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  الملخ�س التنفيذي

             تقديـــــــــــم

طبقا للتوجهات ال�صامية ل�صاحب الجاللة الملك محمد ال�صاد�س ولمقت�صيات القانون التنظيمي للمجل�س 

واالجتماعي،  االقت�صادي  للمجل�س  االجتماعي  الميثاق  مرجعية  مع  وتما�صيا  واالجتماعي،  االقت�صادي 

انكبت اللجنة الدائمة المكلفة بق�صايا التكوين والت�صغيل وال�صيا�صات القطاعية على درا�صة مو�صوع نزاعات 

ال�صغل الجماعية، نظرا لما �صاحب هذه النزاعات في االآونة االأخيرة من ت�صاوؤالت وان�صغاالت حول تطورها 

وا�صتقرار  االجتماعي  والو�صع  الوطني  االقت�صاد  م�صتوى  على  وتبعات  انعكا�صات  من  لها  ولما  وتفاقمها، 

المقاولة وو�صعية االأجراء.

اال�صتقرار  بذلك  لتك�صر   ،2011 �صنة  بلغت ذروتها خالل  توترات  االإنتاج عرفت  اأطراف  بين  العالقات  اإن 

الن�صبي الذي �صهدته الخالفات ال�صغلية طوال العقد المن�صرم �صواء في القطاع العام اأو القطاع الخا�س. 

المقاولة  و�صعية  حقيقة  تتج�صد  منها،  للحد  المبذولة  والم�صاعي  الخالفات  هذه  واقع  على  وبالوقوف 

واإكراهاتها، ويت�صح تراجع الظروف االجتماعية والمعي�صية للعمال وخيبة اأمل الفرقاء االجتماعيين الذين 

يتطلعون اإلى تفادي نزاعات ال�صغل الجماعية وت�صويتها واالرتقاء بعالقات ال�صغل.

االإن�صات  الموثقة وجل�صات  الدرا�صة  ال�صغل، من خالل  نزاعات  لمو�صوع  تناولها  اللجنة في  لهذا عملت 

للم�صغلين  المهنية  والمنظمات  الوزارات  ممثلي  وبالخ�صو�س  المعنية  الجهات  مختلف  ممثلي  بح�صور 

اأجل  من  النقا�س  وتعميق  الجماعية  ال�صغل  نزاعات  والمقترحات حول  المعطيات  تجميع  على  واالأجراء 

اإيجاد االآليات الناجعة لحل نزاعات ال�صغل الجماعية وتجاوزها عبر �صيغة متوازنة ومتوافق عليها بين جميع 

قادرة على  بديلة مرنة  النزاعات، وطرق  ن�صوب هذه  الوقاية من  �صاأنها  قواعد جديدة من  واإر�صاء  االأطراف، 

االندماج في المنظومة القانونية الحالية، مع اإيالء الفاعلين االقت�صاديين واالجتماعيين، وكذا الدولة، الدور 

�لمناط �إليهم في توفير مناخ مالئم لال�صتثمار وا�صتتباب ال�صلم االجتماعي.

             تقييم الخالفات الجماعية من لدن الفرقاء الجتماعيين

1. �سعف المعطيات يحول دون تقييم مو�سوعي لنزاعات ال�سغل الجماعية
والت�صغيل  التكوين  بق�صايا  المكلفة  الدائمة  اللجنة  نظمتها  التي  االإن�صات  جل�صات  خالل  من  يتبين 

اقت�صادية  ودرا�صات  اإح�صائيات  غياب  المتوفرة  المعلومات  تحليل  من  وكذا  القطاعية،  وال�صيا�صات 

واجتماعية وافية في هذا المجال، كما يتاأكد اأن المعطيات المتوفرة، والتي يتم في الغالب تحليلها باعتبارها 
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�صاملة لجميع خالفات ال�صغل الجماعية ال تعنى في الواقع اإال بتلك التي تتدخل م�صالح وزارة الت�صغيل 

المناجم  وقطاع  تفرعاتها  بمختلف  الدولة  مرافق  تعرفها  التي  التحركات  ت�صمل  ال  فهي  وبالتالي  ب�صاأنها 

والبحار وباقي النزاعات التي ال يطلب فيها تدخل وزارة الت�صغيل.

2. عدم احترام القانون و�سعف التاأطير الجماعي من اأهم اأ�سباب تفاقم النزاعات
تتحول  الفردية  الخالفات  من  الكثير  فاإن  الجماعية،  ال�صغل  عالقات  تدبير  على  القدرة  ل�صعف  نظرا 

العمال ذوي  اإلى  بكثافة  تلجاأ  التي  المقاوالت  في  الت�صغيل  واقع  تباين  اأن  يتاأكد  اإ�صرابات، حيث  اإلى 

لتفاقم  �لرئي�سية  �لعو�مل  يلخ�ص  �ل�سغل  مدونة  في  عليها  �لمن�سو�ص  �ل�سروط  مع  �لمتو��سعة  �لمهار�ت 

معظم النزاعات. 

ويتاأكد من خالل جل�صات االإن�صات واالإح�صائيات المتوفرة اأن اأغلب النزاعات التي تن�صب بمقاوالت 

القطاع الخا�س تعزى اإلى عدم احترام القانون وال تهدف تحقيق مطالب جديدة.

في ظل هذه الظروف فاإن �صعف التاأطير الجماعي لالأجراء يوؤ�صر في نف�س الوقت عن عدم اعتراف بع�س 

الم�صغلين بالحق في التنظيم وبال�صعوبات التي تواجهها النقابات العمالية للتوا�صل مع قواعدها في اأماكن 

العمل. وهكذا ي�صاف اإلى �صعف ممار�صة الحقوق الفردية بالن�صبة لبع�س الفئات من االأجراء ه�صا�صة 

العالقة الجماعية التي يعول عليها لتاأطير االأجراء وتمثيلهم والوقاية من النزاعات الجماعية ومعالجتها.

3. الحوار الجتماعي
بغية  ومعالجتها  الجماعية  ال�صغل  نزاعات  من  والوقاية  الجماعية  والمفاو�صة  الجماعي  التمثيل  نظام  اإن 

اإر�صاء الحوار االجتماعي بين الم�صغلين واالأجراء ومنظماتهم كما جاءت به مدونة ال�صغل يواجه �صعوبات 

ة الإر�صاء هذا الحوار ولتر�صيخ ال�صلم االجتماعي ليتحول اإلى ممار�صات مهنية متداولة مادامت العالقة  جمََّ

بين النقابات والم�صغلين تعاني الكثير لبناء اال�صتقالل الجماعي ال�صروري والرقي بالمفاو�صة الجماعية 

عن طريق الموازنة بين المطالب الجماعية وطاقة المقاوالت من اأجل تحقيق ال�صلم االجتماعي كما ت�صهد 

عن ذلك الح�صيلة المتوا�صعة التفاقيات ال�صغل الجماعية المبرمة الى حد االآن.

4. العالقات ال�سغلية بالمرفق العمومي
في  تفرعاتها  بمختلف  العمومية  المرافق  في  كذلك  بقوة  الجماعية  ال�صغل  عالقات  مو�صوع  ويطرح 

لالإدارات  والخارجية  المركزية  الم�صالح  م�صتوى  وللتحاور على  الجماعي  للتمثيل  موؤ�ص�صي  اإطار  غياب 

والموؤ�ص�صات العمومية، في حين اأن الجهات التي تحظى باالنتداب عن طريق النقابات اأو اللجان الثنائية 

اأو الجمعيات المهنية تفرز اأنماطا متناف�صة للتمثيل الجماعي الم�صروع وتحظى بالتعامل مع الم�صوؤولين 

االإداريين والحكوميين بحكم الواقع ومع ما قد تحمله هذه العالقات من نفوذ �صيا�صي �صمني اأو مت�صتر.
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اإن النظام القانوني المرجعي المعمول به بالمرافق العمومية ال يف�صح المجال للمفاو�صة الجماعية. لكن 

االعتراف بالحرية النقابية وبحق االإ�صراب لفائدة الموظفين، واعتماد نتائج االنتخابات في اللجان الثنائية 

كمعيار للتمثيلية الجماعية على ال�صعيد الوطني، عالوة على �صرورة مواجهة المطالب الجماعية، يدفع اإلى 

�لتفاو�ص �لثنائي د�خل �لإد�ر�ت �لعمومية، �سو�ء حول �ل�سيا�سات �لقطاعية �أو �سروط �لعمل و�لرو�تب. 

وفي غياب اإطار قانوني ينظم هذه العالقة يتم اللجوء اإلى عدة قنوات للتحاور بغية تفادي النزاعات ومعالجتها 

اإن على م�صتوى الم�صالح الخارجية اأو المركزية للوزارات، اأو بمنا�صبة الحوار االجتماعي الوطني الثنائي 

اأو الثالثي االأطراف، لين�صاف اإلى جانب ح�صور النقابات االأكثر تمثيال اإ�صراك نقابات اأخرى وجمعيات 

مهنية ومختلف "التن�صيقيات" في التفاو�س با�صم االأطراف التي تزعم تمثيلها.

اآليات المفاو�صة الجماعية وارتباك الهيئات المكلفة بت�صوية نزاعات ال�صغل  وفي مجمل القول، فجمود 

في  المهنية  للعالقات  ع�صري  نظام  تاأ�صي�س  تعطيل  اإلى  اأدى  ال�صيا�صية  االعتبارات  وت�صرب  الجماعية، 

خدمة ال�صلم االجتماعي.

             التوجهات الرئي�سية

في �صياق حرية االأ�صواق ودعم الحقوق االأ�صا�صية في العمل، يعتبر المجل�س االقت�صادي واالجتماعي اأن 

تح�صين معالجة نزاعات ال�صغل الجماعية يتطلب تطوير منظومة عالقة ال�صغل الجماعية، االأمر الذي ي�صتدعي 

�صرورة االحتفاظ للت�صريع االجتماعي بدوره في توفير الحماية االجتماعية االأ�صا�صية الأو�صع فئات ال�صغيلة مع 

اإ�صناد مهمة مطابقة تطورها لتناف�صية المقاوالت عن طريق الرقي باال�صتقالل الجماعي الأطراف االإنتاج.

1. الت�سريع الجتماعي
يعتبر تقيد جميع االأطراف بالقانون المعمول به �صرطا م�صبقا لبناء هذه العالقة المهنية واالجتماعية، اإذ 

يبقى الت�صريع م�صدراً رئي�صياً للحقوق في العمل، ومادام منبعا للحماية فاالحتفاظ للت�صريع االجتماعي 

االأجراء  جميع  على  نفوذه  وب�صط  ال�صغيلة  فئات  الأو�صع  االأ�صا�صية  االجتماعية  الحماية  توفير  في  بدوره 

وتمديده لباقي االأعمال المدرة للربح، يعد من ال�صبل الرئي�صية لتح�صين معالجة نزاعات ال�صغل الجماعية.

2. الرتقاء بال�ستقالل الجماعي لأطراف الإنتاج
للفرقاء  الجماعي  اال�صتقالل  اإ�صهام  على  العمل  يجب  الجماعية،  ال�صغل  نزاعات  معالجة  لتح�صين 

االجتماعيين في اإغناء ال�صيا�صات العمومية بوجهات نظرهم النابعة من حاجيات ال�صوق ومطالب ال�صغيلة، 

واعتماد المفاو�صة الجماعية كو�صيلة مثلى للموازنة بين المطالب الجماعية والطاقة التناف�صية للمقاوالت 

لي�صبح القانون التعاقدي مرادفا لل�صلم االجتماعي، واأطرافه �صامنين لتطبيقه باإ�صرافهم على اآليات ثنائية 

لت�صوية الخالفات الجماعية.
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وال�صتتباب ال�صلم االجتماعي، فاإن اإر�صاء اآليات جديدة للوقاية من نزاعات ال�صغل الجماعية وتوفير طرق 

بديلة ومرنة لف�صها تتالءم مع الم�صاطر االإدارية والق�صائية الموجودة، من �صاأنه االرتقاء بالعالقات ال�صغلية من 

اأجل اإقامة منظومة عالقات �صغل جماعية قادرة على التوفيق بين التناف�صية االقت�صادية والتقدم االجتماعي.

الجماعية  ال�صغل  الميدانية بعالقات  المعرفة  بتطوير  يتعين دعمها  الكامل،  االآليات دورها  ولتلعب هذه 

عن طريق اإحداث اآليات للتتبع والتحليل واالإنذار تتمتع بالموؤهالت العلمية واال�صتقالل الوظيفي وبدعم 

الفرقاء االجتماعيين.

ولن يتاأتى كل هذا بدون توطيد الثقة بين الفرقاء االجتماعيين على اأ�صا�س الم�صوؤولية واحترام االلتزامات 

القانونية والتعاقدية، وهذا ما ي�صتدعي تطبيق االتفاقات المتعلقة بالم�صادقة على االتفاقية رقم 87 ب�صاأن 

288 من القانون الجنائي من جهة، ومن جهة اأخرى التوافق على �صوء  الحرية النقابية ومراجعة المادة 

المعايير الدولية والممار�صات الجيدة حول االإطار الت�صريعي المالئم لممار�صة العمل النقابي بم�صوؤولية 

على مختلف الم�صتويات الترابية والقطاعية، وتنظيم العمل الجماعي بما في ذلك حق االإ�صراب.

             التدابير العملية

ال�صو�صيو-اقت�صادية للمغرب  العالمية والو�صعية  الظرفية االقت�صادية  التي تفر�صها  الطبيعة اال�صتعجالية  اإن 

الرقي  �صاأنها  من  والواقعية  النفعية  بين  تجمع  تدابير  تفعيل  على  العمل  االجتماعيين  الفرقاء  على  تفر�س 

بالعالقات ال�صغلية.

وتهم التدابير التي يقترحها المجل�س االقت�صادي واالجتماعي الت�صريع في مجال ال�صغل والحماية االجتماعية، 

والتمثيل الجماعي واالتفاقيات الجماعية، وممار�صة االإ�صراب والحوار االجتماعي على الم�صتوى الوطني.

1. تطوير ت�سريع ال�سغل وال�سمان الجتماعي

1.  االمتثال ال�شامل للقانون
يتاأكد من خالل االإح�صائيات وال�صهادات والتحاليل المتوفرة اأن اأغلب نزاعات ال�صغل الجماعية تن�صب ب�صبب 

عدم احترام ت�صريع العمل وعدم مالءمة بع�س اأحكامه للواقع، بحيث تنح�صر المطالبة الجماعية في ح�صول 

االأجراء على الحقوق المن�صو�س عليها في مدونة ال�صغل وقانون ال�صمان االجتماعي بالن�صبة للقطاع الخا�س.

ولهذا يو�صي المجل�س باالمتثال ال�صامل للقانون وبمالءمة بع�س اأحكامه لواقع العمل الماأجور في بع�س 

القطاع  وفي  والمو�صميين،  العر�صيين  لالأجراء  بالن�صبة  الفالحي  القطاع  في  وبالخ�صو�س  المجاالت، 

المنجمي لتفادي االإفالت من تطبيق النظام المنجمي والإدماج االأجراء العاملين في المناجم ال�صغرى 

لمواجهة  الباطن  من  والعقود  الموؤقت  العمل  مجال  في  وكذا  المنجمية،  غير  والمقاوالت  والمتو�صطة 

التحايل على الت�صريع ل�صمان ا�صتقرار اليد العاملة واحترام معايير العمل.
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2.   اإدماج القطاع غير المهيكل
بينما ال تدخر مقاوالت عديدة اأي جهد في تحمل جميع الواجبات االجتماعية وال�صريبية فاإن اأخرى تفر�س 

عليها مناف�صة غير �صريفة بالتحايل على القانون والتدرع ب�صعوبة تطبيقه لتمنح لالأجراء ظروف عمل دنيا وتقف 

في وجه كل مطالبة جماعية. وعليه يقترح المجل�س و�صع خطة عمل الإدماج االإنتاج والخدمات غير المهيكلة 

لتقلي�س تاأثيرها على المناف�صة ال�صريفة وتر�صيخ التكافوؤ بين المقاوالت في تعاملها مع االأجراء.

3.   الرفع من مقدرات اأجهزة التفتي�ش والمراقبة والق�شاء

اعتباراً لالأهمية البالغة التي تكت�صيها مهام التفتي�س والمراقبة يقترح المجل�س في هذا ال�صدد الرفع من 

مقدرات هذه االأجهزة وذلك عبر:

•  توفير االإمكانيات الب�صرية والمادية لجهاز تفتي�س ال�صغل وتطوير الحكامة في تدبير مهامه؛

•  الف�صل بين مهام التفتي�س والت�صالح في النزاعات الجماعية لكي ال يحد الدور الت�صالحي من ممار�صة 

ال�صرطة الق�صائية في مجال ت�صريع ال�صغل؛

•  التن�صيق بين االإدارة المكلفة بتفتي�س ال�صغل واالإدارة المكلفة بال�صمان االجتماعي لت�صهيل التتبع 

والردع بالن�صبة للمخالفات االعتيادية ولتطوير الم�صاءلة؛

•  تحديد اإجراءات عملية ل�صمان:

•  ردع كل ما يعرقل مهام التفتي�س وممار�صة الحقوق االأ�صا�صية في العمل؛

•  �صرعة البت في نزاعات ال�صغل من لدن الق�صاء.

واإطالق  بفعالية  ال�صغل  مفت�صيات  محا�صر  معالجة  من  يمكن  بما  العامة  للنيابة  االإمكانيات  توفير    •

المتابعات با�صتعجالية.

2.  التمثيل الجماعي والتفاقيات الجماعية 
في مجال التمثيل النقابي، يو�صي المجل�س بتطوير الت�صريع والممار�صة من اأجل الرقي بالتمثيل القطاعي 

والترابي، و تقوية الحكامة االإدارية والمالية داخل المنظمات المهنية، ودعم التن�صيق ما بين النقابات ومع 

باقي المنظمات المهنية وتو�صيع قواعد الهياآت التمثيلية.

 ومن اأجل النهو�س بالتمثيل الجماعي وتعزيزه، يجب تنظيم التمثيل الجماعي على م�صتوى االإدارات 

العمومية المركزية والترابية لماأ�ص�صة الحوار الثنائي ومعالجة الخالفات، كما يجب حث الموؤ�ص�صات التي 

ت�سغل �أقل من ع�سرة �أجر�ء على �لنخر�ط طوعيا في نظام مناديب �لأجر�ء وحمل جميع �لمقاولت على 

تفعيل وتطوير هذه التمثيلية لالرتقاء بالعالقات الجماعية.
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الم�صتويات  كافة  على  جماعية  اتفاقيات  اإبرام  اإلى  تف�صي  اأن  الجماعية  المفاو�صة  تطوير  �صاأن  من  واإن 

)الموؤ�ص�صة، المقاولة، القطاع ترابيا ووطنيا( باعتبارها االآلية المثلى لتعزيز العالقات الجماعية ومالءمتها مع 

متطلبات التنمية االجتماعية واالقت�صادية. ومنه ربط االتفاقيات الجماعية بال�صلم االجتماعي وت�صمينها 

م�صاطير واآليات للت�صالح والو�صاطة والتحكيم. 

المجل�س  يو�صي  العمومي،  القطاع  مرافق  و�صط  الفرقاء  بين  والبناء  الم�صوؤول  التحاور  تاأطير  اأجل  ومن 

باإيجاد اإطار موؤ�ص�صاتي مالئم لخ�صو�صيات هذا القطاع.

ولن يتاأتى كل هذا بدون الرفع من موؤهالت جميع االأطراف في مجال التفاو�س الجماعي عن طريق توفير 

التكوين والمرجعيات واالتفاقيات النموذجية وتبادل الخبرات والتعريف بالممار�صات الجيدة.

3.  ممار�سة الإ�سراب
بالقانون التنظيمي بتوافق بين الفرقاء االجتماعيين على  يو�صي المجل�س بتوطيد هذا الحق الد�صتوري 

اجتماعي  مناخ  توفير  اأجل  من  الم�صترك  وبالعمل  المجال،  هذا  في  المعتمدة  الدولية  المعايير  اأ�صا�س 

يجعل من االإ�صراب اآخر اإجراء يتم اللجوء اإليه بعد ا�صتنفاذ كل محاوالت الحوار والمفاو�صة الجماعية 

بدون تماطل.

4.  الحوار الجتماعي على الم�ستوى الوطني 
تاأطير  المجل�س  يقترح  للفرقاء  الجماعي  اال�صتقالل  لتعزيز  وفعالة  اأ�صا�صية  اآلية  االجتماعي  الحوار  باعتبار 

ممار�صته وتطوير المفاو�صة الجماعية، حتى ي�صاهم في تحديد توجهات ال�صيا�صات القطاعية ودعم تنفيذها، 

وهذا يتطلب دعمه بتدابير قانونية وعملية لتحديد اأطرافه وت�صيير اأ�صغاله وتوفير الو�صائل ال�صرورية له في مجال 

التح�صير والتتبع والتقييم.

وفي هذا ال�صدد، يو�صي المجل�س باعتماد مقت�صيات الميثاق االجتماعي للمجل�س االقت�صادي واالجتماعي 

من بين المرجعيات المعتمدة لتعزيز الحوار االجتماعي، خا�صة المحور الرابع المتعلق بالحوار االجتماعي 

َدة. والحوار المدني وال�صراكات الُمَجدَّ

               النتقال اإلى منظومة متطورة لعالقات ال�سغل الجماعية 

من اأجل تطوير منظومة وطنية لعالقات ال�صغل الجماعية تكفل الحقوق االجتماعية والنجاعة االقت�صادية، 

يدعو �لمجل�ص �لقت�سادي و�لجتماعي جميع �لأطر�ف �لمعنية لالنخر�ط في مبادرة وطنية للتد�ول في بناء 

نظام وطني لرعاية العمل والو�صول اإلى تعاقد اجتماعي كبير من خالل عقد لقاء وطني تداولي.
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ال�صغل  بعالقات  تعنى  االجتماعيين  الفرقاء  اإ�صراف  تحت  م�صتقلة  هيئة  باإحداث  المجل�س  يو�صي  كما 

الجماعية، تما�صيا مع منطوق الد�صتور في هذا الباب.

1.  لقاء وطني لبناء نظام وطني لرعاية العمل
يعتزم �لمجل�ص �لقت�سادي و�لجتماعي تنظيم لقاء وطني، بم�ساركة جميع �لفرقاء، للتد�ول في �سروط 

ال�صغل وتطوير  الماأجور يقوم على تعميم الحقوق االأ�صا�صية في  العمل  بناء نظام وطني لرعاية  ومراحل 

الحماية االجتماعية عن طريق االتفاقيات الجماعية ويجعل من المفاو�صة الجماعية والحوار االجتماعي 

�لثالثي �لأطر�ف �آلية رئي�سية لتقوية وتعزيز �لقدرة �لتناف�سية للمقاولت وتح�سين �سروط وظروف �لعمل 

وتطوير العمل الالئق.

2.  تعاقد اجتماعي كبير
باإر�صاء  بمقت�صاه  االأطراف  تلتزم  كبير  اجتماعي  تعاقد  باإبرام  المتو�صط،  المدى  على  المجل�س،  يو�صي 

�صلم اجتماعي، وذلك باالمتثال للقانون في مجال ال�صغل والحماية االجتماعية وبتطوير الحقوق الفردية 

الحوار  فرقاء  النزاعات، وبم�صاركة  لت�صوية  اآليات مهنية  اتفاقيات جماعية وو�صع  اأ�صا�س  والجماعية على 

االجتماعي الم�صوؤولة في اختيارات وتوجهات ال�صيا�صات القطاعية.

3.  هياأة م�ستقلة تعنى بعالقات ال�سغل
فاإن  ال�صغل،  عالقات  حول  المعرفة  وتطوير  الجماعية  ال�صغل  نزاعات  تتبع  اإلى  ما�صة  الحاجة  مادامت 

المجل�س يو�صي باإحداث هياأة م�صتقلة تعنى بعالقات ال�صغل، تما�صيا مع منطوق الد�صتور في هذا الباب، 

من  يكون  بحيث  والمادية  الب�صرية  العمل  بو�صائل  ومدعومة  االجتماعيين  الفرقاء  اإ�صراف  تحت  تعمل 

مهامها:

•  جمع ودرا�صة المعطيات المتعلقة بالقدرة ال�صرائية والتناف�صية و�صوق العمل؛

•  تتبع نزاعات ال�صغل الجماعية وتقييمها وتقديم اآراء ومقترحات ب�صاأنها؛

•  تح�صير وت�صهيل االأعمال في اإطار الحوار االجتماعي الوطني؛

•  تقديم مقترحات لتطوير الت�صريع والممار�صات في مجال عالقات ال�صغل والنزاعات الجماعية؛

•  دعم عمل الهيئات المكلفة بالت�صالح والو�صاطة والتحكيم في مجال نزاعات ال�صغل الجماعية؛

•  م�صاعدة الهياآت التي تتولى نف�س المهام على الم�صتوى الجهوي واالإقليمي.
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تقديـــــــــــم

المجل�س  تن�صيب  خالل  ال�صاد�س  محمد  الملك  الجاللة  ل�صاحب  ال�صامي  الخطاب  لم�صامين  تنفيذا 

اأ�ص�صت  اأعلن فيه عن مجموعة من التوجهات التي  2011 الذي  21 فبراير  االقت�صادي واالجتماعي بتاريخ 

لعمل المجل�س خالل واليته االأولى "اإننا نريده ف�صاء جديدا وا�صعا، يعزز ما توفره دولة الموؤ�ص�صات التي 

نحن لها �صامنون من هياآت للحوار البناء والتعبير الم�صوؤول والتفاعل االإيجابي مع تطلعات مختلف فئات 

المجتمع واأجياله، تج�صيدا لنهجنا الرا�صخ في اإ�صراك القوى الحية لالأمة في اإيجاد اإجابات جماعية وخالقة، 

للق�صايا التنموية الكبرى التي تحظى بها �صامي عنايتنا"، انكب اأع�صاء المجل�س على درا�صة وتحليل اأهم 

الق�صايا التي باتت تفر�س نف�صها على الم�صتويين االقت�صادي واالجتماعي ومحل اهتمام متزايد.

وتفعيال لم�صامين خطاب العر�س ليوم 30 يوليوز 2004 الذي جاء فيه: "فاإننا ندعو اإلى اإيجاد عقد اجتماعي 

العقد �صيغة  ياأخذ هذا  اأن  وينبغي  وال�صركاء االجتماعيين.  الحكومة  بين  واتفاق  ت�صاور  ينبثق عن  جديد 

ميثاق يرتكز على مجموعة تدابير �صمولية ومتكاملة تت�صمن االلتزام ب�صلم اجتماعي وتعزيز اإ�صالح مدونة 

دوامة  في  الوطني  باالقت�صاد  تزج  التي  المقننة  غير  لممار�صته  حد  لو�صع  االإ�صراب،  حق  بتنظيم  ال�صغل 

االإ�صراب الع�صوائي، الذي يف�صي اإلى االإ�صراب الم�صاد عن اال�صتثمار والنفور منه. ]...[ ولن ياأخذ االقالع 

االقت�صادي وثيرته الق�صوى بدون توفير المناخ االجتماعي الم�صجع على اال�صتثمار والت�صغيل".

تي�صير  مهام  واالجتماعي  االقت�صادي  المجل�س  اإلى  اأوكل  الذي  التنظيمي  القانون  لمقت�صيات  واعتباراً 

وتدعيم الت�صاور والتعاون والحوار بين الفرقاء االجتماعيين تحت القبة الواحدة من اأجل بلورة القناعة لدى 

اأطراف االإنتاج في تبني حلول م�صتركة متوافق عليها للم�صي قدما نحو اإر�صاء دعائم التنمية ببالدنا وتطوير 

العالقات االجتماعية في �صوق ال�صغل بغية تحقيق ا�صتقرار اجتماعي واقت�صادي.

وتما�صيا مع الميثاق االجتماعي للمجل�س الذي ن�س على: "�لحتر�م �لتام للقانون باعتباره �ل�سرط �لأ�سا�ص، 

لي�س فقط لتحقيق النظام العام وال�صلم االجتماعي، بل وكذلك، وبطريقة متالزمة، ل�صمان حقوق االإن�صان 

الجاذبية  وتح�صين  المقاوالت،  تناف�صية  وبناء  االجتماعية،  للعدالة  الم�صتمر  والتحقيق  بها،  والنهو�س 

االقت�صادية والتنموية للبالد بالمعنى الوا�صع للكلمة".
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وقع اختيار اللجنة الدائمة المكلفة بق�صايا التكوين والت�صغيل وال�صيا�صات القطاعية على مو�صوع "الوقاية 

من نزاعات ال�صغل الجماعية وحلها بالترا�صي" لما يطرحه من ت�صاوؤالت وان�صغاالت فر�صت نف�صها على اإثر 

تفاقم الخالفات الجماعية في االآونة االأخيرة وما قد يترتب عن ذلك من عواقب على الو�صع االقت�صادي 

واالجتماعي وعلى ا�صتقرار المقاولة وم�صير االأجراء.

والدولة  واالقت�صاديين  االجتماعيين  الفرقاء  اإيمان  بف�صل  ال�صغل  عالقات  في  تطور  من  ح�صل  ما  فرغم 

الرا�صخ "بالدور الموكول اإليهم في توفير المناخ الجيد للعالقات ال�صغلية" من اأجل الولوج الأورا�س التاأهيل 

ت�صدير  ورد في  الخا�س كما  القطاع  واال�صتثمار في  التنمية  لرهانات  واال�صتجابة  االقت�صادي واالجتماعي 

مدونة ال�صغل، فاإن خالفات ال�صغل الجماعية التي �صهدت وثيرة تنازلية وا�صتقرارا ن�صبيا خالل العقد االأخير 

من االألفية المن�صرمة طالتها توترات بلغت ذروتها في ال�صنة االأخيرة بتزايد غير م�صبوق لعدد االإ�صرابات.

هكذا عرف القطاع العام خالل �صنة 2011 تفاقم االإ�صرابات واالحتجاجات في عدة مرافق حيوية كالعدل 

ا�صتمرارية  وعلى  المواطنين  م�صالح  على  كبير  ب�صكل  اأثر  مما  والتعليم...،  وال�صحة  المحلية  والجماعات 

خدمات المرفق العمومي. اأما بالن�صبة للقطاع الخا�س، فيظهر جليا من خالل بع�س االإح�صاءات، تك�صير 

الن�صف  ثم  االأول  الن�صف  خالل  االإ�صراب  حركات  عرفته  الذي  الن�صبي  واال�صتقرار  التنازلي  المنحنى 

الثاني من العقد المن�صرم حيث �صجلت االإ�صرابات زيادة بن�صبة %96.7 �صنة 2011 مقارنة مع �صنة 2010، 

اأي بانتقال العدد االإجمالي من 241 اإلى 474.

وبالوقوف على واقع نزاعات ال�صغل وعلى الم�صاعي المبذولة للحد منها، تتج�صد ال�صورة العاك�صة لالإكراهات 

التي تواجهها المقاولة من جهة، وتراجع الظروف االجتماعية والمعي�صية للعمال واأ�صرهم من جهة اأخرى، 

مما ولد قناعة كبيرة لدى اأطراف االإنتاج ب�صرورة اإر�صاء حلول تمكن من تجاوز هذه الو�صعية ال�صعبة، حيث 

على  تمثيال  االأكثر  النقابية  والمركزيات  المغرب  لمقاوالت  العام  االتحاد  بين  التوقيع  ذلك  عن  تمخ�س 

اتفاقات ثنائية حول اعتماد اآلية الو�صاطة االجتماعية لحل نزاعات ال�صغل.

وقد ا�صتاأن�صت اللجنة بجميع هذه المعطيات في تناولها مو�صوع الخالفات الجماعية القتراح حلول متوازنة 

ومتوافق عليها تلبي تطلعات الفرقاء االجتماعيين وتدعم اآليات الت�صوية المعتمدة والقائمة.
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ويبقى هذا التقرير وفيا للمنهجية التي اعتمدتها اللجنة الدائمة في اأ�صغالها وذلك ب:

•  ا�صتناده في الجزء االأول على معايير المرجعية الدولية لمعالجة اإ�صكالية نزاعات ال�صغل؛

•  تدار�صه في الجزء الثاني لواقع خالفات ال�صغل الجماعية على �صوء جل�صات االإن�صات واالقترحات 

ال�صادرة عن مختلف االأطراف المعنية؛

•  تقديمه في الجزء الثالث القتراحات وتو�صيات ترمي اإلى تطوير منظومة فعالة لمعالجة خالفات ال�صغل 

الجماعية وتهدف اإلى بناء �صلم اجتماعي.
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يراد بنزاعات ال�صغل الجماعية الخالفات التي تن�صب ب�صبب العمل ويكون اأحد اأطرافها جماعة من االأجراء 

اأو ممثليهم والطرف الثاني م�صغال اأو جماعة من الم�صغلين اأو منظماتهم المهنية.

وقد اأخذت مدونة ال�صغل بهذا التعريف في المادة 549 بهدف اإخ�صاع جميع الخالفات الجماعية لم�صطرة 

الت�صوية المن�صو�س عليها في المواد الموالية.

االأجراء  م�صالح  عن  الدفاع  في  يتحدد  الجماعي  الخالف  مو�صوع  اأن  اأي�صا  التعريف  ذات  من  ويتجلى 

لتمثيل هذه  الطرفين  لكال  الجماعي  التنظيم  ويوؤهل  م�صالحه  الم�صغل عن  دفاع  يقابله  ما  وهو  الم�صتركة 

الم�صالح والتفاو�س حولها.

واإن كان بو�صع اأطراف النزاع القانوني الذي ين�صب ب�صدد تف�صير اأو تنفيذ االأحكام والتعاقدات عر�صه على 

واقت�صادية ال  مادية  تقديم مطالب  ب�صبب  تن�صاأ  التي  الخالفات  فاإن  البديلة،  الطرق  اإلى  اللجوء  اأو  الق�صاء 

تدخل �صمن �صالحيات المحاكم وال يمكن ف�صها اإال باحترام اإرادة االأطراف عن طريق المفاو�صة اأو اللجوء 

اإلى الحلول االأخرى التي يتم االتفاق عليها )�صلح، و�صاطة، تحكيم(.

اإن نزاع ال�صغل الجماعي يمثل فترة توتر عادية في عالقات ال�صغل ي�صعى القانون الحتوائها بتوفير اآليات 

التمثيل الجماعي والتحاور واللجوء اإلى المفاو�صة والترا�صي.

العمل  مجال  في  والم�صغلون  االأجراء  بها  يتمتع  التي  للحقوق  كونيا  مرجعا  الدولية  العمل  معايير  وتعتبر 

يعرف  ما  االأخيرة  العقود  التي وطدت خالل  الممار�صات  وموؤ�صراً على  الجماعية،  والمفاو�صة  الجماعي 

بـ "اال�صتقالل الجماعي للفرقاء االجتماعيين" وجعلت من تعاقداتها م�صدراً رئي�صيا للحماية االجتماعية 

جديد  لنظام  �لتاأ�سي�ص  �إلى  �لم�سار  هذ�  في  �لمغرب  �نخر�ط  �أف�سى  وقد  �لجماعية.  �لخالفات  ولمعالجة 

يبقي  الجماعية  الخالفات  وطبيعة  وثيرة  تاأثيره على  اأن  غير  ال�صغل،  الجماعية في مدونة  ال�صغل  لعالقات 

متوا�صعا اإلى حد االآن.

الق�سم الأول

المرجعية العامة
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               المعايير الدولية

تولت منظمة العمل الدولية منذ اإحداثها �صنة 1919 مهمة اإ�صدار معايير العمل الدولية وال�صهر على تطبيقها 

من طرف الدول الم�صادقة عليها. وقد �صاعدت هيكلتها الثالثية المرتكزة على تمثيل المنظمات المهنية 

مكان  الجماعية  والمفاو�صة  التنظيم  حق  تبويء  على  الحكومات  ممثلي  مع  منا�صفة  وللم�صغلين  للعمال 

ال�صدارة في قانون ال�صغل الدولي لي�صبح بذلك الحوار االجتماعي بين الفرقاء الثالث المحور الذي تدور 

حوله المعايير المعمول بها.

1. حق التنظيم والمفاو�سة الجماعية
ي�صمل حق التنظيم بمفهوم القانون الدولي الحرية النقابية وحرية الجمعيات وجميع الحريات ال�صرورية 

لمزاولة العمل الجماعي ال�صلمي في بلد ديمقراطي. ومادام ي�صتهدف الدفاع عن م�صالح اأطراف االإنتاج 

بطريقة جماعية فهو يوؤدي حتما اإلى االعتراف بالحق في التفاو�س الجماعي واإبرام االتفاقيات الجماعية.

وي�صتنتج من درا�صة المعايير الدولية العديدة التي اأ�صدرتها منظمة العمل الدولية في هذا المجال اأنها لم 

تتطرق �صراحة اإلى حق االإ�صراب، اإال اأن عدة مواثيق دولية اأخرى تعترف بهذا الحق في حين تعتبره كل 

من لجنة الحرية النقابية ولجنة الخبراء التابعتين للمنظمة من �صميم حرية حق التنظيم.

•  حق التنظيم

�صيغته  في  يت�صمن  الذي  بد�صتورها  مقيدة  الدولة  ت�صبح  الدولية  العمل  منظمة  اإلى  االن�صمام  بمجرد 

فيالديلفيا"  " اإعالن  بمقت�صى  اإليه  اأ�صيف  الذي  الملحق  وفي  التنظيم؛  بحق  �صمنيا  اعترافا  االأولى 

ل�صنة 1944 تاأكيدا �صريحاً على مكانة حرية التعبير واالجتماع من بين المبادئ االأ�صا�صية التي تقوم عليها 

المنظمة.

وقد اأوكل نف�س االإعالن اإلى المنظمة م�صاندة برامج خا�صة من اأجل "االعتراف الفعلي بحق التفاو�س 

الجماعي والتعاون بين الم�صغلين والخدمة من اأجل تح�صين تنظيم االإنتاج بكيفية م�صتمرة وتعاون العمال 

والم�صغلين في تحديد وتنفيذ ال�صيا�صة االقت�صادية واالجتماعية".

ويبقى المبداأ العام لتقيد الدول بحق التنظيم متمثال في ميثاق حقوق االإن�صان، لتتبواأ بذلك معايير منظمة 

العمل الدولية ال�صدارة في تف�صيره واإعطائه م�صمونا كونيا، ومن بينها:

•  االتفاقية 87 الخا�صة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم )1949(؛

•  االتفاقية 135 والتو�صية رقم 143 ب�صاأن توفير الحماية والت�صهيالت لممثلي العمال في الموؤ�ص�صة )1971(؛

• االتفاقية 141 الخا�صة بمنظمات العمال الريفيين ودورها في التنمية االقت�صادية واالجتماعية )1970(؛

• مقرر 1952 حول ا�صتقالل الحركة النقابية عن االأحزاب ال�صيا�صية والحكومات.
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•  الحق في المفاو�سة الجماعية

ي�صمل هذا المفهوم حق النقابات واأرباب العمل في المفاو�صة الجماعية للو�صول اإلى اتفاقيات جماعية 

من جهة ومن جهة اأخرى حماية جميع اأ�صكال التفاو�س والت�صاور االأخرى التي تمار�س بين باقي ممثلي 

العمال القانونيين واأرباب العمل وتنظيماتهم وممثلي الحكومات، �صريطة اأن ال ت�صتهدف الت�صييق على 

العمل النقابي.

وتحتوي التر�صانة المعيارية في هذا المجال على عدة اتفاقيات وتو�صيات وتوجيهات من اأبرزها:

•  االتفاقية 98 الخا�صة بتطبيق حق التنظيم والمفاو�صة الجماعية )1949(؛

•  االتفاقية 117 الخا�صة باالأهداف والمعايير االأ�صا�صية لل�صيا�صة االجتماعية؛

•  االتفاقية 154 الخا�صة بت�صجيع المفاو�صة الجماعية )1954(؛

•  االتفاقية 144 الخا�صة بالم�صاورات الثالثية لتعزيز تطبيق معايير العمل الدولية والتو�صية 152 في نف�س 

المو�صوع )1976(؛

•  اإعالن المبادئ الثالثي ب�صاأن الموؤ�ص�صات متعددة الجن�صية وال�صيا�صة االجتماعية )1970(.

•  حق الإ�سراب

على الرغم من االعتراف بحق االإ�صراب في مواثيق حقوق االإن�صان، فاإن االتفاقيات والتو�صيات ال�صادرة 

. اإال اأن ممار�صة االإ�صراب عبر العالم كانت مو�صوع العديد 
1
عن منظمة العمل الدولية لم تتناوله �صراحة 

من ال�صكاوى المقدمة اإلى مكتب العمل الدولي ليف�صح بذلك مجال االجتهاد اأمام لجنة الحرية النقابية 

لتبني عدة مبادئ يذكر منها على �صبيل المثال:

•  اعتباره حقا م�صروعا للدفاع عن الم�صالح االجتماعية واالقت�صادية ومعترفا به �صمنيا في االتفاقية 87 

الخا�صة بالحرية النقابية؛

•  اإمكانية االعتراف به ح�صريا للنقابات �صريطة توفير الحرية النقابية فعليا؛

•  ح�صر الغاية من االإ�صراب في الم�صالح االقت�صادية واالجتماعية؛

•  اإمكانية اعتبار االإ�صراب ال�صيا�صي ال�صرف واالإ�صراب المقرون برف�س التفاو�س خارجان عن نطاق 

االإ�صراب الم�صروع؛

اأن ال  اإلى م�صاطر قبلية �صريطة  باأحكام ت�صريعية من �صبيل اللجوء  تاأطير ممار�صة االإ�صراب  اإمكانية    •

يترتب عنها تقلي�س تع�صفي للعمل النقابي؛

وردت العبارة في فقرة وحيدة من التو�صية رقم 92 ب�صاأن التوفيق والتحكيم االختياريين جاء فيها ما يلي: "ال تت�صمن هذه التو�صية اأي 
  )1(

   

حكم يمكن تف�صيره باأنه يقيد حق االإ�صراب باأي �صكل من االأ�صكال". ويتطلب تف�صير االأمر الرجوع اإلى المادتين الرابعة وال�صاد�صة اللتين 

توؤكدان على �صرورة حث االأطراف على االمتناع عن االإ�صرابات واإغالق المن�صاآت طوال �صير الم�صاطير االختيارية التي تنهجها لف�س 

النزاع عن طريق التوفيق اأو باللجوء اإلى التحكيم بموافقة جميع االأطراف.
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•  اإمكانية الحد من ممار�صة االإ�صراب في ظروف خا�صة: اأزمات حادة، مرافق االأمن العام...؛

•  اإمكانية فر�س الخدمات الدنيا في المرافق ال�صرورية؛

•  �صرورة اللجوء اإلى الق�صاء للت�صريح بعدم م�صروعية االإ�صراب؛

•  عدم تدخل ال�صلطات ومنع ا�صتخدام عمال جدد لتعوي�س الم�صربين؛

•  م�صروعية اقتطاع االأجر مقابل اأيام االإ�صراب؛

•  م�صروعية التعوي�س عن ال�صرر في حالة االإ�صراب غير الم�صروع؛

•  منع التمييز بين االأجراء ب�صبب الم�صاركة في االإ�صراب الم�صروع.

2.   تاأثير المعايير الدولية على عالقات ال�سغل الجماعية وف�س النزاعات
لعالقات  دعامة  اأ�صبح  الجماعية  والمفاو�صة  التنظيم  حق  باأن  الدولية  العمل  معايير  ر�صد  من  ي�صتفاد 

واالجتماعية على  االقت�صادية  ال�صيا�صات  ب�صاأن  للحوار االجتماعي  واآلية  المقاولة  م�صتوى  ال�صغل على 

�لم�ستوى �لوطني و�لدولي بالإ�سافة �إلى �لدور �لذي يناط به في �لمقاولت متعددة �لجن�سيات وفي نطاق 

التكتالت واالتحادات الجهوية.

ويرجع هذا التطور في نف�س الوقت اإلى اعتباره من الحقوق االأ�صا�صية في العمل واإلى مالءمة المفاو�صة 

الجماعية لمتطلبات الحماية االجتماعية في محيط التبادل الحر.

•  المراقبة الدولية

اإن ت�صمين ميثاق حقوق االإن�صان لحق التنظيم والمفاو�صة الجماعية واالإ�صراب، يلزم عدة هيئات اأممية 

بمراقبة مدى احترام الدول لهذه الحقوق على �صوء المعايير ال�صادرة عن منظمة العمل الدولية.

وقد تعززت المراقبة الدولية بهذا ال�صاأن ب�صدور اإعالن الحقوق والمبادئ االأ�صا�صية في العمل �صنة 1998 

عن منظمة العمل الدولية حيث اأدمج االتفاقيتين رقم 87 و98 ب�صاأن الحرية النقابية والمفاو�صة الجماعية 

احترامها  مدى  لمراقبة  خا�صعة  االأع�صاء  الدول  جميع  لت�صبح  االأ�صا�صية  الثمانية  المواثيق  بين  من 

الأحكامها دون اعتبار م�صادقتها عليها.

تتم هذه المراقبة من طرف منظمة العمل الدولية عن طريق لجنة الحرية النقابية بمنا�صبة درا�صتها للطعون 

المرفوعة اإليها، ومن طرف لجنة الخبراء لتطبيق االتفاقيات والتو�صيات عن طريق درا�صة التقارير الدورية 

المقدمة من طرف الدول ب�صاأن تطبيق االتفاقيات الملزمة لها.

وبينما تقوم اللجنة االأولى ذات التركيبة الثالثية االأطراف تحت رئا�صة �صخ�صية م�صتقلة بالتحريات في الوقائع 

المحمولة اإليها عن طريق المرا�صلة واالت�صاالت المبا�صرة مع االأطراف، تكتفي لجنة الخبراء المكونة من 
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حقوقيين م�صتقلين يعينون من لدن المجل�س االإداري، بدرا�صة التقارير التي توجهها اإليها الدول بخ�صو�س 

تطبيق االتفاقيات الملزمة لها وذلك على �صوء مالحظات الفرقاء االجتماعيين والمعلومات المتوفرة لدى 

المنظمة، تقترن بتوجيه اأ�صئلة مبا�صرة غير قابلة للن�صر ومالحظات تن�صر في التقرير ال�صنوي.

ويقوم مكتب العمل الدولي عن طريق م�صالحه اأو عن طريق المجل�س االإداري بتتبع الحاالت التي تتطلب 

عناية خا�صة وا�صتدعاء الدول ال�صتف�صارها وبعر�س الحاالت المقلقة على الموؤتمر لت�صليط ال�صوء عليها 

وحمل باقي المنظمات الدولية والدول الديمقراطية على اأخذها بعين االعتبار في عالقاتها الخارجية.

•  اأهمية المعايير الدولية في محيط العولمة

وجه  في  وال�صمود  العولمة  مع  التاأقلم  اإلى  م�صطرة  االأع�صاء  والدول  الدولية  العمل  منظمة  اأ�صبحت 

ال�صغوطات الرامية اإلى رفع القيود على نظام االإنتاج والتبادل الحر بما فيها تلك التي تتخذ �صبغة الحماية 

الت�صريعية االجتماعية. وقد اأكد المنتظم الدولي في موؤتمر �صنغفورة �صنة 1996 على اأن مهمتها لم تتغير 

نتيجة اإحداث منظمة التجارة الدولية، ليدفعها هذا الموقف اإلى اإ�صدار اإعالن المبادئ والحقوق االأ�صا�صية 

في العمل �صنة 1998 ونهج �صيا�صات جديدة بغية تكري�صها فعليا باعتماد الحوار االجتماعي كاآلية لتاآزر 

الفرقاء من اأجل مالءمة الحماية االجتماعية مع حاجيات االقت�صاد واإر�صاء ال�صلم االجتماعي. وقد توجهت 

اأغلب الدول الم�صنعة بالفعل نحو اإ�صناد دور اأ�صا�صي الأطراف االإنتاج في مجال تطبيق المعايير الدولية 

حيث اأ�صبحت االتفاقيات الجماعية اأن�صب و�صيلة للموازنة بين الحقوق والقدرة التناف�صية للمقاولة.

             التجارب الأجنبية 

لف�س  اآليات  اعتماد  مع  االتفاقي  القانون  نحو  االأنظمة  جنوح  االأجنبية  التجارب  بع�س  عند  التوقف  ُيبرز 

النزاعات الجماعية تتولى المنظمات المهنية رعايتها كبديل للم�صاطر االإدارية والق�صائية.

1.  نماذج من بع�س التجارب المتباينة
واإ�صبانيا  واألمانيا  فرن�صا  من  كل  في  الجماعية  ال�صغل  عالقات  نظام  تطور  على  المقارنة  الدرا�صة  انكبت 

واليابان وال�صين. وتبين منها اأن التجربة الفرن�صية تتميز في مجال عالقة ال�صغل الجماعية بالنزعة الفردية 

الحريات  من  تعتبرها  اإذ  واالإ�صراب،  الجماعية  والمفاو�صة  التنظيم  بحقوق  االعتراف  على  تطغى  التي 

يعتبرها حقوقاً جماعية تخول  الذي  االألماني  القانون  بكيفية جماعية، على خالف  تمار�س  التي  الفردية 

ممار�ستها للنقابات دون غيرها بهدف توظيفها للو�سول �إلى �لتعاقد حول �ل�سروط �لقت�سادية و�لجتماعية 

في �صكل اتفاقيات جماعية ي�صتفيد من اآثارها مبا�صرة اأع�صاء المنظمات الموقعة عليها دون �صواهم.
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ويترتب عن هذ� �لختالف �أن ي�سبح �لقانون �لتعاقدي م�سدر� رئي�سيا لحقوق �لعمال باألمانيا بينما يناط 

اإن على م�صتوى  اأحكامه ومالءمتها للحاجيات  اإ�صناد مهمة تطوير  الت�صريع مع  اإلى  هذا الدور في فرن�صا 

المقاولة اأو القطاع اإلى االتفاقيات الجماعية.

للحوار  اأ�صا�صية  باألمانيا كرافعة  القطاعية  الجماعية  المفاو�صة  اعتماد  النظامين كذلك في  تباين  ويتجلى 

االجتماعي بينما يرجع هذا الدور بفرن�صا باالأ�صا�س اإلى العالقة الثالثية االأطراف ويتداخل من جهة مع 

المفاو�صة الجماعية ومن جهة ثانية مع عالقات الحكومة الثنائية مع طرفي االإنتاج حيث ت�صبح الدولة طرفاً 

معنياً باأغلب المطالب الجماعية والنزاعات االجتماعية.

وقد دفعت العولمة اإلى تطوير كال النظامين دون تقريبهما بحيث ا�صطرت الحكومة االألمانية اإلى اللجوء 

المنظمات  التي لم تعد  القطاعات  الناتج عن غياب االتفاقيات الجماعية في  الفراغ  الت�صريع ل�صد  اإلى 

�لمهنية قادرة على �سبط �سروط �لعمل بها نتيجة مغادرتها من لدن عدة مقاولت تحت �سغط �لمناف�سة 

الم�صرع  اتجه  في حين  والمطاعم،  الفنادق  قطاع  في  لالأجر  االأدنى  الحد  تحديد  في  ذلك  يتمثل  كما 

المتو�صطة  المقاوالت  في  الجماعية  المفاو�صة  مجال  تو�صيع  نحو  االأخيرة  ال�صنوات  خالل  الفرن�صي 

و�إحالة  �لجماعية  �لتفاقيات  �لنخر�ط في  �لمنتخبين من  �لأجر�ء  و�ل�سغرى عن طريق تمكين ممثلي 

�لتفاقيات �لقطاعية على �سروط يتم �لتفاق حولها على م�ستوى �لمقاولت.

بالمقارنة مع هذين النموذجين التاريخيين فاإن التجربة االإ�صبانية تقترب من النموذج االألماني باعتمادها 

على ا�صتقالل الفرقاء الجماعي كاآلية اأ�صا�صية لتنظيم عالقة ال�صغل اإال اأنها تتميز كذلك بالطابع الجهوي 

الذي يح�صر مجال القانون التعاقدي في نطاق االأقاليم المتمتعة بالحكم الذاتي، ويفر�س بذلك تنظيم 

المتو�صطة  المقاوالت  اكت�صاح  اأن  كما  متداخلة.  وقطاعية  ترابية  م�صتويات  على  الجماعية  المفاو�صة 

وال�صغرى لبع�س القطاعات يقل�س من اإمكانيات اإدماجها في االتفاقيات الجماعية القطاعية ويوؤدي اإلى 

انت�صار التفاو�س على م�صتوى المقاولة.

التي  للمقاوالت  ال�صماح  اإلى  االجتماعيين  بالفرقاء  االإ�صباني  االقت�صاد  يعرفها  التي  االأزمة  دفعت  وقد 

تواجه �صعوبات اقت�صادية بالتفاو�س حول تعليق بع�س بنود االتفاقيات الجماعية القطاعية.

اأما النظام الياباني فيتميز بدوره باعتماد االتفاقيات الجماعية كم�صدر رئي�صي لحقوق العمال اإال اأن مجالها 

ينح�صر في المقاولة ويخ�س االأجراء الر�صميين دون غيرهم.

ونتيجة لذلك يظل االأطر والعاملون بالقطاع العمومي واأجراء المقاوالت ال�صغرى المياومون والعر�صيون 

ب�صمان  يتميز  النظام  هذا  فاإن  وبالمقابل  عنها.  المترتبة  واالتفاقيات  الجماعية  المفاو�صة  مجال  خارج 

قبيل  من  نادرة  ممار�صات  ويفرز  الحياة  مدى  بالعمل  يعرف  ما  وهو  منه  الم�صتفيدين  للعمال  اال�صتقرار 

تخ�صي�س مكافاآت مو�صمية جد مرتفعة وي�صمح للم�صغلين باإجراء اقتطاعات على االأجور واالحتفاظ بها 

اإلى موعد تقاعد االأجير وتوفير خدمات اجتماعية رفيعة له والأ�صرته.
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وقد عرف هذا النموذج بدوره ا�صطرابات تحت �صغط العولمة تمثلت بالخ�صو�س في ارتفاع عدد االأجراء 

منهم.  الن�صاء  االجتماعية خ�صو�صا  الحماية  من  ال�صغيلة  من  كبير  وبالتالي حرمان جزء  الر�صميين  غير 

ونتيجة لذلك فاإن النقابات تراجع حاليا موقفها التاريخي من م�صاألة تنظيم االأجراء غير الر�صميين والعاملين 

بالمقاوالت المتو�صطة وال�صغرى وتطالب باإ�صدار معايير قانونية لفر�س حماية دنيا.

فاإن  الجماعية  الفردية واالتفاقيات  العقود  ال�صغل على  فيها عالقة  تقوم  التي  التجارب  نقي�س هذه  على 

التجربة ال�صينية الحالية تتميز باالنتقال من نظام لعالقات ال�صغل �صبيه بنظام الوظيفة العمومية اإلى تحرير 

عالقة العمل في اإطار "اقت�صاد ال�صوق اال�صتراكي". وقد نتج عن هذا التحول تر�صيم االأجراء العاملين 

بالمقاوالت العمومية بعد ا�صتيفائهم الأقدمية ع�صر �صنوات دون غيرهم وف�صح مجال حرية التعاقد بالن�صبة 

للمقاوالت الخا�صة حيث انت�صرت العقود المحددة المدة التي ال تتجاوز في الغالب خم�س �صنوات.

واإذا كان تحرير �صوق العمل قد دفع بالم�صرع اإلى حث المقاوالت على اإبرام االتفاقيات الجماعية، فاإن 

انعدام حرية التنظيم فعليا نتيجة ثقل النقابات الر�صمية المعتادة على م�صاندة خطط االإنتاج بالمقاوالت 

قد قل�س من دور االتفاقيات التي تبقى في الغالب �صكلية. ومع ذلك فاإن ال�صنوات االأخيرة قد اأفرزت 

حركات جماعية مطلبية م�صحوبة باالإ�صراب وبالمفاو�صة الجماعية على م�صتوى المقاولة وهو ما يوؤ�صر 

اأو�صع. نطاق  على  قانوناً  بهما  المعترف  االإ�صراب  وحق  التنظيم  حرية  ممار�صة  – على  –ربما 
من خالل هذه التجارب المتباينة يتجلى ميول جميع االأنظمة المهنية اإلى اعتماد اال�صتقالل الجماعي 

توجيه  وتنظيم م�صاركتهم في  الدولة االقت�صادي واالجتماعي  تراجع دور  لتعوي�س  رئي�صية  كاآلية  للفرقاء 

ال�صلم  تر�صيخ  القانون االتفاقي وتحميله مهمة  تطوير  وبموازاة مع  القطاعية.  العمومية  ال�صيا�صات  وتنفيذ 

االجتماعي فاإن االأنظمة المعمول بها تلجاأ اإلى اعتماد اآليات بديلة عن الهياآت الر�صمية في مجال ت�صوية 

النزاعات الجماعية لتطوير التفاو�س المثمر.

2.  نموذجان من مراكز ت�سوية الخالفات الجماعية بالطرق البديلة
يتبين من القانون المقارن اأن اأغلب الدول عدلت عن فر�س م�صاطر اإلزامية لف�س النزاعات الجماعية واأن 

النماذج االأكثر نجاحا ترتكز على االتفاقيات الجماعية حيث ت�صعى اأطرافها اإلى �صمان تطبيقها ومراجعتها 

وف�س النزاعات المرتبطة بها بدون تدخل اأطراف خارجية.

اإلى مركزي مدريد  اأع�صائه  المجل�س االقت�صادي واالجتماعي بع�س  اأوفد  التجارب  وللوقوف على هذه 

وبروك�صيل اللذان يجمعان بين الطابع الموؤ�ص�صي واالتفاقي في هذا المجال.
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المركز الكنفدرالي الإ�سباني

اعترف  باإ�صبانيا،  ال�صناعية  العالقات  نظام  عليه  يقوم  الجماعية" الذي  "اال�صتقاللية  مبداأ  مع  ان�صجاما 

نزاعات  بف�س  تخت�س  هيئات  اإحداث  في  والم�صغلين  العمال  من  بحق كل   37-2 المادة  في  الد�صتور 

اإ�صراك المنظمات المهنية في ت�صيير  النقابية على  التنظيمي المتعلق بالحرية  القانون  ال�صغل. كما ن�س 

الهيئات المكلفة بحل الخالفات النا�صئة عن العمل في حين تطرقت المادة 2-85 من "نظام العمال" 

اإلى اإحداث لجن ثنائية بمقت�صى االتفاقية الجماعية يعهد اإليها تف�صير االأحكام التعاقدية والحفاظ على 

ال�صلم االجتماعي.

وتعتبر تجربة "المرفق الكنفدرالي المتعدد االأطراف للو�صاطة والتحكيم" )SIMA( المحدث بمقت�صى 

ال�صغل" ASEC متميزة اعتباراً لتركيزها على  لف�س خالفات  الق�صاء  عن  البديل  الحل  "االتفاق حول 
الخالفات التي يتجاوز نطاقها مجال االإقليم الواحد، لكونها جاءت كبديل للتجربة ال�صابقة المتمثلة في 

معهد الو�صاطة والتوفيق الذي اأحدثه المجل�س االقت�صادي واالجتماعي االإ�صباني بتاريخ 26 يناير 1979 

والذي لم يعرف اإقباال يذكر ب�صبب �صعف احت�صانه من طرف الفرقاء االجتماعيين.

ويعزى نجاح المرفق الجديد عالوة على مجانية خدماته اإلى �صرعة البث واإلى مالءمة االإجراءات المعتمدة 

من طرفه لطبيعة الخالفات المطروحة حيث يميز بين:

اللجوء  بتف�صير االتفاقيات الجماعية والتي يمكن  التي ترتبط  القانونية وبالخ�صو�س تلك  •  الخالفات 

ب�صاأنها اإلى الق�صاء؛

•  الو�صاطة كبديل للم�صطرة االإلزامية في مجال االإ�صراب؛

المفاو�صة  خالل  اأو  الجماعية  الم�صاطر  تنفيذ  ب�صبب  اأو  الثنائية  اللجان  داخل  النا�صئة  •  الخالفات 

الجماعية.

ويتم اختيار الو�صيط من لدن االأطراف المتنازعة من بين الو�صطاء المر�صحين من طرف المنظمات المهنية 

والذين يتم اإدماجهم في اللوائح المعتمدة على اأ�صا�س مهاراتهم وخبرتهم المهنية.

وباإمكان االأطراف المتنازعة اللجوء اإلى التحكيم باالتفاق على محكم من بين الحكام المعتمدين لدى 

اأغلب  اأن  )SIMA( بتوافق جميع المنظمات اعتماداً على خبرتهم القانونية وم�صداقيتهم، حيث  المرفق 

اإلى الجامعة في حين ينحدر الو�صطاء من مختلف المهن والتكوينات. ويمول هذا  المحكمين ينتمون 

المرفق من طرف الدولة وي�صهر على ت�صييره الفرقاء االجتماعيون.
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مركز ال�سلح البلجيكي

اأحدث المجل�س الوطني البلجيكي للعمل بمقت�صى قانون 29 ماي 1952 والمعدل بتاريخ 30 دجنبر 2009 

وتمتد مهامه اال�صت�صارية اإلى اإبداء الراأي للحكومة والبرلمان، وتطوير االتفاقيات الجماعية القطاعية اأو المبرمة 

بين عدة قطاعات، واال�صت�صارة حول النزاعات التي تن�صب داخل اللجان الثنائية.

يتكون المجل�س من 26 ع�صوا يعينون بمقرر ملكي منا�صفة بين منظمات العمال واأرباب العمل ويزاول 

مهامه عن طريق المجل�س العام، والمكتب التنفيذي، واللجان واالأمانة العامة.

وعالوة على اهتمام هذه الهياكل بتتبع الخالفات الجماعية والم�صاعدة على حلها، فاإن المجل�س يتوفر 

على "مكتب ال�صلح" الذي يعر�س خدماته لف�س النزاعات كلما تو�صل باإ�صعار عن االإ�صراب.

ويتكون المكتب من رئي�س واأع�صاء يمثلون بالمنا�صفة اأرباب العمل والمنظمات العمالية ويجتمع بدعوة 

من رئي�صه خالل ال�صبعة اأيام الموالية لتو�صله بطلب الت�صوية من منظمة مهنية اأو م�صغل.

تدون الم�صاعي التي يقترحها المجل�س بتوافق االأطراف في محا�صر موثقة، وت�صمل م�صاعيه:

•  حث الطرفين على تهيئ مناخ جماعي مالئم؛

•  تاأطير ا�صتئناف العمل؛

•  ت�صجيع الحوار المبا�صر مع العمال؛

•  اقتراح الحل النهائي؛

•  االإ�صراف على تنفيذ االتفاقات.

               المنظومة الوطنية لعالقات ال�سغل الجماعية

بعد �صنوات عديدة من ال�صراعات االجتماعية وال�صيا�صية، �صاهم الحوار االجتماعي الذي انطلق �صنة 1996 

اآليات  باعتماد  الجماعية  ال�صغل  عالقات  نظام  وتطوير  العام  ال�صاأن  تدبير  في  الم�صاركة  مجال  تو�صيع  في 

ع�صرية للتفاو�س ولت�صوية النزاعات الجماعية.

1. تطوير نظام العالقات الجماعية
العمل  لتاأطير  الت�صريعات  ال�صنوات االأولى من اال�صتقالل حركات اجتماعية وا�صعة وزخما من  عرفت 

الجماعي من بينها ظهير 1957 المتعلق بالنقابات المهنية، وظهير 1962 ب�صاأن مناديب العمال، وظهير 17 

اأبريل 1957 حول االتفاقيات الجماعية. اإال اأن التوتر ال�صيا�صي الذي واكب االإعالن عن حالة اال�صتثناء 

�صنة 1965 اأثر ب�صكل مبا�صر على الحقل االجتماعي بتعطيل هيئات الت�صاور )المجل�س االأعلى للوظيفة 

العمومية والمجل�س االأعلى لالتفاقيات الجماعية...( وبالت�صييق على العمل الجماعي ب�صفة عامة وعلى 

�لن�ساط �لنقابي خ�سو�ساً.
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هذه البيئة ال�صيا�صية واالجتماعية لم تكن ل�صالح تر�صيخ عالقات جماعية �صليمة �صواء داخل القطاع العام 

اإلى احتواء ممار�صة االإ�صراب تارة بتك�صيره وتارة ببدل م�صاعي  اأو الخا�س ودفعت ال�صلطات العمومية 

لحمل االأطراف على ت�صوية خالفهم.

النزاعات  لف�س  االإدارية  ال�صلطة  وتطبيع تدخل  تعميم  اإلى  ال�صنين  مر  الممار�صة على  اأف�صت هذه  وقد 

الجماعية وتدوين الحلول المتو�صل اإليها في برتوكوالت اتفاق اأو محا�صر.

ومما ال �صك فيه اأن هذا ال�صلوك يعبر في نف�س الوقت عن تداخل ال�صاأن ال�صيا�صي مع العمل النقابي 

االعتماد  وتفادي  االجتماعية  للمطالب  ال�صيا�صي  التدبير  مع  الجماعي  العمل  ت�صابك  بذلك  ليتكر�س 

على التمثيل النقابي كمعيار للمفاو�صة الجماعية وعن تفادي االأخذ بالتمثيل الجماعي الفعلي كمعيار 

المفاو�صة الجماعية.

وقد جاء م�صروع مدونة ال�صغل �صنة 1992 وفيا لهذا التوجه بتنظيمه لم�صاطر اإلزامية للتوفيق والتحكيم، اإال 

اأن الن�س النهائي الذي نتج عن الحوار االجتماعي لم ياأخذ بالطابع االإلزامي للتحكيم.

وبالرجوع اإلى الت�صريح الم�صترك ال�صادر يوم فاتح غ�صت 1996 يتبين اأن اأطراف الحوار اأولت ال�صدارة 

الآليات الحوار االجتماعي، وح�صلت على التزام الحكومة بموا�صلة "مجهوداتها من اأجل تقريب وجهات 

نظر المحاورين االجتماعيين" عن طريق:

مرة  م�صترك  اجتماع  بعقد  وذلك  والت�صاور  الحوار  ا�صتمرارية  ل�صمان  اللقاءات  دورية  مبداأ  اعتماد     •

واحدة على االأقل كل �صتة اأ�صهر؛

والعماالت  واالإدارات  القطاعات  �صعيد  على  بينها  فيما  مباحثات  باإجراء  الثالثة  االأطراف  التزام     •

بين  مبا�صرة  المفاو�صات  تكون  اأن  على  قطاع،  بكل  الخا�صة  الم�صاكل  حل  اأجل  من  واالأقاليم 

محاورين اجتماعيين لهم �صالحية التنفيذ والتفوي�س؛

•    ت�صكيل لجنة ثالثية دائمة على ال�صعيد الوطني لمتابعة تنفيذ كل القرارات وااللتزامات المتخذة 

وذلك بتن�صيق مع المجل�س اال�صت�صاري لمتابعة الحوار االجتماعي؛

عند  م�صترك  بالغ  وفي  مح�صر  في  اأ�صغاله  توثق  لقاء  كل  بداية  قبل  محدد  اأعمال  جدول  اإعداد     •

االقت�صاء؛

•    تمكين النقابات والم�صغلين من ا�صتعمال االإعالم ال�صمعي والب�صري العمومي.

من  دعم  اإلى  حاجة  في  المرحلة  هذه  خالل  كانا  االإنتاج  طرفي  باأن  االلتزامات  هذه  قراءة  من  ويتاأكد 

االأطراف  حمل  ما  وهو  الجماعية،  النزاعات  ت�صوية  اأجل  من  بينهما  الثنائي  الحوار  لت�صهيل  الحكومة 

الثالث اإلى اإحداث لجان على م�صتوى االأقاليم واأخرى قطاعية لمتابعة الحوار االجتماعي، تحت رعاية 

هيئة وطنية تجتمع مرتين في ال�صنة على االأقل.
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2000( هذا التوجه بتنظيم الحوار االجتماعي تحت رئا�صة  اأبريل   23( 1421 19 محرم  وقد عمق اتفاق 

الوزير االأول وبالتاأكيد على "ت�صديد حر�س الحكومة على تطبيق المقت�صيات المتعلقة بالحريات النقابية 

وحرية العمل )...( وذلك عن طريق:

•  معالجة النزاعات االجتماعية، مبا�صرة بعد توقيع االتفاق مع الجهات المعنية بهدف ت�صفية االأجواء 
في ال�صاحة االجتماعية؛

خالل: من  ال�صغل  نزاعات  لف�س  الجماعي  والتفاو�س  الحوار  اآليات  مختلف  •  تفعيل 
•  لجنة التحكيم المخت�صة في ح�صم النزاعات االجتماعية الم�صتع�صية برئا�صة الوزير االأول وع�صوية 

االأمناء العامين للنقابات العمالية والم�صغلين )...(؛

والتكوين  والت�صغيل  والت�صامن  التنمية االجتماعية  برئا�صة وزير  للبحث والم�صالحة  الوطنية  اللجنة    •

المهني وع�صوية باقي الفرقاء االجتماعيين والقطاعات الحكومية ذات ال�صلة؛

•  اإحداث اآلية جديدة ثالثية التركيب يتراأ�صها ممثل عن وزير التنمية االجتماعية )...( تجتمع اأ�صبوعيا 

لر�صد وتتبع النزاعات االجتماعية والوقاية منها؛

الوظيفة  قطاعات  لكافة  بالن�صبة  القطاعي  االجتماعي  الحوار  لتفعيل  برمجة  بو�صع  الحكومة  التزام    •

العمومية والموؤ�ص�صات �صبه العمومية ابتداء من 8 ماي 2000 )...(؛

•  الت�صجيع على اإبرام االتفاقيات الجماعية لل�صغل مع درا�صة اإمكانية و�صع قوانين لمعالجة الحد االأدنى 

لالأجور على الم�صتوى القطاعي اإ�صافة اإلى هذه االلتزامات تقرر كذلك تنظيم الدعم المادي للنقابات 

عن طريق تفرغ �لموظفين للن�ساط �لنقابي وتمويل �لتكوين".

وقد اأف�صى هذا الهيكل عمليا اإلى اإبعاد المجل�س الوطني لمتابعة الحوار االجتماعي نهائيا عن هذا المجال 

المبا�صر  االإ�صراف  تحت  والوطني  والترابي  القطاعي  الم�صتوى  على  االجتماعي  الحوار  تنظيم  واإلى 

للحكومة بم�صاهمة المنظمات المهنية �صواء تعلق االأمر بف�س النزاعات الجماعية اأو بالمطالب االجتماعية 

اأو بتطوير القانون واالتفاقيات الجماعية.

مدونة  حول  والتوافق  بالترا�صي  االتفاق  هذا  في  التزموا  االجتماعيين  الفرقاء  اأن  لالنتباه  الالفت  ومن 

العالقة في  النقط  لتوافق على ما تبقى من  للتو�صل  "م�صاعفة الجهود  ال�صغل، حيث ن�س على عزمهم 

م�صروع مدونة ال�صغل" و"متابعة تكثيف الم�صاورات في هذا ال�صاأن".

المخت�صة  ال�صلطات  "دعوة  2003 فقد حمل  اأبريل   30 بتاريخ  ال�صادر  الموالي  اأما االتفاق االجتماعي 

اإلى اإقرار م�صروع مدونة ال�صغل مع مراعاة التعديالت التوافقية التي تم التو�صل اإليها بف�صل الم�صاهمة 

االإيجابية والعمل البناء والم�صوؤول لكافة الفرقاء" و"التزام االأطراف بال�صروع في درا�صة مو�صوع العالقات 
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المهنية الجماعية مبا�صرة بعد فاتح ماي 2003 وذلك في اإطار لجنة ثالثية التركيب ووفق �صيغة توافقية 

تحظى بترا�صي كل االأطراف وت�صمح باإقرار االأحكام المتفق عليها موازاة مع م�صطرة اعتماد م�صروع مدونة 

ال�صغل". ويتعلق االأمر هنا ب�صرورة "اإيجاد �صيغة ت�صمح بو�صع معايير قانونية" لتنظيم عالقات ال�صغل بناء 

على �صوابط وا�صحة ت�صاهم في دعم الثقة بين االأطراف وفي توفير مناخ منا�صب ي�صاهم في اإعطاء اأجوبة 

مالئمة لالنتظارات واالن�صغاالت التي عبرت عنها االأطراف".

2.  م�ستجدات مدونة ال�سغل في مجال عالقات ال�سغل الجماعية بالمقاولت
تهدف الم�صتجدات العديدة التي جاءت بها مدونة ال�صغل بكيفية خا�صة اإلى تنظيم التمثيل الجماعي 

والمفاو�صة الجماعية واالتفاقيات الجماعية وت�صوية النزاعات.

•  التمثيل الجماعي
يت�صمن التغيير على هذا الم�صتوى بالخ�صو�س:

•  تو�صيع مجال التطبيق اإلى القطاع الفالحي واعتبار الحقوق الفردية والجماعية المن�صو�س عليها قابلة 

للتطبيق في جميع العالقات االأجرية ما لم تن�س الت�صريعات الخا�صة على ما يخالفها؛

•  تحديد معايير النقابة االأكثر تمثيال على م�صتوى المقاولة وعلى الم�صتوى الوطني؛

•  اإحداث لجنة المقاولة، ولجنة حفظ ال�صحة وال�صالمة بالمقاوالت التي ي�صل عدد االأجراء بها اإلى 

خم�صين؛

•  االعتراف بالمندوب النقابي في المقاوالت التي ي�صل عدد االأجراء بها اإلى المائة؛

الت�صغيل  االأعلى الإنعا�س  الحماية االجتماعية )المجل�س  التمثيلية في مجال  الهيئات  تنظيم  اإعادة    •

والمجال�س الجهوية واالإقليمية الإنعا�س الت�صغيل، مجل�س طب ال�صغل والوقاية من المخاطر المهنية، 

ومجل�س المفاو�صة الجماعية(.

االأكثر  النقابية  المنظمات  ممثلي  بين  يجري  الذي  "الحوار  باأنها  الجماعية  المفاو�صة   92 المادة  تعرف 

ممثلي  اأو  م�صغلين  عدة  اأو  م�صغل  وبين  جهة  من  تمثيال  االأكثر  النقابية  االتحادات  اأو  لالأجراء  تمثيال 

المنظمات المهنية للم�صغلين من جهة اأخرى بهدف: 

•  تحديد وتح�صين ظروف ال�صغل والت�صغيل؛

•  تنظيم العالقات بين الم�صغلين واالأجراء؛

اأو عدة منظمات نقابية لالأجراء  اأو منظماتهم من جهة وبين منظمة  •  تنظيم العالقات بين الم�صغلين 

االأكثر تمثيال من جهة اأخرى".
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وتح�سر �لمادة �لمذكورة �أهلية �لنخر�ط في �لمفاو�سة �لجماعية في �لنقابات �لأكثر تمثيال بينما تف�سح 

مجالها لجميع الق�صايا المرتبطة بالعمل الماأجور وبعالقات االأطراف الجماعية. ويترتب عن هذا االختيار 

تقلي�س مجال المفاو�صة الجماعية في المقاوالت التي تتوفر على مناديب االأجراء والتي اأعطت االنتخابات 

المخاطب على  يترتب عنه �صعوبة تحديد  المناديب، كما  %35 من  ن�صبة  لنقابة على االأقل  بها  المهنية 

م�صتوى القطاع في غياب تعريف قانوني للقطاع ومعايير التمثيل الجماعي. نف�س ال�صيء ي�صوب المفاو�صة 

الجماعية على الم�صتوى الوطني مادام مجالها يحيل في الغالب على قطاعات محددة وينح�صر في اأطراف 

االإنتاج بالقطاع الخا�س، والحال اأن معيار التمثيلية على الم�صتوى الوطني ال يميز بين القطاع العمومي 

والقطاع الخا�س وباالأحرى بين القطاعات.

كل هذه العوائق ال ت�صاعد على تفعيل المادة 96 من المدونة التي تن�س على اإجراء مفاو�صة جماعية على 

م�صتوى المقاولة والقطاع مرة في ال�صنة على االأقل.

اإلى تنظيم مفاو�صات  اإلى جانب المفاو�صة الجماعية ال�صنوية في القطاع الخا�س فاإن نف�س المادة تدعو 

�صنوية وكلما دعت ال�صرورة لذلك بين الحكومة والمنظمات المهنية على الم�صتوى الوطني "للتداول في 

مختلف الملفات االقت�صادية واالجتماعية التي تهم عالم ال�صغل" علما اأن هذا المو�صوع خارج عن نطاق 

المفاو�صة الجماعية الذي خ�ص�صت له المواد من 92 اإلى 98 من مدونة ال�صغل.

م�صاعدة  على  والح�صول  الجماعية  المفاو�صة  اإجراء  لدعوة  اال�صتجابة  تنظيم  اإلى  االأحكام  باقي  وترمي 

ال�صلطة المكلفة بال�صغل اأو"ال�صلطة الحكومية المعنية".

وبدورها تح�صر المادة 104 اأطراف االتفاقية الجماعية في النقابات االأكثر تمثيال من جهة وفي الم�صغل 

اأو المنظمات المهنية من جهة اأخرى، في الوقت الذي تفتح فيه تلك االتفاقية مجالها لجميع  اأو ممثله 

الموا�صيع المتعلقة بعالقات ال�صغل.

تطبيق  بتعميم  بالت�صغيل  المكلفة  ال�صلطة  اإلزام  كذلك  المجال  هذا  في  المدونة  م�صتجدات  بين  ومن 

االتفاقية الجماعية عندما ت�صمل ثلثي االأجراء من نف�س المهنة واالعتراف لها ب�صلطة تقديرية لنف�س الغاية 

هذه  كانت  واإذا  المعنية.  الفئة  مجموع  وثلثي  ن�صف  بين  منها  الم�صتفيدين  االأجراء  ن�صبة  تتراوح  عندما 

يتمثل في  االإمكانية  لتفعيل هذه  االأ�صا�صي  المعوق  فاإن  "المهنة"،  تعريف  م�صاألة  تطرح  بدورها  القاعدة 

غياب ممار�صة فعلية للمفاو�صة الجماعية في اتجاه اإبرام االتفاقيات الجماعية.

2011 قاعدة د�صتورية،  اأ�صبحت المفاو�صة الجماعية بموجب اأحكام د�صتور المملكة المغربية ل�صنة  وقد 

اإبرام  وعلى  الجماعية  المفاو�صة  ت�صجيع  على  العمومية  ال�صلطات  "تعمل  منه:   8 المادة  في  جاء  حيث 

اتفاقيات ال�صغل الجماعية".
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•  ت�سوية نزاعات ال�سغل الجماعية
على غرار ظهير 19 يناير 1946 المتعلق بالم�صالحة والتحكيم الذي لم يتم تفعيله اإلى اأن ن�صخ بمقت�صى 

586 من مدونة ال�صغل، جاء الكتاب ال�صاد�س منها بنظام لت�صوية نزاعات ال�صغل الجماعية عن  المادة 

طريق الت�صالح والتحكيم )المواد 551-585( ي�صمل:

باأن خالفاً  لهما  تبين  كلما  االإقليمي  المندوب  اأو  ال�صغل  مفت�س  لدن  من  الت�صالح  محاولة  اإطالق    •

جماعياً قابل الأن يتحول اإلى نزاع جماعي، وذلك بمبادرة ذاتية اأو بطلب من اأحد االأطراف؛

•  رفع النزاع في حالة عدم الو�صول اإلى اتفاق بين االأطراف داخل اأجل ثالثة اأيام اإلى اللجنة االإقليمية 

للبحث والم�صالحة المتكونة، تحت رئا�صة عامل االإقليم اأو العمالة، بالت�صاوي من ممثلين عن االإدارة 

العمومية وعن منظمات الم�صغلين واالأجراء االأكثر تمثيال على الم�صتوى الوطني، في غياب معايير 

التمثيل الجماعي الترابي؛

•  ا�صتئناف محاولة الم�صالحة اأمام اللجنة الوطنية للبحث والم�صالحة بعد اإخفاق اللجنة االإقليمية في 

الح�صول على اتفاق بين االأطراف داخل اأجل �صتة اأيام من تاريخ رفع النزاع اإليها. وتتكون هذه اللجنة 

بدورها منا�صفة من ممثلي االإدارة والمنظمات المهنية للم�صغلين واالأجراء االأكثر تمثيال تحت رئا�صة 

ال�صلطة المكلفة بالت�صغيل، وت�صمل مهامها كذلك اإجراء محاولة الت�صالح في الخالفات التي يتجاوز 

نطاقها االإقليم الواحد.

واأو�صاع  المقاوالت  للتق�صي حول  ال�صالحيات  باأو�صع  والوطنية  االإقليمية  اللجنة  رئي�س  من  يتمتع كل 

باإجراء جميع االأبحاث والتحريات لدى  ياأمر  "اأن  الجماعي،" وباإمكانه  ال�صغل  بنزاع  المعنيين  االأجراء 

المقاوالت واالأجراء العاملين بها واأن يطلب من االأطراف تقديم كل الم�صتندات اأو المعلومات كيفما كان 

نوعها التي يمكن اأن ي�صتنير بها، ويمكنه اأن ي�صتعين بخبراء اأو باأي �صخ�س اآخر يرى فائدة في اال�صتعانة 

العالقة  ذات  والمعلومات  والم�صتندات  الت�صهيالت  كل  بتقديم  النزاع  اأطراف  يلزم  المقابل  وفي  به"، 

بالنزاع التي تطلبها اللجنة، تحت طائلة غرامة تتراوح بين 10.000 و20.000 درهم.

اإن �صلطة البحث هذه تتداخل حتماً مع ال�صالحيات المخولة لعامل االإقليم باعتباره �صابطا �صاميا لل�صرطة 

الق�صائية ورئي�صا لل�صلطات المحلية وم�صرفا على الم�صالح الخارجية لمختلف الوزارات بما فيها االإدارات 

يعر�صها  النوع  اإدارية من هذا  توظيفها في م�صطرة  اأن  والتعمير. وال �صك  والت�صغيل  بال�صرائب  المكلفة 

فاإن  الت�صغيل  لوزير  بالن�صبة  اأما  ال�صلطة.  ا�صتعمال  في  التع�صف  واإلى  المهني  ال�صر  اإف�صاء  اإ�صكالية  اإلى 

�صالحياته الفعلية محدودة في مجال التق�صي ومرهونة بما يح�صل عليه من وثائق من قبل االأطراف اأو من 

قبل العامل بعد اإحالة الملف على اللجنة الوطنية.
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اللجنة االإقليمية  اأو  الت�صغيل  اإدارة  التوفيق �صواء على م�صتوى  فاإن انطالق م�صطرة  اإلى ذلك،  باالإ�صافة 

اأو اللجنة الوطنية في اإطار المحاولة االأولى اأو من الدرجة الثانية اأو الثالثة يتم بمقرر اإداري دون الحاجة 

ب�صوء  االمتثال  اإلى  النزاع  اأطراف  حمل  �صاأنه  من  اإلزاميا  طابعاً  بذلك  ليكت�صي  االأطراف،  موافقة  اإلى 

الخالف  وبتكييف  الجماعي،  بالتمثيل  المرتبطة  الم�صاكل  عن  ناهيك  عليهم،  المفرو�صة  للم�صطرة  نية 

الجماعي وت�صارب الم�صالح.

كل هذه العوامل ال ت�صاعد على توفير جو من الثقة وعدم التحيز الذي يتوقف عليه التوفيق، في حين 

ال�صرورية تحت  االإثبات  بو�صائل  والت�صلح  ق�صائية  متابعة  اإطالق  الب�صيطة  الجنائية  العقوبة  اإنزال  يتطلب 

�صغط االآجال الم�صطرية.

وفي حالة ف�صل اللجنة الوطنية في اإبرام �صلح جزئي اأو كلي بين االأطراف، باإمكانها اأن تحيل النزاع اإلى 

التحكيم "بعد موافقة اأطراف النزاع". ويفتر�س من قراءة الفقرة الثانية من المادة 567 اأنه باإمكان اأطراف 

النزاع اأن تقبل برفع نزاعها اإلى التحكيم مبا�صرة بعد انتهاء اللجنة االإقليمية من اأعمالها دون التو�صل اإلى 

اتفاق بين االأطراف متفادية بذلك متابعة نف�س الم�صطرة على الم�صتوى المركزي، �صريطة اأن يتولى العامل 

اإحالة االأمر على المحكم داخل اأجل 48 �صاعة الموالية لتحرير المح�صر وت�صليم ن�صخة منه لهذا االأخير.

با�صتثناء هذه الحالة فاإن االإحالة على التحكيم يتم داخل 48 �صاعة من طرف وزير الت�صغيل حيث يفتر�س 

ح�صوله على قبول االأطراف لنهج هذه الم�صطرة داخل نف�س االأجل، ومن جهة اأخرى توافقهم على اأحد 

المحكمين من بين الالئحة المعتمدة، لينطلق بذلك م�صل�صل التحكيم عبر المراحل التالية:

•  ا�صتدعاء االأطراف بوا�صطة برقية داخل اأجل اأربعة اأيام والبث في الخالف داخل االأربعة اأيام الموالية 

وتبليغ الحكم المعلل داخل اأجل 24 �صاعة؛ 

•  الطعن في المقرر التحكيمي اإن اقت�صى الحال اأمام الغرفة االجتماعية لمجل�س النق�س التي تنظر في 

خرق القانون اأو في "ال�صطط في ا�صتعمال ال�صلطة" باعتبارهما مبررين فريدين ال�صتئناف التحكيم، 

وذلك داخل اأجل 15 يوما من التبليغ، ليتم البث النهائي خالل 30 يوما وتبليغه في 24 �صاعة الموالية؛

•  اإحالة النازلة من طرف الغرفة التحكيمية بعد نق�صه جزئيا اأو كليا اإلى حكم جديد يختاره الطرفان اأو 

رئي�س الغرفة اإذا تعذر ذلك عليهما؛

•  اإمكانية الطعن من جديد في المقرر التحكيمي من الدرجة الثانية وهو ما يلزم الغرفة بتعيين مقرر من 

بين اأع�صائها الإجراء بحث تكميلي والت�صدي للمو�صوع باإ�صدار قرار نهائي في ظرف الثالثين يوما.

ويتحدد مو�صوع التحكيم ح�صريا في الق�صايا التي لم يتم حلها من طرف لجان الت�صالح ويتم البث فيه 

وفق القانون "بالن�صبة لنزاعات ال�صغل الجماعية المتعلقة بتف�صير اأو تنفيذ االأحكام الت�صريعية اأو التنظيمية 

اأحكام  ب�صاأنها  ترد  لم  التي  لل�صغل  الجماعية  النزاعات  باقي  في  االإن�صاف  لقواعد  التعاقدية" وتبعا  اأو 
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ت�صريعية اأو تنظيمية اأو تعاقدية".

بالت�صغيل  المكلفة  االإدارة  قدرة  عدم  حول  الت�صاوؤل  على  يحمل  عمله  في  بالقانون  المحكم  تقييد  اإن 

ولجان الم�صالحة على احترام الت�صريع عندما يتعلق الخالف بخرق القانون المعمول به ال غير. اأما بالن�صبة 

للق�صايا التي تكت�صي طابعا قانونيا فهي ترجع غالبا اإلى المطالب االقت�صادية والتي ي�صتع�صي البث فيها 

وفق مبادئ االإن�صاف مادامت المقاولة مرهونة بالتزامات وبتحديات اقت�صادية ي�صتع�صي االإحاطة بها في 

ظرف وجيز وتغليب موقف على اآخر.

ي�صتخل�س مما �صبق اأن ان�صجام هذا النظام موقوف في الواقع على اإخ�صاع النزاع اإلى م�صاطر اإلزامية من 

وكلما  الجماعية.  والمفاو�صة  التنظيم  ومبداأ حق  ال�صوق  اقت�صاد  به  ي�صمح  ال  ما  وهو  النهاية  اإلى  البداية 

توقفت الم�صطرة على ر�صا االأطراف اإال واأ�صبح من االأنجع تركيز النظام برمته على الحلول البديلة الر�صائية.

ومما ال �صك فيه اأن الم�صرع المغربي اأخذ بهذه الهند�صة الموؤ�ص�صاتية لتفادي االإ�صراب اأو التقلي�س من 

مدته، غير اأن عدوله عن التحكيم االإلزامي قد اأفرغها من منطقها خ�صو�صا عندما تظل ممار�صة االإ�صراب 

متحررة من كل قيد �أو �سرط.

•  الإ�سراب
خا�صت الحركة العمالية خالل مرحلة الحماية وبعد اال�صتقالل عدة اإ�صرابات، وبعد اأن منع الموظفون 

من ممار�صته بمر�صوم 1958 حول مبا�صرة الموظفين للعمل النقابي، جاء د�صتور 1962 لي�صرح باأن حق 

االإ�صراب م�صمون، وعلى امتداد ن�صف قرن اأكدت جميع الد�صاتير هذا الحق.

الفئات من الموظفين  وبينما منعت بع�س االأنظمة االأ�صا�صية الفرعية مزاولة هذا الحق من طرف بع�س 

الداخلية(،  وزارة  ومت�صرفو  والغابات  والمياه  وال�صجون  الجمارك،  اإدارات  وموظفو  )الق�صاة،  المدنيين 

عمدت المحاكم اإلى تقييد ممار�صته من خالل تف�صير بع�س المقت�صيات القانونية، منها ما ورد في ظهير 

1935 المتعلق بالمظاهرات في ال�صوارع العمومية قبل اأن يتم ن�صخه والف�صل 288 من القانون الجنائي 

المتفق على �صرورة مراجعته من لدن الفرقاء االجتماعيين.

واإلى اأن يتم �صدور القانون التنظيمي لالإ�صراب يرجع اإلى الق�صاء الد�صتوري والجنائي والمدني �صالحية 

البث في م�صروعية القيود التي يعرفها االإ�صراب في القانون والممار�صة معتمداً في ذلك على المعايير 

الدولية وعلى المبادئ العامة للقانون من قبيل مبداأ التع�صف في ا�صتعمال الحق ومبداأ ا�صتعمال الحق 

وفق غايته، كما هو ال�صاأن في العديد من الدول.

ويبقى التنظيم والممار�صة في هذا المجال مرهونين بتقدم الحوار االجتماعي وتطلع اأطرافه اإلى تحقيق 

ال�صلم االجتماعي.
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•  اآليات الحوار الجتماعي الثالثي الأطراف 
يقوم الحوار االجتماعي الثالثي االأطراف من جهة على الم�صاركة في اإدارة الموؤ�ص�صات العمومية ذات 

ال�صندوق  للتقاعد،  المغربي  ال�صندوق  االجتماعي،  لل�صمان  الوطني  )ال�صندوق  االجتماعي  الطابع 

�لوطني لمنظمات �لحتياط �لجتماعي، مكتب �لتكوين �لمهني و�إنعا�ص �ل�سغل( و�لتمثيل في هيئات 

ا�صت�صارية اأو تقريرية )مجل�س الم�صت�صارين، المجل�س االقت�صادي واالجتماعي، المجل�س الوطني لحقوق 

بين  االأطراف يجمع  الثالثي  اأو  الثنائي  والتفاو�س  للتداول  اإطار  اأخرى على  ...اإلخ( ومن جهة  االإن�صان 

الحكومة واأطراف االإنتاج.

اللجان  من  العديد  تكوين  اإلى   1996 �صنة  انطالقه  منذ  االأطراف  الثالثي  االجتماعي  الحوار  اأدى  وقد 

وبف�س  الت�صريع،  بمراجعة  تتعلق  بمهام مختلفة  اإليها  والترابي عهد  والقطاعي  الحكومي  الم�صتوى  على 

ا�صتند  اإلخ. وقد  الحماية االجتماعية...  نظام  واإ�صالح  الخا�صة،  العام والمقاوالت  القطاع  النزاعات في 

الفرقاء االجتماعيون في ذلك على االتفاقات الثالثية وعلى توافقات عملية �صمحت ببناء الثقة بينهم وفقا 

لروؤيتهم لعالقات ال�صغل الجماعية في مدونة ال�صغل.

اإلى ترتيب الحوار االجتماعي الثالثي  وقد تم التعبير في مدونة ال�صغل عن تطلع الفرقاء االجتماعيين 

مجال  وف�صح  الحكومة  مع  ال�صنوي  التفاو�س  مبداأ  باإدماج  الجماعية  المفاو�صة  جانب  اإلى  االأطراف 

الم�صاهمة في تح�صير ال�صيا�صة الوطنية االقت�صادية واالجتماعية في وجه النقابات المهنية وا�صت�صارتها في 

جميع �لخالفات و�لق�سايا ذ�ت �لرتباط بمجال تخ�س�سها )�لمادة 396 من مدونة ال�صغل(. 

اإطار لجن  اأو في  قائما بين االأطراف �صواء ب�صيغته المو�صمية  ا�صتمر الحوار  ال�صغل،  ومنذ �صدور مدونة 

العام  القطاع  الجماعية في  النزاعات  اأن  التقاعد. كما  اأنظمة  باإ�صالح  المكلفة  اللجنة  قبيل  مخت�صة من 

تدفع االإدارة والنقابات المعنية الإحداث لجان وهيئات لت�صويتها عن طريق التفاو�س. اإال اأن هذه العالقات 

التمثيلية  وتو�صيع  القطاعي  التكافوؤ  تر�صيخ  �صاأنه  من  قار  موؤ�ص�صاتي  اإطار  على  ترتكز  ال  والثالثية  الثنائية 

وتطوير التعاون فيما بين االأطراف النقابية وتجاه باقي ال�صركاء، كما تبين ذلك مقاربتهم للو�صع الراهن في 

مجال خالفات ال�صغل الجماعية.
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عقدت اللجنة الدائمة المكلفة بق�صايا التكوين والت�صغيل وال�صيا�صات القطاعية جل�صات اإن�صات مع ممثلي 

اأجل  من  مهنية  منظمات  وعدة  تمثيال  االأكثر  والنقابات  الجماعية،  بالخالفات  مبا�صرة  المعنية  الوزارات 

االإحاطة الكاملة بواقع نزاعات ال�صغل والتعرف على تطلعات الفرقاء االجتماعيين ب�صاأن طرق احتوائها وعلى 

.
2
مقترحاتهم ب�صاأن الطرق الودية لحلها 

واإذا كان من ال�صعب ا�صتح�صار جميع المعلومات واالآراء واالقتراحات التي جاءت في العرو�س المقدمة 

�لتي يجب  �ل�سروط  �لنز�عات وكذلك  �أ�سباب  لر�سد  �لرئي�سية  �لعنا�سر  فاإن  �أعقبتها،  �لتي  �لنقا�سات  وفي 

توفيرها للتقلي�س من حجمها وحدتها تبدو وا�صحة وم�صتركة بين الجميع، ويمكن ا�صتعرا�صها بالرغم من �صح 

المعلومات الر�صمية المتوفرة ب�صاأنها على م�صتوى القطاع الخا�س والقطاع العام.

                �سعف المعارف والمعطيات حول نزاعات ال�سغل الجماعية

يتاأكد من خالل عرو�س جل�صات االإن�صات والنقا�س الذي اأعقبها اأن االأرقام المتداولة حول نزاعات ال�صغل 

الجماعية بالمغرب تعتمد جميعها على المعطيات المتوفرة لدى وزارة الت�صغيل وتنح�صر في الخالفات التي 

تتدخل فيها اإدارتها، وبالتالي فهي ال ت�صمل النزاعات في االإدارات والمقاوالت والموؤ�ص�صات التابعة للدولة 

والجماعات المحلية، وفي القطاع البحري والمناجم عالوة على االقت�صاد غير المهيكل واالأورا�س المفتوحة 

في االأماكن النائية واال�صتغالالت الفالحية والغابوية... اإلخ.

ويكفي بهذا ال�صدد اأن يقارن حجم اأيام التوقف عن العمل ب�صبب اإ�صراب مدته 48 �صاعة في التعليم، اأو في 

الجماعات المحلية مع مجموع االأيام المعطلة لنف�س ال�صبب في القطاع الخا�س خالل �صنة كاملة للتاأكد من 

عدم مطابقة ال�صورة الناتجة عن االإح�صائيات المتوفرة لحجمها الحقيقي ولتطورها الزمني.

الق�سم الثاني

الفرقاء  الجماعية من لدن  تقييم الخالفات 

الجتماعيين

   راجع في الملحق 4 الئحة المدعوين.
  )2(
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ومع اأن غياب معطيات دقيقة و�صمولية حول نزاعات ال�صغل الجماعية قد يحمل اإلى االعتقاد باأن المو�صوع 

ال ي�صتاأثر بالعناية الكافية وال يحظى بالر�صد والتتبع من لدن االإدارات والفرقاء االجتماعيين، فاإن العرو�س 

والمداوالت اأكدت باأن االأمر ال يتعلق ب�صعف االهتمام بقدر ما ينتج عن توزيع الم�صوؤوليات وغياب التن�صيق 

بين االأطراف المعنية وعدم اإلزامها بتوفير المعلومة.

              النزاعات الجماعية بالقطاع الخا�س

1.  المعطيات الإح�سائية 
التغير  الت�صغيل، يظهر جليا  وزارة  والمتوفرة لدى  ال�صغل  بنزاعات  المتعلقة  بالوقوف على االإح�صائيات 

اأكبر  م�صتويات  نحو  ليتجه  و2005   2001 بين  ما  االإ�صرابات  لوثيرة  التنازلي  المنحنى  على  طراأ  الذي 

ال�صنتين  ارتفاعا مهوال خالل  النزاعات  لت�صجل  2006 و2008،  بين  ما  ن�صبي دامت  ا�صتقرار  فترة  بعد 

االأخيرتين، حيث اأن عدد الموؤ�ص�صات التي �صهدت اإ�صرابات ارتفعت بن�صبة %79.4 اأي من 194 موؤ�ص�صة 

�صنة 2010 اإلى 348 موؤ�ص�صة في ال�صنة الموالية، وبذلك ارتفع عدد الم�صربين اإلى 38.275 مقابل 22.874 

في ال�صنة المن�صرمة اأي بن�صبة %67.3، وم�صجال بذلك 276.928 يوم توقف عن العمل �صنة 2011 مقابل 

175.251 يوم توقف عن العمل في �صنة 2010 اأي بن�صبة 58%.

الر�سم 1:

تطور عدد الإ�سرابات وعدد الم�سربين والموؤ�س�سات المعنية بالإ�سراب ما بين 2001 و2011

500

450

400

350

300

250

200

150

100

50

0
1            2            3            4            5             6           7             8            9           10         11

عدد االإ�صرابات

عدد الم�صربين باالآالف

عدد الموؤ�ص�صات المعنية

عدد االأيام ال�صائعة باالآالف

الم�صدر: وزارة الت�صغيل
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الر�سم 2:

توزيع الإ�سرابات المندلعة بر�سم �سنة 2011 ح�سب حجم الموؤ�س�سة 

 

وياأتي قطاع ال�صناعة على راأ�س االأن�صطة المعنية بن�صبة %64 والفالحة ب %10 تتبعه الخدمات بن�صبة 26%.

الر�سم 3:

نزاعات ال�سغل الجماعية الم�سجلة خالل �سنة 2011 ح�سب القطاعات المهنية

الم�صدر: وزارة الت�صغيل
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وي�صتنتج من هذا اأي�صا اأن اأكثر من %72 من االإ�صرابات �صجلت بالمقاوالت التي ت�صغل اأكثر من 50 اأجير

  هذا العدد ال ي�صمل اإ�صرابات القطاع الفالحي والتي اأح�صتها الوزارة المعنية ب 56 اإ�صرابا.
  )3(
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االأجر  ال�صغل:  قانون  احترام  عدم  اإلى  يرجع  اأغلبها  اأن  اندالعها  اأ�صباب  ح�صب  االإ�صرابات  توزيع  ويبين 

)%20( والف�صل عن العمل )%12.47( ومدة العمل )%8.05( والحماية االجتماعية )%9.98( واأ�صباب 

نقابية والمفاو�صة الجماعية )10.7%(.

الر�سم 4:

 اأ�سباب الإ�سرابات المندلعة بر�سم �سنة 2011

 

       

تفيد معطيات وزارة الت�صغيل كذلك اأن %79 من الخالفات الجماعية تمت ت�صويتها قبل اندالع االإ�صرابات 

في حين لم تتمكن اللجنة من الح�صول على معطيات اإح�صائية ب�صاأن النزاعات في القطاع العمومي.

وغير  المبا�صر  وقعها  حول  الدرا�صات  وانعدام  ال�صغل  نزاعات  حول  المعلومات  �صعف  فاإن  عامة  وب�صفة 

المبا�صر يحول دون معرفة تكلفتها االقت�صادية واالجتماعية والمجهود المبذول الحتوائها.

الم�صدر: وزارة الت�صغيل
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2.   ممار�سة الإ�سراب 
اأغلب  اأن  اإلى االإح�صائيات واإلى المعلومات والمعطيات التي وفرتها جل�صات االإن�صات يتاأكد  بالرجوع 

الخالفات تن�صب ب�صبب عدم احترام القانون، بينما يرجع الباقي اإلى تعثر المفاو�صة الجماعية عند تقديم 

المطالب.

•  النزاعات حول الحقوق 
دولة  اإلى  االنتقال  تي�صير  دون  ويحول  المهيكل  غير  االقت�صاد  مميزات  من  القانون  احترام  عدم  يعتبر 

القانون. فهو يلقي بظالله على جميع العالقات االجتماعية والمهنية ويدفع بالعديد من الخالفات الفردية 

للتحول اإلى نزاعات جماعية ي�صتع�صي حلها نظراً الت�صاع الهوة بين الت�صريع والممار�صة. واإذا كان بع�س 

هذه الت�صرفات ناتجا عن �صعف الكفاءات في الت�صيير وعن جهل القانون فاإن العديد منها يرجع اأي�صا اإلى 

عدم العبء به واإلى التحايل عليه وعدم مالءمة بع�س االأحكام الت�صريعية مع الواقع.

من ذلك مثال اأن القطاع الفالحي الذي مدد اإليه ت�صريع العمل بمقت�صى مدونة ال�صغل يعرف خالفات 

عديدة ترجع اإلى �صعف مالءمة العمل العر�صي والمو�صمي الذي يوفره مع ما يتطلبه ت�صيير المقاولة مهما 

كانت من نظام داخلي، وم�صلحة لطب ال�صغل ووثائق ل�صبط اأوقات العمل، واالأجور والعطل والعالقة مع 

ال�صندوق الوطني لل�صمان االجتماعي... اإلخ، وكلما �صغر حجم اال�صتغالل الفالحي اأو توقف العمل به 

على توظيف مياومين بكيفية دورية اإال وازدادت حدة الم�صاكل المطروحة.

كما اأن هذا الو�صع العام ي�صجع العديد من المقاولين الفالحيين الذين يتمتعون باإمكانيات مو�صوعية لتنظيم 

التوظيف  ال�صابقة في مجال  الممار�صات  ال�صغل على اال�صتمرار في  اأحكام مدونة  الفالحية وفق  المقاولة 

والت�صريح وباقي ظروف العمل في غياب المطالبة بها من طرف االأجراء، وعلى تفادي التنظيم الجماعي، لي�صبح 

بذلك عدم احترام الحرية النقابية وعدم تطبيق القانون ال�صبب االأول الندالع االإ�صراب في هذا القطاع.

كما  جماعية،  نزاعات  اإلى  الفردية  الخالفات  لتتحول  رئي�صياً  �صبباً  بدوره  القانون  على  التحايل  ويمثل 

ي�صهد بذلك واقع الحال في قطاع المناجم وفي مقاوالت الحرا�صة والتنظيف. اإذ يتعلق االأمر في الحالة 

اإلى مناولة مقاوالت غير منجمية للقيام  االأولى بلجوء المقاوالت المنجمية الخا�صعة للقانون المنجمي 

اأنها تمتد في الواقع اإلى المهن المنجمية بما فيها ت�صغيل االأجراء في  باأعمال تعتبر ظاهريا تكميلية اإال 

باطن االأر�س. وبما اأن المقاوالت غير المنجمية ال تخ�صع لمراقبة التفتي�س المنجمي فهي تفلت بحكم 

موقع ن�صاطها من مراقبة تفتي�س ال�صغل كذلك، ليتم بهذه الطريقة التمل�س في نف�س الوقت من الواجبات 

بالذكر  والجدير  طبيعتها.  كانت  مهما  العمال  حقوق  ومن  المنجمي  باال�صتغالل  المرتبطة  االجتماعية 

اأن القانون المنجمي في حد ذاته متجاوز ويف�صح المجال الأب�صع �صور اال�صتغالل في المناجم ال�صغرى 

واال�صتغالل غير المنظم.



المجل�س االقت�صادي واالجتماعي

48

الحرا�صة  اأخرى خا�صة في مجال  اأو الخدمات لمقاوالت  العاملة  اليد  توفر  التي  بالن�صبة للمقاوالت  اأما 

والتنظيف والب�صتنة وخدمات التغذية، فاإنها تكت�صي تارة �صبغة العمل الموؤقت وتارة اأخرى �صكل عقود 

من الباطن وفي كلتي الحالتين يتعلق االأمر بعالقة تجارية ي�صبط قانون ال�صغل بعدها االجتماعي باإخ�صاع 

506 من مدونة ال�صغل لمقاوالت  اإلى   495 اأحكامه. وقد خ�س الم�صرع المواد  المقاولتين معاً لجميع 

اإلى  اللجوء  فيها  يتم  التي  الحاالت  الح�صر  �صبيل  على   496 المادة  حددت  حيث  الموؤقت  الت�صغيل 

الت�صغيل الموؤقت.

اإال اأن الممار�صة توؤكد �صعوبة المراقبة في هذا المجال والتحايل على القانون عن طريق الجمع بين التخ�ص�س 

في العمل الموؤقت وعر�س الخدمات حيث ت�صع تحت ت�صرف االإدارات العمومية والخوا�س يداً عاملة غير 

م�صتقرة ي�صعب تتبع ظروف عملها ومعرفة مدى ا�صتفادتها من الحقوق الدنيا من قبيل الت�صجيل في ال�صندوق 

الوطني لل�صمان االجتماعي واأداء ال�صاعات االإ�صافية واحترام نظام االأجور... اإلخ، ويتجلى في العديد من 

الوقائع اأن فئات وا�صعة من االأجراء العاملين على هذا النحو ي�صتغلون من لدن المقاوالت التي ت�صغلهم 

اأو تلك التي يلحقون بها.

فئات  بع�س  من  العمومية  والمقاوالت  االإدارات  من  العديد  تخل�س  اإلى  الممار�صة  هذه  وتف�صي 

الم�صتخدمين تحت غطاء اللجوء اإلى الخدمات الخارجية ليتولد عن ذلك ظهور �صنف جديد من العمل 

غير المهيكل يتقم�س �صكل مقاولة ع�صرية للعمل الموؤقت والخدمات.

ومما يف�صح مجال التحايل على القانون كذلك عدم االن�صجام بين مكوناته، حيث اأن مقرات االإدارات 

الخوا�س  عمل  مراقبة  تدخل  ال  حين  في  ال�صغل  تفتي�س  اإلى  عمليا  تخ�صع  ال  العمومية  والمقاوالت 

المنجزة بها في ال�صالحيات المنوطة بالمفت�صيات الداخلية للوزارات لتنفلت بذلك من كل مراقبة.

بعدم مالءمة  والتدرع  المراقبة  والتمل�س من  القانون،  التحايل على  لي�صبح  العوامل  تجتمع هذه  هكذا 

الت�صريع للواقع اأ�صمن طريق لالإفالت من العقاب وللتمهيد لالحتجاج الجماعي.

اأو�صع  على  المنت�صرة  الخروقات  لمواجهة  كافية  غير  المتوفرة  والردع  الوقاية  و�صائل  تبدو  المقابل،  وفي 

نطاق، وهو ما يدفع بالم�صوؤولين االإداريين اإلى التوجيه واالإقناع اأكثر من المراقبة والمتابعة.

وقد اأكدت ال�صهادات والتحاليل المدلى بها اأمام اللجنة اأن اعتماد وزارة الت�صغيل منحى التوجيه والن�صح 

لحمل المقاوالت على تطبيق مدونة ال�صغل خالل ال�صنوات التي اأعقبت دخولها حيز التنفيذ، وتداخل 

مهام التفتي�س مع مهام الم�صالحة المخولة لمفت�س ال�صغل وللمندوب االإقليمي للت�صغيل قد اأفرزا جوا من 

الت�صامح ي�صتغل في كثير من االأحيان لالعتياد على المخالفات.

ومما ي�صاعد كذلك على تطبيع هذا ال�صلوك وعلى اإ�صعاف مهابة التفتي�س �صعف الموارد الب�صرية والمادية 

المتوفرة لجهازه.
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ال�صناعية  المناطق  بع�س  اأبواب  اإقفال  في  ذروته  العقاب  من  واالإفالت  القانون  من  التمل�س  يجد  كما 

اأن يترتب عنه تفعيل الجزاءات  ال�صواء دون  النقابي وتفتي�س ال�صغل على  والمقاوالت في وجه العمل 

القانونية.

وهذه الحاالت، حتى واإن كانت محدودة، فاإنها تك�صف جانبا اأ�صا�صيا من العوائق التي ال ت�صمح لعالقات 

ال�صغل الجماعية باأن تتطور لت�صبح اآلياتها اأقوى متحكم في نزاعات ال�صغل.

•  النزاعات المطلبية والتمثيل النقابي
يالحظ غياب اأي تمثيل جماعي لالأجراء في الموؤ�ص�صات التي ت�صغل اأقل من ع�صرة اأجراء بالرغم من 

حث المدونة على تنظيم االنتخابات المهنية بها بكيفية طوعية، ومن جهة اأخرى اأن التمثيل الجماعي 

يظل �صكلياً في اأغلب المقاوالت ال�صغرى والمتو�صطة.

وقد اأ�صفرت نتائج االنتخابات المهنية المنظمة �صنة 2009 عن تراجع عدد المناديب المنتمين للنقابات 

مقارنة مع اقتراع �صنة 2003 اإذ ال يتجاوز ثلث العدد االإجمالي.

التاأطير النقابي في المقاوالت ال�صغرى والمتو�صطة التي  اإلى �صعوبة  اأن هذا العزوف يعود  ولو افتر�صنا 

ت�صكل العمود الفقري لالقت�صاد الوطني، فاإنه يعزى كذلك اإلى العراقيل التي تظهر اأمام العمل الجماعي 

ويوؤ�صر على افتقاد اأغلب ممثلي االأجراء خا�صة غير المنتمين للنقابات اإلى التكوين والتاأطير ال�صروريين 

للقيام بالمهام المنوطة بهم وفق القانون والكت�صاب الثقة التي توؤهلهم للتاأثير على رفاقهم في فترة االأزمة.

اإن التمثيل الجماعي عن طريق لجن المقاولة ولجن ال�صحة وال�صالمة ال ي�صلم بدوره من ال�صورية ومن قلة 

النجاعة الأ�صباب ترجع ح�صب االآراء المعبر عنها داخل جل�صات االإن�صات اإلى ال�صالحيات المحدودة 

التخوف من  بل  المفرطة  الحيطة  واإلى  المنتخبين  وافر من  المقدرات لدى عدد  له، ول�صعف  المخولة 

التمثيل الجماعي الذي يظل �صائداً بين م�صيري الموارد الب�صرية واأرباب العمل. وي�صتدل بهذا ال�صدد 

على �صعف تداول المعلومة حول ت�صيير المقاولة وم�صتقبلها وم�صاكلها �صواء داخل الهيئات التمثيلية اأو 

بين االأجراء.

ويتجلى تاأثير هذا المحيط العام على العمل الجماعي في �صعف التاأطير النقابي، والذي يت�صرر كذلك 

من �لبلقنة �لتي توؤدي في كثير من �لحالت �إلى عدم توفير �سروط �لتمثيلية �لقانونية و�إلى �سعوبة توحيد 

العمل الجماعي.

وكلما غاب ح�سور �لنقابات �لأكثر تمثيال �إل وغابت �سروط �لمفاو�سة �لجماعية، ليبرز �لعمل �لجماعي 

فقط بمنا�صبة اندالع النزاعات، وليتوجه في اأح�صن الحاالت اإلى ف�صها دون الح�صول على اال�صتمرارية 

ال�صرورية لبناء عالقات جماعية تعاونية.
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لذلك يظل التفاو�س الجماعي مقروناً باالإ�صرابات عو�س اأن يجد مبتغاه في االتفاقيات الجماعية وتوفير 

ال�صلم االجتماعي. وتبين الح�صيلة الهزيلة لالتفاقيات الجماعية المبرمة اإلى حد االآن، والتي لم تتجاوز 

18 اتفاقية، وكذا انح�صارها غالباً على م�صتوى المقاولة �صيق مجالها الفعلي، في حين يدل ا�صتمرار اللجوء 

اإلى البرتوكوالت ومحا�صر االتفاقات على �صعوبة تفعيل معايير التمثيلية والنهو�س بالمفاو�صة الجماعية.

وفي غياب معلومات دقيقة حول ظروف اندالع االإ�صرابات وعالقاتها مع النقابات االأكثر تمثيال ولجوء 

االأطراف اإلى م�صاطر الت�صوية ي�صعب تقييم التاأثير االإيجابي اأو ال�صلبي للتنظيم النقابي على مجراها.

ومادامت ممار�صة االإ�صراب غير مقيدة ب�صوابط ت�صريعية اأو اتفاقية فاإن اللجوء اإليه يكت�صي حتما اأ�صكاال 

مختلفة، ت�صتند اأحياناً على التعبير عن االإرادة الجماعية وعلى التاأطير النقابي وفي حاالت اأخرى يكون 

نتيجة �صلوك عفوي تجاه المقاول الذي يرف�س التنظيم الجماعي والتحاور، لتكت�صي في بع�س المرات 

كذلك �صبغة التناف�س بين اأطراف تزعم توفرها على التمثيل الجماعي بحكم القانون اأو الواقع.

تقا�س  الجماعية  الخالفات  تدبير  �صوء  نتيجة  والمقاوالت  االأجراء  يتكبدها  التي  الخ�صارة  ج�صامة  اإن 

في نف�س الوقت بفقدان الدخل ووقعه االجتماعي على ال�صعفاء وباإتالف المنتوج واإغالق المقاوالت 

الخارجي  اال�صتثمار  لجلب  المبذول  المجهود  وبن�صف  خدماتها  م�صتعملي  بم�صالح  واالإ�صرار  المعنية 

وحث روؤو�س االأموال الوطنية على التوجه نحو الم�صاريع المنتجة التي توفر فر�س ال�صغل عو�س التعاطي 

للم�صاربة المالية والعقارية.

ومع ذلك تبقى وطاأة االإ�صرابات المتكررة في القطاع العام اأكثر وقعا على الم�صالح المبا�صرة والخدمات 

اليومية للمواطنين.

              الخالفات الجماعية في القطاع العمومي

الجماعات  بالخ�صو�س  طالت  متكررة  اإ�صرابات  االأخيرة  ال�صنوات  خالل  بدوره  العمومي  القطاع  عرف 

�لمحلية و�لموؤ�س�سات �لتابعة لها و�ل�سحة و�لعدل و�لتعليم، وهي �لقطاعات ذ�ت �لرتباط �لمبا�سر مع م�سالح 

المواطنين. واأبانت المعطيات المتوفرة ب�صاأن الخالفات الجماعية في القطاع العمومي غياب تتبع �صمولي لها 

على الم�صتوى الوطني، ومعالجتها اأحيانا عبر قنوات تفرز التمييز وت�صجع على الفئوية.

1.   الوظيفة العمومية تحت �سغط الفئوية
دفعت التغييرات التي عرفها القطاع العمومي بمكوناته المختلفة من وظيفة عمومية ومن موؤ�ص�صات عمومية 

ذات الطابع االقت�صادي واالإداري والخدماتي اإلى اإ�صناد �صالحيات وا�صعة للوزارات وللمجال�س االإدارية 

من اأجل تطوير االأنظمة االأ�صا�صية والقوانين الداخلية، مما نتج عنه تقلي�س مهام ال�صلطة الحكومية المكلفة 
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بالوظيفة العمومية لدرجة اأ�صبح فيها من ال�صعب االإلمام بمختلف االأنظمة المعمول بها وباالأحرى التمكن 

من تتبع تنفيذها وتقدير م�صروعية المطالب الجماعية المرفوعة ب�صاأنها.

فبعد اأن كانت ال�صلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية مخت�صة في تح�صير م�صاريع االأنظمة الداخلية 

والقطاعية وتف�صيرها وتنظيم التوظيف والتاأديب والترقية، تج�صيداً لل�صمانات االأ�صا�صية المخولة لموظفي 

اإلى  العمومي  القطاع  اأدى تطور  بينهم،  الحقوق والواجبات  الم�صاواة في  لمبداأ  الدولة وتكري�صاً  واأعوان 

اإ�صناد ال�صالحيات في هذا المجال اإلى الوزارات ذاتها بمعية وزارة المالية ليطال بعد ذلك الموؤ�ص�صات 

العمومية ذات الطابع االإداري واالجتماعي واال�صت�صاري وفي بع�س االأحيان مديريات اأو مهن داخل نف�س 

االإدارة.

اإن حقاً لهذا ال�صلوك ما يبرره من منظور النجاعة االإدارية واالقت�صادية نظراً لتنوع االأن�صطة وارتباطها باالإنتاج 

وتكاثر المهن والتخ�ص�صات وما يتطلب ذلك من مالءمة نظام كل من�صاأة مع محيطها و�صمان م�صار مهني 

محفز ومن�صف لجميع الم�صتخدمين واالأطر العاملة لم�صلحة الدولة، وهو مطابق اأي�صا للت�صريع المعمول 

به منذ اال�صتقالل الذي يحيل على اأنظمة فرعية اأفقية ترعى االحتياجات الخا�صة بكل اإدارة دون التفريط 

في وحدة الوظيفة العمومية النظامية. كما اأنه يجد مبرراته بالن�صبة اإلى الموؤ�ص�صات والمقاوالت العمومية 

ومرافق التدبير المفو�س في عدم مطابقة النظام النموذجي ال�صابق لحاجيات مختلف الموؤ�ص�صات.

بين  الفوارق  تعمقت  بينما  المبادئ  عن  باإعالن  اأ�صبه  اأ�صبح  العمومية  للوظيفة  االأ�صا�صي  النظام  اأن  اإال 

مختلف االأنظمة المتفرعة عنه ليجد التمثيل الجماعي بدوره مرتعه واأفقه في ت�صتت االأنظمة، ولت�صبح 

المطالب الفئوية والمجموعات ال�صاغطة مالذاً لجميع من ي�صعر بالغبن ومبرراً للمطالبة باأغرب الحقوق 

في مجال التوظيف والترقية والتعوي�س والعطل... اإلخ.

وتج�صد الوظيفة العمومية المحلية مجال تراكم الم�صاكل وتعقيدها. ذلك اأن اإحداث العديد من الجماعات 

التوظيف بها وتزويدها باالأطر  با�صتعجال م�صاألة  1976 طرح  المحلية بعد �صدور الميثاق الجماعي ل�صنة 

العمومية  للوظيفة  االأ�صا�صي  النظام  تمديد  على   1977 مر�صوم  بمقت�صى  الحكومة  ما حمل  وهو  الالزمة 

اإلى موظفي الجماعات المحلية با�صتثناء الم�صتخدمين العاملين في الموؤ�ص�صات والمقاوالت والوكاالت 

التابعة لها مع اإ�صناد توظيف وتدبير و�صعية االأطر المرتبة في ال�صالليم 10 فما فوق اإلى وزارة الداخلية. 

ينتج عن ذلك توزيع الم�صوؤولية في مجال توظيف وتدبير االأطر واالعتراف لجميع الموظفين المحليين 

بحقوق ال تراعي االإمكانيات الفعلية المتوفرة لدى الجماعات المحلية: التر�صيم، الترقية، االنتقال، رخ�س 

المر�س طويل المدة... اإلخ.



المجل�س االقت�صادي واالجتماعي

52

كما اأن ت�صيير االأطر من لدن الوزارة الو�صية ال يتنا�صب مع طبيعة العالقة المبا�صرة التي تن�صاأ بين الجماعة 

والموظف، وزد على ذلك اأن غياب اأنظمة تطبيقية واللجوء اإلى التوظيف المبا�صر الإر�صاء مطالب بعيدة 

عن حاجيات الجماعات عمق من عدم مطابقة الموؤهالت والمراتب والمهام لتطلعات االأطراف المحلية.

مهنيا  طابعا  اأحيانا  تكت�صي  مطالب  وتقديم  الجماعي  االحتجاج  اإلى  تدفع  مجتمعة  كلها  العوامل  هذه 

واأحيانا اأخرى �صبغة فئوية يترتب عن اإر�صائها جزئيا اأو كليا ظهور مطالب اإ�صافية من نف�س االأطراف اأو من 

فئات مت�صابهة تبرر بدورها معالجة انتقائية تجاه مجموعات اأخرى )يوجد مثال في وزارة التعليم اأزيد من 

خم�صين و�صعية اإدارية(.

وللتخفيف من الحيف الذي ينتج عن هذه التطورات و�صد بع�س الحاجيات تعمل بع�س االإدارات على 

اأو  النقل  عن  التعوي�س  مثل  المكت�صبات  من  لت�صبح  مو�صمية  تكون  قد  ومزايا  ومنح  تعوي�صات  �صرف 

انعدام  بذلك  ليتعمق  الرخ�س...  ومنح  والوظائف  المهام  بين  والجمع  الوهمية  االإ�صافية  ال�صاعات  عن 

اأق�صر طريق لتح�صين م�صار الموظف والح�صول على  اإلى  االإن�صاف والم�صاواة وتتحول المطالبة الفئوية 

الحقوق الجماعية.

2.   غياب اإطار موؤ�س�ساتي ناجع لعالقات ال�سغل الجماعية في القطاع العمومي
يقوم نظام الوظيفة العمومية على الت�صور الالتيني التقليدي للدولة المركزية الذي يخ�صع جميع الموظفين 

لعالقة اأحادية عبر الت�صريع والنظام االأ�صا�صي تحت مراقبة الق�صاء االإداري.

قانون  بمفهوم  الجماعية  المفاو�صة  مدلول  مع  تتالءم  ال  العمومي  بالمرفق  ال�صغل  عالقات  فاإن  لذلك 

ال�صغل وال تف�صي اإلى اإبرام االتفاقية الجماعية.

ومع ذلك فاإن تدبير الموارد الب�صرية العمومية يتطلب اإ�صراك ممثليهم في اتخاذ قرارات الترقية والتاأديب 

وا�صت�صارتهم في اإطار التح�صير لالإ�صالحات والقوانين الرامية اإلى تغيير و�صعياتهم وهو ما حمل الدولة 

العمومية من جهة  للوظيفة  المت�صاوية االأع�صاء من جهة والمجل�س االأعلى  الثنائية  اللجان  اإحداث  اإلى 

اأخرى.

وفي غياب اأي اإطار اآخر لتمثيل الموظفين فاإن نتائج االنتخابات بهذه اللجان اعتمدت كعن�صر تكميلي 

لمعيار النقابة االأكثر تمثيال على الم�صتوى الوطني لينتج عن ذلك: 

•  اإ�صفاء طابع التمثيلية النقابية على اأ�صا�س االنتخاب في اللجان الثنائية؛

•  اعتماد نتائج هذا االقتراع كمعيار تكميلي للتمثيلية النقابية على الم�صتوى الوطني دون التمييز بين 

النتائج المح�صل عليها في القطاع الخا�س والقطاع العام؛

•  غياب معايير للتمثيل الجماعي على الم�صتوى الترابي والقطاعي بالن�صبة للقطاعين معاً.



الوقاية من نزاعات ال�صغل الجماعية وحلها بالترا�صي

53

في  ممار�صتها  فاإن  النقابية  بالحرية  يعترفان  العمومية  للوظيفة  العام  االأ�صا�صي  والنظام  الد�صتور  دام  وما 

االإدارات والمقاوالت والموؤ�ص�صات العمومية تو�صعت على امتداد ال�صنين لي�صبح القطاع العمومي منتع�صا 

الجمعيات  من  العديد  اإلى  باالإ�صافة  النقابات  جميع  تتقا�صمه  الجماعي  للعمل  ومجاال  النقابية  لالأطر 

القطاعية والمهنية، علما اأن الت�صريع ال يتطرق للح�صور النقابي داخل المقرات العمومية ليف�صح بذلك 

المنظمات  للتعامل مع مختلف  العمومية  الوزارات والجماعات المحلية والمن�صاآت  اأمام  المجال وا�صعا 

المهنية بحرية وب�صلطة تقديرية مطلقة. فمنها من يوفر لها جميعا اأو لبع�صها المقرات و�صبورات االإعالنات 

ودعما مبا�صرا اأو عن طريق االإلحاق واالأعمال االجتماعية، ومنها من يخ�س بع�صها فقط بهذه الت�صهيالت، 

في حين تعتبر بع�س االإدارات اأن الحرية النقابية وحرية الجمعيات تمار�صان خارج مجال العمل.

المهنية  الجمعيات  مع  االإدارات  بع�س  تتعامل  المزاجية،  واأحيانا  التقديرية  وال�صلطة  الحرية  بنف�س 

والنقابات على الم�صتوى المحلي اأو المركزي لمعالجة التظلمات ودرا�صة المطالب والتفاو�س ب�صاأنها اإما 

على الم�صتوى الوزاري اأو في اإطار الحوار االجتماعي الوطني.

وقد حملت االإ�صرابات العديد من الوزارات اإلى التفاو�س حول المطالب الجماعية المقدمة اإليها دون اأن 

تتوفر على كامل ال�صالحيات لاللتزام با�صم الحكومة لينتج عن ذلك:

•  التراجع على م�صمون اتفاقات اأبرمت مع الم�صوؤولين الوزاريين لعدم تطابقها مع الت�صريع اأو لمعار�صة 

وزارة المالية لها اأو لعدم تنا�صبها مع اأو�صاع مماثلة؛

•  التفاو�س مع االإدارات الو�صية اأو الم�صوؤولة دون اإ�صراك مبا�صر للموؤ�ص�صات المعنية؛

•  التفاو�س مع مختلف االأطراف دون اعتبار التمثيلية والقدرة على االلتزام؛

•  رف�ص كل حو�ر و�لتقيد ب�سروط �لتمثلية �لقانونية دون �عتبار عدم تطابقها مع �لو�قع.

اإن هذه الممار�صات ت�صبح بدورها م�صدراً لخالفات جديدة ولظهور مطالب فئوية اأخرى ليتو�صع بذلك 

مجال تفريخ الجمعيات والنقابات وتطوير الزبونية خا�صة عندما ي�صبح االإ�صراب بمثابة عطلة موؤدى عنها.

ويمكن اال�صت�صهاد في هذا المجال من جديد بالخالف الجماعي الممتد بالجماعات المحلية باعتبار اأن 

اأنها ال تمتلك ال�صلطة اأو المقدرة للتفاو�س  عالقة العمل تقوم بين الجماعة المحلية وموظفيها، والحال 

حول مطالب ترتبط بنظام اأ�صا�صي وطني واأن الوزارة التي ترعى التفاو�س بهذا ال�صاأن غير معنية مبا�صرة 

بحجم االإ�صراب وغير متحكمة في االأعباء المالية والتدبيرية التي قد تنتج عن مقررات قابلة للتنفيذ في 

جميع الجماعات دون اعتبار انعدام التكافوؤ بين اإمكانيتها.
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              الحوار الجتماعي الوطني 

يدور الحوار االجتماعي على الم�صتوى المركزي بين النقابات االأكثر تمثيال والحكومة كما ي�صتمر عبر لجان 

مخت�صة ويتقاطع مع التفاو�س الثنائي في القطاع العمومي.

1.   الحوار المركزي 
ات�صمت العالقة بين الحكومة واالأطراف النقابية بالمد والجزر طيلة العقدين المن�صرمين مما جعل عدد 

 ،2003  ،2000  ،1996 �صنوات  اتفاقات  في خم�صة  محدوداً  الوطني  الم�صتوى  على  المبرمة  االتفاقات 

2004 و2011.

وقد ظلت منهجية الحوار و�صبطه وتحديد جدول اأعماله من الموا�صيع المطروحة للنقا�س بكيفية دورية 

فيها  يتمحور  ال�صنة  تعتمد على عقد دورتين في  2009 على منهجية  اأبريل  تم االتفاق في جولة  حيث 

الحوار المركزي حول الق�صايا االأفقية والق�صايا القطاعية الم�صتع�صية، توازيه حوارات قطاعية.

ومع ذلك بقي االلتزام بانتظام جوالت الحوار االجتماعي ن�صبيا وتاأثير الحوارات القطاعية عليه وا�صحا.

2.   الهيئات المخت�سة بالحوار
تتمتع هذه الهيئات ب�صالحيات محددة قانونيا اإال اأنها من حيث الممار�صة ال تبا�صر كل �صالحياتها نتيجة 

غياب تنظيم وا�صح للتمثيل الجماعي في القطاع العام وفتور المفاو�صة الجماعية في القطاع الخا�س.

•  هيئات التمثيل الجماعي في القطاع العام
تحدث من لدن كل وزير في االإدارة التابعة له لجنة اإدارية ثنائية التركيب يعهد اإليها اإبداء الراأي في الترقية 

والتاأديب... 

اإال اأن ربط مدة انتخاب االأع�صاء في هذه اللجان بوالية مجل�س الم�صت�صارين وتحويلهم اإلى ناخبين كبار قد 

اأ�صفى على هذه التمثيلية طابعا نقابيا بل و�صيا�صيا يف�صح المجال في بع�س المنا�صبات العتبارهم ممثلين 

عن الفئات الناخبة، ومخاطبين في الحوار الثنائي االأطراف.

•  الهيئات المكلفة بالمفاو�سة الجماعية وت�سوية خالفات ال�سغل في القطاع الخا�س
يتعلق االأمر بالخ�صو�س بمجل�س المفاو�صة الجماعية وباللجن االإقليمية والوطنية للبحث والم�صالحة. 

•  مجل�س المفاو�سة الجماعية 

المنظمات  وممثلين عن  االإدارة  ممثلين عن  بين  بالت�صاوي  موزعين  21 ع�صوا  من  المجل�س  يتكون 

تنمية  اأجل  من  االقتراحات  تقديم  اإليه  ويرجع  لالأجراء.  النقابية  والمنظمات  للم�صغلين  المهنية 

المفاو�صة الجماعية والت�صجيع على اإبرام االتفاقيات الجماعية وتعميمها.
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ويمكن للرئي�س اأن يدعو للم�صاركة في اأ�صغال المجل�س كل �صخ�س يراعى في اختياره ما يتمتع به من 

كفاءات في مجال اخت�صا�صات المجل�س.

و قد عقد مجل�س المفاو�صة الجماعية منذ اإن�صائه اأربع دورات: االأولى بتاريخ 09 ماي 2007 والثانية 

بتاريخ 13 فبراير 2008، والثالثة بتاريخ 21 ماي 2010 والرابعة بتاريخ 03 ماي 2011. تم خاللها درا�صة 

ومناق�صة مجموعة من الموا�صيع من بينها: 

داخل  لالأجراء  التمثيلية  الموؤ�ص�صات  تفعيل  عبر  الجماعية  بالمفاو�صة  بالنهو�س  الكفيلة  ال�صبل    -

المقاوالت، وذلك على �صوء النتائج التي اأفرزتها االنتخابات المهنية ل�صنة 2009؛

ت�صمينه  مع  فقط  اأجراء   10 اعتياديا  ت�صغل  التي  بالمقاوالت  الخا�س  الداخلي  النظام  نموذج    -

مقت�صيات تحث على ت�صجيع المفاو�صة الجماعية وتفعيل اآليات الحوار داخل المقاولة؛

-  درا�صة نموذج اتفاقية ال�صغل الجماعية واقتراح التدابير ال�صرورية للنهو�س بها.

وتجدر االإ�صارة اإلى اأن الم�صاركين في دورته الرابعة اتفقوا على اإبقائها مفتوحة وتكليف وزارة الت�صغيل 

والتكوين المهني با�صتدعاء االأطراف لعقد اجتماع الحق في اأقرب وقت ممكن، بهدف و�صع برنامج 

ال�صغل  اتفاقيات  اإبرام  اأجل  من  الجماعية  المفاو�صة  في  لل�صروع  الزمنية  بالجدولة  الخا�س  العمل 

الجماعية في القطاعات والمقاوالت المقترحة من طرف ال�صركاء االجتماعيين في القطاع الفالحي 

وقطاعات ال�صناعة والتجارة والخدمات.

وغياب  االأع�صاء  وغياب  وا�صحة  منهجية  اعتماد  عدم  اإلى  الجهاز  هذا  فعالية  �صعف  اإرجاع  ويمكن 

االنتظام في اأ�صغاله.

•  اللجن الإقليمية والوطنية للبحث والم�سالحة

اإن ح�صيلة اللجن االإقليمية والوطنية للبحث والم�صالحة التي �صبق عر�س نظامها، ت�صهد على �صعف 

تاأثيرها على حجم النزاعات االجتماعية، ففي �صنة 2011 عالجت اللجن االإقليمية 31 نزاعا نجحت في 

ت�صوية ع�صرة من بينها في حين انكبت اللجنة الوطنية على درا�صة 39 نزاعا عر�س عليها من طرف اللجن 

19 منها في الوقت الذي تبين االإح�صائيات المتوفرة لدى وزارة الت�صغيل باأن  االإقليمية تمت ت�صوية 

عدد االإ�صرابات و�صل في نف�س ال�صنة اإلى 478 اإ�صرابا.
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وقد ورد في لقاءات جل�صات االإن�صات باأن اللجن االإقليمية غير ن�صيطة في عدة اأقاليم بل غير موجودة 

من طرف  عليهم  الخالفات  اإحالة  رغم  ا�صتدعائها  والعمال عن  الوالة  بع�س  يمتنع  بع�صها حيث  في 

االإدارة المكلفة بالت�صغيل و/اأو المنظمات النقابية، وتتمثل اأهم معطالت عمل هذه اللجن في:

-  عدم المبادرة من طرف العامل الأ�صباب قد ترجع اإلى ا�صتفحال الم�صكل، ول�صرورة تراأ�صه �صخ�صيا 

للجنة، ولق�صر االآجال المحددة له؛

-  �صعف الموؤهالت لدى اأع�صاء اللجنة والخالفات بين مكوناتها؛

-  عدم توفير اآليات للعمل: دالئل، منهجيات؛

-  تمثيل المقاوالت بم�صيرين ال يتوفرون على �صلطة القرار؛

-  �صعف المقدرات للت�صيير في بع�س المقاوالت؛

-  عدم رغبة االأطراف في تقديم اأو قبول التنازالت؛

-  عدم ا�صتعمال ال�صالحيات القانونية لجبر المقاولة على تطبيق القانون؛

-  �صعف تعاون الجهاز الق�صائي في حالة الم�س بالحرية النقابية وباقي الحقوق.
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باعتبار نزاع ال�صغل الجماعي فترة ا�صطراب في العالقة المهنية داخل المقاولة فاإن تدبيرها يمر حتما عبر 

التفاو�س بين طرفيه، واإن اقت�صى الحال بم�صاعدة جهات خارجية، لتخفي�س حدة التوتر والو�صول اإلى حلول 

اإال �صورة عاك�صة لل�صعوبة التي يواجهها  اإلى االإ�صراب واإلى م�صاطر ت�صويته  تحظى بر�صاهما؛ وما اللجوء 

ممثلو االأجراء والم�صغلون الحتواء خالفاتهم واإبداع حلول متوافق حولها لتفادي كل خ�صارة قد تطال اأحد 

الطرفين.

من هذا المنظور يت�صح اأن تفادي نزاعات ال�صغل الجماعية وت�صويتها بالترا�صي يتطلب تطوير منظومة عالقة 

ال�صغل الجماعية لحمل اأطرافها ومنظماتهم على ا�صتباق االأحداث والتحكم في مجرياتها عن طريق اآليات 

التوا�صل والتفاو�س والتعاقد واالحتكام اإلى طرف ثالث ر�صمي اأو غير ر�صمي.

العقدين  خالل  تطورات  من  بالدنا  عرفته  وما  االأجنبية  والتجارب  الدولية  المعايير  درا�صة  من  تبين  وقد 

المجال  في  الحكومة  دور  تقلي�س  نحو  العولمة  محيط  في  االجتماعية  االأنظمة  جميع  ميول  المن�صرمين 

المطالبة  اأجل مالءمة  االقت�صادي واالجتماعي واعتمادها على اال�صتقالل الجماعي الأطراف االإنتاج من 

الجماعية لتناف�صية االقت�صاد وتطوير الم�صاركة في تحديد ال�صيا�صات القطاعية. ويميل هذا التوجه المعتمد 

الفرقاء  اإلى  االقت�صاد  لتناف�صية  االجتماعية  الحماية  مالءمة  دور  اإ�صناد  اإلى  ال�صناعية  الدول  اأغلب  في 

االجتماعيين ليبواأهم نتيجة ذلك ال�صدارة في الحفاظ على الت�صغيل وعلى ال�صلم االجتماعي.

واإذا كان المغرب مدفوعا بحكم انخراطه في التبادل الحر والتزامه بتقريب ت�صريعه من قوانين �صركائه اإلى 

االأخذ بهذا المناأى فاإنه مطالب اأي�صا باحترام المعايير الدولية للعمل وبتوفير العمل الالئق الأو�صع الفئات 

غير العاملة في القطاع ال�صناعي والفالحي والخدماتي المنظم.

لذلك فاإن تاأهيل منظومة عالقة ال�صغل الوطنية لتر�صيخ الحقوق وتوفير ال�صلم االجتماعي يتطلب التكامل 

بين القانون التعاقدي المعبر عن اال�صتقالل الجماعي لالأطراف والت�صريع الهادف اإلى توفير العمل الالئق 

ودعمهما بتدابير عملية في اإطار تعاقد اجتماعي قادر على الرقي بال�صلم االجتماعي.

الق�سم الثالث

احتواء النزاعات عن طريق تطوير منظومة 

عالقات ال�سغل الجماعية
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توطيد التكامل بين القانون التعاقدي والحماية الت�سريعية في اأفق ال�ستقالل 

الجماعي لالأطراف وتر�سيخ العمل الالئق

قد يبدو اأن االنتقال من التجربة الحالية التي تعتمد على الدولة في تنظيم الحوار االجتماعي وف�س النزاعات 

وتطوير الحماية االجتماعية اإلى اال�صتناد اإلى النموذج االأكثر تداوال عبر العالم والذي يحث اأطراف االإنتاج 

على �لتفاو�ص �لمبا�سر حول �سروط �لعمل و�لحماية �لجتماعية بعيد �لمنال في �لظروف �لحالية نظر�ً لبلقنة 

التمثيل الجماعي وللح�صيلة المتوا�صعة لالتفاقيات الجماعية ول�صعف ممار�صة المفاو�صة الجماعية وللثقافة 

الت�صادمية ال�صائدة في اأغلب عالقات ال�صغل الجماعية.

وقد الم�س الفرقاء االجتماعيون هذه الحتمية منذ �صنوات وو�صعوا لبنات لتر�صيخ المفاو�صة الجماعية لم 

توؤت ثمارها اإلى حد االآن، ليتاأكد اأن االعتماد على ال�صلطات العمومية في ف�س الخالفات الم�صلحية بين 

نحو  قدما  الم�صي  يتطلب  ما  وهو  واالقت�صادية،  االإدارية  الحكامة  لحاجيات  مواتيا  يعد  لم  االإنتاج  اأطراف 

الف�صل بين المهام القانونية للدولة في �صمان حق التنظيم والمفاو�صة الجماعية وال�صهر على تطبيق القانون 

من جهة، والمجال المفتوح للتفاو�س بين اأطراف االإنتاج لتطوير عالقتها واحتواء الخالفات الجماعية الناتجة 

عنها من جهة اأخرى. ويفتر�س هذا التحول اعتماد اال�صتقالل الجماعي والقانون التعاقدي لتطوير الحقوق 

االجتماعية بوثيرة موازية لتناف�صية االقت�صاد من جهة والحفاظ لت�صريع ال�صغل بدور اأ�صا�صي من اأجل تمديد 

الحقوق االأ�صا�صية و�صمان المناف�صة ال�صريفة من جهة اأخرى.

1.  تطوير ال�ستقالل الجماعي للفرقاء الجتماعيين
تاأطير  مجال  في  المهنية  المنظمات  قدرات  من  الرفع  على  للفرقاء  الجماعي  اال�صتقالل  تطوير  يتوقف 

االآلية  باعتبارها  االتفاقيات  وتطوير  الجماعية  بالمفاو�صة  لالرتقاء  مناخ مالئم  وتوفير  والم�صغلين  العمال 

ومالءمة  االجتماعي  بال�صلم  االجتماعية  المكت�صبات  وربط  الجماعية  ال�صغل  عالقة  لتنظيم  المثلى 

المطالبة الجماعية بالمردودية وبالقدرة التناف�صية.

االإدارة  المتمثلة في  الثالث  بمكوناته  العمومي  للقطاع  بالن�صبة  الجماعي  اال�صتقالل  تطوير  كما يهدف 

العمومية للدولة والوظيفة العمومية الترابية والموؤ�ص�صات العمومية ذات الطابع االقت�صادي واالإداري اإلى 

توفير  اإلى  اأخرى  جهة  ومن  جهة  من  العمومي  المرفق  تاأهيل  لخدمة  وتوظيفه  الجماعي  العمل  تنظيم 

�سروط �لتو��سل و�لتحاور من �أجل تطوير �لقانون و�لممار�سة في مجال تدبير �لمو�رد �لب�سرية على �أ�سا�ص 

والتكوين،  الفر�س،  وتكافوؤ  الم�صاواة،  قبيل  من  العمومي  المرفق  خدمة  مجال  في  المخولة  ال�صمانات 

والترقية والم�صاءلة واال�صتقرار وتوفير ظروف عمل وحماية اجتماعية الئقين.

ويتوخى من تطوير اال�صتقالل الجماعي للفرقاء االجتماعيين كذلك تنظيم الم�صاركة المواطنة في ال�صيا�صات 

العمومية عن طريق تنظيم الحوار االجتماعي المركزي الثالثي االأطراف والحوارات القطاعية الثنائية االأطراف 
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بين الحكومة واأطراف االإنتاج من جهة وبين النقابات العمالية فيما بينها وتجاه منظمات اأرباب العمل وعالوة 

على توفير االآليات العملية لتطوير الحوار االجتماعي على الم�صتوى الموؤ�ص�صاتي والمعرفي.

2.  الحتفاظ بالدور التاأطيري والحمائي للت�سريع
تبين المعطيات المتوفرة اأن عدداً هائاًل من االأجراء ال ي�صتفيدون من الحقوق المتعلقة باالأجور وظروف 

العر�صي  والعمل  المهيكلة  غير  االأن�صطة  في  خا�صة  االجتماعي  وال�صمان  وال�صالمة  وال�صحة  العمل 

والمقاوالت العائلية والحرف التقليدية. وكيفما كانت م�صاهمة هذه االأ�صغال في التخفيف من البطالة فاإن 

انت�صار المناف�صة غير ال�صريفة، لذلك  ممار�صتها االعتيادية ت�صاهم كذلك في اله�صا�صة االجتماعية وفي 

يجب اأن يظل اإدماج هذه العالقات المهنية في قانون ال�صغل وال�صمان االجتماعي هدفا ا�صتراتيجيا للفرقاء 

االجتماعيين. لذلك يقت�صي تو�صيع مجال الحماية القانونية اإعطاء االأولوية الإعمالها على اأو�صع نطاق اإلى 

درجة ت�صبح فيها المطالبة بالحد االأدنى لالأجور وبالتغطية االجتماعية وبال�صحة في العمل اأمراً طبيعيا في 

جميع العالقات المهنية.

ويقت�صي اأي�صا تفعيل الت�صريع الحد من تاأثير النزاعات الفردية على العمل الجماعي وتقوية الدور الوقائي 

�لمنوط به و�إحياء �آليات �لحو�ر �لثنائي د�خل �لمقاولة.

كما ترجع للت�سريع مهمة �سبط حقوق وو�جبات �لموظفين �لفردية و�لجماعية بارتباط مع تاأهيل �لمرفق 

�لعمومي و�سمان ��ستمر�ريته وتوفير �سروط �لتمثيل �لجماعي و�لم�ساءلة د�خله.

�إن �رتباط �لنز�عات �لجماعية بمجال ت�سريع �ل�سغل وبالحو�ر �لجتماعي وبتاأهيل �لوظيفة �لعمومية يحتم 

اعتماد مقاربة �صمولية ب�صاأن التدابير العملية الالزمة لبناء منظومة وطنية ع�صرية لعالقات ال�صغل.

              التدابير العملية

يتطلب تطوير القانون التعاقدي و�صمان الحقوق االأ�صا�صية الأو�صع الفئات العاملة توفير مناخ اجتماعي مالئم 

بين  المثمر  الحوار  اإنعا�س  على  قادرة  منظومة  وتطوير  الت�صادمية  الجماعية  العالقات  بتراجع حجم  ي�صمح 

الم�صغلين وممثلي االأجراء على اأ�صا�س التمثيل الجماعي الثابت واحترام االلتزامات.

ويعتقد اأن تطبيق االتفاقات المتعلقة بالم�صادقة على االتفاقية رقم 87 ب�صاأن الحرية النقابية ومراجعة المادة 288 

الدولية  المعايير  اأ�صا�س  على  االجتماعيين  الفرقاء  توافق  اأخرى  ومن جهة  من جهة،  الجنائي  القانون  من 

والممار�صات الجيدة حول االإطار الت�صريعي المالئم لممار�صة العمل النقابي على جميع الم�صتويات الترابية 

والقطاعية بما في ذلك ممار�صة االإ�صراب يعتبران من متطلبات توطيد الثقة بين الفرقاء االجتماعيين والرفع 

من اإمكانيات التعبئة الجماعية الإطالق هذا الور�س الواعد بتزامن مع تنزيل الد�صتور.
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وت�صمل التدابير العملية لتحقيق هذه الغاية وفق ما تو�صلت اإليه اللجنة انطالقاً من الر�صد ومن مقترحات 

جميع االأطراف المعينة وفق التوجهات الرئي�صية التي و�صل اإليها المجل�س: 

•  اإعمال وتطوير ت�صريع ال�صغل والحماية االجتماعية؛

•  مراجعة النظام القانوني لعالقات العمل بالقطاع العام؛

•  تطوير التمثيل الجماعي واالتفاقيات الجماعية؛

•  توطيد حق االإ�صراب؛

•  ترتيب الحوار الجماعي الوطني؛

•  توفير المعرفة والتتبع والتقييم والماآزرة للحوار االجتماعي ولت�صوية النزاعات.

1.  اإعمال وتطويرالت�سريع
مادامت اأغلب الخالفات الجماعية تكت�صي طابعاً حقوقيا يتمثل في المطالبة بالحقوق المخولة لالأجراء، 

فاإن االمتثال اإلى اأحكام قانون ال�صغل وال�صمان االجتماعي يمثل حتما المدخل الرئي�صي لتفادي نزاعات 

ال�صغل وتفعيل طرق ت�صويتها بالنجاعة الالزمة.

التي تحول دون  ال�صعوبات  التغلب على  اأو�صع نطاق يجب  به على  المعمول  بالقانون  التقيد  ولتح�صين 

تطبيق بع�س اأحكامه بالن�صبة لبع�س االأن�صطة عن طريق المالءمة لواقع الممار�صات المهنية المعنية.

وي�صتهدف تمديد المجال الفعلي لتطبيق ت�صريع ال�صغل وال�صمان االجتماعي كذلك اإدماج االأن�صطة غير 

المهيكلة لالرتقاء بالحقوق االجتماعية واالقت�صادية للعاملين بها والحد من المناف�صة غير ال�صريفة التي 

تمار�س عن طريقها من قبل بع�س المقاوالت ومواجهة التحايل على القانون.

ويتطلب تحقيق هذه الغايات المتما�صكة العمل من اأجل:

أ.  ت�صافر جهود جميع االأطراف لتر�صيخ االمتثال ال�صامل للقانون؛

اأحكامه لواقع العمل الماأجور في  اأجل مالءمة بع�س  اإدخال بع�س التعديالت على الت�صريع من  ب.  

بع�س المجاالت وبالخ�صو�س:

•  في القطاع الفالحي بالن�صبة لالأجراء العر�صيين والمو�صميين؛

•  في القطاع المنجمي لتفادي االإفالت من تطبيق النظام المنجمي والإدماج االأجراء العاملين في 

المناجم ال�صغرى والمتو�صطة وفي المقاوالت غير المنجمية؛

•  في مجال العمل الموؤقت والعقود من الباطن لمواجهة التحايل على الت�صريع ودعم ا�صتقرار اليد 

واأداء  االجتماعي  لل�صمان  الوطني  ال�صندوق  في  )الت�صجيل  ا�صتغالها  ظروف  ومراقبة  العاملة 

ال�صاعات االإ�صافية واحترام نظام االأجور...(.
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ت.  و�صع خطة عمل الإدماج االإنتاج والخدمات غير المهيكلة، وتقلي�س تاأثيرها على المناف�صة ال�صريفة 

وتر�صيخ التكافوؤ بين المقاوالت في معاملتها مع االأجراء؛

ث.  الرفع من مقدرات اأجهزة التفتي�س والمراقبة والق�صاء وذلك عبر:

•  توفير االإمكانيات الب�صرية والمادية لجهاز تفتي�س ال�صغل وتطوير الحكامة في تدبير مهامه؛

•  الف�صل بين مهام التفتي�س والت�صالح في النزاعات الجماعية لكي ال يحد الدور الت�صالحي من ممار�صة 

ال�صرطة الق�صائية في مجال ت�صريع ال�صغل؛

•  التن�صيق بين االإدارة المكلفة بتفتي�س ال�صغل واالإدارة المكلفة بال�صمان االجتماعي لت�صهيل التتبع 

والردع بالن�صبة للمخالفات االعتيادية ولتطوير الم�صاءلة؛

•  تحديد اإجراءات عملية ل�صمان:

-  ردع كل ما يعرقل مهام التفتي�س وممار�صة الحقوق االأ�صا�صية في العمل؛ 

-  �صرعة البث في نزاعات ال�صغل من لدن الق�صاء. 

واإطالق  بفعالية  ال�صغل  مفت�صيات  محا�صر  معالجة  من  لتمكينها  العامة  للنيابة  االإمكانيات  توفير   •

المتابعات ب�صاأنها با�صتعجال.

2.  مراجعة النظام القانوني لعالقات العمل بالقطاع العمومي
يتطلب تاأهيل المرفق العمومي وتوفير ال�صمانات النظامية للموظفين وتاأطير ظروف عملهم وتنظيم التمثيل 

الجماعي داخل القطاع اتخاذ التدابير التالية:

أ.  اإ�صالح النظام االأ�صا�صي للوظيفة العمومية ومراجعة االأنظمة الفرعية لتحقيق االإن�صاف بين مختلف 

الفئات المهنية في التوظيف والتاأهيل وظروف العمل والترقية واالأجور والمزايا االجتماعية؛

الحوار  واإدماج  الخارجية  والم�صالح  المركزية  االإدارات  م�صتوى  على  الجماعي  التمثيل  تنظيم  ب. 

االجتماعي الثنائي على م�صتوى القطاع لتاأهيل المرفق العمومي.

3.  تاأطير العمل النقابي والمفاو�سة الجماعية
يتوقف تطوير التمثيل الجماعي بوا�صطة المناديب المنتخبين وتوفير التمثيلية القانونية للنقابات المهنية 

على م�صتوى القطاعات وعلى النطاق القطاعي والترابي، من جهة على مراجعة الت�صريع ليت�صمن معايير 

التمثيلية على مختلف الم�صتويات وكذلك االأحكام التي تبعث على التقيد بالحكامة في تدبير ال�صاأن 

بغية  المنظمات  بين  والتاآزر  التن�صيق  اتجاه  في  النقابية  الممار�صة  تطوير  اأخرى على  النقابي، ومن جهة 

التكتالت  وتنظيم  الجماعية  بالمفاو�صة  االأطراف واالرتقاء  والثالثي  الثنائي  الحوار االجتماعي  تح�صير 

التي ت�صمح باإبرام اتفاقيات جماعية وااللتزام بال�صلم االجتماعي. ولتحقيق ذلك يجب: 
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أ.  تطوير الت�صريع من اأجل:

•  الرقي بالتمثيل القطاعي والترابي؛

•  تقوية الحكامة االإدارية والمالية داخل المنظمات المهنية؛

•  دعم التن�صيق ما بين النقابات ومع باقي المنظمات المهنية؛

•  تو�صيع قواعد الهياآت التمثيلية.

ب.  تنظيم التمثيل الجماعي على م�صتوى االإدارات العمومية المركزية والم�صالح الخارجية واالإدارات 

الترابية لماأ�ص�صة الحوار الثنائي ومعالجة الخالفات في القطاع العمومي؛

ت.  حث �لموؤ�س�سات �لتي ت�سغل �أقل من ع�سرة �أجر�ء على �لنخر�ط طوعيا في نظام مناديب �لأجر�ء 

وحمل جميع المقاوالت على تفعيل وتطوير مختلف الهياآت التمثيلية لالرتقاء بالعالقات الجماعية؛

ث.  تطوير المفاو�صة الجماعية ق�صد التو�صل الإبرام اتفاقيات جماعية على كافة الم�صتويات )الموؤ�ص�صة، 

مع  ومالءمتها  الجماعية  العالقات  لتعزيز  المثلى  االآلية  باعتبارها  ووطنيا(  ترابيا  القطاع  المقاولة، 

متطلبات التنمية االجتماعية واالقت�صادية؛

ج. ربط االتفاقيات الجماعية بال�صلم االجتماعي وت�صمينها م�صاطير واآليات للت�صالح والو�صاطة والتحكيم؛

ح. اإيجاد اإطار موؤ�ص�صاتي مالئم لخا�صيات القطاع العمومي من اأجل تاأطير التحاور الم�صوؤول والبناء بين 

الفرقاء و�صط مرافقه؛

ر. الرفع من موؤهالت جميع االأطراف في مجال التفاو�س الجماعي عن طريق توفير التكوين والمرجعيات 

واالتفاقيات النموذجية وتبادل الخبرات والتعريف بالممار�صات الجيدة.

4.  توطيد حق الإ�سراب
اإن اكتمال ال�صمانات القانونية لممار�صة حق االإ�صراب وفق المقت�صيات الد�صتورية ومراعاة حقوق جميع 

االأطراف المعنية بما في ذلك حقوق المرتفقين بالقطاع العمومي يتطلب:

أ. توطيد هذا الحق الد�صتوري بالقانون التنظيمي بتوافق بين الفرقاء االجتماعيين على اأ�صا�س المعايير 

الدولية المعتمدة في هذا المجال؛

ب. العمل الم�صترك من اأجل توفير مناخ اجتماعي يجعل من االإ�صراب اآخر اإجراء يتم اللجوء اإليه بعد 

ا�صتنفاذ كل محاوالت الحوار والمفاو�صة الجماعية بدون تماطل.

5.  ترتيب الحوار الإجتماعي الوطني
واالقت�صادية  االجتماعية  الم�صالح  مختلف  تمثيل  على  قدرته  في  تكمن  االجتماعي  الحوار  اأهمية  اإن 

والتعبير عنها والتفاو�س ب�صاأنها لتفادي النزاعات الجماعية وت�صويتها ودعم االختيارات ال�صيا�صية التي من 

�صاأنها تطوير النمو االقت�صادي والحماية االجتماعية وتناف�صية المقاوالت.
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وتقا�س نجاعته بقدرة المنظمات المهنية للم�صغلين والعمال على ا�صتيعاب الم�صاكل المطروحة والحفاظ 

على ثقة الفئات التي يمثلونها واإقناعها بجدارة الحلول المقترحة اأو المتو�صل اإليها. لذلك تعتبر جميع 

العالقات الثنائية والثالثية االأطراف من مكونات الحوار االجتماعي �صواء تعلق االأمر بالتنظيم الجماعي اأو 

بالمفاو�صة الجماعية اأو بالتدبير الم�صترك للموؤ�ص�صات العمومية ذات الطابع االجتماعي اأو المهني اأو تلك 

المكلفة بت�صوية النزاعات الجماعية اأو بالم�صاركة في تحديد وتنفيذ ال�صيا�صات العمومية.

وتحقيق  مواقفه  وتوحيد  مكوناته  بين  التن�صيق  في  االإنتاج  الأطراف  الجماعي  التمثيل  نجح  وكلما 

اال�صتمرارية والتحاور على �صوء معطيات مو�صوعية وخبرات رفيعة، اإال ونجح في تر�صيخ اأ�ص�صه االجتماعية 

وتمثين �صالبة التحاور داخل كل من طرفي االإنتاج وفيما بينهما وعلى الم�صتوى الثنائي اأو الثالثي مع 

ال�صلطات العمومية.

اإن الحوار االجتماعي الثالثي االأطراف الذي راكم تجربة مهمة على جميع هذه الم�صتويات في حاجة 

االآن اإلى توطيد اأ�ص�صه وتنظيم منهجيات عمله عن طريق: 

المفاو�صة  ولتطوير  للفرقاء  الجماعي  اال�صتقالل  لتعزيز  وفعالة  اأ�صا�صية  اآلية  باعتباره  ممار�صته  •  تاأطير 

الجماعية؛

•  فتح اآفاق لم�صاهمته في توجيه ال�صيا�صات القطاعية والم�صاعدة على تنفيذها؛

•   دعمه بتدابير قانونية وعملية لتحديد اأطرافه وت�صيير اأ�صغاله وتوفير المعدات ال�صرورية له في مجال 

التح�صير والتتبع والتقييم؛

مرجعيات  بين  من  واالجتماعي  االقت�صادي  للمجل�س  االجتماعي  الميثاق  مقت�صيات  •   اعتماد 

الحوار االجتماعي، خا�صة المحور الرابع المتعلق بالحوار االجتماعي والحوار المدني وال�صراكات 

َدة. الُمَجدَّ

           تدبير النتقال اإلى منظومة متطورة لعالقات ال�سغل الجماعية

لقد ا�صتح�صر المجل�س االقت�صادي واالجتماعي في اختيار التوجيهات الرئي�صية والتدابير العملية ال�صرورية 

تنزيل  متطلبات  مع  واندماجها  به  المعمول  والموؤ�ص�صاتي  الت�صريعي  النظام  مع  توافقها  مدى  الإنجاحها 

الد�صتور الجديد، متوخيا من وراء ذلك ا�صتثمار المجهود الجماعي المبذول اإلى حد االآن وتوظيف التجربة 

الميدانية المكت�صبة وتطويرها في اأفق متطلبات المرحلة الجديدة التي ي�صرف عليها االقت�صاد الدولي والبناء 

الدمقراطي ببالدنا.
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وعلى الرغم من اعتبار المرحلة المقبلة امتداداً للتطور الذي عرفته عالقات ال�صغل الجماعية اإلى حد االآن 

فاإن االرتقاء بها اإلى الم�صتوى المن�صود وتمكينها من الت�صبع بثقافة اال�صتقالل الجماعي والم�صاركة المواطنة 

الم�صوؤولة لن يقوم اإال بتعبئة �صاملة للفرقاء االجتماعيين وتحملهم ثقل المجهود الذي يفر�صه هذا التطور. 

ويقترح المجل�س في هذا ال�صدد على جميع الفرقاء المعنيين وعلى راأ�صهم الحكومة واأطراف االإنتاج ما يلي:

أ. عقد لقاء وطني رفيع �لم�ستوى على �لمدى �لق�سير للتد�ول حول خارطة طريق و��سحة تحدد �سروط 

ومراحل بناء نظام وطني لرعاية العمل الماأجور يقوم على تعميم الحقوق االأ�صا�صية في ال�صغل وتطوير 

الحوار  ومن  الجماعية  المفاو�صة  من  ويجعل  الجماعية  االتفاقيات  طريق  عن  االجتماعية  الحماية 

وتطوير  االإنتاج  الآلية  التناف�صية  الطاقة  بين  للموازنة  الرئي�صي  المالذ  االأطراف  الثالثي  االجتماعي 

العمل الالئق؛

تعميم  بمنهجية  بمقت�صاه  االأطراف  تلتزم  كبير  اجتماعي  تعاقد  اإلى  المتو�صط  المدى  على  ب. الو�صول 

الحماية الت�صريعية في مجال ال�صغل والحماية االجتماعية وبتطوير الحقوق الفردية والجماعية على 

اأ�صا�س اتفاقيات جماعية ت�صمن ال�صلم االجتماعي وتعززه باآليات مهنية لت�صوية النزاعات وبم�صاركة 

فرقاء الحوار االجتماعي الم�صوؤولة في اختيارات واإنجازات ال�صيا�صات القطاعية ؛ 

ت. اإحداث هيئة م�صتقلة تحت اإ�صراف الفرقاء االجتماعيين يعهد اإليها ما يلي:

•  جمع ودرا�صة المعطيات المتعلقة بالقدرة ال�صرائية والتناف�صية و�صوق العمل؛

•  تتبع نزاعات ال�صغل الجماعية وتقييمها وتقديم اآراء ومقترحات ب�صاأنها؛

•  تح�صير وت�صهيل االأعمال في اإطار الحوار االجتماعي الوطني؛

•  تقديم مقترحات لتطوير الت�صريع والممار�صات في مجال عالقات ال�صغل والنزاعات الجماعية؛

•  دعم اأن�صطة الهيئات المكلفة بالت�صالح والو�صاطة والتحكيم في مجال نزاعات ال�صغل الجماعية؛

•  م�صاعدة الهياآت التي تتولى نف�س المهام على الم�صتوى الجهوي واالإقليمي.
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ا�ستخـــــــــال�س

في اإطار االإحالة الذاتية انكب المجل�س االقت�صادي واالجتماعي على معالجة ودرا�صة مو�صوع الوقاية من 

نزاعات ال�صغل الجماعية وحلها بالترا�صي باعتباره من الق�صايا الكبرى التي ت�صغل بال الفاعلين االقت�صاديين 

2011 من توترات غير م�صبوقة في عالقات  واالجتماعين وكذا الجانب الحكومي، �صيما مع ما عرفته �صنة 

ال�صغل الجماعية.

وتما�صيا مع التوجهات الملكية ومقت�صيات القانون التنظيمي للمجل�س االقت�صادي واالجتماعي، وتطلعات 

مختلف مكوناته لبناء حلول توافقية من اأجل اإر�صاء دعائم التنمية وتحقيق اال�صتقرار االجتماعي واالقت�صادي، 

على  للمو�صوع  مقاربتها  في  القطاعية  وال�صيا�صات  والت�صغيل  التكوين  بق�صايا  المكلفة  اللجنة  اعتمدت 

المرجعيات  وعلى  والنقابية،  واالإدارية  المهنية  االأطراف  مختلف  اإليها  ا�صتدعت  التي  االإن�صات  جل�صات 

الدولية والوطنية والتجارب االأجنبية لتعميق النقا�س بغية الو�صول اإلى حلول توافقية وعملية ت�صمح باحتواء 

النزاعات وبتطوير العالقات الجماعية لل�صغل لخدمة العمل الالئق وتناف�صية االقت�صاد.

وتتلخ�س اأهم النتائج المتو�صل اإليها انطالقا من ر�صد واقع النزاعات والمجهودات المبذولة من لدن الفرقاء 

االجتماعيين في:

•  �صعف المعرفة الميدانية بعالقات ال�صغل وبالنزاعات الجماعية نظرا لتوزيع الم�صوؤوليات االإدارية في 

هذا المجال، وغياب اآليات لتتبعها ومواكبة الجهود المبذولة لف�صها بدعم الحوار االجتماعي؛

•  م�صاهمة جد متوا�صعة للهيئات المكلفة بف�س النزاعات الجماعية عن طريق الت�صالح والتحكيم وذلك 

الأ�صباب هيكلية، وعملية تتمثل في ت�صارب ال�صالحيات المخولة لبع�س مكوناتها، وجمود الم�صاطير 

المعتمدة، والم�صاكل المترتبة على تمثيل الفرقاء على ال�صعيد المحلي والقطاعي، وانعدام الموؤهالت 

لدى بع�س اأطراف النزاع واأع�صاء اللجان في اتخاذ القرارات الالزمة... اإلخ؛

•  تفاقم النزاعات ب�صبب تجاوزات القانون وه�صا�صة التنظيم الجماعي، و�صوء تدبير العالقات الجماعية 

لل�صغل، وعدم مالءمة بع�س اأحكام الت�صريع لواقع العمل الماأجور في اأن�صطة بع�س القطاعات؛

•  تكاثر االأنظمة المتفرعة عن النظام االأ�صا�صي العام للوظيفة العمومية واعتماد المعالجة الفئوية لمطالب 

الموظفين العموميين في غياب نظام �صامل للتمثيل الجماعي يهيكل التفاو�س على الم�صتوى المركزي 

والترابي لالإدارات العمومية؛

ال�صغل  نزاعات  تاأثير  من  وتحد  ممار�صته  تاأطر  �صوابط  غياب  في  الوطني  االجتماعي  الحوار  ارتباك    •

الجماعية �صلبا على م�صاهمته في تطوير ال�صيا�صات القطاعية وا�صتتباب ال�صلم االجتماعي.
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وقد تبين من خالل تحليل المعايير الدولية المعتمدة في مجال عالقات ال�صغل ودرا�صة التجارب االأجنبية 

ذات ال�صلة، اأن نظام العالقات المهنية الذي تو�صل اإليه الفرقاء االجتماعيون بالمغرب من خالل جوالت 

الحوار االجتماعي ور�صخوا قواعده وفقا لمقت�صيات مدونة ال�صغل ي�صتوفي جميع المعايير القانونية المتداولة، 

اإال اأنه ال يف�صي اإلى تحميل الفرقاء االجتماعيين ب�صكل م�صتقل م�صوؤولية الموازنة بين المطالب االجتماعية 

لل�صلم  اأ�صا�صية  دعامة  الجماعية  االتفاقيات  لت�صبح  الجماعية  المفاو�صة  طريق  عن  المقاوالت  وتناف�صية 

االجتماعي.

بالحوار  لالرتقاء  المبذولة  المجهودات  يبدد  المهنية  العالقات  في  للقانون  االمتثال  �صعف  اأن  تاأكد  كما 

�لجتماعي وبالعمل �لالئق، وي�سجع على �نت�سار �لن�ساط �لقت�سادي غير �لمهيكل و �لنيل من �لمناف�سة 

ال�صريفة للمقاوالت.

لذلك يعتبر المجل�س االقت�صادي واالجتماعي اأن االرتقاء بمعالجة نزاعات ال�صغل الجماعية يتوقف على 

تطوير منظومة العالقات المهنية وفق المكت�صبات الد�صتورية الجديدة في اتجاه:

طريق  عن  ال�صغيلة  فئات  الأو�صع  االأ�صا�صية  الحقوق  ل�صمان  الت�صريعية  االجتماعية  الحماية  1. تكري�س 

�أن�سطة  �لماأجور في  �لعمل  لو�قع  �أحكامها  تفعيلها وتمديد مجال تطبيقها ومالءمة بع�ص  توفير �سروط 

بع�س القطاعات وتطويرها بتوافق بين الفرقاء االجتماعيين لالرتقاء بالعمل الجماعي بما في ذلك حق 

ممار�صة االإ�صراب؛

2. تطوير المفاو�صة الجماعية واالتفاقيات الجماعية، لي�صبح القانون التعقادي مرادفا لل�صلم االجتماعي؛

3. ماأ�ص�صة الحوار االجتماعي ودعم م�صاهمته في توجيه وتنفيذ ال�صيا�صات العمومية القطاعية. 

وقد اأو�صى المجل�س االقت�صادي واالجتماعي لتعزيز هذا التوجه الرئي�صي بعدة تدابير عملية �صملت مجاالت 

الحماية االجتماعية الت�صريعية، والتمثيل الجماعي والمفاو�صة الجماعية، ونظام الوظيفة العمومية، و الحوار 

االجتماعي، والحرية النقابية والتوافق حول القانون التنظيمي لالإ�صراب.

اإلى منظومة العالقات المهنية المن�صودة وجه المجل�س االقت�صادي واالجتماعي الدعوة لجميع  ولالرتقاء 

�أجل  من  كبير  �جتماعي  تعاقد  �إلى  �لو�سول  ومر�حل  �سروط  لتحديد  وطني  لقاء  في  للم�ساركة  �لفرقاء 

اإر�صاء دعائم �صلم اجتماعي تلتزم مختلف االأطراف بمقت�صاه باالمتثال للقانون في مجال ال�صغل والحماية 

لت�صوية  مهنية  اآليات  واعتماد  الجماعية،  االتفاقيات  طريق  عن  الحقوق  تطوير  على  وبالعمل  االجتماعية، 

ال�صيا�صات  وتوجهات  اختيارات  في  والم�صوؤولة  الفعالة  االجتماعيين  الفرقاء  م�صاركة  وتطوير  النزاعات 

القطاعية.
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والخبرات  الميدانية  بالمعرفة  المجهود  هذا  بدعم  واالجتماعي  االقت�صادي  المجل�س  اأو�صى  كما 

ال�صرورية عن طريق اإحداث هيئة ت�صم تمثيلية الفرقاء االجتماعيين يعهد اإليها التح�صير الأ�صغال الحوار 

ت�صوية  هيئات  وتتبع  ال�صغل،  وعالقات  العمل  �صوق  حول  المعلومات  وجمع  ومواكبته،  االجتماعي 

اإلخ. النزاعات على ال�صعيد الوطني والهيئات المماثلة لها على ال�صعيد الترابي... 
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الملحق 1

تجارب بع�س الدول في مجال تاأطير عالقات ال�سغل الجماعية
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تجارب بع�س الدول في مجال تاأطير عالقات ال�سغل الجماعية

في  التحديات  نف�س  المفتوح  التجاري  التبادل  في  المنخرطة  الدول  على جميع  تطرح  العولمة  اأن  باعتبار 

اأن  اللجنة  ارتاأت  خا�صة،  ب�صفة  الجماعية  ال�صغل  عالقات  وتاأطير  عامة  ب�صفة  االجتماعية  الحقوق  مجال 

تنكب على درا�صة تفاعل بع�س االأنظمة مع هذا الواقع الجديد واأن تقف بالخ�صو�س على الطرق المتميزة 

لف�س النزاعات الجماعية. وقد اتجه اختيارها في مجال القانون المقارن على نماذج متباينة ترجع اأهميتها اإما 

لتقاربها مع النظام المعمول به في المغرب، اأو لمكانة الدول المعنية بالن�صبة للتبادل مع المغرب، اأو اعتباراً 

العولمة.  تفر�صه  الذي  للتغيير  الم�صتركة  الجوانب  من  التاأكد  يت�صنى  لكي  النماذج  بع�س  لخ�صو�صيات 

ويتعلق االأمر بفرن�صا واإ�صبانيا واألمانيا واليابان وال�صين.

1.  التجربة الفرن�سية
يفتر�س القانون االجتماعي الفرن�صي باأن االأجير يوجد حتماً في عالقة غير متكافئة مع الم�صغل وهو ما يبرر 

حمايته بقواعد اآمرة من النظام العام وتوفير ال�صمانات االإدارية والق�صائية الحترامها في جميع العالقات الفردية.

وينعك�س هذا الموقف على عالقات ال�صغل الجماعية بحيث تعتبر الحرية النقابية واالإ�صراب من الحقوق 

�لنقابات  في  �لنخر�ط  لحرية  تقييد  كل  منع  ذلك  عن  ويترتب  جماعية  بكيفية  تمار�ص  �لتي  �لفردية 

االأجراء  بين  الجماعية  المفاو�صة  المح�صل عليها عن طريق  الحقوق  تمييز في  منها، وكل  واالن�صحاب 

المنتمين اإليها وغيرهم.

على هذا االأ�صا�س يبقى الت�صريع م�صدراً رئي�صياً للحقوق في العمل، في حين ترجع للمفاو�صة الجماعية 

مهمة مالءمة م�صمونه وتح�صين الحماية التي يوفرها على م�صتوى المقاولة والقطاع دون اإمكانية التعار�س 

مع اأحكامه اأو التنازل عنها.

ومادام القانون منبع الحماية بالن�صبة لجميع االأجراء، فاإن الحكومة تمثل هدفا دائماً للمطالبة االجتماعية 

العمومية  الموؤ�ص�صات  و�صيا على  اأو  مبا�صراً  م�صغال  باعتبارها  الجماعية  الخالفات  العديد من  في   وطرفا 

اأو م�صدر الحماية الت�صريعية.

الدعوة  تظل  بكيفية جماعية حيث  يمار�س  فرديا  بدوره حقا  االإ�صراب  يعتبر  الو�صع،  مع هذا  وبان�صجام 

اإليه والم�صاركة فيه مفتوحة في وجه الجميع وفي كل حين. فبعدما اعتبره د�صتور 1946 "مبداأ رئي�صيا في 

زمننا" و"حقا يمار�س في نطاق القانون واالأنظمة"، �صرح المجل�س الد�صتوري بحق الموظفين العموميين 

المبدئي في ممار�صته، وهو ما دفع ال�صلطات العمومية اإلى اللجوء اإلى نظام ال�صخرة ل�صمان �صير المرافق 

الحيوية، واإلى الت�صريع لمنع مزاولته من طرف الع�صكريين والمدنيين المكلفين بمهام االأمن العام ولفر�س 

م�صاطر لالإعالم الم�صبق به ولتنظيم الخدمة الدنيا في المرافق والخدمات العمومية التي قد يوؤدي تعطيلها 

اإلى االإ�صرار ب�صحة النا�س اأو باالأمن العمومي.
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عالوة على هذه القوانين، اأدى اللجوء اإلى مختلف المحاكم بمنا�صبة اندالع االإ�صرابات على امتداد ن�صف 

النق�س  ومحكمة  الدولة  ومجل�س  الد�صتوري  المجل�س  عن  ال�صادرة  القرارات  تراكم  اإلى  االأخير  القرن 

ليتولى االجتهاد الق�صائي والد�صتوري ال�صدارة في تاأطير االإ�صراب وتحديد الم�صوؤولية في ممار�صته.

وي�صتند الق�صاء في هذا المجال على المعايير الدولية والمبادئ العامة للقانون، بالخ�صو�س نظرية التع�صف 

في ا�صتعمال الحق ومبداأ ممار�صة الحق وفق الغاية الم�صروعة التي يرمي اإليها.

اإلى توحيد ممار�صتها  تارة  اأف�صت  عبر مراحل  بدوره، تحوال عميقاً  الجماعية  المفاو�صة  نظام  كما عرف 

عليها  المح�صل  النتائج  اأ�صا�س  على  قطاعية  باتفاقيات  اإلحاقها  مع  بالموازاة  قطاعات  عدة  م�صتوى  على 

)1936 –1938(، وتارة اأخرى اإلى احت�صانها من طرف الدولة عن طريق االإلزام بالح�صول على م�صادقة 

الحكومة على االتفاقية الجماعية قبل دخولها حيز التنفيذ اأو بفر�س م�صطرة التوفيق والو�صاطة والتحكيم 

قبل اللجوء اإلى االإ�صراب )1950(.

اإن هذه التطورات التاريخية تتغذى من تداخل ال�صاأن النقابي والمجال ال�صيا�صي، ليظل ال�صلم االجتماعي 

ال�صلطات  مادامت  العام  االجتماعي  المحيط  وعلى  الجماعية  المفاو�صة  على  الوقت  نف�س  في  موقوفا 

العمومية طرفا في الحماية االجتماعية وفي تنظيم المفاو�صة الجماعية.

االجتماعيين  للفرقاء  الجماعي  اال�صتقالل  على  االعتماد  على  الم�صرع  االأخيرة  العقود  حملت  وقد 

الوطنية  باالتفاقيات  بدءا  والترابي  الموؤ�ص�صي  الحرة ودعم طابعها  الجماعية  بالمفاو�صة  الرقي  عن طريق 

المتعددة القطاعات وو�صوال اإلى االتفاقات التي يفو�س اإبرامها بمقت�صى القانون اإلى الممثل النقابي اأو 

المندوب المنتخب على م�صتوى المقاولة ليت�صنى تمديد التفاو�س الجماعي اإلى المقاوالت ال�صغرى 

والمتو�صطة. ولذات الغاية اأقدم الم�صرع بقانون 4 ماي 2004 على تنظيم اللجان الثنائية على نطاق ترابي 

�صعيا وراء ان�صمام اأطراف جدد اإلى االتفاقيات الجماعية وت�صوية النزاعات التي تن�صب بهذا ال�صدد.

والمفاو�صة   )normative( المعيارية  المفاو�صة  بين  التمييز  اإلى  المو�صوع  هذا  في  الحديث  ويقود 

الت�صالحية )transactionnelle(، حيث تهدف �لأولى �إلى تطوير �سروط �لعمل و�لحماية �لجتماعية 

والثانية اإال ف�س نزاع جماعي.

وبدوره عرف قانون النقابات تعديالت ا�صتهدفت في نف�س الوقت حماية الحرية النقابية وحق المفاو�صة 

الجماعية وتوفير الموارد والتقيد بالمحا�صبة.

العمل  ويعتبر  العامة  للحريات  االأولوية  يعطى  الذي  قانوني  ال�صو�صيو  المحيط  هذا  اإن  القول،  نافلة  من 

الجماعي ممار�صة للحرية الفردية، ي�صجع على اللجوء اإلى الق�صاء واإلى و�صاطة الدولة عو�س تطوير طرق 

وموزعا  ن�صبيا  والتحكيم مح�صوراً  والو�صاطة  التوفيق  بقي مجال  لذلك  الجماعية،  النزاعات  لف�س  بديلة 

بين الم�صاطير المن�صو�س عليها في بع�س االتفاقيات الجماعية، والخدمات التي يوفرها تفتي�س ال�صغل 

والمقررات الق�صائية المتعلقة بتعيين الحكام اأو الو�صطاء عندما يطلب الفرقاء االجتماعيون منه ذلك.
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2.  التجربة الإ�سبانية
تتميز �لتجربة �لإ�سبانية في مجال عالقات �ل�سغل �لجماعية بطابعها �لحد�ثي حيث تج�سدت في �نخر�ط 

االتحاد العام للعمال واللجان العمالية اإلى جانب االأحزاب الديمقراطية في ر�صم النظام ال�صيا�صي الذي 

والحكم  الديمقراطية  اأ�ص�س  االأوربي على  اإلى االتحاد  اإلى االن�صمام  اإ�صبانيا  الدكتاتورية وحمل  عو�س 

الذاتي الجهوي واالقت�صاد المفتوح.

وقد اأفرز هذا المحيط التاريخي نظاما للعمال )Estatuto de los trabajadores( �صنة 1980 وقانونا 

تنظيميا للنقابات يوفران اأو�صع ال�صالحيات لممثلي اأطراف االإنتاج من اأجل التفاو�س حول جميع ق�صايا 

العمل والحماية االجتماعية واإبرام اتفاقيات جماعية ب�صاأنها والم�صاركة في تنظيم العمل على م�صتوى المقاولة.

وهكذا ميز القانون التنظيمي بين النقابات االأكثر تمثيلية على م�صتوى االإقليم الم�صتقل والنقابات "ذات 

%10 من المناديب المنتخبين في عدة قطاعات  التمثيلية العليا" التي تتوفر على الن�صبة المحددة في 

لي�صمح لها نتيجة ذلك باإبرام اتفاقيات جماعية يتجاوز امتدادها المجالين القطاعي والترابي. وبهذه الطريقة 

ا�صتطاع الم�صرع اأن يوفق بين التطلعات االإقليمية الأطراف االإنتاج ورغبتهم في ت�صيير ال�صاأن االقت�صادي 

على الم�صتوى الترابي والقطاعي )الوطني( بدون تدخل الدولة.

ويعتمد ا�صتقالل الفرقاء اأي�صا على مناديب العمال المنتخبين في جميع الموؤ�ص�صات التي ي�صتغل بها �صتة 

اأجراء على االأقل وعلى لجنة المقاولة اإ�صافة اإلى المندوب النقابي الذي يعين في المقاوالت التي يبلغ 

عدد العاملين بها 250 عامال.

التعددية  فاإن  ت�صوره،  على  التاأثير  اأكبر  له  كان  الذي  االألماني  النموذج  من  قريبا  التنظيم  هذا  كان  واإن 

اإلى جانب النقابات االإقليمية يطبعه بالخ�صو�صية، حيث  النقابية المتمثلة في تواجد نقابتين تاريخيتين 

تتقا�صم النقابتان %76 من مجموع المناديب في حين يتوزع الباقي بين نقابات االأقاليم المتمتعة بالحكم 

الذاتي. وقد بينت نتائج "االنتخابات التاأكيدية" المعلن عنها في يناير 2011 اأن النقابات تحظى بتمثيل 

والمتو�صطة.  ال�صغرى  المقاوالت  كثرة  من  بالرغم  االأجراء  مجموع  من   52.8% بن�صبة  اأجير  مليون   8.1

ويتجلى هذ� �لح�سور �لمتميز للن�ساط �لنقابي في ��ستفادة 11 مليون اأجير من االتفاقيات الجماعية.

والجدير بالذكر اأن المفاو�صة الجماعية االإقليمية اأو الوطنية تربط في الغالب بين المكت�صبات التعاقدية التي 

تتفق االأطراف حولها والحوار االجتماعي الثالثي الذي تمهد له من اأجل تو�صيع مجال التطبيق عن طريق 

الت�صريع واإدماج القطاع العمومي. بالمقابل، فاإن الحكومة ت�صمن دعم الفرقاء لل�صيا�صة التي تنهجها، كما يتجلى 

ذلك في المفاو�صات مع ال�صركاء االأوربيين والتي اأف�صت اإلى اتفاق 2010 الذي نزل عند رغبة االتحاد االأوربي 

في تليين �صوق الت�صغيل بال�صماح بتغيير اأحكام االتفاقية الجماعية القطاعية عن طريق االتفاق الجماعي على 

م�صتوى المقاولة من جهة ومن جهة اأخرى بتوقيف العمل ببع�س بنودها حفاظا على منا�صب ال�صغل.
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وبنف�س الرغبة في التمكن من تدبير عالقات ال�صغل عن طريق التفاو�س الم�صتمر عمد الفرقاء االجتماعيون 

اإلى تطوير النظام االتفاقي لف�س النزاعات.

3. التجربة الألمانية
تحتل التجربة االألمانية مكانة متميزة في مجال تدبير عالقات ال�صغل الجماعية نظرا لتجذرها التاريخي 

منذ ابتداع نظام الحماية االجتماعية، ويتميز هذا النموذج باالعتماد على االتفاقيات الجماعية القطاعية 

الموؤ�ص�صاتي والعالقة  التنظيم  الجهوية في  وباعتماد  العمل  والواجبات في  اأوحد للحقوق  كم�صدر �صبه 

الثنائية بين نقابة اأرباب العمل والنقابة العمالية الرئي�صية.

التي  الدول  واأن  االألمانية  الحدود  اأبدا  يتجاوز  لم   )co-gestion( الم�صترك  التدبير  اأن  موؤكداً  ويظل 

اختارت دعم ا�صتقالل ال�صركاء االجتماعيين لم تجروؤ على اقت�صام ال�صلطة داخل المقاولة كما هو ال�صاأن 

في المقاوالت الكبرى باألمانيا.

والإدراك خا�صيات هذه التجربة يجب االإحاطة بنظام المفاو�صة الجماعية وخالفات ال�صغل وربط ذلك 

بالموؤ�ص�صات التمثيلية ودورها في تدبير المقاولة.

اأرباب  يتميز ا�صتقالل الفرقاء االجتماعيين على الحق الد�صتوري المخول للنقابات العمالية ومنظمات 

�لعمل في �لتفاو�ص �لحر ب�ساأن �لأجور و�سروط �لعمل و�إبر�م �تفاقيات جماعية ذ�ت �لتطبيق �لمبا�سر.

العمال  ن�صف  يناهز  ما  منها  ي�صتفيد   50.000 حوالي  اإلى  حاليا  الجماعية  االتفاقيات  عدد  وي�صل 

الماأجورين، في حين ال يتجاوز عدد العمال المنخرطين في النقابات %20، وهو ما يعني اأن االتفاقيات 

الجماعية ت�صتقطب ن�صيبا وافراً من عالقات ال�صغل عن طريق اإحالة عقود العمل عليها.

و�لكني�سة  �ل�سيا�سية  و�لأحز�ب  �لدولة  تجاه  �ل�ستقالل  على  تتوفر  �أن  للتفاو�ص  �لنقابات  في  وي�سترط 

والطرف االقت�صادي االآخر واأن يتجاوز مجال عملها المقاولة الواحدة. واإن كان القانون ي�صمح باإبرام اتفاقية 

جماعية على م�صتوى المقاولة فاإن الممار�صة تقت�صي التفاو�س على �صعيد القطاع مع ف�صح المجال الأرباب 

العمل غير المنتمين للنقابة الرئي�صية اإلى قبول نتائج مفاو�صتها وتدوينها في اتفاقية خا�صة.

وينتج عن االتفاقية الجماعية امتناع االأطراف عن اإثارة اأي نزاع جماعي خالل مدة تنفيذها وتطبيقها على 

الجماعية  ال�صامل لالتفاقية  المعياري  بالطابع  االألماني  القانون  يعترف  للنقابة حيث ال  المنتمين  جميع 

ويتركه موقوفاً على تمديد مفعولها اإلى جميع االأجراء عن طريق مقرر حكومي اأو عقود العمل.

االجتماعي  ال�صلم  ودعم  الجماعية  االتفاقية  اإبرام  في  تكمن  الجماعية  المفاو�صة  من  الغاية  ومادامت 

بمقت�ساها فاإن حق �لدعوة لالإ�سر�ب يبقى حكر�ً على �لنقابات �لتي ت�ستوفي �سروط �لتفاو�ص، ومجاله 

مح�صورا في "اإعادة التوازن" بين االأطراف.
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بها  الفردية بل حرية جماعية معترف  الحريات  االإ�صراب من  يعتبر حق  االألماني ال  القانون  فاإن  لذلك 

للنقابات المهنية وللمجموعات التي تتوفر على االأهلية القانونية الإبرام االتفاقية الجماعية كما يعد غير 

اأن  وبما  الجماعية.  االتفاقية  يتجاوز مجال  دام هدفه  ما  الدولة  �صيا�صي موجه �صد  اإ�صراب  م�صروع كل 

و�صعية الموظفين م�صبوطة بالت�صريع والنظام االأ�صا�صي فاإنهم ال يتمتعون بحق االإ�صراب. وبنف�س المنطق 

تعتبر الخالفات ذات الطابع القانوني ال�صرف غير مبررة لالإ�صراب حيث يمكن ف�صها عن طريق الق�صاء 

والتحكيم.

�صرورة  الما�صي  في  اعتمد  حيث  التوازن،  مبداأ  على  االإ�صراب  م�صروعية  تكييف  في  الق�صاء  ويرتكز 

الت�صريح بف�صل المفاو�صة الجماعية اأو اللجوء اإلى الو�صائل البديلة لتبرير اللجوء اإلى االإ�صراب، وعدل 

بعد ذلك عن هذا الموقف عندما اعترف خالل ال�صنوات االأخيرة بم�صروعية االإ�صراب االإنذاري وبحرية 

واأن  الزائدة  الخ�صارة  االأطراف  تتجنب  اأن  اأي�صا  التوازن  مبداأ  ويق�صي  والتحكيم.  الو�صاطة  اإلى  اللجوء 

ت�صمن �صيانة التجهيزات والمعدات خالل فترة االإ�صراب.

ت�صمين  اإلى  المهنية  النقابات  ت�صعى  االإ�صراب  حق  وتح�صين  الم�صروعة  غير  االإ�صرابات  ولتفادي 

يفرز  مما  التفاو�س  خالل  التوترات  من  وللحد  القانونية  النزاعات  لف�س  م�صاطير  الجماعية  االتفاقيات 

هيئات ثنائية للتوفيق واآليات مهنية للو�صاطة والتحكيم.

�إلى جانب �لدور �لرئي�سي �لمناط بالتفاقيات �لجماعية في تنظيم �لعالقات �لمهنية على م�ستوى �لقطاع، 

اأو من�صاأة ي�صتغل  باألمانيا على لجنة المقاولة التي تحدث بكل موؤ�ص�صة  تقوم عالقات ال�صغل الجماعية 

بها خم�صة اأجراء على االأقل. ويعهد اإلى هذه الهيئة التي تتكون منا�صفة من ممثلي العمال والم�صغلين 

اتخاذ قرارات في بع�س المجاالت، واالأخذ براأيها في موا�صيع محددة وتوفير المعلومات لها ب�صاأن ت�صيير 

المقاولة. ويرفع كل نزاع ين�صب داخلها بين طرفيها اإلى لجنة التحكيم على م�صتوى المقاولة تحت رئا�صة 

اإليها بمهام التحكيم كلما اقت�صى الحال ذلك مع  �صخ�صية م�صتقلة يتوافق الطرفان على تعيينها ويعهد 

تحميل المقاولة االأتعاب الناتجة عنه.

اأو مجل�س  المجل�س االإداري  الم�صترك )co-gestion( داخل  التدبير  اأي�صا  به  المعمول  القانون  وينظم 

المراقبة عن طريق تمثيل االأجراء اإلى جانب الم�صاهمين، ليت�صنى لهم اتخاذ قرار تعيين الهيئة المديرية 

بكيفية ت�صاورية والتداول معا في الق�صايا الرئي�صية.

بالن�صبة  والحديد  المناجم  قطاع  في  مت�صاوية  تمثيلية  اأ�صا�س  على  هذا  الم�صترك  التدبير  نظام  انطلق 

للمقاوالت التي ت�صغل 1000 اأجير وتراجع مجاله بكيفية تدريجية ما بين 1951 و1996 من 100 مقاولة 

على  اأجير   500 ت�صغل  التي  المقاوالت  في   1952 قانون  فقد ح�صره  القطاعات،  باقي  في  اأما   .30 اإلى 

االأقل وفي حدود ثلث اأع�صاء المجل�س االإداري. وبمقت�صى اإ�صالح 1976 ارتفعت تمثيلية االأجراء اإلى 
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الن�صف في المقاوالت التي ت�صغل 2000 اأجير على االأقل مقابل تمتيع الم�صاهمين بحق تعيين الرئي�س 

واالعتراف له ب�صوت اإ�صافي.

توفرها  التي  التغطية  ن�صبة  تراجعت  حيث  االأخيرة  العالمية  التطورات  من  بدوره  النظام  هذا  ي�صلم  لم 

االتفاقيات الجماعية ما بين �صنة 1998 و2007 من %75.8 اإلى %63 في االأقاليم ال�صرقية �صابقاً ومن 52% 

اإلى %35 في باقي االأقاليم لتنفلت بذلك قطاعات كاملة من الحماية االجتماعية )الفنادق، التغذية...(.

ويعزى هذا الو�صع الجديد اإلى عزوف المقاوالت التي ت�صعى اإلى توفير المرونة في عالقات العمل عن 

�لنخر�ط في منظمات �لم�سغلين وهو ما دفع بالم�سرع �إلى �لتدخل لملء �لفر�غ �لقانوني �لناتج عن ذلك 

كما فعل بالن�صبة للحد االأدنى لالأجور في بع�س القطاعات، واإلى ظهور نقابات م�صتقلة والعدول عمليا على 

مبداأ التمثيلية الوحيدة على م�صتوى المقاولة.

من بوادر التحول العميق الذي يعرفه هذا النظام كذلك خ�صوع نف�س المقاولة اإلى عدة اتفاقيات جماعية 

وخرق المبداأ العام المتمثل في ثنائية العالقة الجماعية وارتكازها على االتفاقية الجماعية االأقرب اإلى 

مجال عمل المقاولة.

4. التجربة اليابانية
ا�صتهر النظام ال�صناعي الياباني في المخيل العام ب�صمان العمل والرعاية للعمال مدى الحياة من طرف 

مقاولتهم وبال�صلم االجتماعي ولجوء االأجراء اإلى اأ�صاليب بديلة عن االإ�صراب لالحتجاج.

وقد اأ�صبح نموذج مقاولة "طويوطا" مدر�صة بديلة لنموذج مقاولة فورد على م�صتوى التنظيم والمردودية 

وتدبير الموارد الب�صرية.

يرتكز هذا النظام منذ �صدور قانون ال�صغل بتاريخ 7 اأبريل 1947 على تمييز اأ�صا�صي بين "العمال العاديين" 

العمل كاملة  اأوقات  بالعمل خالل  والمطالبون  المدة  يتوفرون على عقود عمل غير محددة  الذين  وهم 

من جهة وباقي االأجراء الذين ي�صتغلون ظرفيا لمدد مختلفة من جهة اأخرى. واإذا كان االأجراء العاديون 

يعتدون  االأجراء  باقي  فاإن  الجماعية،  واالتفاقية  الت�صريع  لهم  يوفرها  التي  الحقوق  ي�صتفيدون من جميع 

بعقد العمل ال غير.

با�صتمرار  عمله  طاقة  لها  يوفر  التي  ومقاولته  العادي  االأجير  بين  وطيدة  عالقة  تنمو  االأ�صا�س  هذا  على 

والح�صول  المنا�صب  مختلف  بين  االنتقال  طريق  عن  والترقية  الم�صتمر  التكوين  من  اال�صتفادة  مقابل 

على التجربة المقرونة بخا�صيات المقاولة. ولتوطيد هذه العالقة عبر الزمن، يح�صل االأجراء على عالوات 

ال�صكن والتغذية ومنح الدرا�صة  اأ�صهر على االأقل وخدمات اجتماعية ت�صمل  اأجر ثالثة  مو�صمية توازي 

والعناية الطبية... اإلخ.
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باإمكان المقاولة كذلك اأن تقتطع ن�صيبا من االأجر ال�صهري واأن تحتفظ به اإلى اأن يتقاعد االأجير وهو ما 

يحقق له راأ�س مال و�صل معدله �صنة 2003 بالن�صبة للعمال اإلى ما يناهز 1.8 مليون درهما ولالأطر 2.4 

مليون درهما.

ويحمل هذا اال�صتقرار المهني اإلى ت�صابق المقاوالت من اأجل جلب اأجود االأجراء ال�صباب واإلى دعم 

تكوينهم الجامعي والمهني قبل اإدماجهم بين اأجرائها العاديين.

ويعتمد هذا النظام كذلك على مبداأ تحديد مدة عادية للعمل ير�صم لها اأجر مرجعي مع اإمكانية رفعها عند 

الحاجة اإلى م�صتويات عالية مقابل زيادة بخ�صة لي�صمن بذلك لالأجير دخاًل �صهرياً قاراً مع التزامه بالعمل 

االإ�صافي كلما طلب منه ذلك وهو ما ي�صمن الليونة ال�صرورية للمقاولة من اأجل مواجهة ال�صوق.

يتطلب هذا التنظيم في الواقع لجوء جميع المقاوالت اإلى عمال موؤقتين وعر�صيين بمقت�صى عقود عمل 

محددة المدة قد ي�صل مداها اإلى ثالث �صنوات مع اإمكانية تجديدها با�صتمرار. وعلى خالف "العمال 

العاديين" فاإن االأجراء غير الر�صميين يتقا�صون اأجورهم على اأ�صا�س �صاعات العمل المنجزة ال غير.

المقاوالت  في  بالخ�صو�س  ومتمركزة  محدودة  الماأجورين  من  الفئة  هذه  بقيت  الثمانينيات  حدود  اإلى 

حمل  الدولي  ال�صعيد  على  المناف�صة  واحتدام  التكنولوجية  التحوالت  اأن  اإال  والمتو�صطة،  ال�صغرى 

�لمقاولت �لكبرى �إلى تليين �سروط �ل�ستخد�م و�للجوء �لمكثف �إلى �لمناولة و�لعمل �لموؤقت ليرتفع 

 17.6 %15.3 من االأجراء واإلى  33 مليون عامل وهو ما يمثل  اإلى   1984 عدد االأجراء غير العاديين �صنة 

مليون على مجموع 35 مليون �صنة 2010. ومما يزيد من اله�صا�صة االجتماعية لهذه الفئة من االأجراء اأنهم 

ي�صتغلون �صاعات محدودة في ال�صهر خا�صة الن�صاء اللواتي يمثلن ن�صبة %97 من هذه الفئة. ويبين هذا 

الو�صع عدم التقيد بمبداأ الم�صاواة في العمل وتكييف عالقات ال�صغل الجماعية لهذا الو�صع االجتماعي.

ال�صلطات  لدى  بالنقابات  الت�صريح  فاإن  الجماعية،  والمفاو�صة  التنظيم  بحق  يعترف  الت�صريع  كان  واإن 

المحلية وتنظيمها على م�صتوى المقاولة يحدان من اإمكانيات العمل النقابي الموحد، اإذ ينح�صر التن�صيق 

الكنفدرالي في "الهجمات الربيعية" للتفاو�س حول االأجور في حين يبقى االن�صمام اإلى النقابة حكراً 

على العمال العاديين با�صتثناء االأطر اإذ ي�صود االعتقاد باأن م�صالح هوؤالء مرتبطة بم�صلحة المقاولة كما 

تختلف م�صالح االأجراء العاديين عن مطالب باقي العمال غير المنتمين للمقاولة.

بين  االأغلبية من  اأن تح�صل على  النقابة  با�صمهم يجب على  والتفاو�س  االأجراء  تمثيل  الكت�صاب حق 

االأجراء العاديين. وفي هذه الحالة تطال �صالحياتها التفاو�س حول النظام الداخلي للمقاولة ومراجعته 

وحجم �ل�ساعات �لإ�سافية و�لقتطاعات من �لأجور و�سروط �ل�سحة و�ل�سالمة وف�ص �لنز�عات.

ي�صمح  التي   »  Union Shop  « المركز  وحدة  على  المفاو�صة  طريق  عن  تح�صل  اأن  النقابة  وباإمكان 

العمل. جرت  عن  منها  ان�صحب  عامل  وف�صل كل  الجدد  االأجراء  على  اإليها  االنتماء  فر�س  بمقت�صاها 
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العادة اأن تتفق النقابة مع المقاولة على اقتطاع اال�صتراكات من اأجور العمال وت�صديدها مبا�صرة اإليها، وفي 

الحالتين يعتبر هذا القرار بمثابة عهد للت�صارك بين الطرفين.

انتخابه  يتم  لالأغلبية  ممثال  عنهم  ينتدبوا  اأن  لالأجراء  يمكن  االأغلبية،  على  المتوفرة  النقابة  غياب  وفي 

في جمع عام باليد المرفوعة، وت�صند اإليه جميع �صالحيات التفاو�س المخولة للنقابة عندما يح�صل على 

االأغلبية المطلقة.

الفرقاء االجتماعيين"  "لجنة  ثالثا للتمثيل الجماعي يدعى  2000 نظاما  اأحدث الم�صرع منذ �صنة  وقد 

ي�صمح بمقت�صاه بتاأ�صي�س لجنة للمقاولة تتكون اأغلبيتها من اأع�صاء معينين من طرف مندوب االأغلبية اأو 

�لنقابة ذ�ت �لأغلبية وباقي �لأع�ساء من ممثلي �لم�سغل يعهد �إليها در��سة �لأجور ومدة �لعمل و�سروط 

العمل وباقي ال�صالحيات المخولة للممثل الجماعي. اإال اأن تفعيل هذا النوع من التمثيل الجماعي بقي 

متوا�صعا اإلى االآن في الوقت الذي يتراجع فيه عدد النقابات المتمتعة باالأغلبية ناهيك عن افتقاد جل 

لذلك  الجماعية.  للمفاو�صة  ال�صرورية  الموؤهالت  اإلى  وال�صغرى  المتو�صطة  المقاوالت  في  المندوبين 

ت�صعى الفدراليات القطاعية والكنفدرالية الوطنية حاليا اإلى �صم االأجراء غير العاديين اإليها وتطالب بدعم 

الت�صريع في مجال الحماية االجتماعية.

5. التجربة ال�سينية 
تنظيم  طالت  عميقة  تحوالت  االأخيرة  الثالثة  العقود  خالل  ال�صعبية  بال�صين  ال�صغل  عالقات  عرفت 

المقاولة و�صوق العمل ونظام الحماية االجتماعية يمكن اختزالها في المرور من عالقة العمل النظامية 

ذات الطابع العمومي اإلى العالقة التعاقدية االأجرية في اإطار االنتقال اإلى "اقت�صاد ال�صوق اال�صتراكي".

احتفظ "النظام الموؤقت لعقد ال�صغل بمقاولة الدولة" ال�صادر �صنة 1986 لالأجراء القدامى على اال�صتقرار 

في عملهم بتمتيعهم بعقود غير محددة المدة بينما �صمح با�صتخدام العمال الجدد بعقود محددة المدة. 

ثم انتقلت هذه المعاملة اإلى القطاع الخا�س بحيث ا�صتثنى "قانون ال�صغل" ال�صادر �صنة 1994 االأجراء 

الذين لم ي�صتوفوا ع�صر �صنوات من االأقدمية بنف�س المقاولة من اال�صتفادة من عقد العمل غير المحدد 

المدة وهو ما �صمح باللجوء على نطاق وا�صع اإلى عقود تحدد مدتها بين �صنة وثالث �صنوات.

وبالرغم من التعديل الذي اأدخل على القانون �صنة 2007 فاإن اأغلب االأجراء ي�صتغلون حاليا بعقود �صغل 

ال تتجاوز مدتها الخم�س �صنوات بينما تعرف مقاوالت الت�صغيل الموؤقت والمناولة انتعا�صا م�صطرداً. وعلى 

محدودية الحقوق التي يقرها قانون ال�صغل فاإن تفعيله يظل �صعيفاً ب�صبب جهله من طرف فئات وا�صعة من 

الماأجورين و�صعف ا�صتيعابه من لدن الم�صغلين وه�صا�صة التفتي�س الذي اأ�صند لالإدارات االإقليمية دون 

اعتبار ت�صابقها نحو جلب اال�صتثمار وتطوير مقاوالتها.
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بخ�صو�س عالقات ال�صغل الجماعية فاإن االتفاقيات الجماعية تغطي حاليا زهاء %50 من عدد الماأجورين 

اإذ و�صل عددها اإلى 1.247.000 اتفاق ي�صمل 2.112.000 مقاولة من بينها 512.000 خا�صة باالأجور وتطبق 

على 902.000 مقاولة و61.776.000 اأجير.

االأجور  مجال  في  المقاولة  م�صتوى  على  اأبرمت  باتفاقات  عموماً  يتعلق  االأمر  اأن  المعطيات  هذه  وتبين 

و�سروط �ل�ستخد�م نتيجة �سدور قو�عد ت�سريعية و�إد�رية لهذه �لغاية دفعت �ل�سلطات �لتر�بية �إلى تحديد 

برنامج زمني لحمل المقاوالت على تنظيم مداوالت مع ممثلي االأجراء من اأجل الو�صول اإلى اتفاقات 

تتطابق مع النموذج الر�صمي.

منذ  االتفاقيات  هذه  تطوير  فر�صة  انتهزت  التي  المختلط  لالقت�صاد  المنتمية  المقاوالت  بع�س  با�صتثناء 

1994 لتنظيم العمل وفق حاجياتها، فاإن اأغلب المقاوالت بالقطاع الخا�س تعاملت مع المفاو�صة الجماعية 

باعتبارها �صكلية في حين تجاهلتها المقاوالت العمومية ما دام م�صيروها ال يتحكمون في القرار داخلها. 

اأما من جانب االأجراء فيعزى �صعف االهتمام بالمو�صوع النعدام المعرفة بدور االتفاقية الجماعية ولغياب 

تمثيل جماعي قادر على التفاو�س بحيث تخ�صع النقابة في القطاع الخا�س اإلى �صلطة الم�صيرين في حين 

ت�صطلع بمهام اإدارية في المقاوالت العمومية.

 1987 يوليوز   31 بتاريخ  ال�صادر  العمومية  بالمقاوالت  ال�صغل  نزاعات  لف�س  الموؤقت  القانون  اإلى  ويرجع 

ا�صتعمال عبارة "خالف جماعي" الأول مرة في ن�س قانوني وبدون اأن يميز بدوره بين الخالفات الجماعية 

وتلك التي ترتبط بعدم احترام الحقوق الفردية لالأجراء )اأداء االأجور، مدة العمل...(. والواقع اأن هذا 

التمييز يفتر�س االعتراف بالحقوق الجماعية وبحق التنظيم والمفاو�صة الجماعية للدفاع عنها ولتطبيق 

االتفاقيات المبرمة بين االأطراف. واأمام غياب هذه العوامل ثقافيا وعمليا فاإن ا�صتيعاب هذا التمييز يكاد 

اأن ي�صبح م�صتحيال بالرغم من االعتراف بحق االإ�صراب وبوجود نقابة ممثلة في اأغلب المقاوالت. ومادام 

الت�صريع المعمول به ال ينظم حق االإ�صراب مكتفيا بذكر "التوقف عن العمل" و"تعطيل العمل" وفي 

غياب ممار�صة وا�صعة بهذا ال�صاأن، يمكن القول اأن النزاعات الجماعية تجد حلها اإما بالتفاو�س المبا�صر اأو 

بتدخل ال�صلطة االإدارية بدون الحاجة اإلى اآليات م�صبوطة لحلها. 
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الملحق 2

لئحة اأع�ساء اللجنة الدائمة المكلفة بق�سايا التكوين والت�سغيل وال�سيا�سات 

القطاعية
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لئحة اأع�ساء اللجنة الدائمة المكلفة بق�سايا التكوين والت�سغيل وال�سيا�سات القطاعية

فئة  الخبراء

•   اأمين منير العلوي

•   التهامي عبد الرحماني الغرفي
•   اأرمان هات�صويل

•   محمد حراني
•   ادري�س االإياللي
•   فاطمة المرني�صي
•   ادري�س اأوعوي�صة

•   عبد المق�صود را�صدي
•   األبير �صا�صون

فئة النقابات

•   محمد علوي
•   خليل بن�صامي
•   محمد بن�صغير

•   بو�صتى بوخالفة
•   عبد الرحيم لعبايد

•   لح�صن حن�صالي
•   عبد ال�صمد مريمي

•   محمد تثنى علوي اإدري�صي
•   نجاة �صيمو

فئة  الهيئات و الجمعيات المهنية

•   اأحمد اأبوه
•   محمد بنجلون

•   اأمين برادة �صني
•   محمد بولح�صن

•   محمد تامر
•   عبد �لكريم فوطاط

•   علي غنام
•   عبد االإله حفظي

•   من�صف كتاني
•   محمد ريا�س

فئة  الهيئات والجمعيات الن�سيطة في مجالت القت�ساد الجتماعي والعمل الجمعوي

•   محمد بن �صعبون
•   �صيدي محمد كاوزي
•   عبد الرحيم ك�صيري

•   كريمة مكيكة
•   محمد مو�صتغفر

ال�سخ�سيات المعينة بال�سفة

•   �صعيد اأحميدو�س 
•   خالد ال�صدادي

ة
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الملحق 3

لئحة اأع�ساء فريق العمل المكلف باإعداد التقرير
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 لئحة اأع�ساء فريق العمل المكلف باإعداد التقرير

•   محمد تثنى علوي اإدري�صي

•   عبد ال�صمد مريمي

•   بو�صتى بوخالفة

•   علي غنام 

•   كريمة مكيكة 

•   محمد بن�صغير 

•   نجاة �صيمو

•   محمد مو�صتغفر
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الملحق 4

لئحة الموؤ�س�سات والهيئات والجمعيات التي تم الإن�سات اإليها
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                      الفاعلون الذين تم الإن�سات اإليهم

•  وزارة الداخلية

•  وزارة العدل والحريات

•  وزارة الت�صغيل والتكوين المهني

•  وزارة الوظيفة العمومية وتحديث االإدارة

•  وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة

•  وزارة التربية الوطنية

•  االتحاد العام لمقاوالت بالمغرب

•  االتحاد العام للمقاوالت والمهن

•  النقابة الوطنية للتجار والمهنيين

•  جامعة الغرف المغربية للتجارة وال�صناعة والخدمات

•  الكنفدرالية المغربية للفالحة والتنمية القروية

•  االتحاد المغربي لل�صغل

•  الكونفدرالية الديمقراطية لل�صغل

•  الفدرالية الديمقراطية لل�صغل

•  االتحاد الوطني لل�صغل بالمغرب

•  االتحاد العام لل�صغالين بالمغرب

          الهيئات

الحكومة والهيئات العمومية  )6(

الجمعيات والمنظمات المهنية )5(

المركزيات النقابية )5(

تم الإن�سات اإلى  16 فاعالالمجموع

لئحة الموؤ�س�سات والهيئات والجمعيات التي تم الإن�سات اإليها
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الملحق 5

مراجع بيبليوغرافية



المجل�س االقت�صادي واالجتماعي

96



الوقاية من نزاعات ال�صغل الجماعية وحلها بالترا�صي

97

مراجع بيبليوغرافية

•   المجل�س االقت�صادي واالجتماعي، "من اأجل ميثاق اجتماعي جديد: معايير يجب احترامها واأهداف 
المجل�س   ،1/2011 رقم  ذاتية  اإحالة  واالجتماعي،  االقت�صادي  المجل�س  راأي  ب�صاأنها"،  التعاقد  ينبغي 

�لقت�سادي و�لجتماعي، �لرباط، 2011.

•   المجل�س االقت�صادي واالجتماعي،" من اأجل ميثاق اجتماعي جديد: معايير يجب احترامها واأهداف 
المجل�س   ،1/2011 رقم  ذاتية  اإحالة  المجل�س االقت�صادي واالجتماعي،  تقرير  ب�صاأنها"،  التعاقد  ينبغي 

�لقت�سادي و�لجتماعي، �لرباط، 2011.

•  المجل�س االقت�صادي واالجتماعي، "ت�صغيل ال�صباب"، راأي المجل�س االقت�صادي واالجتماعي، اإحالة 
ذاتية رقم 2011/2، �لمجل�ص �لقت�سادي و�لجتماعي، �لرباط، 2011.

•  المجل�س االقت�صادي واالجتماعي، "ت�صغيل ال�صباب"، تقرير المجل�س االقت�صادي واالجتماعي، اإحالة 
ذاتية رقم 2011/2، �لمجل�ص �لقت�سادي و�لجتماعي، �لرباط، 2011.

•   المجل�س اال�صت�صاري لمتابعة الحوار االجتماعي، "الحوار االجتماعي: التنمية والديمقراطية"، مناظرة، 
مطبعة �لنجاح �لجديدة، �لرباط، 1997.

•   المجل�س الوطني لل�صباب والم�صتقبل، "الحوار االجتماعي بالمغرب"، ن�صر المجل�س الوطني لل�صباب 
و�لم�ستقبل، �لرباط، 1995.

•    مكتب العمل الدولي، "الحريات النقابية، العمل الالئق"، تقرير المدير العام، موؤتمر العمل الدولي، 
الدورة ال�صابعة والثمانون، 1999، من�صورات منظمة العمل الدولية، جنيف، 1999.

واإجراءات،  الدولية، معايير  العمل  النقابي لمنظمة  القانون  النقابية،  "الحريات  الدولي،  العمل  •   مكتب 
من�صورات منظمة العمل الدولية"، زوريخ، 1997.

•    مكتب العمل الدولي، "الحريات النقابية، موجز المبادئ والقرارات ال�صادرة عن لجنة الحريات النقابية 
في مجل�س اإدارة منظمة العمل الدولية،" من�صورات منظمة العمل الدولية، جنيف، 1996.



المجل�س االقت�صادي واالجتماعي

98

•     Auvergnon, P., La contractualisation du droit social, Actes du séminaire international de droit 
comparé du travail, des relations professionnelles et de la sécurité sociale, Comptrasec, 
Bordeaux, 2003.

•     Barbier, J. P.,  L’intermédiation sur le marché du travail au Maghreb, Etude comparative entre 
l’Algérie, le Maroc et la Tunisie, BIT, 2006.

•     Bouharrou, A., La fonction consultative au Maroc ; monographie chronologique, Librairie Dar 
Essalam, 2009.

•     Bouharrou, A., Le droit administratif du travail, Dar El Qalam, 2006.

•     Bouharrou, A., Le nouveau régime juridique des relations collectives du travail au Maroc, REDMA 
n° 8, oct 2005 de travail.

•     Bureau International du Travail, La liberté syndicale, recueil de décisions et de principes 
du Comité de la liberté syndicale du Conseil d’administration du BIT, cinquième édition, 
Publications de l’OIT, Genève, 2006.

•     Bureau International du Travail, Rôle, impact et avenir du droit du travail, Education ouvrière 
2006/2-3, 143-144, Publications de l’OIT, 2006.

•     Bureau International du Travail, La relation de travail, Conférence internationale du Travail, 
95e session 2006, Rapport V )1(, Publications de l’OIT, Genève, 2006.

•     Bureau International du Travail, Le champ de la relation de travail, Rapport V, Conférence 
internationale du Travail, 91e session 2003, Publications de l’OIT, Genève, 2003.

•     Bureau International du Travail, Un défi mondial, Réduire le déficit de travail décent, Rapport du 
Directeur Général, Conférence internationale du Travail, 89e session 2001, Publications de 
l’OIT, Genève, 2001.

•     Bureau International du Travail, Votre voix au travail, Rapport global en vertu du suivi de la 
Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail, Conférence 
internationale du travail, 88e session 2000, Rapport I )B(, Publications de l’OIT, Genève, 2000.

•     Bureau International du Travail, La négociation collective : Normes de l’OIT et principes des 
organes de contrôle, Publications de l’OIT, Zurich, 2000.

•     Bureau International du Travail, Un travail décent, Rapport du Directeur Général, Conférence 
internationale du Travail, 87e session 1999, Publications de l’OIT, Genève, 1999.

•     Bureau International du Travail, Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux 
au travail et son suivi, adoptée par la Conférence internationale du Travail à sa quatre-vingt-
sixème session, Genève, 18 juin 1998, Publications de l’OIT, Genève, 1998.



الوقاية من نزاعات ال�صغل الجماعية وحلها بالترا�صي

99

•     Bureau International du Travail, La liberté syndicale, Recueil de décisions et de principes 
du Comité de la liberté syndicale du Conseil d’administration du BIT, Publications de l’OIT, 
Genève, 1996.

•     Bureau International du Travail, Liberté syndicale et négociation collective, Conférence 
internationale du Travail, 81e session 1994, Publications de l’OIT, Genève, 1994.

•     Carabelli, U., Veneziani, B., Du travail salarié au travail indépendant : permanences et mutations, 
Collana di diritto comparato del lavoro e della sicurezza sociale, Programma Socrates, Cacucci 
Editore, Bari, 2003.

•     Combemale, P., Les grandes questions économiques et sociales, Collection Grands Repères/
Manuels, Edictions La Découverte, Paris, 2009.

•     Conseil Central de l’Economie, Rapport technique du secrétariat sur les marges maximales 
disponibles pour l’évolution du coût salarial, Luc Denayer, Secrétariat du CCE, Bruxelles, 2011.

•     Conseil Economique et Social, Pour une nouvelle charte sociale : des normes à respecter et des 
objectifs à contractualiser, Avis du Conseil Economique et Social, Auto-saisine AS n°1/2011, 
CES, Rabat, 2011.

•     Conseil Economique et Social, Pour une nouvelle charte sociale : des normes à respecter 
et des objectifs à contractualiser, Rapport du Conseil Economique et Social, Auto-saisine 
AS n°1/2011, CES, Rabat, 2011.

•     Conseil Economique et Social, Emploi des jeunes, Avis du Conseil Economique et Social, Auto-
saisine AS n°2/2011, CES, Rabat, 2011.

•     Conseil Economique et Social, Emploi des jeunes, Rapport du Conseil Economique et Social, 

Auto-saisine AS n°2/2011, CES, Rabat, 2011.

•     Consejo Economico y Social, Procedimientos autonomos de solución de los conflictos laborales, 
Sesion del Pleno de 19 de octubre de 1994, Informe 2, CES, Madrid, 1994.

•     Daugareilh, I., Mondialisation, travail et droits fondamentaux, Bruylant, Bruxelles, 2005.

•     Duran Lopez, F., El Dialogo social y su institucionalisation en Espana y Iboamérca, AECI, CES, 
Coleccion estudios, 1998.

•     Filali Meknassi, R., Rioux, C., Labour relations and collective bargaining in Morocco, Working 
paper No. 14, ILO Publications, Genva, 2010.

•     Filali Meknassi, R., « Le dialogue social, de la quête de la cohésion sociale au soutien de la 
compétitivité des entreprises », communication au Colloque international sur le dialogue 
social organisé par l’Université de Lyon 2, 2011, sous dir. Marie Ange Moreau, éd. Dalloz , Col. 
thèmes et commentaires, Actes, 2012, pp 311-323.

•     Filali Meknassi, R., Relations professionnelles et négociation collective au Maroc, B.I.T., 
Departrement des relations professionnelles et des relations d’emploi )Dialogue(, Document 
n° 14, Genève, Octobre 2010.



المجل�س االقت�صادي واالجتماعي

100

•     Filali Meknassi, R., Le code du travail expliqué, Dispositions en vigueur, questions/réponses, 
analyses, décisions de justice, BIT, 2009.

•     Filali Meknassi, R., La  dimension sociale de la globalisation : de la reconnaissance des droits 
économiques et sociaux à la privatisation des personnes, World Political Forum, Turin, 2008.

•     Filali Meknassi, R., L’ineffectivité du droit du travail : la revanche des faits sur les prétentions 
de la norme formelle, in « L’effectivité du droit du travail, à quelles conditions ? », Actes du 
séminaire international de droit comparé, Comptrasec UMR CNRS, Université Montesquieu-
Bordeaux IV, 2006, pp 57-79.

•     Filali Meknassi, R., La pertinence de l’extension de la sécurité sociale, Conseil de l’Europe- BIT,  
Actes du séminaire de Chypre, Strasbourg, Mai 2004.

•     Filali Meknassi, R., « La codification de la législation du travail au Maroc, une étape dans la 
modernisation du système des relations professionnelles », Bulletin de droit comparé du 
travail et de la sécurité sociale, 2004, Université Montesquieu Bordeaux IV, pp 77-104.

•     Fundacion SIMA )Servicio Interconfederal de Mediacion y Arbitraje(, IV Agreement on 
Alternative Labour Disputes Resolution (ASEC IV), SIMA Publicaciones, Madrid, 2009.

•     Méda, D., Le travail, une valeur en voie de disparition, Alto Aubier, Paris, 1995.

•     Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle, Guide pratique du droit du 
travail, La documentation Française, Paris, 1995.

•     Organisation Internationale du Travail, Déclaration de l’OIT sur la justice sociale pour une 
mondialisation équitable, adoptée par la Conférence internationale du Travail à sa quatre-
vingt-dix-septième session, Publications de l’OIT, Genève, 2008.

•     Organisation Internationale du Travail, Une mondialisation juste, Créer des opportunités pour 
tous, Commission mondiale sur la dimension sociale de la mondialisation, Publications de 
l’OIT, Genève, 2004.

•     Organisation International du Travail, L’avenir du travail, de l’emploi et de la protection sociale – 
Dynamique du changement et protection des travailleurs, Peter Auer et Bernard Gazier éd., Lyon, 
2002.

•     Revue de droit comparé du travail et de la sécurité sociale, 2011/2012, Dossier thématique  : 
les défis du droit social en Chine, 20 ans après l’introduction de « l’économie socialiste du 
marché » ; Université Montesquieu IV, CNRS, UMR.

•     Schneider, M., History of the German Trade Unions, Dietz, Bonn, 2005.

•     Servais, J-. M., Droit social de l’union européenne, Bruylant, 2011.

•     Servais, J-. M., Normes internationales du travail, Librairie Générale de Droit et de la 
Jurisprudence, Paris, 2004.

•     Supiot, A., Critique du droit du travail, les voies du droit, Presses Universitaires de France, 
Paris, 1994.


