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الوقاية من نزاعات ال�شغل الجماعية وحلها بالترا�ضي

طبقا للمادة ال�ساد�سة من قانونه التنظيمي ،قرر المجل�س االقت�صادي واالجتماعي ،بتاريخ  22دجنبر
 ،2011في �إطار الإحالة الذاتية �أن يتطرق �إلى مو�ضوع نزاعات ال�شغل الجماعية.
وقد �أف�ضت �أعمال اللجنة الدائمة المكلفة بق�ضايا التكوين والت�شغيل وال�سيا�سات القطاعية �إلى �إنجاز
وتقديم تقرير تحت عنوان " :الوقاية من نزاعات ال�شغل الجماعية وحلها بالترا�ضي ".
�صادقت عليه بالإجماع الجمعية العامة خالل دورتها العادية التا�سعة ع�شرة المنعقدة بتاريخ � 27سبتمبر
.2012
وانبثق عنه هذا الر�أي.
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بيان الأ�سباب
	.1اعتبارا لما يعرفه عالم ال�شغل من نزاعات جماعية وما يترتب عنها من انعكا�سات على االقت�صاد الوطني والو�ضع
االجتماعي وا�ستقرار المقاولة وو�ضعية الأجراء؛
 .2وما تتحمله العالقة بين �أطراف الإنتاج من توترات بلغت ذروتها خالل �سنة  ،2011بك�سر اال�ستقرار الن�سبي الذي عرفته
وثيرتها خالل العقد المن�صرم �سواء في القطاع العام �أو القطاع الخا�ص؛
 .3و�أخذا بعين االعتبار واقع نزاعات ال�شغل وما يعك�سه من �إكراهات بالن�سبة للمقاوالت ومن نكبات للأجراء و�أ�سرهم ومن
خيبة �أمل للفرقاء االجتماعيين الذين يتطلعون �إلى تفاديها وت�سويتها واالرتقاء بعالقات ال�شغل؛
 .4ونظرا لما تفر�ضه التحديات التنموية من تح�سين للمحيط االقت�صادي واالجتماعي بغية �ضمان تناف�سية االقت�صاد والعمل
الالئق؛
 .5وا�ستثمارا لما يتوفر عليه المغرب من ر�صيد �إيجابي في مجال الحوار االجتماعي ،ث ُِّمن ب�إحداث المجل�س االقت�صادي
واالجتماعي وبطموح مختلف مكوناته �إلى الم�ساهمة الناجعة في تطوير العالقات المهنية كما توج بالمكت�سبات
الد�ستورية الأخيرة في مجال الم�شاركة والمفاو�ضة الجماعية؛
 .6تطرق المجل�س االقت�صادي واالجتماعي لهذا المو�ضوع في �إطار �إحالة ذاتية من بين الموا�ضيع ذات الأولوية.

مو�ضوع الر�أي
 .7يتوخى المجل�س ،من خالل الدرا�سة الموثقة وجل�سات الإن�صات بح�ضور ممثلي مختلف الأطراف المعنية وبالخ�صو�ص
ممثلي الوزارات والمنظمات المهنية للم�شغلين والأجراء ،تجميع المعطيات والمقترحات حول نزاعات ال�شغل الجماعية
وتعميق النقا�ش من �أجل �إدراك �أح�سن ال�سبل لمعالجتها وتقديم مقترحات ب�ش�أنها.

نتائج الر�صد
 .8ي�سجل المجل�س االقت�صادي واالجتماعي �أن:
�أ	.المعطيات المتوفرة والتي يتم في الغالب تحليلها باعتبارها �شاملة لجميع خالفات ال�شغل الجماعية ال تعنى في
الواقع �إال بتلك التي تتدخل م�صالح وزارة الت�شغيل ب�ش�أنها وبالتالي فهي ال ت�شمل التحركات التي تطال مرافق
الدولة بمختلف تفرعاتها وقطاع المناجم والبحار وباقي النزاعات التي ال يطلب فيها تدخل وزارة الت�شغيل؛
ب .تباين واقع الت�شغيل في المقاوالت التي تلج�أ بكثافة �إلى العمال ذوي المهارات المتوا�ضعة مع ال�شروط المن�صو�ص
عليها في مدونة ال�شغل يلخ�ص العوامل الرئي�سية لتفاقم معظم النزاعات؛
ت� .ضعف القدرة على تدبير عالقات ال�شغل الجماعية ي�ؤدي بالكثير من الخالفات الفردية �إلى �إ�ضرابات؛
ث� .أ�سباب النزاعات ترجع في الغالب �إلى عدم ا�ستيفاء الأجراء لحقوقهم ولي�س لمطالب اقت�صادية؛
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ج .توا�ضع الت�أطير الجماعي للأجراء ي�ؤ�شر عن عدم اعتراف بع�ض الم�شغلين بحق التنظيم وبال�صعوبات التي تواجهها
النقابات العمالية للتوا�صل مع قواعدها في �أماكن العمل؛
جمة
ح .نظام التمثيل الجماعي والمفاو�ضة الجماعية ونزاعات ال�شغل كما جاءت به مدونة ال�شغل يواجه �صعوبات ّ
لإر�ساء الحوار االجتماعي بين الم�شغلين والأجراء ولتر�سيخ ال�سلم االجتماعي؛
خ .ح�صيلة اتفاقيات ال�شغل الجماعية المبرمة تظل متوا�ضعة �إلى حد الآن؛
د .مو�ضوع عالقات ال�شغل الجماعية يطرح بقوة في المرافق العمومية بمختلف تفرعاتها في غياب �إطار م�ؤ�س�سي
للتمثيل الجماعي وللتحاور على م�ستوى الم�صالح المركزية والخارجية للإدارات والم�ؤ�س�سات العمومية؛
ذ	.الجهات التي تحظى باالنتداب عن طريق النقابات �أو اللجان الثنائية �أو الجمعيات المهنية تفرز �أنماطا متناف�سة
للتمثيل الجماعي الم�شروع وهو ما يدفع الم�س�ؤولين الإداريين والحكوميين للت�صرف معها بحكم الواقع وتعر�ضها
نتيجة ذلك �إلى النفوذ ال�سيا�سي ال�ضمني �أو المت�ستر؛
ر	.النظام القانوني المرجعي المعمول به بالمرافق العمومية ال يف�سح المجال للمفاو�ضة الجماعية والحال �أن االعتراف
بالحرية النقابية وبحق الإ�ضراب لفائدة الموظفين واعتماد نتائج االنتخاب في اللجان الثنائية كمعيار للتمثيلية
الجماعية على الم�ستوى الوطني كلها عوامل تبرر التفاو�ض الجماعي في المرافق العمومية؛
ز .جمود �آليات المفاو�ضة الجماعية وارتباك الهيئات المكلفة بت�سوية نزاعات ال�شغل الجماعية ،وت�سرب االعتبارات
ال�سيا�سية �أدى �إلى تعطيل ت�أ�سي�س نظام ع�صري للعالقات المهنية في خدمة ال�سلم االجتماعي.

التوجهات الرئي�سية
 .9يعتبر المجل�س االقت�صادي واالجتماعي �أن تح�سين معالجة نزاعات ال�شغل الجماعية يتطلب تطوير منظومة عالقة ال�شغل
الجماعية عبر توجهين متكاملين:
�أ .تر�سيخ دور الت�شريع االجتماعي بتوفير �شروط تفعيله وتو�سيع مجال تطبيقه ،عن طريق:
•	االحتفاظ للت�شريع االجتماعي بدوره في توفير الحماية االجتماعية الأ�سا�سية لأو�سع فئات ال�شغيلة وب�سط نفوذه
على جميع الأجراء وتمديده لباقي الأعمال المدرة للربح؛
• توطيد الثقة بين الفرقاء االجتماعيين على �أ�سا�س الم�س�ؤولية واحترام االلتزامات القانونية والتعاقدية ،وهو ما يدفع
�إلى تطبيق االتفاقات المتعلقة بالم�صادقة على االتفاقية رقم  87ب�ش�أن الحرية النقابية ومراجعة المادة  288من
القانون الجنائي من جهة ،ومن جهة �أخرى �إلى التوافق على �ضوء المعايير الدولية والممار�سات الجيدة حول
الإطار الت�شريعي المالئم لممار�سة العمل النقابي بم�س�ؤولية على مختلف الم�ستويات الترابية والقطاعية ،وتنظيم
العمل الجماعي بما في ذلك حق الإ�ضراب.
ب� .إعطاء مكانة متميزة للمفاو�ضة الجماعية من �أجل تطوير الحقوق وتدبير النزاعات الجماعية ،عن طريق:
•	اعتماد المفاو�ضة الجماعية كو�سيلة مثلى للموازنة بين المطالب الجماعية والطاقة التناف�سية للمقاوالت لي�صبح
القانون التعقادي مرادفا لل�سلم االجتماعي و�أطرافه �ضامنين لتطبيقه ب�إ�شرافهم على �آليات ثنائية لت�سوية الخالفات
الجماعية؛
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•
•
•

�إ�سهام اال�ستقالل الجماعي للفرقاء االجتماعيين في �إغناء ال�سيا�سات العمومية بوجهات نظرهم النابعة من حاجيات
ال�سوق ومطالب ال�شغيلة؛
�إر�ساء �آليات جديدة للوقاية من النزاعات الجماعية وتوفير طرق بديلة ومرنة لحلها تتالءم مع الم�ساطر الإدارية
والق�ضائية الموجودة؛
تطوير المعرفة الميدانية بعالقات ال�شغل الجماعية عن طريق �إحداث �آليات للتتبع والتحليل والإنذار تتمتع بالم�ؤهالت
العلمية واال�ستقالل الوظيفي ودعم الفرقاء االجتماعيين.

التدابير العملية
 .10بخ�صو�ص تطوير ت�شريع ال�شغل وال�ضمان االجتماعي يو�صي المجل�س:
�أ .باالمتثال ال�شامل للقانون باعتباره مدخال رئي�سيا للوقاية من نزاعات ال�شغل؛
ب .بمالئمة بع�ض �أحكامه لواقع العمل الم�أجور في بع�ض المجاالت ،وبالخ�صو�ص:
• في القطاع الفالحي بالن�سبة للأجراء العر�ضيين والمو�سميين؛
• في القطاع المنجمي لتفادي الإفالت من تطبيق النظام المنجمي ولإدماج الأجراء العاملين في المناجم ال�صغرى
والمتو�سطة والمقاوالت غير المنجمية؛
• في مجال العمل الم�ؤقت والعقود من الباطن لمواجهة التحايل على الت�شريع من �أجل �ضمان ا�ستقرار اليد العاملة
واحترام معايير العمل.
ت .بو�ضع خطة عمل لإدماج الإنتاج والخدمات غير المهيكلة وتقلي�ص ت�أثيرها على المناف�سة ال�شريفة وتر�سيخ التكاف�ؤ
بين المقاوالت في تعاملها مع الأجراء؛
ث .بالرفع من مقدرات �أجهزة التفتي�ش والمراقبة والق�ضاء وذلك عبر:
• توفير الإمكانيات الب�شرية والمادية لجهاز تفتي�ش ال�شغل وتطوير الحكامة في تدبير مهامه؛
•	الف�صل بين مهام التفتي�ش والت�صالح في النزاعات الجماعية لكي ال يحد الدور الت�صالحي من ممار�سة ال�شرطة
الق�ضائية في مجال ت�شريع ال�شغل؛
•	التن�سيق بين الإدارة المكلفة بتفتي�ش ال�شغل والإدارة المكلفة بال�ضمان االجتماعي لت�سهيل التتبع والردع
بالن�سبة للمخالفات االعتيادية ولتطوير الم�ساءلة؛
• تحديد �إجراءات عملية ل�ضمان:
 ردع كل ما يعرقل مهام التفتي�ش وممار�سة الحقوق الأ�سا�سية في العمل؛ �سرعة البث في نزاعات ال�شغل من لدن الق�ضاء.• توفير الإمكانيات للنيابة العامة لتمكينها من معالجة محا�ضر مفت�شيات ال�شغل بفعالية و�إطالق المتابعات ب�ش�أنها
با�ستعجال.
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 .11بخ�صو�ص التمثيل الجماعي واالتفاقيات الجماعية يو�صي المجل�س:
�أ .بتطوير الت�شريع والممار�سة في مجال التمثيل النقابي من �أجل:
•	الرقي بالتمثيل القطاعي والترابي؛
• تقوية الحكامة الإدارية والمالية داخل المنظمات المهنية؛
• دعم التن�سيق ما بين النقابات ومع باقي المنظمات المهنية؛
• تو�سيع قواعد الهي�آت التمثيلية.
ب .بتنظيم التمثيل الجماعي على م�ستوى الإدارات العمومية المركزية والترابية لم�أ�س�سة الحوار الثنائي ومعالجة
الخالفات؛
ت .بحث الم�ؤ�س�سات التي ت�شغل �أقل من ع�شرة �أجراء على االنخراط طوعيا في نظام مناديب الأجراء وحمل جميع
المقاوالت على تفعيل وتطوير هذه التمثيلية لالرتقاء بالعالقات الجماعية؛
ث .بتطوير المفاو�ضة الجماعية ق�صد التو�صل لإبرام اتفاقيات جماعية على كافة الم�ستويات (الم�ؤ�س�سة ،المقاولة،
القطاع ترابيا ووطنيا) باعتبارها الآلية المثلى لتعزيز العالقات الجماعية ومالءمتها مع متطلبات التنمية االجتماعية
واالقت�صادية؛
ج .بربط االتفاقيات الجماعية بال�سلم االجتماعي وت�ضمينها م�ساطير و�آليات للت�صالح والو�ساطة والتحكيم ؛
ح .ب�إيجاد �إطار م�ؤ�س�ساتي مالئم لخ�صو�صيات القطاع العمومي من �أجل ت�أطير التحاور الم�س�ؤول والبناء بين الفرقاء و�سط مرافقه؛
خ .بالرفع من م�ؤهالت جميع الأطراف في مجال التفاو�ض الجماعي عن طريق توفير التكوين والمرجعيات واالتفاقيات
النموذجية وتبادل الخبرات والتعريف بالممار�سات الجيدة.
 .12بخ�صو�ص ممار�سة الإ�ضراب يو�صي المجل�س:
�أ .بتوطيد هذا الحق الد�ستوري بالقانون التنظيمي بتوافق بين الفرقاء االجتماعيين على �أ�سا�س المعايير الدولية
المعتمدة في هذا المجال؛
ب .بالعمل الم�شترك من �أجل توفير مناخ اجتماعي يجعل من الإ�ضراب �آخر �إجراء يتم اللجوء �إليه بعد ا�ستنفاذ كل
محاوالت الحوار والمفاو�ضة الجماعية بدون تماطل.
 .13بخ�صو�ص الحوار االجتماعي على الم�ستوى الوطني يو�صي المجل�س:
�أ .بت�أطير ممار�سته باعتباره �آلية �أ�سا�سية وفعالة لتعزيز اال�ستقالل الجماعي للفرقاء وتطوير المفاو�ضة الجماعية؛
ب .بفتح �آفاق لم�ساهمته في تحديد توجهات ال�سيا�سات القطاعية ودعم تنفيذها؛
ت .بدعمه بتدابير قانونية وعملية لتحديد �أطرافه وت�سيير �أ�شغاله وتوفير الو�سائل ال�ضرورية له في مجال التح�ضير والتتبع
والتقييم؛
ج .باعتماد مقت�ضيات الميثاق االجتماعي للمجل�س االقت�صادي واالجتماعي من بين المرجعيات المعتمدة لتعزيز
الم َج َّد َدة.
الحوار االجتماعي ،خا�صة المحور الرابع المتعلق بالحوار االجتماعي والحوار المدني وال�شراكات ُ
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الحاجة �إلى تدبير االنتقال نحو منظومة متطورة لعالقات ال�شغل الجماعية
 .14من �أجل �إدماج معالجة نزاعات ال�شغل في تطوير منظومة وطنية لعالقات ال�شغل الجماعية تكفل الحقوق االجتماعية
والنجاعة االقت�صادية يدعو المجل�س االقت�صادي واالجتماعي جميع الأطراف المعنية وعلى ر�أ�سها ال�سلطات العمومية
والمنظمات المهنية لأرباب العمل وللأجراء لالنخراط في مبادرة وطنية ت�ستهدف:
�أ .عقد لقاء وطني للتداول في �شروط ومراحل بناء نظام وطني لرعاية العمل الم�أجور يقوم على تعميم الحقوق الأ�سا�سية
في ال�شغل وتطوير الحماية االجتماعية عن طريق االتفاقيات الجماعية ويجعل من المفاو�ضة الجماعية والحوار
االجتماعي الثالثي الأطراف �آلية رئي�سية لتقوية وتعزيز القدرة التناف�سية للمقاوالت وتح�سين �شروط وظروف العمل
وتطوير العمل الالئق؛
ب	.الو�صول على المدى المتو�سط �إلى تعاقد اجتماعي كبير تلتزم الأطراف بمقت�ضاه ب�إر�ساء �سلم اجتماعي ،وذلك
باالمتثال للقانون في مجال ال�شغل والحماية االجتماعية وبتطوير الحقوق الفردية والجماعية على �أ�سا�س اتفاقيات
جماعية وو�ضع �آليات مهنية لت�سوية النزاعات وبم�شاركة فرقاء الحوار االجتماعي الم�س�ؤولة في اختيارات وتوجهات
ال�سيا�سات القطاعية؛
ت� .إحداث هيئة م�ستقلة تعنى بعالقات ال�شغل ،تما�شيا مع منطوق الد�ستور في هذا الباب ،تعمل تحت �إ�شراف الفرقاء
االجتماعيين ،يعهد �إليها:
• جمع و درا�سة المعطيات المتعلقة بالقدرة ال�شرائية والتناف�سية و�سوق العمل؛
• تتبع نزاعات ال�شغل الجماعية وتقييمها وتقديم �آراء ومقترحات ب�ش�أنها؛
• تح�ضير وت�سهيل الأعمال في �إطار الحوار االجتماعي الوطني؛
• تقديم مقترحات لتطوير الت�شريع والممار�سات في مجال عالقات ال�شغل والنزاعات الجماعية؛
• دعم �أن�شطة الهيئات المكلفة بالت�صالح والو�ساطة والتحكيم في مجال نزاعات ال�شغل الجماعية؛
• م�ساعدة الهي�آت التي تتولى نف�س المهام على الم�ستوى الجهوي والإقليمي.
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الوقاية من نزاعات ال�شغل الجماعية وحلها بالترا�ضي

المجل�س االقت�صادي واالجتماعي

المجل�س االقت�صادي و االجتماعي
تقاطع زنقة الم�شم�ش وزنقة الدلبوت ،قطاع  ،10مجموعة
حي الريــــا�ض - 10 100 ،الربــــــاط
الهاتف  +212 (0) 538 01 03 00 :الفاك�س +212 (0) 538 01 03 50 :
البريد الإلكتروني contact@ces.ma :
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