أداء إضافة إلى هذه المشاكل التي تخص المفتشین، فهناك مشاكل ما

نقص وسوء مستلزمات المكاتب، نقص أو انعدام المعلومات : واجباتهم على أكمل وجه مثل

حول المنشآت التي تخضع للرقابة، نقص وسائل االتصال، قلة أو انعدام وسائل النقل، 

بنصوص قانونیة غامضة أو ناقصة، عقوبات غیر مجدیة للمخالفین أو لمعیقي مهام مفتش 

.لك عدم التعاون مع مفتش العملالعمل، وكذ

أمام كل هذه الصعوبات، فمن الصعب على جهاز تفتیش العمل أن یستمر في أداء 

مهامه على أكمل وجه، وال یستطیع تحقیق الهدف و الغایة الذي أنشأ من أجله فیجب على 

الدولة مباشرة القیام بإصالحات على مستوى أجهزة مفتشیة العمل، نظرا ألهمیتها على

واالجتماعي حیث یجب أن تقترح مجموعة من الحلول للمشاكل التي الصعیدین االقتصادي

تواجه أجهزة تفتیش العمل وذلك بالتشدید على تعزیز جهاز مفتشیة العمل مادیا ومعنویا 

بتزویده بعدد كاف ومتخصص نوعیا وثقافیا من المفتشین بما یتوافق مع تزاید عدد



هم جمیع الضمانات والمستلزمات الضروریة لتسهیل مهامه المؤسسات وتنوعها وٕاعطائ

.والقیام بواجباتهم على أكمل وجه





01:الملحق رقم

مقرات المفتشیات الجهویة للعمل واختصاصها اإلقلیمي

اإلختصاص اإلقلیميالمقر

البویرة-بومرداس-زي وزوتی-تیبازة- المدیة-البلیدة-الجزائرالجزائر

سیدي بلعباس-عین تیموشنت-تلمسان-معسكر-مستغانم-وهرانوهران

البیض-تندوف-النعامة-أدرار-بشاربشار

غردایة-األغواط-تامنغست-إلیزي- الوادي- ورقلةورقلة

جیجل-برج بوعریریج-بجایة-سطیف-میلة-قسنطینةقسنطینة

المسیلة-سةتب-أم البواقي-خنشلة-بسكرة-باتنةباتنة

سكیكدة-سوق أهراس-قالمة-الطارف-عنابةعنابة

الجلفة-عین الدفلى-غلیزان-الشلف-سعیدة-تیسمسیلت-تیارتتیارت

مفتشیة العمل لوالیة تیزي وزو*



:02الملحق رقم

الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

.وزارة العمل والتشغیل والضمان اإلجتماعي

.ة العامة للعملالمفتشی

.......المفتشیة الجهویة للعمل لـ

.......المفتشیة الوالئیة للعمل لـ

......مكتب مفتشیة العمل لـ

المفتش الوالئي للعمل

... رئیس األمن الحضري لـ

طلب المساعدة:الموضوع

المتعلق بمفتشیة العمل06/02/1990المؤرخ في 03-90من القانون 16المادة : المرجع

:من القانون المذكور أعاله والتي تنص على ما یلي16مال بأحكام المادة ع

.یجب على األعوان المكلفین بالمحافظة على النظام العام أن یمدوا لمفتشي العمل ید العون أثناء قیامهم بناءا على طلبهم"

ق بهذا االرسال رفني ان اطلب منكم مدنا ید المساعدة لممارسة مهامنا بتبلیغ االستدعاء المرفیش

.......الكائنة بـ...... المسؤول عن المؤسسة....... إلى السید

.والذي یعتبر المسؤول مدنیا وجزائیا عن مخالفات تشریع العمل الساري المفعول

لى مستوى المؤسسة علما بأن المعني باألمر لم یستجیب لإلستدعاءات التي تم تسلیمها أثناء زیارة التفتیش والمراقبة التي قمنا بها ع

.........بتاریخ

.إلى یومنا هذا لم یحضر وهذا ما یعتبر عرقلة لمهام مصالح مفتشیة العمل كما تؤدي إلى المساس باحترام هیبة الدولة

.لمن أجل كل هذه األسباب نطلب منكم المساعدة لیتم اإلستماع إلى هذا المستخدم العاصي بالتاریخ والساعة المرفقة بهذا اإلرسا

.رفني أن أطلب منكم مدنا ید المساعدة لممارسة مهامنا بتبلیغ اإلستدعاء المرفق بهذا اإلرسال

.مفتشیة العمل لوالیة تیزي وزو*



:03الملحق رقم

الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

.وزارة العمل والتشغیل والضمان اإلجتماعي

.المفتشیة العامة للعمل

.......للعمل لـالمفتشیة الجهویة 

محضر مخالفة.......المفتشیة الوالئیة للعمل لـ

محضر مخالفة......مكتب مفتشیة العمل لـ

لتشریع العمل

مفتشیة العمل لوالیة تیزي وزو*

التحلیل

جنحة : تكییف المخالفة

...............لسیدضد ا

:................بلدیة

:...............ق ق

:...........نوع المخالفة

..........................

:..............المادة المعاقبة

19-04من القانون 

2004/ 25/12المؤرخ في 

:العقوبةة المقررة

............الحد األدنى

..........الحد األقصى

..........عام ألفین و...... في الشهر... في الیوم 

...................................الصفة ............... نحن السید

فبرایر 6الموافق لـ 1410رجب 10المؤرخ في 03-90وجب القانون رقمبم

منه قمنا بتحریر هذا المحضر وفقا 2،3،5،7،14المواد و خاصة 1990

.للمعاینات والوقائع المذكورة أعاله

المعاینات

قمنا بزیارة تفتیش ومراقبة ... وبدائرة اختصاص محكمة.... بتاریخ

............................بمؤسسة

في إطار مراقبة تطبیق التشریع والتنظیم العمل حیث 

..........وعددها....سجلنا

.....اإلسم....... اللقب-ة-ضد السیدة

........والیة............. بـ........ المولودفي 

.......................و...... ...........إبن  المسؤول جزائیا ومدنیا عن المؤسسة المذكورة ....بصفة وذلك

...... أعاله

الوقائع

..................................................................

.................................



:04الملحق رقم

الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

.وزارة العمل والتشغیل والضمان اإلجتماعي

.تشیة العامة للعملالمف

.........المفتشیة الجهویة للعمل لـ

..........المفتشیة الوالئیة للعمل لـ

............مكتب مفتشیة العمل لـ

مالحظات كتابیة

...............عام ألفین و......................من الشهر....................في الیوم 

.مفتش العمل: الصفة...............نحن السید

الموافق 1410رجب 10المؤرخ في 03-90المحلفون والمتصرفون بمقتضى الصالحیات المخولة لنا بموجب القانون رقم 

منه حیث الحظنا تقصیرا واضحا في تطبیق 8و7، المتمم والمتعلق بمفتشیة العمل السیما المادتین 1990فبرایر 06لـ 

.دمةالقانون من طرف مسیر المؤسسة المستخ

.............................ـ إسم المؤسسة

..................................ـ العنوان

...................................ـ الصفة

:الحظنا تقصیرا في تطبیق تشریع وتنظیم العمل یتعلق بـ

......................................................................................................................

......................................................................................................................

.................................................................

نسخة موجهة إلى

........في........ حرر بـع   .ج.م

مفتشیة العمل لوالیة تیزي وزو*
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