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بنــاًء علــى المــادة 6 مــن القانــون التنظيمــي رقــم 128.12 المتعلــق بالمجلــس االقتصــادي 
واالجتماعــي والبيئــي، قــرر المجلــس، فــي إطــار إحالــة ذاتيــة، إعــداد تقريــر حــول موضــوع 

»المناولــة وعالقــات الشــغل: مــن أجــل النهــوض بالعمــل الالئــق واالســتدامة«.

بالتشــغيل  المكلفــة  الدائمــة  اللجنــة  إلــى  المجلــس  َعِهــَد مكتــب  الصــدد،  وفــي هــذا 
الموضــوع. حــول  ورأي  تقريــر  بإعــداد  المهنيــة  والعالقــات 

وخــالل دورتهــا العاديــة 82 المنعقــدة بتاريــخ 25 ينايــر 2018، صادقــت الجمعيــة العامــة 
للمجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي باإلجمــاع علــى التقريــر الــذي يحمــل عنــوان 
»المناولــة وعالقــات الشــغل: مــن أجــل النهــوض بالعمــل الالئــق واالســتدامة«، والمنبثــق 

منــه هــذا الــرأي.
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بيان األسباب

ــة والتطــور التكنولوجــي الســريع  � ــر التجــارة الدولي ــرة تحري نظــرا ألن االقتصــاد العالمــي عــرف خــالل فت
ــاج واالســتهالك والتواصــل. تحــوالت عميقــة همــت نظــم اإلنت

وألن التحــوالت فــي سالســل التوريــد الخاصــة بالشــركات المتعــددة الجنســيات دفعــت إلى ترحيــل المصانع  �
نحــو دول الجنــوب بهــدف البحــث عــن محيــط تنافســي وعــن القيمــة المضافــة المرتفعة.

ولكــون العولمــة ســاعدت علــى تطويــر اإلنتــاج وإعــادة توزيــع العمــل و أثــارت انشــغاالت بشــأن التفــاوت فــي  �
الدخــل بيــن الفئــات االجتماعيــة والخصــاص فــي العمــل الالئــق، - رغــم أن الحــرص علــى  إعطــاء بعــد 
اجتماعــي وإنســاني للعولمــة، دفــع إلــى اعتمــاد العديــد مــن التدابيــر لمواكبــة اآلثــار الســلبية الناجمــة عنهــا، 
تمثلــت بالخصــوص فــي تكريــس الحقــوق األساســية فــي العمــل والحمايــة االجتماعيــة والحــوار االجتماعــي،

ونظــرا لكــون سالســل اإلنتــاج أضحــت محــل انتقــادات بشــأن دورهــا وتأثيرهــا فــي تحديــد شــروط عمــل  �
مالئمــة ونســج عالقــات مهنيــة وضمــان العمــل الالئــق واالســتدامة فــي العمــل بالمناولــة.

ارتــأى المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي معالجــة إشــكالية المناولــة وضمــان العمــل الالئــق، فــي  �
ــة ذاتيــة، بهــدف توضيــح الرهانــات الواجــب مواجهتهــا مــن أجــل تحقيــق التنميــة االقتصاديــة  إطــار إحال
وأيضــا مواكبتهــا مــن أجــل النهــوض بالحقــوق األساســية فــي العمــل بالمناولــة وتحقيــق االســتدامة وكــذا 
البحــث عــن الســبل الكفيلــة بجعــل التشــغيل فــي ظــل العولمــة رافعــة للعمــل الالئــق وحاجــزا أمــام الهــدر 

االجتماعــي.

وقــد قــام المجلــس، انطالقــا مــن أهــداف وطبيعــة الموضــوع، بمقاربــة إشــكالية المناولــة وارتباطهــا  �
الشــغل. بعالقــات 

منهجية العمل

ــة،  � ــف األطــراف المعني ــا مختل ــرة وجلســات اإلنصــات التــي شــاركت فيه ــات المتوف ــى المعطي اســتنادا إل
أراد المجلــس فــي مســتهل الدراســة الوصــول إلــى رؤيــة موحــدة بشــأن األهــداف والمقتضيــات المرتبطــة 
بالمناولــة والعالقــات الشــغلية، كمــا قــام المجلــس باســتعراض المقترحــات التــي توصــل بهــا مــن مختلــف 
ــادئ  ــة ومب ــر الدولي ــرام المعايي ــى احت ــي تفضــي إل ــن أجــل إدراك أحســن الســبل  الت ــك م ــن، وذل الفاعلي
المســؤولية االجتماعيــة للمقــاوالت  فــي أفــق  التقيــد بالحقــوق األساســية فــي العمــل وإعمــال مفهــوم العمــل 

الالئــق فــي العمــل بالمناولــة،.

وانطالقــا كذلــك مــن الدراســة الموثقــة، ومــن وقوفــه على المعايير والممارســات المحلية الجيــدة والتجارب  �
الدوليــة فــي هــذا الشــأن، انكــب المجلــس علــى تعميــق النقــاش مــع األطــراف المعنيــة، وهــو يعــرض فــي 
ــر شــروط االنخــراط فــي سالســل  ــة بتطوي ــة الكفيل ــر العملي ــة مــن المقترحــات والتدابي ــرأي جمل هــذا ال

التوريــد وفســح مجــال االســتدامة فــي االقتصــاد والتشــغيل واالرتقــاء بالمناولــة والعالقــات الشــغلية.
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I . للمناولــة والبيئــي  واالجتماعــي  االقتصــادي  المجلــس  تشــخيص 
الشــغلية والعالقــات 

يــرى المجلــس أن المناولــة فــي عالقتهــا مــع العمــل تبــرز عبــر مظهريــن أساســيين، يمثــل األول مســاهمة 
سالســل القيــم فــي التشــغيل والتنميــة، بينمــا يمثــل الثانــي حــدة الضغــط علــى الحلقــات الضعيفــة فيهــا ومــا 
يترتــب عنــه مــن عجــز فــي العمــل الالئــق وســط محيــط سوســيو-اقتصادي مثقــل بمعضلــة البطالــة وبرواســب 

ــر المنظــم. االقتصــاد غي

على المستوى الدولي . 1

ــة  � ــى آلي ــة تحولــت فــي محيــط العولمــة إل ــي أن المناول يالحــظ المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئ
لنســج عالقــات التعــاون بيــن المقــاوالت والتكامــل فــي أنشــطتها وذلــك ضمــن سالســل توريــد دوليــة 
ــر  ــرا لتطوي ــي المباشــر ومعب ــا لالســتثمار الدول ــل فــي نفــس الوقــت أقطاب ــى المنافســة، تمث مفتوحــة عل

اإلنتاجيــة وتخفيــض التكلفــة.

المقــاوالت  � بيــن  مشــترك  اهتمــام  محــط  أصبحــت  التجاريــة  المناولــة  أن  كذلــك  المجلــس  ويالحــظ 
والحكومــات والمنظمــات العماليــة بســبب تحكمهــا فــي االســتثمار وهجــرة المعامــل ومــا قــد يترتــب عنهــا 
إيجابــا فــي مجــال التصنيــع وتطويــر الخدمــات وإنعــاش التشــغيل، وســلبا فــي شــكل اختــالالت فــي ســوق 
العمــل وأنظمــة الضمــان االجتماعــي نتيجــة النيــل مــن االســتقرار فــي االســتخدام واضطــراب ســوق الشــغل.

وبالنســبة للشــركات المتعــددة الجنســيات، يــرى المجلــس   أن تحملهــا للمســؤولية االجتماعيــة يدفــع عنهــا  �
جميــع الشــبهات بشــأن تقويــض ظــروف التشــغيل خاصــة باعتبــار شــمول القيــم التــي تحتــوي عليهــا للحقــوق 
األساســية فــي العمــل وحقــوق اإلنســان والحفــاظ علــى البيئــة ومحاربــة الفســاد؛ وهــي بالفعــل التزامــات 
مشــتركة بيــن جميــع مواثيــق المســؤولية االجتماعيــة الصادرة عــن المنظمات الدولية واالتحــادات اإلقليمية 
ومتضمنــة فــي أغلــب مدونــات األخالقيــات التــي تفرضهــا الشــركات الدوليــة علــى مورديهــا وتتولــى مراقبــة 
تطبيقهــا. ويتأكــد مــن عــدة مصــادر وطنيــة ودوليــة أن المقــاوالت المندمجــة فــي هــذه العالقــات التجاريــة، 
تكــون فــي الغالــب أكثــر تقيــدا بالقوانيــن الوطنيــة فــي  تعاملهــا مــع العمــال وباقــي الفرقــاء، إال أن الحفــاظ 
ــة  ــازات أجري ــى امتي ــا عل ــدة بنفــس االلتزامــات والمتوفــرة أحيان ــر مقي ــى التنافســية إزاء مقــاوالت غي عل
أو تكنولوجيــة أو حكوميــة ســواء فــي الداخــل أو علــى المســتوى الدولــي يخــل حتمــا بتكافــؤ الفــرص 
ــر  ــر العمــل المؤقــت واالقتصــاد غي ــى البحــث عــن مخــارج عب ــن إل وبالمنافســة الشــريفة ويدفــع المناولي

المنظــم وبممارســات غيــر ســليمة بخصــوص األجــور ومــدة العمــل والتحمــالت االجتماعيــة.

 بالنســبة للدولــة، يــرى المجلــس أن اإلكراهــات الماليــة تظــل حاضــرة بخصــوص تقليــص التوظيــف فــي  �
ــة. وبينمــا  ــرة العمــل بالمناول ــي توســيع دائ ــن وبالتال ــة وتفويــت بعــض الخدمــات لمناولي المرافــق العمومي
تتراجــع النفقــات االجتماعيــة فــي كثيــر مــن األحيــان، فــإن المجهــود المبــذول لجلــب االســتثمارات وتطويــر 
منــاخ األعمــال يفضــي إلــى تطويــر التجهيــزات األساســية وإحــداث مناطــق حــرة وغيرهــا مــن برامــج 
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التصنيــع والتشــارك والتنميــة. وإن كانــت المناولــة غيــر حاضــرة علنــا فــي السياســات القطاعيــة المتعلقــة 
بالتصنيــع والســياحة والفالحــة والمناجــم واللوجســتيك مثــال، فــإن طبيعــة العالقــات التــي تســعى الــدول 
الناميــة إلــى نســجها لتطويــر اقتصاداتهــا وإحــداث أقطــاب متكاملــة فــي القطاعــات الصناعيــة الواعــدة 
والرفــع مــن حجــم تجارتهــا الدوليــة تدفعهــا حتمــا نحــو االندمــاج الواســع فــي سالســل التوريــد الدوليــة.

وخلــص المجلــس إلــى أن تداخــل المصالــح حــول السياســات الواجــب اعتمادها، دفع بالفرقــاء االجتماعيين  �
نحــو التعــاون فــي إطــار الحــوار االجتماعــي لمواجهــة التهديــد بتهجيــر المنشــآت إلــى بلــدان أخــرى نتيجــة 

ضعــف تنافســيتها وتطويــر الجاذبيــة القطاعيــة والترابيــة والتوفيــق بيــن المرونــة والســلم االجتماعــي.

كمــا الحــظ المجلــس أن هــذه االنشــغاالت دفعــت فــي التســعينيات بمنظمــة العمــل الدوليــة إلــى اعتمــاد  �
ــي  ــي تتخذهــا ســواء ف ــرة المســالك الت ــا وكث ــوع تجلياته ــة، إال أن تن ــل بالمناول ــة بشــأن العم ــر دولي معايي
التعاقــدات التجاريــة أو بخصــوص التشــغيل، حالــت دون الوصــول إلــى تعريــف متوافــق عليــه. ومــع ذلــك، 
فــإن المشــاورات الواســعة التــي شــهدتها مراحــل تحضيــر مشــروعي االتفاقيــة والتوصيــة الدوليتيــن أكــدت 
أن المخــاوف بشــأن الهــدر االجتماعــي ال تختــزل فــي التعامــل بالمناولــة ومهــدت الطريــق إلعــالن الحقــوق 
األساســية فــي العمــل ولباقــي المحطــات التــي أدت إلــى دمــج العمــل الالئــق ضمــن أهــداف التنميــة 

المســتدامة فــي أفــق 2030.

وقــد حمــل هــذا التوجــه منظمــة العمــل الدوليــة  علــى تركيــز اهتمامهــا علــى تمديــد العمــل بهــذه الحقــوق  �
واالســتراتيجيات الوطنيــة خــارج العالقــات األجريــة النمطيــة كمــا تعبــر عــن ذلــك التوصيــة 202 بشــأن 
األرضيــات الوطنيــة للحمايــة االجتماعيــة والتوصيــة رقــم 204 بشــأن االنتقــال مــن االقتصــاد غيــر المنظــم 
إلــى االقتصــاد المنظــم، وهمــا معــا يدعــوان الفرقــاء االجتماعييــن إلــى تصــور وتطويــر سياســات واقعيــة 
لالســتثمار فــي الرأســمال البشــري مــن شــأنها مالءمــة متطلبــات العمــل الالئــق والتنافســية االقتصاديــة 

مــع أهــداف التنميــة المســتدامة.

ويــرى المجلــس أن موضــوع المناولــة يبقــى حاضــرا فــي اهتمــام منظمــة العمــل الدوليــة بخصــوص الــدور  �
الــذي يمكــن للمقــاوالت أن تلعبــه داخــل سالســل التوريــد العالميــة بخصــوص العمــل الالئــق، بحيــث أدرج 
مؤتمــر العمــل الدولــي فــي جــدول أعمــال الــدورة 105 المنعقــدة ســنة 2016 مســألة »العمــل الالئــق فــي 
سالســل التوريــد العالميــة« واعتمــد بشــأنها »القــرار المتعلــق بالعمــل الالئــق فــي سالســل التوريــد العالميــة«.

على المستوى الوطني . 2

خلــص المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي فــي تحليلــه للتشــريعات ذات الصلــة بالتشــغيل بالمناولة،  �
إلــى غيــاب نظــام قانونــي موحــد، وتشــتت المعاييــر المتعلقة بممارســة المناولة عبر تشــريعات مســتقلة ذات 

غايــات وأهــداف مختلفــة؛ بعضهــا يُعنــى بحمايــة العمــال، والبعــض اآلخــر بحكامة الصفقــات العمومية.

ويــرى المجلــس أن األحــكام المتعلقــة مباشــرة بالمناولــة ســعت دومــا إلــى  ضمــان تحصيــل الديــون األجريــة  �
لــدى المقاولــة اآلمــرة مــن طــرف عمــال المقاولــة المتعاَقــد معهــا مــن الباطــن فــي حالــة إفالســها. وقــد 
أطــرت مدونــة الشــغل هــذه اإلمكانيــة باشــتراط عــدم تســجيل المنــاول فــي الســجل التجــاري وفــي صنــدوق 



رأي املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي

10

الضمــان االجتماعــي، باإلضافــة إلــى وجــوب إخطــار المقاولــة اآلمــرة مســبقا مــن طــرف العمــال الدائنيــن. 
وإلــى جانــب هــذه الحالــة، فــإن أبــرز بصمــات المناولــة فــي تشــريع الشــغل، تتمثــل فــي نظــام الوســاطة فــي 

التشــغيل الــوارد فــي مدونــة الشــغل، وفــي القانــون المتعلــق بالنظــام الخــاص بالحراســة ونقــل األمــوال.

وحيــث يمكــن اعتبــار نظــام الوســاطة والتشــغيل المؤقــت مــن مؤشــرات المرونــة فــي التشــغيل التــي جــاءت  �
ــات األمــن  ــا بمتطلب ــط ظاهري ــل األمــوال يرتب ــإن التشــريع الخــاص بالحراســة ونق ــة الشــغل، ف ــا مدون به
العمومــي. إال أن دراســة المجلــس لألحــكام الــواردة فــي النظاميــن علــى ضــوء العمــل القضائــي، أظهــرت 
وجــود ارتبــاك واســع فــي تفســيرها مــن لــدن مختلــف الفاعليــن، بحيــث يفضــي إلــى اختــالط األمــر فــي 
الممارســة بخصــوص خدمــات الحراســة المبرمــة وفــق النظــام الخــاص بهــا أو فــي إطــار التشــغيل المؤقــت 
أو علــى أســاس عقــود الخدمــة. باإلضافــة إلــى ذلــك، فــإن المعلومــات غيــر متوفــرة للعموم بشــأن المقاوالت 
ــي  ــك الت ــا وتل ــا بممارســة التشــغيل المؤقــت حصري ــي أذن له ــك الت ــام بالوســاطة وتل ــا بالقي المرخــص له
تعمــل وفــق نظــام الحراســة ونقــل األمــوال. بــل إن أغلــب مقــاوالت التشــغيل المؤقــت والوســاطة ال تتوفــر 
علــى الترخيــص القانونــي وتجمــع بيــن هــذا النشــاط ومهــام أخــرى مثــل التنظيــف والنقــل، فــي خــرق 
ــر  ــث يظه ــة، بحي ــة نوعــا مــن الهشاشــة االجتماعي ــرزت هــذه الوضعي ــد أف ــا. وق للتشــريعات المعمــول به
مــن تجلياتهــا غيــاب التمثيــل الجماعــي وضعــف  التصريــح لــدى الصنــدوق الوطنــي للضمــان االجتماعــي 
والتملــص مــن تطبيــق األحــكام المتعلقــة بطبيعــة عقــود العمــل واألجــر األدنــى والصحــة والســالمة بالنســبة 
ألغلــب العمــال والعامــالت المســتخدمين فــي أنشــطة مثــل الحراســة والنظافــة وتمويــن الحفــالت والنقــل.

ويــرى المجلــس أن مــن مظاهــر العجــز فــي العمــل الالئــق أيضــا، ولــو أنهــا ليســت حكــرا علــى االســتخدام  �
بالمناولــة، وجــود بعــض العالقــات الخاضعــة لنظــام التدريــب مــن أجــل اإلدمــاج ولنظــام التشــغيل الذاتــي.

إذ يســمح نظــام التدريــب مــن أجــل اإلدمــاج بدفــع أجــور أقــل مــن حدهــا األدنــى ومــن التخلــص مــن العامــل  �
فــي كل حيــن بــدون مبــرر وعــدم تمتيعــه بالضمــان االجتماعــي، باســتثناء التغطيــة الصحيــة منــذ أن تحملــت 
الدولــة تكلفتهــا. وإذا كانــت الغايــة مــن وراء إحــداث هــذا النظــام تتمثــل فــي توفيــر التجربــة المهنيــة وخلــق 
فــرص عمــل للشــباب المتخرجيــن مــن التعليــم العالــي أو المتوقفيــن عــن الدراســة بــه، فــإن التجربــة تبين أن 
العديــد مــن المقــاوالت ال توفــر أي تكويــن مناســب للمتدربيــن وتعوضهــم باســتمرار للتملــص مــن إدماجهــم، 
بحيــث يتحــول هــذا النظــام إلــى وســيلة للحصــول علــى قــوة عاملــة بخســة يمكــن اســتعمالها للضغــط علــى 
العمــال القاريــن. وإن كان فــرض ترســيم %60 مــن المتدربيــن تحــت طائلــة توقيــف اســتفادة المقاولــة مــن 

هــذا النظــام يعبــر عــن الوعــي بهــذا المشــكل، فــإن الوضــع ال يرقــى مــع ذلــك لمعاييــر العمــل الالئــق.

أمــا نظــام التشــغيل الذاتــي، فإنــه يســمح  بالعمــل لصالــح الغيــر خــارج عالقــة التبعيــة القانونيــة. وبذلــك  �
ــا المتعلقــة  ــة المرتبطــة بظــروف العمــل بمــا فيه ــات القانوني ــع الواجب ــن مــن جمي يكــون الطرفــان محرري
بالصحــة والســالمة وبمــدة العمــل وحــوادث الشــغل والضمــان االجتماعــي. وإن كان هــذا الوضــع يناســب 
العديــد مــن العمــال بحكــم الطلــب علــى مؤهالتهــم والمردوديــة التــي يوفرهــا لبعضهــم والحريــة التــي 
يضمنهــا لهــم فــي تنظيــم نشــاطهم، فــإن التجــارب الدوليــة تبيــن أن المقــاوالت تدفــع نحــو اعتمــاده مــن 
طــرف عمالهــا للتخلــص مــن العالقــة األجريــة المحميــة بالقانــون االجتماعــي، ممــا حمــل القضــاء ومعاييــر 

العمــل الدوليــة  علــى فســح المجــال أمــام إعــادة تكييــف عقــد الخدمــة بعقــد عمــل مقنــع.
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والواقــع أن هــذه الوضعيــة ال تختلــف عــن حالــة أغلــب الصنــاع والمهنييــن الذيــن يعملــون لحســابهم فــي  �
التجــارة والحــرف والصناعــة التقليديــة والفالحــة دون أي تغطيــة اجتماعيــة أو ضوابــط مهنيــة بمــا فيهــا 
ــم  ــد منه ــإن العدي ــر المنظــم، ف ــم يمارســون فــي االقتصــاد غي قواعــد الصحــة والســالمة. وإن كان أغلبه
ينتمــي إلــى فئــة العمــال غيــر المصــرح بهــم مــن طــرف المقــاوالت التــي تلجــأ إلــى خدماتهــم إمــا لفتــرات 
متقطعــة أو باســتمرار، خاصــة فــي مجــاالت النقــل والصيانــة والتنظيــف والحراســة والخدمــات المقدمــة 

لألشــخاص.

والجديــر بالذكــر أن عقــود العمــل محــددة المــدة وبالخصــوص العمــل الموســمي تحــرم فــي غالــب األحيــان  �
العمــال المعنييــن مــن اســتمرارية اشــتراكاتهم فــي نظــام الصنــدوق الوطنــي للضمــان االجتماعــي وبالتالــي 
مــن التمتــع بالتعويضــات التــي يمنحهــا علــى أســاس اســتيفاء مــدة اشــتراك محــددة كمــا هــو الشــأن علــى 
ســبيل المثــال بالنســبة للتعويــض عــن فقــدان الشــغل الــذي يســتوجب توفــر العامــل علــى 780 يــوم عمــل 

خــالل الســنوات الثــالث األخيــرة منهــا 260 يــوم عمــل خــالل الســنة األخيــرة.

ــة فــي القطــاع العمومــي تتحقــق عبــر أنظمــة التدبيــر المفــوض والصفقــات  � والحــظ المجلــس أن المناول
العموميــة والشــراكة بيــن القطــاع العــام والخــاص، بحيــث تفضــي إلــى نقــل المرفــق العمومــي مــن التدبيــر 
ــود  ــب العق ــذي يحمــل أغل ــدن الخــواص ال ــر مــن ل ــى منطــق التدبي ــون اإلداري إل المباشــر الخاضــع للقان
المبرمــة فــي ممارســته نحــو مجــال القانــون التجــاري وقانــون الشــغل. وفــي غيــاب شــروط إلزاميــة، فــإن 
المقاولــة الحاصلــة علــى صفقــة الخدمــات أو التدبيــر المفــوض أو الشــراكة تبقــى حــرة فــي تفويــت بعــض 
األنشــطة إلــى مقــاوالت أخــرى عــن طريــق التعاقــد مــن الباطــن أو التشــغيل المؤقــت أو إيجــار الخدمــة أو 
غيرهــا مــن العقــود، ليترتــب عــن ذلــك تعــدد وتــدرج فــي مســتويات المناولــة، بعضهــا علنــي والبعــض اآلخــر 

مســتتر.

وإذا كانــت التشــريعات واألنظمــة بخصــوص إســناد الصفقــات العموميــة مــن لــدن الدولــة والجماعــات  �
الترابيــة تفــرض شــروطا تســمح علــى األقــل بالتأكــد مــن وضعيــة المرشــحين بخصــوص مســتحقات 
الضمــان االجتماعــي والضرائــب، فــإن إســناد الصفقــات الفرعيــة ال يحتكــم لنفــس القواعــد، كمــا أن 
اإلدارة ال تملــك أي صالحيــة للتدخــل بخصــوص العالقــات التــي تجمــع المقاولــة المتعاقــد معهــا بأجرائهــا 
ومورديهــا. فليــس بغريــب إذن أن يلجــأ المتعهــدون معهــا إلــى األجــراء المؤقتيــن أو غيــر المصــرح بهــم وإلــى 
مقــاوالت فــي وضعيــة قانونيــة واجتماعيــة غيــر ســليمة للقيــام بمهــام داخــل المرفــق العمومــي أو لصالحــه 

دون التقيــد بشــروط العمــل الالئــق.

ومــا دام التفويــض يتــم لمــدة محــددة، فــإن المقاولــة الفائــزة بالصفقــة تكــون مدفوعــة لتفــادي إبــرام عقــود  �
العمــل غيــر محــددة المــدة وإلــى التخلــص مــن األجــراء القدامــى لتخفيــض التكلفــة، ممــا قــد يؤثــر ســلبا 

علــى إنتاجيتهــا وجــودة الخدمــة.
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واســتخلص المجلــس مــن خــالل الدراســات المتوفــرة بشــأن التشــغيل فــي بعــض القطاعــات مثــل الفالحــة  �
ــات مختلفــة ال تســمح  ــق يكتســي تجلي والنســيج واأللبســة والنقــل والخدمــات أن العجــز فــي العمــل الالئ
ــة تســمح بانتشــار الهشاشــة  ــك فــإن أنظمــة التشــغيل بالمناول ــة؛ ومــع ذل ــه فــي التشــغيل بالمناول باختزال
االجتماعيــة التــي تَبــرز مــن خاللهــا منطقــة رماديــة واســعة بيــن االقتصــاد المنظــم واالقتصــاد غيــر 
المنظــم، تســتفيد أحيانــا مــن غمــوض القانــون وضعــف الحمايــة التــي يوفرهــا، وغالبــا مــن ضعــف الحكامــة 

فــي التدبيــر، وفــي جميــع األحــوال، مــن اســتفحال البطالــة وتطــور االقتصــاد غيــر المنظــم.

ــة  � ــي االســتراتيجيات التنموي ــال ف ــى متمث ــة يبق ــق بالمناول ــس أن الوجــه الواعــد للعمــل الالئ ــرى المجل وي
القطاعيــة التــي يراهــن عليهــا المغــرب الكتســاب المهــن الحديثــة وتكويــن أقطــاب وازنــة متكاملــة، بحيــث 
يبيــن رصــد حصيلــة عــدة قطاعــات أن التحاقهــا بسالســل التوريــد الدوليــة يدفــع تدريجيــا نحــو تحســين 
ظــروف العمــل ودعــم تفتيــش الشــغل باالفتحــاص االجتماعــي و ترســيخ ثقافــة المســؤولية االجتماعيــة.

II .الرهانات الكبرى التي تطرحها المناولة في عالقتها مع التشغيل

إعمال مبدأ المساواة وعدم التمييز في أماكن العمل. 1

يعتبــر المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي أن أهــم الرهانــات التــي وقــف عليهــا فــي دراســته  �
للمناولــة والعالقــات الشــغلية يتمثــل فــي إعمــال مبــدأ المســاواة وعــدم التمييــز فــي أماكــن الشــغل بشــأن 
ظــروف إنجــاز العمــل بيــن أجــراء المقاولــة الرئيســية واألجــراء المشــتغلين لديهــا برســم المناولــة، علــى أن 
يشــمل هــذا المبــدأ أساســا مجــاالت الصحــة والســالمة وطــب الشــغل ومــدة العمــل والخدمــات االجتماعيــة 

المنجــزة فــي أماكــن العمــل.

ويذكــر المجلــس بهــذا الخصــوص باتفاقيــة  منظمــة العمــل الدوليــة رقــم 111 بشــأن التمييز )في االســتخدام  �
ــر بمــا تنــص عليــه المــادة  والمهنــة( المعتمــدة ســنة 1958 والمصــادق عليهــا مــن طــرف المغــرب،  كمــا يذكِّ
31 مــن الدســتور مــن اســتفادة المواطنيــن علــى قــدم المســاواة مــن الحــق فــي الشــغل ومــن باقــي الحقــوق 
ــع  ــدأ المســاواة وتمن ــة الشــغل تكــرس مب ــة، وأن المــواد 9 و478 و504 مــن مدون ــة واالجتماعي االقتصادي
كل تمييــز »يكــون مــن شــأنه خــرق أو تحريــف مبــدأ تكافــؤ الفــرص، أو عــدم المعاملــة بالمثــل فــي مجــال 
ــن المهنــي،  ــق باالســتخدام، وإدارة الشــغل وتوزيعــه، والتكوي ــة، الســيما فيمــا يتعل التشــغيل أو تعاطــي مهن

واألجــر، والترقيــة، واالســتفادة مــن االمتيــازات االجتماعيــة، والتدابيــر التأديبيــة«.

ويعتبــر المجلــس أن التشــريع يوفــر األدوات القانونيــة الضروريــة وأن الحاجــة ملحــة لتنســيق المجهــودات  �
بيــن ســلطات التوجيــه والتفتيــش والــردع إلعمــال قواعــد المســاواة وعــدم التمييــز فــي العمــل وإعطائهــا 

األولويــة التــي تتطلبهــا كرافعــة لباقــي الحقــوق األساســية.
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مقاربة البعد االجتماعي للمناولة ضمن أهداف التنمية المستدامة. 2

الحــظ المجلــس أن إدمــاج العمــل الالئــق ضمــن أهــداف التنميــة المســتدامة فــي أفــق 2030 جــاء مقرونــا  �
ــة  ــع والمســتدام، والعمال ــز النمــو االقتصــادي المطــرد والشــامل للجمي ــا الثامــن بضــرورة »تعزي فــي ركنه
الكاملــة والمنتجــة، وتوفيــر العمــل الالئــق للجميــع«. ويأتــي ترتيبــه وســط أهــداف متكاملــة وأساســية تشــمل 
التربيــة والصحــة و«إقامــة بنــى تحتيــة قــادرة علــى الصمــود، وتحفيــز التصنيــع الشــامل للجميــع والمســتدام، 
ــدام المســاواة  ــن انع ــاج مســتدامة« و«الحــد م ــاط اســتهالك وإنت ــان وجــود أنم ــكار« و«ضم وتشــجيع االبت

داخــل البلــدان وفــي مــا بينهــا«.

ويعتبــر المجلــس أنــه مــا دامــت المناولــة مــن نتائــج التحــول االقتصــادي  والتكنولوجــي العالمــي ومــن  �
تجليــات بنــاء نمــوذج إنتاجــي جديــد قائــم علــى االبتــكار والمعرفــة، فــإن معالجــة تجلياتهــا المختلفــة علــى 
العمــل الالئــق وتوجيــه تطورهــا فــي اتجــاه االســتدامة ال يمكــن تصورهمــا إال ضمــن خطــة وطنيــة تشــاركية 

لتحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة استرشــادا  بخطــة التنميــة المســتدامة فــي أفــق 2030. 

رؤيــة اســتراتيجية لتناســق السياســات القطاعيــة مــن أجــل النهــوض بالعمــل . 3
الالئــق 

ــَن المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي مــن خــالل هــذه الدراســة أن المبــادرات التــي تُتََّخــذ  �  بَيَّ
للنهــوض بالتشــغيل ال تحــرص علــى توفيــر متطلبــات العمــل الالئــق، بالخصــوص فــي مجــال الحمايــة 
ــاَوزة أمــام الهشاشــة الناتجــة عــن التشــغيل  االجتماعيــة، باإلضافــة إلــى كــون هيئــات التفتيــش تبــدو ُمتََج
بالمناولــة. ومــادام القطــاع الخــاص هــو المــورد الرئيســي للتشــغيل وموطــن العجــز فــي العمــل الالئــق 
خاصــة فــي القطــاع غيــر المنظــم وهوامشــه، فــإن إنعــاش العمــل الالئــق يصبــح أولويــة مشــتركة بيــن 
جميــع القطاعــات الحكوميــة تســتلزم اإلدمــاج العمــودي فــي مخططاتهــا القطاعيــة واألفقــي بالتنســيق مــع 

القطاعــات المعنيــة بالتكويــن والتشــغيل وتأهيــل المجــال.

ويعتبــر المجلــس أن اســتهداف التشــغيل كمــا وكيفــا فــي جميــع السياســات التنمويــة يمثــل رهانــا آخــر  �
أكبــر للعمــل الالئــق ويتطلــب اســتراتيجية وطنيــة تنطلــق مــن تكامــل السياســات القطاعيــة والمجاليــة فــي 
أفــق الجهويــة المتقدمــة. وإذا كانــت أهميــة هــذا الرهــان واضحــة فــي مجــال المهــن الصناعيــة الجديــدة 
ــر سالســل  ــُرُز عب ــي تَبْ ــق الت ــات التشــغيل الالئ ــى متطلب ــك راجــع إل ــال، فذل ــة مث ــة الذكي ومشــروع المدين

التوريــد العالميــة ومــا قــد توفــره مــن فــرص كلمــا وجــدت أمامهــا مقومــات االســتدامة.

انفتاح الحوار االجتماعي على العمل الالئق وشموله لالقتصاد غير المنظم . 4

يــرى المجلــس أن تطويــر العمــل الالئــق لــن يســتقيم إال بالمزاوجــة بيــن سياســات عموميــة تشــاركية  �
ومعالجــة العوائــق التــي تعترضــه عــن طريــق المفاوضــة الجماعيــة الجــادة مــن أجــل الموازنــة بيــن الحمايــة 
االجتماعيــة والتنافســية االقتصاديــة علــى مســتوى المقاولــة والقطــاع. كمــا أن هــذا الرهــان، يتطلــب حســب 

المجلــس، االهتمــام بإدمــاج االقتصــاد غيــر المنظــم وتطويــر المشــاركة المواطنــة  ومحاربــة الهشاشــة. 
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توفير آليات إلدماج العمل غير المأجور في حقل العمل الالئق . 5

ــة  � ــة التقليدي ــة وأنشــطة الصناع ــة الحــرف اليدوي ــى شــكل مزاول ــل المســتقل عل ــس أن العم ــر المجل يعتب
والتشــغيل الذاتــي والنشــاط االقتصــادي العائلــي يبقــى فــي المغــرب، كمــا هــو الشــأن فــي أغلــب الــدول 
الناميــة، يقــع خــارج نطــاق الحمايــة االجتماعيــة القانونيــة المؤطــرة  أساســا  بقوانيــن الشــغل والضمــان 
االجتماعــي والتغطيــة الصحيــة المطبقــة علــى األجــراء دون ســواهم مــن الســكان النشــيطين، ســواء تعلــق 
ــل  ــزاول أنشــطة مــدرة لمداخي ــي ت ــات الت ــة أو الفئ ــي مــن الهشاشــة االجتماعي ــي تعان األمــر بالشــغيلة الت

مرتفعــة مقارنــة مــع مســتوى األجــور فــي القطاعيــن العــام والخــاص.

ويتجســد رهــان حمايــة هــذه الفئــات حســب رأي المجلــس، فــي ضــرورة توفيــر آليــات قــد تكــون إلزاميــة  �
كمــا هــو الشــأن بالنســبة للتغطيــة الصحيــة، أو طوعيــة وتحفيزيــة توفــر لهــم حمايــة علــى األقــل بالنســبة 
للحقــوق األساســية فــي العمــل والصحــة والســالمة والضمــان االجتماعــي وتواكــب انتشــال بعضهــم مــن 

االقتصــاد غيــر المنظــم وتســاهم فــي عقلنــة المرونــة عــوض تعريضهــم  للتشــغيل المقنــع.

تسهيل االنتقال من االقتصاد غير المنظم إلى االقتصاد المنظم . 6

يعتبــر المجلــس أن رهــان االنتقــال مــن االقتصــاد غيــر المنظــم إلــى االقتصــاد المنظــم، الــذي تواجهــه دومــا  �
الــدول الناميــة ال  يتجلــى  فــي التغلــب علــى العــوز والبطالــة وضعــف اإلنتاجيــة فحســب، بــل يعنــي أيضــا  
تفــادي اللجــوء إلــى المناولــة المقنعــة التــي تنــال مــن تكافــؤ الفــرص وتعمــق العجــز فــي العمــل الالئــق وتعــوق 

تأهيــل بعــض القطاعــات مثــل البنــاء والمقالــع والنقــل.

ــة  � ــات الرقمي ــح مرشــحا للتوســع بفضــل التقني ــر المنظــم أصب ــس أن نطــاق االقتصــاد غي والحــظ المجل
الجديــدة التــي تســمح بالتعامــل عبــر منصــات التعــاون دون التقيــد بأدنــى االلتزامــات االجتماعيــة والمدنية، 
ممــا يفــرض منافســة غيــر شــريفة علــى المقــاوالت ويهــدد بانتقــال أنشــطة بأكملهــا إلــى االقتصــاد غيــر 

المنظــم.

ولهــذا، فــإذا كانــت أهميــة رهــان االنتقــال إلــى االقتصــاد المنظــم متجليــة بوضــوح فــي المناولــة فــإن  �
االقتصــاد غيــر المنظــم، فــي رأي المجلــس، يهــدد فــي الواقــع مســتقبل العمــل الالئــق برمتــه علــى نطــاق 
واســع وقــد يقضــي نهائيــا علــى التكافــل االجتماعــي الــذي يقــوم عليــه الضمــان االجتماعــي وعلــى اإلنصاف 

فــي إعــادة توزيــع الدخــل.

تحويــل المناولــة فــي التشــغيل إلــى رافعــة للعمــل الالئــق فــي جميــع أنمــاط . 7
لتشــغيل  ا

يــرى المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي أن اإلشــكالية التــي تطرحهــا المناولــة حاليــا تتمثــل فــي  �
الدفــع بفئــات مــن العمــال خــارج مجــال الحمايــة االجتماعيــة المتوفــرة للعمــل المأجور عبر أنظمة تشــريعية 
خاصــة ال تضمــن شــروط الحمايــة االجتماعيــة أو عبــر عالقــات شــغل غيــر نمطيــة توفــر للمقــاوالت 



المرونــة فــي التشــغيل والتخلــص مــن مســتلزمات العمــل المأجــور. وهكــذا يصبــح الرهــان المطــروح، حســب 
المجلــس، متمثــال فــي القــدرة علــى تحويــل المرونــة فــي التشــغيل مــن وســيلة للتملــص مــن قانــون أصبحــت 

بعــض معاييــره متجــاوزة إلــى رافعــة للعمــل الالئــق ســواء فــي إطــار العالقــة األجريــة أو خارجهــا.

ويفتــرض هــذا التوجــه، فــي نظــر المجلــس، تطويــر نظــام العمــل المؤقــت العــادي بمختلــف أنواعــه مــا دام  �
يســتوفي متطلبــات الحمايــة االجتماعيــة )العرضــي والموســمي واليومــي( وتطويــر التشــغيل بالمناولــة مــن 
ــة وتمكينهــم مــن الحقــوق  ــة االجتماعي ــع العمــال المســتقلين بالتغطي ــوكاالت المتخصصــة وتمتي طــرف ال

األساســية فــي العمــل.

انخــراط المغــرب فــي المجهــود الدولــي للحــد مــن الضغــوط المفروضــة علــى . 8
الحلقــات الضعيفــة داخــل سالســل التوريــد

أمــام تحــدي تعزيــز العمــل الالئــق، يســعى المنتظــم الدولــي إلــى مواجهــة اإلشــكاليات التــي تتعلــق بالضغوط  �
المفروضــة علــى سالســل التوريــد نتيجــة المنافســة الحــادة، والتــي تؤثــر ســلبا علــى الحلقــات الضعيفــة 

داخلهــا، مــع مــا لذلــك مــن تداعيــات علــى ظــروف العمــل وعلــى احتــرام الحقــوق األساســية للعمــال.

وفي هذا اإلطار، يرى المجلس أن انخراط المغرب في  سالســل التوريد من شــأنه تقوية الرهان المتعلق  �
بالتنظيــم مــن أجــل عدالــة اجتماعيــة فــي إطــار اقتصــاد عالمــي، يُْمِكــُن فيــه للفرقــاء االجتماعييــن، وعلــى 
رأســهم الشــركات متعــددة الجنســية، تدبيــر التغييــر المنشــود لمعالجــة العواقــب االجتماعيــة المترتبــة عــن 

نظــم اإلنتــاج المتأثــرة بفعــل انفتــاح األســواق التجاريــة الدوليــة والتطــور التكنولوجــي والرقمــي الســريعين.

تطوير مقدرات المقاوالت الصغرى والمتوسطة . 9

 أوضــح المجلــس فــي دراســته للمناولــة وعالقتهــا مــع الشــغل مــدى الديناميــة التــي يتوفــر عليهــا المغــرب  �
ــة ال  ــات هــذه الدينامي ــب مكون ــام اقتصــاده؛ إال أن أغل ــي  تُفســح  أم فــي بعــض القطاعــات والفــرص الت
ترقــى إلــى متطلبــات اإلدمــاج فــي سالســل التوريــد لضعــف إنتاجيتهــا وحجمهــا ودرجــة تحديثهــا. وبالتالــي 
فالرهــان الــذي يمثلــه النهــوض بالمناولــة الصناعيــة خاصــة والتجاريــة يكمــن فــي تطويــر محيــط األعمــال 
»ببنــاء مؤسســات فعالــة وقابلــة للمحاســبة وشــاملة علــى كافــة المســتويات« وفــي رفــع مؤهــالت المــوارد 
البشــرية للتمكــن مــن التكنولوجيــا والمســاهمة فــي االبتــكار، فضــال عــن تطويــر التكتــالت المهنيــة الفاعلــة 

وإرســاء شــراكات مــع المقــاوالت الكبــرى.

ــة . 10 ــول التنمي ــة ح ــي التعبئ ــي ف ــع المدن ــة والمجتم ــات الترابي ــراط الجماع انخ
ــق ــل الالئ والعم

يعتبــر المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي أن الرهانــات المطروحــة بشــأن التنميــة المســتدامة  �
ــة والحــوار االجتماعــي  ــي السياســات القطاعي ــة وتناســقا ف ــد االجتماعــي للمناول ــة البع تســتدعي مقارب
وتطويــر النســيج االقتصــادي وذلــك بإشــراك الفاعليــن ليــس فــي القــرارات المركزيــة فحســب، بــل وفــي 



تفعيلهــا وتقييمهــا. لذلــك أصبحــت الالمركزيــة والمشــاركة المواطنــة مــن مســتلزمات الحكامــة االقتصاديــة 
والمجاليــة، التــي تقــود نحــو مــا  يُصطلــح عليــه بالحــوار االجتماعــي الرباعــي األطــراف. ويكفــي اعتبــار 
المكانــة المركزيــة التــي تحتلهــا المقــاوالت المتوســطة والصغــرى فــي أغلــب المناطــق والمجهــود الواجــب 
بذلــه مــن أجــل االرتقــاء بنشــاطها وفقــا لمتطلبــات االســتدامة فــي مجــال التجهيــزات األساســية والمواكبــة 

االجتماعيــة والتنظيــم المهنــي، مــن أجــل تصــور أفــق التعبئــة والتأهيــل علــى المســتوى الترابــي.

والجديــر بالذكــر أن الدســتور الجديــد يدفــع فــي هــذا المنحــى، حيــث نــص الفصــل 13 منــه علــى »إحــداث  �
هيئــات للتشــاور، قصــد إشــراك مختلــف الفاعليــن االجتماعييــن، فــي إعــداد السياســات العموميــة وتفعيلهــا 
ــات  ــة صالحي ــى مجالــس الجهــات والجماعــات الترابي ــه إل ــِند الفصــل 139 من وتنفيذهــا وتقييمهــا«  ويُس
وضــع آليــات تشــاركية للحــوار والتشــاور،  لتيســير مســاهمة المواطنــات والمواطنيــن والجمعيــات فــي 

إعــداد برامــج التنميــة وتتبعهــا.

كمــا أن المــادة 82 مــن القانــون التنظيمــي رقــم 111.14 المتعلــق بالجهــات تضمــن مهمــة »دعــم المقــاوالت«  �
و«إحــداث مراكــز جهويــة للتشــغيل وتطويــر الكفــاءات مــن أجــل  اإلدمــاج فــي ســوق الشــغل« بينمــا تنــص 
المــادة 86 علــى اآلليــات التشــاركية للحــوار والتشــاور فــي إعــداد برامــج التنميــة وتتبعهــا...«  وتنــص المــادة 
ل، بشــراكة مــع  117  علــى أن تُحــَدث لــدى مجلــس الجهــة ثــالث هيئــات استشــارية ضمنهــا هيئــة تُشــكَّ

الفاعليــن االقتصادييــن بالجهــة  وتهتــم بدراســة القضايــا الجهويــة ذات الطابــع االقتصــادي.

المناولــة  حــول  والبيئــي  واالجتماعــي  االقتصــادي  المجلــس  توصيــات 
الالئــق واالســتدامة النهــوض بالعمــل  مــن أجــل  الشــغلية  والعالقــات 

التوصيات الرئيسية. 1

استهداف العمل الالئق يف السياسات التنموية القطاعية. 1

ــة  � ــي السياســات التنموي ــق ف ــي باســتهداف العمــل الالئ ــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئ يوصــي المجل
ــى: ــة، بحيــث يمكــن التركيــز فــي هــذا الشــأن عل القطاعي

تناسق السياسات القطاعية مع متطلبات العمل الالئقأ. 

من أجل بلوغ تناسق السياسات القطاعية مع متطلبات العمل الالئق، يوصي المجلس بـــ:

 العمــل علــى أن تُدِمــج جميــع السياســات الوطنيــة القطاعيــة التشــغيل ضمــن أهدافهــا الصريحــة وتوفيــر  �
ظــروف العمــل الالئــق فــي اآلليــات الجديــدة التــي تحدثهــا مثــل التشــغيل الذاتــي وعقــود التدريــب ودعــم 

المقــاوالت الصغــرى وتجهيــز المناطــق الصناعيــة والتكويــن المهنــي:

إدراج مواكبــة ظــروف التشــغيل ضمــن مقومــات التنميــة القطاعيــة باعتبارهــا مــن متطلبــات الجاذبيــة  -
فــي االســتثمار واالســتدامة؛



وفضــال عــن تقاســم االهتمــام بالتشــغيل مــن لــدن جميــع القطاعــات الحكوميــة فهــو يتطلــب أيضــا،  -
حســب المجلــس، التنســيق  فــي مــا بيــن هــذه القطاعــات وعلــى المســتوى المجالــي لضمــان  التقائيــة 

ــة المســتدامة؛ ــا ضمــن أهــداف التنمي ــا وإدماجه ــا وتقييمه ــادرات ونجــاح تتبعه المب

ويعتبر المجلس هذا المطلب من شروط تحقيق االستدامة واالندماج في سالسل القيم الدولية. -

توفير ظروف االندماج في سالسل القيم الدوليةب. 

يوصــي المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي بتوفيــر ظــروف االندمــاج فــي سالســل القيــم الدوليــة  �
ــِد المقــاوالت بقيــم االســتدامة ووضــع  وعلــى رأســها  تعزيــز اإلطــار القانونــي والمؤسســاتي الداعــم لتََقيُّ
آليــات للتتبــع والتقويــم بشــأنها وفــق مــا أصبحــت تفرضــه الممارســات الدوليــة والتشــريعات المقارنــة بهــذا 

الخصــوص.

ويســتوجب هــذا اإلجــراء، حســب المجلــس، إدمــاج هــذا المســعى منــذ اآلن ضمــن متطلبــات تأهيــل  �
ــزام  ــز. وبمــا أن االلت ــن والتحفي ــق المؤسســات والتكوي ــه عــن طري ــر الســند الــالزم ل ــاخ األعمــال وتوفي من
ــا،  ــه يطــال حتم ــة فإن ــة واالفتحاصــات االجتماعي ــر الذاتي ــق التقاري ــع عــن طري ــرن بالتتب باالســتدامة يقت
حســب المجلــس، محيــط نشــاط المقــاوالت المندمجــة ويرتبــط نتيجــة ذلــك بدعــم االنتقــال مــن االقتصــاد 

غيــر المنظــم إلــى االقتصــاد المنظــم.

االرتقاء بالعدالة االجتماعية. 3

تبقــى الغايــة مــن العمــل الالئــق، باعتبــاره مــن أهــداف التنميــة المســتدامة، هــي تحقيــق العدالــة االجتماعية  �
بتوفيــر العمــل المصــون والُمنِتــج لفائــدة الجميــع. وإذا كان ذلــك يتوقــف علــى تحقيــق التقــدم االقتصــادي 
ــن  ــا وأصبحــت م ــت جدارته ــات أثبت ــس، آلي ــب، حســب المجل ــو يتطل ــة المســتدامة، فه ــق التنمي عــن طري
مؤشــرات السياســات الواقعيــة والرائــدة فــي صفــوف الــدول الناميــة، ومــن أبــرز مكوناتهــا أجنــدة العمــل 

الالئــق واألرضيــات الوطنيــة للحمايــة االجتماعيــة ومعاييــر االســتخدام.

أجندة وطنية للعمل الالئقأ. 

ــد  � ــى المــدى المتوســط والبعي ــق عل ــل الالئ ــة للعم ــدة وطني ــد حــان لوضــع أجن ــت ق ــس أن الوق ــرى المجل ي
تُســتَثَمر فيهــا مكتســبات الخطــة الوطنيــة للتشــغيل وحصيلــة الحــوار االجتماعــي والتقييــم الذي أجري لعشــر 
ســنوات مــن تطبيــق مدونــة الشــغل، وتُستشــَرف بهــا اإلصالحــات الواجــب إدخالهــا علــى التشــريع واآلليــات 

الضروريــة للنهــوض بالمناولــة، ومحفــزات االنتقــال مــن االقتصــاد غيــر المنظــم إلــى االقتصــاد المنظــم.

وبذلــك يوصــي المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي باعتمــاد هــذه األجنــدة الوطنيــة للعمــل الالئــق  �
علــى غــرار أجنــدة العمــل الالئــق الدوليــة التــي اعتمدتهــا منظمــة العمــل الدوليــة لتركيــز برامجهــا صــوب 
هــذا الهــدف، حيــث دعــت الــدول إلــى التعــاون والعمــل مــن أجــل تصــور اســتراتيجية وطنيــة تحــدد األولويات 

والبرامــج المعتمــدة لتحقيــق العمــل الالئــق.

ويعتبــر المجلــس أن التحضيــر لهــذه الوثيقــة التوجيهيــة مــن شــأنه أن يعبــد الطريــق لتناســق السياســات  �
القطاعيــة فــي أفــق التنميــة المســتدامة والعمــل الالئــق وأن  يفتــح آفــاق الحــوار االجتماعــي على المســتقبل 

والقضايــا غيــر المطلبيــة.
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توسيع نطاق الضمان االجتماعي عبر أرضيات الحماية االجتماعيةب. 

يوصــي المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي  بتوســيع قاعــدة المســتفيدين مــن الضمــان االجتماعــي  �
عبــر أرضيــات الحمايــة االجتماعيــة باعتبارهــا  هدفــا مــن أهــداف التنميــة المســتدامة.

ويعتبــر المجلــس أن الضمــان االجتماعــي يظــل مشــتتا بيــن األنظمــة المتعــددة فــي القطــاع العمومــي ونظــام  �
التغطيــة الصحيــة المتعــدد األوجــه والتأمينــات التجاريــة بخصــوص حــوادث الشــغل والتغطيــات التكميليــة. 
وقــد أفــرز المجهــود الرامــي إلــى  توســيع نطاقــه ليشــمل بعــض الفئــات، أنماطــا مختلفــة بخصــوص 
ــات  ــة والمتدربيــن فــي إطــار عقــود  اإلدمــاج ومشــاريع وتصــورات تهــم بعــض فئ ــة للطلب ــة الصحي التغطي

العمــال المســتقلين.

كمــا يعتبــر أن هــذا التطــور ال يوفــر المســاواة وتكافــؤ الفــرص فــي إعمــال الحــق فــي الضمــان االجتماعــي،  �
بحيــث يعبــر عــن المشــاكل الناجمــة عــن تعــدد األنظمــة وصعوبــة التغلــب علــى رواســبها التاريخيــة، 
باإلضافــة إلــى اســتحالة استنســاخ النمــوذج النمطــي المطبــق مــن طــرف الصنــدوق الوطنــي للضمــان 
االجتماعــي علــى جميــع أصنــاف التشــغيل كمــا تشــهد عــن ذلــك صعوبــة تطبيقــه علــى العمــال الفالحييــن 
ــي العمــل  ــن ف ــر القاري ــزا  تجــاه المســجلين غي ــرز هــذا النمــوذج تميي ــك، يف ــن. فضــال عــن ذل والمياومي
والذيــن ال يســتوفون باســتمرار شــروط االســتفادة مــن التعويضــات رغــم االشــتراكات المفروضــة علــى  
تشــغيلهم. وقــد أكــدت الدراســة أن التشــغيل بالمناولــة والعمــل المؤقــت وأنمــاط التشــغيل الجديــدة تســمح 
بالتملــص مــن التحمــالت االجتماعيــة واالســتحواذ علــى جــزء مــن االشــتراكات وتحــرم مــن الحمايــة فئــات 
بوســعها االســتفادة مــن النظــام بعــد توســيع  وعائــه شــريطة تطابقــه مــع حاجيــات المســتفيدين ذات 

ــة وظــروف عملهــم. األولوي

وإلعمــال هــذا اإلجــراء، يوصــي المجلــس بمالءمــة نظــام الضمــان االجتماعــي مــع وضعيــة العمــال غيــر  �
القاريــن وتوســيع نطــاق التغطيــة االجتماعيــة عــن طريــق توفيــر عــروض تتناســب مــع مقــدرة الفئــات 
الموجهــة إليهــا علــى تمويلهــا كليــا أو جزئيــا لتوفيــر التغطيــة الدنيــا، هــذه التغطيــة التــي قــد تكــون شــاملة 

ــاة. ــة للتحســن  مــدى الحي ــة األساســية وحــوادث الشــغل والعجــز وقابل ــة الصحي للتغطي

ويــرى المجلــس أن تمديــد الحمايــة االجتماعيــة بواســطة أرضيــات وطنيــة مطابقــة لمســتوى المعيشــة  �
وألولويــات التغطيــة االجتماعيــة ال يســمح فقــط بتوســيع نطــاق التعويضــات االجتماعيــة بــل يتيــح أيضــا 
صــرف اإلعانــات االجتماعيــة ومكافحــة الفقــر وضمــان الرعايــة الصحيــة لــألم والطفــل والمســاهمة فــي 
ــر سياســات  ــدة لتطوي ــات المعتم ــن اآللي ــر م ــك يعتب ــو بذل ــة األساســية. فه ــزات االجتماعي ــر التجهي توفي

ــى االقتصــاد المنظــم. ــة المســتدامة واالنتقــال إل التنمي

وتعتبــر التوصيــة 202 الصــادرة مــن منظمــة العمــل الدوليــة بشــأن أرضيــات الضمــان االجتماعــي، حســب  �
المجلــس، مرجعــا توجيهيــا أساســيا بهــذا الخصــوص وكــذا التجــارب المتميــزة التــي عرفتهــا العديــد مــن 

البلــدان الناميــة.



تطوير ومالءمة اإلطار القانوني وترسيخ معايير االستخدامج. 

يوصــي المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي بترشــيد التشــغيل بالمناولــة، ممــا يفــرض توضيــح  �
المعاييــر المعمــول بهــا وتطويرهــا فــي ضــوء التجربــة الحاليــة مــن أجــل »إرســاء معاييــر تنطبــق علــى 
جميــع أشــكال الترتيبــات التعاقديــة، بمــا فــي ذلــك تلــك التــي تضــم أطرافــا متعــددة، بحيــث يتمتــع العمــال 
ــة التــي ي لهــم الحــق فيهــا »1 وتدفــع نحــو توفيــر ظــروف الصحــة والســالمة فــي  المســتخدمون بالحماي

ــق. ــع األماكــن وإدمــاج العمــال المســتقلين فــي العمــل الالئ جمي

ومن بين التدابير العملية الممكن اللجوء إليها بهذا الخصوص يقترح المجلس: �

 أوال، توضيــح شــروط تطبيــق األحــكام المتعلقــة بالتشــغيل المؤقــت وبالحراســة ونقــل األمــوال بدوريــة  -
مشــتركة بيــن وزارتــي التشــغيل والداخليــة بتعــاون مــع  وزارة العــدل واستشــارة المنظمــات المهنيــة األكثــر 
تمثيــال لتجــاوز االرتبــاك الحاصــل فــي تفســير وتطبيــق مضامينهــا والجمــع بيــن ممارســة هــذه األنشــطة 

ومهــام أخــرى فــي خــرق للقانــون؛

ثانيــا، إبــرام آليــات توجيهيــة قــد تتخــذ شــكل دوريــة أو اتفاقيــة جماعيــة إطــار بشــأن وضعيــة اإللحــاق  -
التــي يوجــد عليهــا العديــد مــن األجــراء بحيــث يتــم تعيينهــم مــن طــرف المشــغل للقيــام بمهــام لمــدة غيــر 
محــددة أو طويلــة األمــد لــدى طــرف متعاقــد معــه لتنفيــذ مهــام بتوجيــه مــن هــذا األخيــر لينتــج عــن ذلــك، 
فــي غيــاب نظــام قانونــي خــاص بهــذه الحالــة، تداخــل بيــن المســؤوليات وارتبــاك فــي األحــكام القابلــة 

للتطبيــق وتمييــز فــي العمــل تجــاه فئــة العمــال المنتميــن للمقاولــة أو اإلدارة المســتضيفة؛

ثالثــا، توحيــد تفســير أحــكام التشــغيل بالمناولــة وتنظيــم التحســيس والتكويــن بشــأنه فــي صفــوف  -
أجهــزة التفتيــش والتتبــع والقضــاء المتخصــص والمنظمــات المهنيــة.

النهوض باملمارسات الفضلى يف االستخدام. 4

بالنظــر للــدور الــذي أصبحــت  تضطلــع بــه المســؤولية االجتماعيــة فــي تطويــر الحكامــة الرشــيدة في مجال  �
تدبيــر المعامــالت وتســيير الشــأن العــام وتطويــر ظــروف التنميــة المســتدامة، فــإن المجلــس االقتصــادي 
واالجتماعــي والبيئــي يعتبــر أن الدولــة مطالبــة  بالريــادة عــن طريــق حمــل القطــاع العمومــي علــى النهــوض 
ــي القطــاع  ــة ف ــادرات ذات الصل ــة، ومســاندة المب ــن مــن جه ــاوالت والمرتفقي ــع المق ــه م ــا فــي عالقات به

الخــاص مــن جهــة أخــرى.

مساهمة القطاع العمومي في ريادة االستدامةأ. 

يوصــي المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي بدعــم مســاهمة القطــاع العمومــي في ريادة االســتدامة،  �
حيــث  إن األحــكام القابلــة للتطبيــق فــي القطــاع العمومــي بشــأن المناولــة تُلــِزم بانتقــاء المتعهديــن ضمــن 
المقــاوالت المســتوفية لكامــل الواجبــات بخصــوص التســجيل التجــاري والضمــان االجتماعــي والضرائــب، 
إال أنهــا ال تســمح صراحــة خــالل مرحلــة التنفيــذ بإلــزام الفائزيــن بالصفقــات العموميــة بالتقيــد بمتطلبــات 
العمــل الالئــق، ممــا يفســح لهــم المجــال للجــوء إلــى التشــغيل بالمناولــة  بواســطة مقــاوالت ال تتوفــر علــى 
ــة  ــى الرغــم مــن مزاول نفــس الشــروط، وبالتالــي حرمــان شــريحة مــن العمــال مــن الحقــوق األساســية عل

مهامهــم داخــل المرفــق العمومــي أو لصالحــه.

1 - توصية منظمة العمل الدولية رقم 198 بشأن عالقة االستخدام لسنة 2006.
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ولتصحيــح هــذا الوضــع غيــر الســليم، الحــظ المجلــس أن بعــض المرافق العمومية تجتهد في إدراج شــروط  �
تعاقديــة ضمــن دفاتــر التحمــالت الخاصــة لتفــادي هــذه الحــاالت، منهــا تقديــم جــرد دوري لالشــتراكات 
فــي صنــدوق الضمــان االجتماعــي واالســتخدام بعقــود محــددة المــدة وتثميــن األقدميــة وخبــرة األجــراء  

كبعــض مــن  معاييــر االنتقــاء وغيرهــا.

ــة رقــم 94 بشــأن عقــود العمــل فــي الخدمــة  � ــق مــع االتفاقي ــر المجلــس أن هــذه الممارســات تتطاب ويعتب
العامــة الصــادرة عــن منظمــة العمــل الدوليــة ســنة 1949 والمصــادق عليهــا مــن طــرف المغــرب ســنة 1956 
الراميــة إلــى توفيــر أفضــل ظــروف العمــل للعمــال المســتخدمين مــن طــرف مقــاوالت رئيســية أو مــن 
الباطــن فــي مرافــق الدولــة وتفرعاتهــا. كمــا أنهــا تكتســي أهميــة بالغــة فــي الحفــاظ علــى المرفــق العمومــي 
والخدمــات العموميــة فــي مقدمــة النمــاذج المتشــبعة بالقانــون وباألخالقيــات المهنيــة. باإلضافــة إلــى ذلــك 
فــإن الدولــة وتفرعاتهــا أصبحــت مطالبــة، حســب المجلــس، بريــادة االســتدامة إلــى جانــب سالســل التوريــد 
الدوليــة وباقــي المقــاوالت المتمســكة بالمســؤولية االجتماعيــة، بحيــث ال يعقــل أن تكــون الدولــة مصــدر 

توجيــه دون أن تكــون قــدوة فــي معامالتهــا.

وبمــا أنــه مــن غيــر الضــروري تضميــن القوانيــن بالتزامــات مــن هــذا القبيــل، فــإن المجلــس يعتبــر أن دفاتــر  �
ــز  ــات واســعة لتحفي ــح إمكاني ــن المتنافســين تمن ــر االنتقــاء بي ــة ومعايي التحمــالت والمواصفــات المرجعي
المقــاوالت المتعاقــدة مــع الدولــة وتفرعاتهــا علــى التقيــد بمتطلبــات العمــل الالئــق والمســاءلة عــن ذلــك 
مــن طرفهــا فضــال عــن التحلــي بنفــس القيــم داخــل المرافــق العموميــة حتــى تتبــوأ ريــادة التطــور المنشــود.

دعم المسؤولية االجتماعيةب. 

يوصي المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي بدعم المســؤولية االجتماعية وترســيخ مبادئ االســتدامة  �
فــي المعامــالت والمســاءلة بشــأنها عــن طريــق التكويــن والتحفيــز والتتبــع واالرتقــاء بالممارســات الفضلــى. 
فبعــد أن امتــدت المســؤولية االجتماعيــة مــن حقــل المقــاوالت إلــى مجــال المنظمــات عمومــا وأصبحــت 
ــا  المســاءلة االجتماعيــة مــن مقوماتهــا وروادف تتبعهــا، جــاء مفهــوم االســتدامة ليدعــم انتشــارها، مواكب
ــه  ــى توجي ــا عل ــددة الجنســيات لحمله ــة للشــركات المتع ــة الموجه ــة والفيدرالي ــك التشــريعات الوطني بذل

مورديهــا علــى التقيــد بضوابطهــا ومســاءلتهم بهــذا الشــأن.

ــا مــن طــرف المقــاوالت  � ــذي يبــذل ببالدن ــى دعــم المجهــود ال ــس إل ــة هــذا التوجــه، يدعــو المجل ولمواكب
والمنظمــات المهنيــة  لترســيخ المســؤولية االجتماعيــة باعتبارهــا مــن أهــداف تحســين منــاخ األعمــال 

ــة المســتدامة. ــم والتنمي ــي سالســل القي ــاج ف واإلدم

تطوير املعارف وحتسني النجاعة املعيارية واملؤسساتية . 3

تطوير المعرفة والبحث والتكوين بشأن البعد االجتماعي للتشغيلأ. 

يوصــي المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي بدعــم وتطويــر المعرفــة والبحــث والتكويــن بشــأن البعــد  �
االجتماعــي للتشــغيل، حيــث الحــظ المجلــس  غيابــاً شــبه  تــام للمعطيــات بشــأن المناولــة ســواء اإلحصائيــة 
أو غيرهــا، بمــا فــي ذلــك المعلومــات التــي يفــرض القانــون توفيرهــا بشــأن المناولــة فــي التشــغيل عــن طريق 
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ــص لهــا. كمــا أن ممارســة المناولــة ســواء فــي القطــاع العمومــي أو فــي سالســل القيــم لــم  الــوكاالت  المرخَّ
تحــظ بــأي اهتمــام فــي التتبــع االجتماعــي لمعرفــة حصيلتهــا بالرغــم مــن التســاؤالت التــي تثيرهــا لــدى 

جميــع األطــراف وبالرغــم مــن النزاعــات الجماعيــة التــي تعرفهــا بعــض القطاعــات.

وقــد ســبق للمجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي أن عايــن هــذا التأخــر المعرفــي فــي مجــال العمــل  �
الالئــق والعالقــات االجتماعيــة والحــوار االجتماعــي وطالــب بســد العجــز الناتــج عنــه بــدءا بإحــداث معهــد 
ثالثــي األطــراف لمواكبــة قضايــا الشــغل عامــة والحــوار االجتماعــي خاصــة.  إن التجربــة تؤكــد ضــرورة 
اعتبــار المعرفــة وتوفيــر المعلومــة مــن الشــروط األساســية الســتيعاب القضايــا المطروحــة ومعالجتهــا علــى 

أســاس تحاليــل موثوقــة ومتقاســمة بيــن الفرقــاء االجتماعييــن.

تطوير النجاعة المعيارية والسالمة الحقوقيةب. 

يوصــي المجلــس فــي هــذا البــاب بمواجهــة ضعــف إعمــال القانــون وعجــز هيئــات المراقبــة والــردع  فــي  �
مجــال التشــغيل، وذلــك بتطويــر النجاعــة المعياريــة والســالمة الحقوقية.  وإذا كان نظام التشــغيل بالمناولة 
يعطــي أســوء مثــال علــى ارتبــاك اإلدارة والقضــاء فــي تفســير األحــكام المعمــول بهــا وفــي توحيــد العمــل بهــا 
ومــا يترتــب عــن ذلــك مــن تســيب فــي  ممارســة األنشــطة ذات الصلــة، فــإن المؤشــرات بخصــوص التصريــح 
رة واألحــكام المنطــوق بهــا وكــذا خالصــات الدراســات  لــدى الضمــان االجتماعــي والمخالفــات المحــرَّ
الميدانيــة  تجمــع كلهــا علــى ضعــف إعمــال القانــون فــي عالقــات الشــغل. ويرجــع  األمــر أيضــا فــي نظــر 
المجلــس ألســباب سوســيو ثقافيــة و لضعــف ســلطة التفتيــش وغيــاب  التنســيق بينهــا وبيــن  باقــي هيئــات 

الشــرطة اإلداريــة و الجهــاز القضائــي.

وإذا بقــي الوضــع علــى حالــه فــي االقتصــاد المنظــم، فــإن بعــض مكوناتــه ســتنتقل إلــى المنطقــة الرماديــة،  �
ــق  ــى العمــل الالئ ــه عل ــذي يعــول في ــر المنظــم فــي الوقــت ال ــع االقتصــاد غي وقــد  ينتهــي األمــر فــي مرب

للنهــوض بجاذبيــة االســتثمار الدولــي والتنميــة المســتدامة.

المقترحــات العمليــة التــي تمليهــا ضــرورة ســد بعــض أوجــه العجــز فــي العمــل . 2
الالئــق

إطــالق مشــاورات متعــددة األطــراف بشــأن مســتقبل العمــل ومتطلبــات العمــل الالئــق والتركيــز ضمنهــا علــى . 1
المناولــة وسالســل القيــم فــي ســياق المبــادرة الدوليــة بمناســبة مــرور مائــة ســنة علــى إحــداث منظمــة العمــل 

الدوليــة.

يوصــي المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي بتنظيــم مشــاورات متعــددة األطــراف تلتئــم فيهــا  �
ــم  ــراء حــول تحــوالت عال ــي والخب ــع المدن ــات والمجتم ــة للمشــغلين والنقاب ــات المهني ــة والمنظم الحكوم

الشــغل وانعكاســاتها علــى التماســك االجتماعــي.

وإن مــن شــأن هــذا الفضــاء، فــي رأي المجلــس، أن يوفــر أفــكارا واقتراحــات وحلــوال متوافقــاً حولهــا  �
للمشــاكل التــي تهــم مســتقبل العمــل ومتطلبــات العمــل الالئــق وتراعــي المصالــح االقتصاديــة واالجتماعيــة 

ــع المتدخليــن. لجمي
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وضع برامج وأجندات جهوية للنهوض بالعمل الالئق منسجمة مع األجندة الوطنية. 2

ــدة  � ــر لألجن ــاء التحضي ــوي أثن ــد الجه ــاة البع ــي  بمراع ــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئ يوصــي المجل
ــدة  ــل االســتراتيجية المرتبطــة باألجن ــة لتنزي ــدات جهوي ــاد أجن ــق، واعتم ــل الالئ ــوض بالعم ــة للنه الوطني

ــات. ــى مســتوى الجه ــق عل ــق العمــل الالئ ــج المعتمــدة لتحقي ــات والبرام ــد األولوي ــة وتحدي الوطني

فــي دفاتــر التحمــالت العموميــة إلخضــاع المقــاوالت المتعهــدة . 3 إصــدار مبــادئ توجيهيــة قابلــة لإلدمــاج 
مــع القطــاع العمومــي للتقيــد بقيــم االســتدامة والخضــوع للمســاءلة بشــأنها وفــرض نفــس القواعــد علــى  

المقــاوالت المتعاملــة معهــا بالمناولــة

بهــدف ضمــان العمــل الالئــق فــي المناولــة بخصــوص الصفقــات العموميــة بمختلــف أشــكالها، يوصــي  �
المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي بــإدراج مبــادئ توجيهيــة فــي القوانيــن المنظمــة لهــذه المناولــة، 
وذلــك علــى غــرار مــا تنــص عليــه اتفاقيــة الشــغل الدوليــة رقــم 94 لســنة 1949 حــول شــروط العمــل فــي 
العقــود العامــة، والتــي تنــص مادتهــا الثانيــة - الفقــرة األولــى - علــى أن »تتضمــن العقــود التــي تنطبــق عليهــا 
هــذه االتفاقيــة شــروطا تضمــن للعمــال المعنييــن أجــورا )بمــا فيهــا العــالوات( وســاعات عمــل وشــروط 
عمــل أخــرى ال تقــل مواتــاة عــن تلــك المقــررة )...( لعمــل ذي طبيعــة مماثلــة فــي المهنــة أو الصناعــة 

المعنيــة وفــي نفــس المنطقــة التــي يــؤدى فيهــا هــذا العمــل«.

�  )clauses sociales( »ويوصــي المجلــس بــأن يشــمل إدراج هــذه المبــادئ التــي ترمــز إلــى »بنــود اجتماعيــة
االلتــزام ً بالتقيــد بقيــم االســتدامة والمســؤولية االجتماعيــة والخضــوع للمســاءلة بشــأنهما.

ويأمــل المجلــس أن تصبــح هــذه الممارســة إلزاميــة وشــائعة فــي جميــع أنمــاط األشــغال والخدمــات  �
والتعاقــدات لفائــدة مرافــق الدولــة وتفرعاتهــا المختلفــة، وأن يقتــرن األمــر بإقصــاء المقــاوالت  التــي ال 
ــى المرســوم  ــل عل ــة )إجــراء تعدي ــات العمومي ــى الصفق ــا مــن المشــاركة فــي المنافســة عل تفــي بتعهداته

المتعلــق بالصفقــات العموميــة(.

تطويــر عقــود نموذجيــة قطاعيــة بشــأن المناولــة مــن طــرف اإلدارات الوصيــة والمنظمــات المهنيــة تراعــى . 4
أبعادهــا االجتماعيــة

يوصــي المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي بوضــع عقــود نموذجيــة قطاعيــة – خاصــة بالبنــاء  �
وصناعــة الصلــب والحراســة والنســيج، إلــخ – تتضمــن مبــادئ وقواعــد تحــدد حقــوق وواجبــات األطــراف 
المتعاقــدة فــي إطــار المناولــة وتراعــي بعدهــا االجتماعــي،  ومــن شــأن هــذا اإلجــراء أن يســاعد دون شــك 
ــة  ــرام الحقــوق األساســية فــي العمــل وباقــي الحقــوق االقتصادي ــق واحت ــى إرســاء قواعــد العمــل الالئ عل

األخــرى.

ويذكــر المجلــس فــي هــذا اإلطــار أن اعتمــاد العقــود النموذجيــة فــي بعــض الــدول يعتبــر ممارســة جيــدة  �
يمكــن االسترشــاد بهــا  بشــرط مالءمتهــا مــع الواقــع المغربــي.
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تطويــر البحــث والحــوار بيــن الفرقــاء االجتماعييــن بشــأن التشــغيل واالنتقــال مــن االقتصــاد غيــر المنظــم . 5
إلــى االقتصــاد المنظــم.

يوصــي المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي بتطويــر البحــث والتكويــن والحــوار بيــن الفرقــاء  �
االجتماعييــن بشــأن التشــغيل واالنتقــال مــن االقتصــاد غيــر المنظــم إلــى االقتصــاد المنظــم، بحيــث يمكــن، 
فــي هــذا الصــدد، أن تضطلــع منظمــات أصحــاب العمــل والنقابــات العماليــة بــدور هــام فــي تســهيل عمليــة 
االنتقــال. كمــا يمكــن وضــع إطــار شــامل لهــذا الغــرض وذلــك باالســتناد إلــى مشــاورات ثالثيــة حــول  

ــة بهــذا االنتقــال. ــة المعني السياســات العمومي

كمــا يتعيــن، حســب المجلــس، تشــجيع البحــوث والدراســات وجمــع المعطيــات اإلحصائيــة المتعلقــة  �
بالتشــغيل بالمناولــة واالقتصــاد غيــر المنظــم.

تطوير مواكبة العمل بالمناولة عن طريق الرصد والتتبع بتشارك مع الفرقاء المعنيين. 6

يعــرف التشــغيل بالمناولــة تطــورا علــى الصعيديــن الدولــي والوطنــي ويعــد أســلوبا لتنظيــم العمــل فــي إطــار  �
المعامــالت بيــن المقــاوالت، وتنجــم عــن هــذه الممارســة انعكاســات اقتصاديــة وماليــة واجتماعيــة ونفســية 
يتعيــن رصدهــا وتتبعهــا وتقييمهــا. ونظــرا لكــون مقاربــة المناولــة تتطلــب أيضــا االهتمــام باإلحصائيــات، 
يوصــي المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي برصــد وتتبــع العمــل بالمناولــة، بحيــث يمكــن إعمــال 

هــذا اإلجــراء حســب المجلــس، بتشــارك مــع الفرقــاء المعنييــن.

وضــع خطــة عمــل لتســوية وضعيــة المقــاوالت العاملــة فــي إطــار التشــغيل بالمناولــة وتنظيــم التصريــح . 7
واإلخبــار بســالمة وضعيتهــا وتتبــع تقويــم المتبقــي منهــا أو منعــه

ــة، وبهــدف ضمــان  � ــة« وخاصــة فــي التشــغيل بالمناول مــن أجــل تحقيــق حكامــة جيــدة فــي »ســوق المناول
منافســة مشــروعة بيــن مختلــف الفاعليــن فــي هــذا الميــدان، يوصــي المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي 

والبيئــي بوضــع خطــة عمــل تســعى إلــى:

تســوية وضعيــة المقــاوالت العاملــة فــي إطــار التشــغيل المؤقــت وذلــك تفاديــا لــكل تمييــز بينهــا، خاصــة  -
ــة المطلوبــة وحصــل علــى الرخصــة فــي حيــن أن عــددا كبيــرا منهــا يشــتغل  وأن منهــا مــن أودع الكفال

خــارج القانــون؛

السهر على تطبيق التشريع االجتماعي ومراعاة مبادئ العمل الالئق في العمل بالمناولة؛ -

منع التعامل مع كل مقاولة تشغيل مؤقت غير مرخص لها وال تحترم االلتزامات االجتماعية؛ -

تنظيم التصريح واإلخبار بشأن المقاوالت التي تتوفر على وضعية مطابقة للقانون؛ -

أن يتم تنفيذ هذه الخطة من طرف الوزارات المكلفة بالشغل والداخلية والعدل. -
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منح تحفيزات للمقاوالت الحاصلة على عالمات واعترافات في مجال االستدامة. 8

ــة،  � ــدة فــي العمــل بالمناول ــي بتشــجيع الممارســات الجي يوصــي المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئ
وذلــك بمنــح تحفيــزات للمقــاوالت التــي تحتــرم التزاماتهــا االجتماعيــة، علــى شــاكلة عالمــات واعترافــات 
لهــا فــي مجــال االســتدامة، تخــول لهــا أحقيــة الظفــر بالصفقــات العموميــة فــي حالــة التســاوي مــع مقاوالت 

أخــرى حــول الشــروط الــواردة فــي دفاتــر التحمــالت.

ــة  � ــا االجتماعي ــرام التزاماته ــى احت ــاوالت  إل ــع المق ــس، أن  يدف ــن شــأن هــذا اإلجــراء، حســب المجل وم
ــة. ــق فــي التشــغيل بالمناول ــر العمــل الالئ وتطوي

 تعزيــز قــدرات العامــالت والعمــال فــي مجــال التشــغيل المؤقــت بتخصيــص تكوينــات مالئمــة مــن أجــل . 9
القاريــن العمــال  إدماجهــم ضمــن 

يوصــي المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي  بتعزيــز قــدرات العامــالت والعمــال فــي مجــال التشــغيل  �
المؤقــت بتخصيــص تكوينــات مالئمــة لهــذه الفئــة، يمكــن إدراجهــا فــي الجهــود المبذولــة للنهــوض بالتكويــن 

المســتمر داخــل المقاوالت.

ــة، الشــيء  � ــرة المهني ــى مكتســبات الخب ــق عل ــة هــذا اإلجــراء بمســطرة  التصدي ويوصــي المجلــس بمواكب
الــذي مــن شــأنه تمكيــن األجــراء مــن إبــراز كفاياتهــم وتقييــم مســاراتهم المهنيــة، فــي أفــق إدماجهــم ضمــن 

العمــال القاريــن.

تعزيــز قــدرات أجهــزة التفتيــش والمراقبــة وتمكينهــا مــن وســائل العمــل الضروريــة وضمــان حمايتهــا مــن . 10
أجــل إعمــال القانــون

يوصــي المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي فــي هــذا اإلطــار  بتعزيــز قــدرات جهــاز تفتيــش الشــغل  �
عبــر توفيــر اإلمكانيــات البشــرية والماديــة الالزمــة لســير عملــه، وتحديــد إجــراءات عمليــة لحمايــة أطــر 

هــذا الجهــاز وضمــان ردع كل مــن يعرقــل مهــام التفتيــش وممارســة الحقــوق األساســية فــي العمــل.

خالصة عامة

ويخلــص المجلــس فــي األخيــر إلــى ضــرورة توفيــر رؤيــة شــمولية لمســألة المناولــة تضمــن  التقائيــة  �
السياســات العموميــة التنمويــة بشــأن تطويــر التشــغيل الالئــق وتســهيل االنتقــال مــن االقتصــاد غيــر المنظم 
إلــى االقتصــاد المنظــم وتوســيع قاعــدة المســتفيدين مــن الحمايــة االجتماعيــة باعتبــار جميــع هــذه العوامــل 

مــن متطلبــات تحســين منــاخ األعمــال والتنميــة المســتدامة.
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