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دجنبر   22 بتاريخ  و�الجتماعي،  �القت�صادي  �لمجل�س  قرر  �لتنظيمي،  قانونه  من  �ل�صاد�صة  للمادة  طبقا 

2011، في �إطار �الإحالة �لذ�تية �أن يتطرق �إلى مو�صوع نز�عات �ل�صغل �لجماعية.

�إنجاز  �إلى  �أعمال �للجنة �لد�ئمة �لمكلفة بق�صايا �لتكوين و�لت�صغيل و�ل�صيا�صات �لقطاعية  �أف�صت  وقد 

وتقديم تقرير تحت عنو�ن: " �لوقاية من نز�عات �ل�صغل �لجماعية وحلها بالتر��صي ".

�صادقت عليه باالإجماع �لجمعية �لعامة خالل دورتها �لعادية �لتا�صعة ع�صرة �لمنعقدة بتاريخ 27 �صبتمبر 

.2012

و�نبثق عنه هذ� �لر�أي.
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بيان الأ�سباب

و�لو�صع  �لوطني  �القت�صاد  على  �نعكا�صات  من  عنها  يترتب  وما  جماعية  نز�عات  من  �ل�صغل  عالم  يعرفه  لما  �عتبار�   .1

�الجتماعي و��صتقر�ر �لمقاولة وو�صعية �الأجر�ء؛

وما تتحمله �لعالقة بين �أطر�ف �الإنتاج من توتر�ت بلغت ذروتها خالل �صنة 2011، بك�صر �ال�صتقر�ر �لن�صبي �لذي عرفته   .2

وثيرتها خالل �لعقد �لمن�صرم �صو�ء في �لقطاع �لعام �أو �لقطاع �لخا�س؛

و�أخذ� بعين �العتبار و�قع نز�عات �ل�صغل وما يعك�صه من �إكر�هات بالن�صبة للمقاوالت ومن نكبات لالأجر�ء و�أ�صرهم ومن   .3

خيبة �أمل للفرقاء �الجتماعيين �لذين يتطلعون �إلى تفاديها وت�صويتها و�الرتقاء بعالقات �ل�صغل؛

ونظر� لما تفر�صه �لتحديات �لتنموية من تح�صين للمحيط �القت�صادي و�الجتماعي بغية �صمان تناف�صية �القت�صاد و�لعمل   .4

�لالئق؛

ن باإحد�ث �لمجل�س �القت�صادي  و��صتثمار� لما يتوفر عليه �لمغرب من ر�صيد �إيجابي في مجال �لحو�ر �الجتماعي، ُثِمّ  .5

بالمكت�صبات  توج  كما  �لمهنية  �لعالقات  تطوير  في  �لناجعة  �لم�صاهمة  �إلى  مكوناته  مختلف  وبطموح  و�الجتماعي 

�لد�صتورية �الأخيرة في مجال �لم�صاركة و�لمفاو�صة �لجماعية؛

تطرق �لمجل�س �القت�صادي و�الجتماعي لهذ� �لمو�صوع في �إطار �إحالة ذ�تية من بين �لمو��صيع ذ�ت �الأولوية.  .6

مو�سوع الراأي

يتوخى �لمجل�س، من خالل �لدر��صة �لموثقة وجل�صات �الإن�صات بح�صور ممثلي مختلف �الأطر�ف �لمعنية وبالخ�صو�س   .7

ممثلي �لوز�ر�ت و�لمنظمات �لمهنية للم�صغلين و�الأجر�ء، تجميع �لمعطيات و�لمقترحات حول نز�عات �ل�صغل �لجماعية 

وتعميق �لنقا�س من �أجل �إدر�ك �أح�صن �ل�صبل لمعالجتها وتقديم مقترحات ب�صاأنها.

نتائج الر�سد

ي�صجل �لمجل�س �القت�صادي و�الجتماعي �أن:  .8

�لجماعية ال تعنى في  �ل�صغل  باعتبارها �صاملة لجميع خالفات  �لغالب تحليلها  يتم في  �لمتوفرة و�لتي  �لمعطيات  �أ. 

�لتي تطال مر�فق  �لتحركات  وبالتالي فهي ال ت�صمل  ب�صاأنها  �لت�صغيل  �لتي تتدخل م�صالح وز�رة  بتلك  �إال  �لو�قع 

�لدولة بمختلف تفرعاتها وقطاع �لمناجم و�لبحار وباقي �لنز�عات �لتي ال يطلب فيها تدخل وز�رة �لت�صغيل؛

تباين واقع الت�صغيل في المقاوالت التي تلجاأ بكثافة اإلى العمال ذوي المهارات المتوا�صعة مع ال�صروط المن�صو�ص  ب. 

عليها في مدونة �ل�صغل يلخ�س �لعو�مل �لرئي�صية لتفاقم معظم �لنز�عات؛

�صعف �لقدرة على تدبير عالقات �ل�صغل �لجماعية يوؤدي بالكثير من �لخالفات �لفردية �إلى �إ�صر�بات؛ ت. 

�أ�صباب �لنز�عات ترجع في �لغالب �إلى عدم ��صتيفاء �الأجر�ء لحقوقهم ولي�س لمطالب �قت�صادية؛ ث. 



تو��صع �لتاأطير �لجماعي لالأجر�ء يوؤ�صر عن عدم �عتر�ف بع�س �لم�صغلين بحق �لتنظيم وبال�صعوبات �لتي تو�جهها  ج. 

�لنقابات �لعمالية للتو��صل مع قو�عدها في �أماكن �لعمل؛

يو�جه �صعوبات جّمة  �ل�صغل  به مدونة  �ل�صغل كما جاءت  �لجماعية ونز�عات  �لجماعي و�لمفاو�صة  �لتمثيل  نظام  ح. 

الإر�صاء �لحو�ر �الجتماعي بين �لم�صغلين و�الأجر�ء ولتر�صيخ �ل�صلم �الجتماعي؛

ح�صيلة �تفاقيات �ل�صغل �لجماعية �لمبرمة تظل متو��صعة �إلى حد �الآن؛ خ. 

موؤ�ص�صي  �إطار  غياب  في  تفرعاتها  بمختلف  �لعمومية  �لمر�فق  في  بقوة  يطرح  �لجماعية  �ل�صغل  عالقات  مو�صوع  د. 

للتمثيل �لجماعي وللتحاور على م�صتوى �لم�صالح �لمركزية و�لخارجية لالإد�ر�ت و�لموؤ�ص�صات �لعمومية؛

متناف�صة  �أنماطا  تفرز  �لمهنية  �لجمعيات  �أو  �لثنائية  �للجان  �أو  �لنقابات  طريق  باالنتد�ب عن  تحظى  �لتي  �لجهات  ذ. 

للتمثيل �لجماعي �لم�صروع وهو ما يدفع �لم�صوؤولين �الإد�ريين و�لحكوميين للت�صرف معها بحكم �لو�قع وتعر�صها 

نتيجة ذلك �إلى �لنفوذ �ل�صيا�صي �ل�صمني �أو �لمت�صتر؛

�لنظام �لقانوني �لمرجعي �لمعمول به بالمر�فق �لعمومية ال يف�صح �لمجال للمفاو�صة �لجماعية و�لحال �أن �العتر�ف  ر. 

للتمثيلية  كمعيار  �لثنائية  �للجان  في  �النتخاب  نتائج  و�عتماد  �لموظفين  لفائدة  �الإ�صر�ب  وبحق  �لنقابية  بالحرية 

�لجماعية على �لم�صتوى �لوطني كلها عو�مل تبرر �لتفاو�س �لجماعي في �لمر�فق �لعمومية؛

جمود �آليات �لمفاو�صة �لجماعية و�رتباك �لهيئات �لمكلفة بت�صوية نز�عات �ل�صغل �لجماعية، وت�صرب �العتبار�ت  ز. 

�ل�صيا�صية �أدى �إلى تعطيل تاأ�صي�س نظام ع�صري للعالقات �لمهنية في خدمة �ل�صلم �الجتماعي.

التوجهات الرئي�سية

يعتبر �لمجل�س �القت�صادي و�الجتماعي �أن تح�صين معالجة نز�عات �ل�صغل �لجماعية يتطلب تطوير منظومة عالقة �ل�صغل   .9

�لجماعية عبر توجهين متكاملين:

تر�صيخ دور الت�صريع االجتماعي بتوفير �صروط تفعيله وتو�صيع مجال تطبيقه، عن طريق: اأ. 

�الحتفاظ للت�صريع �الجتماعي بدوره في توفير �لحماية �الجتماعية �الأ�صا�صية الأو�صع فئات �ل�صغيلة وب�صط نفوذه   •

على جميع �الأجر�ء وتمديده لباقي �الأعمال �لمدرة للربح؛

توطيد �لثقة بين �لفرقاء �الجتماعيين على �أ�صا�س �لم�صوؤولية و�حتر�م �اللتز�مات �لقانونية و�لتعاقدية، وهو ما يدفع   •

�إلى تطبيق �التفاقات �لمتعلقة بالم�صادقة على �التفاقية رقم 87 ب�صاأن �لحرية �لنقابية ومر�جعة �لمادة 288 من 

�لجيدة حول  �لدولية و�لممار�صات  �لمعايير  �لتو�فق على �صوء  �إلى  �أخرى  �لجنائي من جهة، ومن جهة  �لقانون 

�الإطار �لت�صريعي �لمالئم لممار�صة �لعمل �لنقابي بم�صوؤولية على مختلف �لم�صتويات �لتر�بية و�لقطاعية، وتنظيم 

�لعمل �لجماعي بما في ذلك حق �الإ�صر�ب.

�إعطاء مكانة متميزة للمفاو�صة �لجماعية من �أجل تطوير �لحقوق وتدبير �لنز�عات �لجماعية، عن طريق: ب. 

�عتماد �لمفاو�صة �لجماعية كو�صيلة مثلى للمو�زنة بين �لمطالب �لجماعية و�لطاقة �لتناف�صية للمقاوالت لي�صبح   •

�لقانون �لتعقادي مر�دفا لل�صلم �الجتماعي و�أطر�فه �صامنين لتطبيقه باإ�صر�فهم على �آليات ثنائية لت�صوية �لخالفات 

�لجماعية؛
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�إ�صهام �ال�صتقالل �لجماعي للفرقاء �الجتماعيين في �إغناء �ل�صيا�صات �لعمومية بوجهات نظرهم �لنابعة من حاجيات   •

�ل�صوق ومطالب �ل�صغيلة؛

�الإد�رية  �لم�صاطر  مع  تتالءم  لحلها  ومرنة  بديلة  طرق  وتوفير  �لجماعية  �لنز�عات  من  للوقاية  جديدة  �آليات  �إر�صاء   •

و�لق�صائية �لموجودة؛

تطوير �لمعرفة �لميد�نية بعالقات �ل�صغل �لجماعية عن طريق �إحد�ث �آليات للتتبع و�لتحليل و�الإنذ�ر تتمتع بالموؤهالت   •

�لعلمية و�ال�صتقالل �لوظيفي ودعم �لفرقاء �الجتماعيين.

التدابير العملية

بخ�سو�س تطوير ت�سريع ال�سغل وال�سمان الجتماعي يو�سي المجل�س:  .10

باالمتثال �ل�صامل للقانون باعتباره مدخال رئي�صيا للوقاية من نز�عات �ل�صغل؛ �أ. 

بمالئمة بع�س �أحكامه لو�قع �لعمل �لماأجور في بع�س �لمجاالت، وبالخ�صو�س: ب. 

في �لقطاع �لفالحي بالن�صبة لالأجر�ء �لعر�صيين و�لمو�صميين؛  •

في �لقطاع �لمنجمي لتفادي �الإفالت من تطبيق �لنظام �لمنجمي والإدماج �الأجر�ء �لعاملين في �لمناجم �ل�صغرى   •

و�لمتو�صطة و�لمقاوالت غير �لمنجمية؛

في مجال �لعمل �لموؤقت و�لعقود من �لباطن لمو�جهة �لتحايل على �لت�صريع من �أجل �صمان ��صتقر�ر �ليد �لعاملة   •

و�حتر�م معايير �لعمل.

بو�صع خطة عمل الإدماج �الإنتاج و�لخدمات غير �لمهيكلة وتقلي�س تاأثيرها على �لمناف�صة �ل�صريفة وتر�صيخ �لتكافوؤ  ت. 

بين �لمقاوالت في تعاملها مع �الأجر�ء؛

بالرفع من مقدر�ت �أجهزة �لتفتي�س و�لمر�قبة و�لق�صاء وذلك عبر: ث. 

توفير �الإمكانيات �لب�صرية و�لمادية لجهاز تفتي�س �ل�صغل وتطوير �لحكامة في تدبير مهامه؛  •

�لف�صل بين مهام �لتفتي�س و�لت�صالح في �لنز�عات �لجماعية لكي ال يحد �لدور �لت�صالحي من ممار�صة  �ل�صرطة   •

�لق�صائية في مجال ت�صريع �ل�صغل؛

و�لردع  �لتتبع  لت�صهيل  �الجتماعي  بال�صمان  �لمكلفة  و�الإد�رة  �ل�صغل  بتفتي�س  �لمكلفة  �الإد�رة  بين  �لتن�صيق   •

بالن�صبة للمخالفات �العتيادية ولتطوير �لم�صاءلة؛

تحديد �إجر�ء�ت عملية ل�صمان:  •

-   ردع كل ما يعرقل مهام �لتفتي�س وممار�صة �لحقوق �الأ�صا�صية في �لعمل؛ 

-   �صرعة �لبث في نز�عات �ل�صغل من لدن �لق�صاء.

توفير �الإمكانيات للنيابة �لعامة لتمكينها من معالجة محا�صر مفت�صيات �ل�صغل بفعالية و�إطالق �لمتابعات ب�صاأنها   •

با�صتعجال.
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11. بخ�سو�س التمثيل الجماعي والتفاقيات الجماعية يو�سي المجل�س: 

بتطوير �لت�صريع و�لممار�صة في مجال �لتمثيل �لنقابي من �أجل: �أ. 

�لرقي بالتمثيل �لقطاعي و�لتر�بي؛  •

تقوية �لحكامة �الإد�رية و�لمالية د�خل �لمنظمات �لمهنية؛  •

دعم �لتن�صيق ما بين �لنقابات ومع باقي �لمنظمات �لمهنية؛  •

تو�صيع قو�عد �لهياآت �لتمثيلية.  •

ومعالجة  �لثنائي  �لحو�ر  لماأ�ص�صة  و�لتر�بية  �لمركزية  �لعمومية  �الإد�ر�ت  م�صتوى  على  �لجماعي  �لتمثيل  بتنظيم  ب. 

�لخالفات؛

بحث الموؤ�ص�صات التي ت�صغل اأقل من ع�صرة اأجراء على االنخراط طوعيا في نظام مناديب االأجراء وحمل جميع  ت. 

�لمقاوالت على تفعيل وتطوير هذه �لتمثيلية لالرتقاء بالعالقات �لجماعية؛

�لمقاولة،  )�لموؤ�ص�صة،  �لم�صتويات  كافة  على  جماعية  �تفاقيات  الإبر�م  �لتو�صل  ق�صد  �لجماعية  �لمفاو�صة  بتطوير  ث. 

�لقطاع تر�بيا ووطنيا( باعتبارها �الآلية �لمثلى لتعزيز �لعالقات �لجماعية ومالءمتها مع متطلبات �لتنمية �الجتماعية 

و�القت�صادية؛

بربط �التفاقيات �لجماعية بال�صلم �الجتماعي وت�صمينها م�صاطير و�آليات للت�صالح و�لو�صاطة و�لتحكيم ؛ ج. 

باإيجاد �إطار موؤ�ص�صاتي مالئم لخ�صو�صيات �لقطاع �لعمومي من �أجل تاأطير �لتحاور �لم�صوؤول و�لبناء بين �لفرقاء و�صط مر�فقه؛ ح. 

بالرفع من موؤهالت جميع �الأطر�ف في مجال �لتفاو�س �لجماعي عن طريق توفير �لتكوين و�لمرجعيات و�التفاقيات  خ. 

�لنموذجية وتبادل �لخبر�ت و�لتعريف بالممار�صات �لجيدة.

12.  بخ�سو�س ممار�سة الإ�سراب يو�سي المجل�س:  

�لدولية  �لمعايير  �أ�صا�س  على  �الجتماعيين  �لفرقاء  بين  بتو�فق  �لتنظيمي  بالقانون  �لد�صتوري  �لحق  هذ�  بتوطيد  �أ. 

�لمعتمدة في هذ� �لمجال؛

بالعمل �لم�صترك من �أجل توفير مناخ �جتماعي يجعل من �الإ�صر�ب �آخر �إجر�ء يتم �للجوء �إليه بعد ��صتنفاذ كل  ب. 

محاوالت �لحو�ر و�لمفاو�صة �لجماعية بدون تماطل.

13.  بخ�سو�س الحوار الجتماعي على الم�ستوى الوطني يو�سي المجل�س: 

بتاأطير ممار�صته باعتباره �آلية �أ�صا�صية وفعالة لتعزيز �ال�صتقالل �لجماعي للفرقاء وتطوير �لمفاو�صة �لجماعية؛  �أ. 

بفتح �آفاق لم�صاهمته في تحديد توجهات �ل�صيا�صات �لقطاعية ودعم تنفيذها؛ ب. 

بدعمه بتد�بير قانونية وعملية لتحديد �أطر�فه وت�صيير �أ�صغاله وتوفير �لو�صائل �ل�صرورية له في مجال �لتح�صير و�لتتبع  ت. 

و�لتقييم؛

لتعزيز  �لمعتمدة  �لمرجعيات  بين  من  و�الجتماعي  �القت�صادي  للمجل�س  �الجتماعي  �لميثاق  مقت�صيات  باعتماد  ج. 

َدة. �لحو�ر �الجتماعي، خا�صة �لمحور �لر�بع �لمتعلق بالحو�ر �الجتماعي و�لحو�ر �لمدني و�ل�صر�كات �لُمَجَدّ
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الحاجة اإلى تدبير النتقال نحو منظومة متطورة لعالقات ال�سغل الجماعية

 14.  من �أجل �إدماج معالجة نز�عات �ل�صغل في تطوير منظومة وطنية لعالقات �ل�صغل �لجماعية تكفل �لحقوق �الجتماعية 

و�لنجاعة �القت�صادية يدعو �لمجل�س �القت�صادي و�الجتماعي جميع �الأطر�ف �لمعنية وعلى ر�أ�صها �ل�صلطات �لعمومية 

والمنظمات المهنية الأرباب العمل ولالأجراء لالنخراط في مبادرة وطنية ت�صتهدف:

عقد لقاء وطني للتداول في �صروط ومراحل بناء نظام وطني لرعاية العمل الماأجور يقوم على تعميم الحقوق االأ�صا�صية  اأ. 

و�لحو�ر  �لجماعية  �لمفاو�صة  من  ويجعل  �لجماعية  �التفاقيات  طريق  عن  �الجتماعية  �لحماية  وتطوير  �ل�صغل  في 

االجتماعي الثالثي االأطراف اآلية رئي�صية لتقوية وتعزيز القدرة التناف�صية للمقاوالت وتح�صين �صروط وظروف العمل 

وتطوير �لعمل �لالئق؛

وذلك  �جتماعي،  �صلم  باإر�صاء  بمقت�صاه  �الأطر�ف  تلتزم  كبير  �جتماعي  تعاقد  �إلى  �لمتو�صط  �لمدى  على  �لو�صول  ب. 

باالمتثال للقانون في مجال �ل�صغل و�لحماية �الجتماعية وبتطوير �لحقوق �لفردية و�لجماعية على �أ�صا�س �تفاقيات 

جماعية وو�صع �آليات مهنية لت�صوية �لنز�عات وبم�صاركة فرقاء �لحو�ر �الجتماعي �لم�صوؤولة في �ختيار�ت وتوجهات 

�ل�صيا�صات �لقطاعية؛

�إحد�ث هيئة م�صتقلة تعنى بعالقات �ل�صغل، تما�صيا مع منطوق �لد�صتور في هذ� �لباب، تعمل تحت �إ�صر�ف �لفرقاء  ت. 

�الجتماعيين، يعهد �إليها:

جمع و در��صة �لمعطيات �لمتعلقة بالقدرة �ل�صر�ئية و�لتناف�صية و�صوق �لعمل؛  •

تتبع نز�عات �ل�صغل �لجماعية وتقييمها وتقديم �آر�ء ومقترحات ب�صاأنها؛  •

تح�صير وت�صهيل �الأعمال في �إطار �لحو�ر �الجتماعي �لوطني؛  •

تقديم مقترحات لتطوير �لت�صريع و�لممار�صات في مجال عالقات �ل�صغل و�لنز�عات �لجماعية؛  •

دعم �أن�صطة �لهيئات �لمكلفة بالت�صالح و�لو�صاطة و�لتحكيم في مجال نز�عات �ل�صغل �لجماعية؛  •

م�صاعدة �لهياآت �لتي تتولى نف�س �لمهام على �لم�صتوى �لجهوي و�الإقليمي.  •
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