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في إسم املحاسب املكلف بمداخيل

املطبعة الرسمية

بـــــــيـــــــــــان الــــنـــــشـــــــرات
فــــــي الخـــــــارج

الخارج  إلى  املوجهة  النشرات  يخص  فيما 
الجو  طريق  عن  أو  العادي  الطريق  عن 
إلــــــى  تضـــــاف  الســـريع،  الدولي  البريــــــد  أو 
يمنته  عليها  املنصوص  التعريفة  مبالغ 
فـــي  محــــددة  هـي  كمـــــا  اإلرســــال  مصـــاريــــف 

النظام البريدي الجاري به العمل.

فــــي الـمــغــــرب

ســــنـــــة ستة أشهر

النشرة العامة ...................................................
نشرة الترجمة الرسمية .......................................
نشرة االتفاقيات الدولية ....................................
نشرة اإلعالنات القانونية والقضائية واإلدارية ......
نشرة اإلعالنات املتعلقة بالتحفيظ العقاري .........
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تدرج في هذه النشرة القوانين والنصوص التنظيمية وكذلك املقررات والوثائق التي تفرض القوانين أو النصوص التنظيمية
الجاري بها العمل نشرها بالجريدة الرسمية

فهرست

نصشص)خ4صة

أرضية) ن) مللك) قطع) إخر ج) (- ت4زة.) إقليم) و عم4لة) كن4س)
 لعمش ي)للدولة)وضمه4)إلى) لك) لدولة) لخ4ص.

 )2021 أبريل   27(  1442 رمضان  من   14 في  صادر   2.21.196 رقم  مرسوم 

العقار  يخترق  سككي  خط  متروك  من  متأصلة  أرضية  قطعة  بإخراج 

05/132862 من امللك العمومي للدولة  موضوع الرسم العقاري عدد 

 ...... 3534وضمها إلى ملك الدولة الخاص بجماعة الدخيسة بعمالة مكناس.

 )2021 أبريل   30(  1442 رمضان  من   17 في  صادر   2.21.230 رقم  مرسوم 
بإخراج قطعتين أرضيتين متأصلتين من متروك مسلك عمومي يخترق 

الرسم العقاري عدد  F/10732 من امللك العمومي للدولة وضمهما إلى 

3534ملك الدولة الخاص بإقليم تازة............................................................... 

إقليم) لحشز.)-)نزع) لكية)عق4ر ت.

مرسوم رقم 2.21.214 صادر في 17 من رمضان 1442 )30 أبريل 2021( بإعالن 

H2 أن املنفعة العامة تق�ضي بإنجاز قناة توزيع مياه السقي بقطاع الري 

لهذا  الالزمة  العقارات  ملكية  وبنزع  املتوسط  الحوز  السقوي  للمدار 

 .......................... 3535الغرض بجماعة سيدي عبد اللـه غيات بإقليم الحوز.

عن) لنظ4م) أرضية) قطعة) فصل) (- آيت) لش2.) (- عم4لةإنزك4ن)
 لغ4بش2)وضمه4)إلى) لك) لدولة) لخ4ص.

مرسوم رقم 2.21.224 صادر في 17 من رمضان 1442 )30 أبريل 2021( بإعالن 
الغابوي  النظام  عن  أرضية  قطعة  بفصل  تق�ضي  العامة  املنفعة  أن 

اللوجيستيكية  إنجاز املنطقة  الدولة الخاص، قصد  إلى ملك  وبضمها 

 ........................... 3537آليت ملول )الشطر األول( بعمالة إنزكان - آيت ملول.

إقليم) لن4ضشر.)-)تعيين)حدود) مللك) لعمش ي) لبحر2.

مرسوم رقم 2.21.231 صادر في 17 من رمضان 1442 )30 أبريل 2021( بتعيين 

حدود امللك العمومي البحري لساحل البحر األبيض املتوسط »بحيرة 

 ......... 3538مارشيكا« التابع للنفوذ الترابي لجماعة الناضور بإقليم الناضور
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 ملع4دالت)بين) لشه4د ت.

العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لدى وزير  املنتدب  للوزير  قرار 

 982.21 رقم  العلمي  والبحث  العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث 

صادر في 23 من شعبان 1442 )6 أبريل 2021( بتحديد بعض املعادالت 

 ......................................................................................... 3541بين الشهادات.

العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لدى وزير  املنتدب  للوزير  قرار 

 983.21 رقم  العلمي  والبحث  العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث 

صادر في 23 من شعبان 1442 )6 أبريل 2021( بتحديد بعض املعادالت 

 ......................................................................................... 3541بين الشهادات.

العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لدى وزير  املنتدب  للوزير  قرار 

 984.21 رقم  العلمي  والبحث  العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث 

صادر في 23 من شعبان 1442 )6 أبريل 2021( بتحديد بعض املعادالت 

 ......................................................................................... 3542بين الشهادات.

العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لدى وزير  املنتدب  للوزير  قرار 

 985.21 رقم  العلمي  والبحث  العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث 

صادر في 23 من شعبان 1442 )6 أبريل 2021( بتحديد بعض املعادالت 

 ......................................................................................... 3542بين الشهادات.

العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لدى وزير  املنتدب  للوزير  قرار 

 986.21 رقم  العلمي  والبحث  العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث 

صادر في 23 من شعبان 1442 )6 أبريل 2021( بتحديد بعض املعادالت 

 ......................................................................................... 3543بين الشهادات.

العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لدى وزير  املنتدب  للوزير  قرار 

 987.21 رقم  العلمي  والبحث  العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث 

صادر في 23 من شعبان 1442 )6 أبريل 2021( بتحديد بعض املعادالت 

 ......................................................................................... 3543بين الشهادات.

العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لدى وزير  املنتدب  للوزير  قرار 

 988.21 رقم  العلمي  والبحث  العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث 

صادر في 23 من شعبان 1442 )6 أبريل 2021( بتحديد بعض املعادالت 

 ......................................................................................... 3544بين الشهادات.

العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لدى وزير  املنتدب  للوزير  قرار 

 989.21 رقم  العلمي  والبحث  العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث 

صادر في 23 من شعبان 1442 )6 أبريل 2021( بتحديد بعض املعادالت 

 ......................................................................................... 3544بين الشهادات.

العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لدى وزير  املنتدب  للوزير  قرار 

 990.21 رقم  العلمي  والبحث  العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث 

صادر في 23 من شعبان 1442 )6 أبريل 2021( بتحديد بعض املعادالت 

 ......................................................................................... 3545بين الشهادات.

العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لدى وزير  املنتدب  للوزير  قرار 

 991.21 رقم  العلمي  والبحث  العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث 

صادر في 23 من شعبان 1442 )6 أبريل 2021( بتحديد بعض املعادالت 

 ......................................................................................... 3545بين الشهادات.

العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لدى وزير  املنتدب  للوزير  قرار 

 992.21 رقم  العلمي  والبحث  العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث 

صادر في 23 من شعبان 1442 )6 أبريل 2021( بتحديد بعض املعادالت 

 ......................................................................................... 3546بين الشهادات.

إقليم4)تيزنيت)و لن4ضشر.)-) لتخلي)عن) لكية)قطع)أرضية.

في  صادر   616.21 رقم  واملاء  واللوجيستيك  والنقل  التجهيز  لوزير  مقرر 
القطع  ملكية  عن  بالتخلي   )2021 مارس  )فاتح   1442 رجب  من   17
األرضية الالزمة لبناء منشأة فنية على واد وكسان بالنقطة الكيلومترية 
الزغنغان  بين  الرابطة   610 رقم  الجهوية  الطريق  من   400+115
 .. 3546والقندو�ضي بجماعتي بني سيدال لوطا وبني بويفرور بإقليم الناضور.

في  صادر   707.21 رقم  واملاء  واللوجيستيك  والنقل  التجهيز  لوزير  مقرر 
القطع  ملكية  عن  بالتخلي   )2021 مارس   11(  1442 رجب  من   27
بين  والعيون  تيزنيت  بين  الرابط  السريع  الطريق  لبناء  الالزمة  األرضية 
تيزنيت  إقليم  وحدود  شرقا   1 رقم  الوطنية  بالطريق   601+938 ن.ك 
بوالية  تيزنيت  بإقليم  اللي  بوعبد  سيدي  بجماعة  جنوبا  إفني  وسيدي 
3547جهة سوس - ماسة.................................................................................. 

 إلذن)بمم4رسة) لهندسة) ملعم4رية.

 1442 رمضان   6 في  صادر   1055.21 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر 
وممارسة  معماري  مهندس  صفة  حمل  في  باإلذن   )2021 أبريل   19(
3560الهندسة املعمارية ................................................................................... 

 1442 رمضان   6 في  صادر   1056.21 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر 
وممارسة  معماري  مهندس  صفة  حمل  في  باإلذن   )2021 أبريل   19(
 .................................................................................. 3560الهندسة املعمارية.

 1442 رمضان  من   17 في  صادر   1133.21 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر 
وممارسة  معماري  مهندس  صفة  حمل  في  باإلذن   )2021 أبريل   28(
3560الهندسة املعمارية ................................................................................... 

 1442 رمضان  من   17 في  صادر   1134.21 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر 
وممارسة  معماري  مهندس  صفة  حمل  في  باإلذن   )2021 أبريل   28(
 .................................................................................. 3560الهندسة املعمارية.

 1442 رمضان  من   17 في  صادر   1135.21 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر 
وممارسة  معماري  مهندس  صفة  حمل  في  باإلذن   )2021 أبريل   28(
 .................................................................................. 3560الهندسة املعمارية.

 1442 رمضان  من   13 في  صادر   1137.21 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر 
وممارسة  معماري  مهندس  صفة  حمل  في  باإلذن   )2021 أبريل   26(
 .................................................................................. 3560الهندسة املعمارية.

 1442 رمضان  من   13 في  صادر   1138.21 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر 
وممارسة  معماري  مهندس  صفة  حمل  في  باإلذن   )2021 أبريل   26(
 .................................................................................. 3560الهندسة املعمارية.

 1442 رمضان  من   13 في  صادر   1139.21 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر 
وممارسة  معماري  مهندس  صفة  حمل  في  باإلذن   )2021 أبريل   26(
 .................................................................................. 3560الهندسة املعمارية.

 1442 رمضان  من   13 في  صادر   1140.21 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر 
وممارسة  معماري  مهندس  صفة  حمل  في  باإلذن   )2021 أبريل   26(
 .................................................................................. 3561الهندسة املعمارية.

 1442 رمضان  من   13 في  صادر   1141.21 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر 
وممارسة  معماري  مهندس  صفة  حمل  في  باإلذن   )2021 أبريل   26(
 .................................................................................. 3561الهندسة املعمارية.

 1442 رمضان  من   13 في  صادر   1142.21 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر 
وممارسة  معماري  مهندس  صفة  حمل  في  باإلذن   )2021 أبريل   26(
 .................................................................................. 3561الهندسة املعمارية.
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 1442 رمضان  من   13 في  صادر   1143.21 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر 

وممارسة  معماري  مهندس  صفة  حمل  في  باإلذن   )2021 أبريل   26(

 .................................................................................. 3561الهندسة املعمارية.

 1442 رمضان  من   13 في  صادر   1144.21 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر 

وممارسة  معماري  مهندس  صفة  حمل  في  باإلذن   )2021 أبريل   26(

 .................................................................................. 3561الهندسة املعمارية.

 1442 رمضان  من   13 في  صادر   1145.21 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر 

وممارسة  معماري  مهندس  صفة  حمل  في  باإلذن   )2021 أبريل   26(

 .................................................................................. 3561الهندسة املعمارية.

 1442 رمضان  من   13 في  صادر   1146.21 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر 

3561)26 أبريل 2021( .................................................................................... 

 1442 رمضان  من   13 في  صادر   1147.21 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر 

وممارسة  معماري  مهندس  صفة  حمل  في  باإلذن   )2021 أبريل   26(

 .................................................................................. 3561الهندسة املعمارية.

 خطط4ت)تنمية) لكتل) لعمر نية) لقروية.

 1442 773.21 صادر في فاتح شعبان  قرار لوالي جهة بني مالل - خنيفرة رقم 

)15 مارس 2021( باملوافقة على قرار عامل إقليم أزيالل بإقرار مخطط 

3562تنمية الكتلة العمرانية القروية لتسقي................................................... 

قرار لوالي جهة الشرق رقم 882.21 صادر في 2 شعبان 1442 )16 مارس 2021( 

الكتلة  تنمية  مخطط  بإقرار  فجيج  إقليم  عامل  قرار  على  باملوافقة 

 .............. 3562العمرانية القروية ملركز أنوال بجماعة بوشاون بإقليم فجيج.

من  12 في  صادر   799.21 رقم  الحسيمة   - تطوان   - طنجة  جهـة  لوالـي   قرار 

شعبان 1442 ) 26 مارس 2021( باملوافقة على قرار عامل إقليم وزان 

بإقرار مخطط تنمية الكتلة العمرانية القروية ملركز جماعة قلعة بوقرة 

 .............................................................. 3563بقيادة قلعة بوقرة بدائرة زومي.

تخطيط)حدود) لطرق) لع4 ة.

جمادى  فاتح  في  صادر   251.21 رقم  تايمة  أوالد  جماعة  مجلس  لرئيس  قـــرار 

األولى 1442 )16 ديسمبر 2020( يق�ضي بتخطيط حدود الطرق العامة 

عرضها  عمومية  طريق  بإحداث   OT132 رقم  الطريق  مسار  لتحرير 

30 م على طول 204 م، ابتداء من  OT135 إلى الطريق املؤدية إلى حي 

الهدى الشراردة، وبتعيين العقارات املراد نزع ملكيتها ملا تستوجبه هذه 

3564العملية..................................................................................................... 

جمادى  فاتح  في  صادر   252.21 رقم  تايمة  أوالد  جماعة  مجلس  لرئيس  قـــرار 

األولى 1442 )16 ديسمبر 2020( يق�ضي بتخطيط حدود الطرق العامة 

عرضها  عمومية  طريق  بإحداث   OT117 رقم  الطريق  مسار  لتحرير 

م   15 340 م وعرض  15 م على طول  198 م وعرض  20 م على طول 

انطالقا من تجزئة كمال الدين 2 في اتجاه تجزئة النهضة 1 مرورا بحي 

هذه  تستوجبه  ملا  ملكيتها  نزع  املراد  العقارات  وبتعيين  الجديد،  دوار 

3565العملية..................................................................................................... 

جمادى  فاتح  في  صادر   253.21 رقم  تايمة  أوالد  جماعة  مجلس  لرئيس  قـــرار 

األولى 1442 )16 ديسمبر 2020( يق�ضي بتخطيط حدود الطرق العامة 

لتحرير مسار الطريق رقم OT17 بإحداث طريق عمومية عرضها 12م 

الثاني  الحسن  شارع  إلى  التقدم  شارع  من  انطالقا  م   660 طول  وعلى 

بمحاذاة زاوية سيدي الطيب وتجزئة العيون، وبتعيين العقارات املراد 

 ................................................... 3567نزع ملكيتها ملا  تستوجبه هذه العملية.

جمادى  فاتح  في  صادر   254.21 رقم  تايمة  أوالد  جماعة  مجلس  لرئيس  قـــرار 

األولى 1442 )16 ديسمبر 2020( يق�ضي بتخطيط حدود الطرق العامة 

لتحرير مسار الطريق رقم OT135 بإحداث طريق عمومية عرضها 30م 

 OT132 على طول 618م، انطالقا من شارع محمد الخامس إلى طريق

في نفس االتجاه، وبتعيين العقارات املراد نزع ملكيتها ملا  تستوجبه هذه 

3569العملية..................................................................................................... 

جمادى  فاتح  في  صادر   255.21 رقم  تايمة  أوالد  جماعة  مجلس  لرئيس  قـــرار 

األولى 1442 )16 ديسمبر 2020( يق�ضي بتخطيط حدود الطرق العامة 

لتحرير مسار الطريق رقم OT127 بإحداث طريق عمومية عرضها 15م 

والفواكه وشارع  للخضر  اليومي  السوق  بين  الرابطة  331م  على طول 

العقارات  وبتعيين   ،OT126 و   OT110 بالطرق  الخامس مرورا  محمد 

3572املراد نزع ملكيتها ملا تستوجبه هذه العملية............................................ 

جمادى  فاتح  في  صادر   256.21 رقم  تايمة  أوالد  جماعة  مجلس  لرئيس  قـــرار 

األولى 1442 )16 ديسمبر 2020( يق�ضي بتخطيط حدود الطرق العامة 

عرضها  عمومية  طريق  بإحداث   OT110 رقم  الطريق  مسار  لتحرير 
األول  للشطر  الجنوبية  الجهة  طريق  لتكملة  280م  طول  على  20م 

هذه  تستوجبه  ملا  ملكيتها  نزع  املراد  العقارات  وبتعيين  الشراردة،  بحي 

3575العملية..................................................................................................... 

جمادى  فاتح  في  صادر   257.21 رقم  تايمة  أوالد  جماعة  مجلس  لرئيس  قـــرار 

األولى 1442 )16 ديسمبر 2020( يق�ضي بتخطيط حدود الطرق العامة 

عرضها  عمومية  طريق  بإحداث   OT86 رقم  الطريق  مسار  لتحرير 

 30م على طول 1561م، انطالقا من شارع محمد الخامس إلى الطريق
هذه  تستوجبه  ملا  ملكيتها  نزع  املراد  العقارات  وبتعيين   ،OT01 رقم 

3577العملية..................................................................................................... 

نظ4م) شظفي) إلد ر ت) لع4 ة

نصشص)خ4صة

وز رة) القتص4د)و مل4لية)وإصالح) إلد رة.

في  صادر   3268.20 رقم  اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد  لوزير  قرار 

إجراءات  بتحديد   )2020 ديسمبر   29(  1442 األولى  جمادى  من   14

الدرجة  في  للترقي  املهنية  الكفاءة  امتحانات  تنظيم  وكيفيات  وبرامج 

 ............. 3580بالنسبة لهيئة موظفي إدارة الجمارك والضرائب غير املباشرة.

إعالن4ت)وبالغ4ت

رأي املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي حول :

3582مشروع القانون رقم 24.19 املتعلق باملنظمات النقابية ...............................	 

االقتصادية 	  للتنمية  أساسية  دعامة   : العمل  في  والسالمة  الصحة 

3596واالجتماعية .................................................................................................

3612موضوع »نحو جيل جديد من الحوار االجتماعي باملغرب : أرضية للنقاش«.	 
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 رسشم)رقم)2.21.196)ص4در)في)2 ) ن)ر ض4ن))22  )7))أبريل) )2)) 
بإخر ج)قطعة)أرضية) تأصلة) ن) تروك)خط)سككي)يخترق)
)86)3 /25) ن) مللك) عدد)  لعق4ر) شضشع) لرسم) لعق4ر2)
بجم4عة) إلى) لك) لدولة) لخ4ص) وضمه4) للدولة)  لعمش ي)

 لدخيسة)بعم4لة) كن4س.

رئيس الحكومة،

 بناء على الظهير الشريف الصادر في 7 شعبان 1332 )فاتح يوليو 1914(
الفصل  سيما  وال  وتتميمه  تغييره  وقع  كما  العمومي،  امللك  شأن  في 

الخامس منه ؛

ربيع من   14 في  الصادر   1.63.225 رقم  الشريف  الظهير   وعلى 
الوطني  املكتب  بإحداث  املتعلق   )1963 أغسطس   5(  1383 األول 

للسكك الحديدية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبعد  واملاء  واللوجيستيك  والنقل  التجهيز  وزير  من  وباقتراح 
استشارة وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

رسم ما يلي :

املادة األولى

الخاص  الدولة  ملك  إلى  وتضم  للدولة  العمومي  امللك  من  تخرج 
قطعة أرضية متأصلة من متروك خط سككي يخترق العقار موضوع 
بعمالة  الدخيسة  بجماعة  كائنة   ،05/132862 عدد  العقاري  الرسم 
مكناس مساحتها ستة وخمسون مترا مربعا )56 م2( واملعلم عليها بلون 
هذا  بأصل  املرفق   1/1000 املقياس  ذي  التجزيئي  التصميم  في  أزرق 

املرسوم واملحددة حدودها باإلحداثيات املبينة في الجدول أسفله :

XYأرق4م) ألوت4د

B 496375.5433367244.7870

B(496390.5006367264.9873

B3496398.2698367273.8149

B2496411.3051367284.1077

B5496422.4741367288.8900

B6496444.4825367295.4362

B7496449.1210367298.3963

B8496449.5540367297.8504

B9496444.8623367294.8689

B 2496422.7328367288.2477

B  496411.6784367283.5160

B (496398.7482367273.3062

B 3496391.0357367264.5431

B 2496375.9841367244.2445

املادة الثانية

بالجريدة  ينشر  الذي  املرسوم،  هذا  في  جاء  ما  بتنفيذ  يعهد 
ووزير  واملاء  واللوجيستيك  والنقل  التجهيز  وزير  إلى  الرسمية، 

االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة، كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 14 من رمضان 1442 )27 أبريل 2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

 رسشم)رقم)2.21.230)ص4در)في)7 ) ن)ر ض4ن))22  )32)أبريل) )2)) 
بإخر ج)قطعتين)أرضيتين) تأصلتين) ن) تروك) سلك)عمش ي)
)F/ 273) ن) مللك) لعمش ي) ( عدد) يخترق) لرسم) لعق4ر2)

للدولة)وضمهم4)إلى) لك) لدولة) لخ4ص)بإقليم)ت4زة.

رئيس الحكومة،

 بناء على الظهير الشريف الصادر في 7 شعبان 1332 )فاتح يوليو 1914(
الفصل  سيما  وال  وتتميمه  تغييره  وقع  كما  العمومي،  امللك  شأن  في 

الخامس منه ؛

وبعد  واملاء  واللوجيستيك  والنقل  التجهيز  وزير  من  وباقتراح 
استشارة وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

رسم ما يلي :

املادة األولى

الخاص  الدولة  ملك  إلى  وتضم  للدولة  العمومي  امللك  من  تخرج 
يخترق  عمومي  مسلك  متروك  من  املتأصلتان  األرضيتان  القطعتان 
F/10732 البالغة مساحتهما على التوالي أربعة  الرسم العقاري عدد  
مربعا مترا  وثالثون  وثالثة  وثالثمائة  )34م2(   مربعا  مترا   وثالثون 

)333 م2( واملعلم عليهما بلون أصفر في التصميم التجزيئي ذي املقياس 
باإلحداثيات  واملحددة حدودهما  املرسوم  بأصل هذا  املرفق   1/200

املبينة في الجدولين أسفله :

 لقطعة) ألرضية)A) س4حته4))32)م)) 

XYأرق4م) ألوت4د

P1590546.05383691.08

P2590536.55383670.28

P3590533.92383671.38

نصشص)خ4صة
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 لقطعة) ألرضية)B) س4حته4))333)م)) 

XYأرق4م) ألوت4د

P4590512.43383635.47

P5590519.05383631.96

P6590508.83383609.59

P7590504.99383604.73

P8590495.42383606.56

P9590490.52383593.54

P10590486.58383594.66

P11590489.54383601.30

P12590502.99383618.33

املادة الثانية

بالجريدة  ينشر  الذي  املرسوم،  هذا  في  جاء  ما  بتنفيذ  يعهد 

ووزير  واملاء  واللوجيستيك  والنقل  التجهيز  وزير  إلى  الرسمية، 

االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة، كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 17 من رمضان 1442 )30 أبريل 2021(.

اإلمضاء :  سعد الدين العثماني

وقعه بالعطف :

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

)22  )32)أبريل) )2)()بإعالن)أن) ملنفعة) لع4 ة)تق�ضي)بإنج4ز)قن4ة)تشزيع 7 ) ن)ر ض4ن)   رسشم)رقم)2.21.214)ص4در)في)

بجم4عة) لهذ ) لغرض) وبنزع) لكية) لعق4ر ت) لالز ة) للمد ر) لسقش2) لحشز) ملتشسط) (H( بقط4ع) لر2)  ي4ه) لسقي)

سيد2)عبد)هللا)غي4ت)بإقليم) لحشز.

رئيس الحكومة،

7.81 املتعلق بنزع امللكية ألجل املنفعة العامة وباالحتالل املؤقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف  بناء على القانون رقم 

رقم 1.81.254 بتاريخ 11 من رجب 1402 )6 ماي 1982( ؛

وعلى املرسوم رقم 2.82.382 الصادر في 2 رجب 1403 )16 أبريل 1983( بتطبيق القانون رقم 7.81 املشار إليه أعاله ؛

وعلى املرسوم امللكي رقم 831.66 الصادر في 7 رجب 1386 )22 أكتوبر 1966( بإحداث املكتب الجهوي لالستثمار الفالحي 

للحوز وال سيما الفصل السادس منه ؛

وعلى نتائج البحث اإلداري املباشر من 14 أغسطس إلى 14 أكتوبر 2019 بجماعة سيدي عبد هللا غيات بإقليم الحوز ؛

وباقتراح من وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات وبعد استشارة وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

املتوسط بجماعة الحوز  السقوي  للمدار    H2 الري  بقطاع  السقي  توزيع مياه  بإنجاز قناة  العامة تق�ضي  املنفعة  أن   يعلن 

سيدي عبد هللا غيات بإقليم الحوز.

املادة الثانية

تنزع بناء على ما ذكر ملكية العقارات الالزمة لهذا الغرض واملبينة في الجدول بعده واملعلم عليها بلون أحمر في التصميم 

التجزيئي ذي املقياس 1/2500 امللحق بأصل هذا املرسوم :
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 ألغر س الحظ4ت
  ملس4حة

ب4لهكت4ر
أسم4ء)وعن4وين) ملالك)أو) ملفروض)أنهم) ملالك  ملر جع) لعق4رية

أرق4م)

 لبقع

بتاريخ  مقيد  مقال  بمقت�ضى  احتياطي  تقييد 

 05/09/2007 )سجل : 3 عدد : 227( لفائدة :

محمد كريم العلوي.
2 زيتون أصغر من 10 سنوات.

2 زيتون أكبر من 20 سنة.
0,0886

موالي  بنت  العلوي  لالزبيدة  األميرة  السمو  صاحبة   -

ادريس بن موالي يوسف.

سيدي  بن  الحفيظي  العلوي  السالم  عبد  موالي   -

محمد بن موالي عبد السالم.

جماعة سيدي عبد هللا غيات، دوار عين موش.

T.F485/65 1

بتاريخ  مقيد  مقال  بمقت�ضى  احتياطي  تقييد 

 13/09/2007 )سجل : 3 عدد : 284( لفائدة :

محمد كريم العلوي بن موالي أحمد.

6 م.م طلح. 0,2993
السالم،  عبد  موالي  بن  العلوي  امللك  عبد  موالي   -

جماعة سيدي عبد هللا غيات، دوار عين موش.

T.11983/M 2

6 م.م طلح. 0,1396 T.F59031/04 3

بتاريخ  مقيد  مقال  بمقت�ضى  احتياطي  تقييد 

 05/09/2007 )سجل : 3 عدد : 230( لفائدة :

محمد كريم العلوي.

0,0700

- لال زبيدة العلوي بنت الخليفة السلطاني.

- موالي عبد امللك العلوي بن موالي عبد السالم.

موالي ابن  الحفيظي  العلوي  العزيز  عبد  موالي   - 

عبد السالم.

- يمينة لعمارة بنت احمد.

- موالي عبد السالم العلوي الحفيظي،

جماعة سيدي عبد هللا غيات، دوار الدبرة.

T.F488/65 4

االرتفاقات العقارية املقيدة بتاريخ 23/05/1947 

)سجل : 26 عدد : 918( املتعلقة بخطارة.

0,0617 سمير التازي بن محمد،

جماعة سيدي عبد هللا غيات، دوار الدبرة.

T.F9150/M 5

1,3124
ملك الدولة الخاص،

جماعة سيدي عبد هللا غيات، دوار الدبرة.
T.F1725/M

6

7

8

9

املادة الثالثة. - يخول حق نزع امللكية إلى مدير املكتب الجهوي لالستثمار الفالحي للحوز.

البحري  والصيد  الفالحة  وزير  إلى  الرسمية،  بالجريدة  ينشر  الذي  املرسوم،  في هذا  ما جاء  بتنفيذ  يعهد   - الرابعة.  املادة 

والتنمية القروية واملياه والغابات ومدير املكتب الجهوي لالستثمار الفالحي للحوز، كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 17 من رمضان 1442 )30 أبريل 2021(.
اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

 وزير الفالحة والصيد البحري

والتنمية القروية واملياه والغابات،

اإلمضاء : عزيز أخنوش.
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 رسشم)رقم)2.21.224)ص4در)في)7 ) ن)ر ض4ن))22  )32)أبريل) )2)) 
عن) أرضية) قطعة) بفصل) تق�ضي) أن) ملنفعة) لع4 ة) بإعالن)
 لنظ4م) لغ4بش2)وبضمه4)إلى) لك) لدولة) لخ4ص،)قصد)إنج4ز)
بعم4لة) ) لشطر) ألو2() آليت) لش2)  ملنطقة) للشجستيكية)

إنزك4ن)-)آيت) لش2.

رئيس الحكومة،

1335 الحجة  ذي  من   20 في  الصادر  الشريف  الظهير  على   بناء 
كما  واستغاللها  الغابات  على  باملحافظة  املتعلق   )1917 أكتوبر   10(

وقع تغييره وتتميمه وال سيما الفصل الثاني منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.58.1371 الصادر في 29 من ذي القعدة 1378 
حالة  في  رأيها  بإبداء  املكلفة  اللجنة  تأليف  بتحديد   )1959 يونيو   6(

فصل أمالك عن النظام الغابوي  وفي كيفية تسيير شؤونها ؛

1438 شعبان  فاتح  في  الصادر   2.17.197 رقم  املرسوم   وعلى 
)28 أبريل 2017( يتعلق باختصاصــات وزير الفالحة والصيد البحري 

والتنمية القروية واملياه والغابات ؛

وعلى طلب السيد وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء بتاريخ 
22 ماي 2019 ؛

املنصوص  املختصة  اإلدارية  اللجنة  محضر  على  االطالع  وبعد 
اجتمعت  التي  أعاله  إليه  املشار   2.58.1371 رقم  املرسوم  في  عليها 

بتاريخ 13 ديسمبر 2018 بمقر عمالة إنزكان - آيت ملول ؛

 وعلى الرأي الذي أبدته اللجنة املذكورة ؛

وبعد االطالع على محضر اللجنة اإلدارية للخبرة املنعقدة بتاريخ 
15 يناير 2019 بمقر عمالة إنزكان - آيت ملول ؛

القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  وزير  من  وباقتراح 
واللوجيستيك  والنقل  التجهيز  وزير  وبعد استشارة  والغابات  واملياه 

واملاء ووزير الداخلية ووزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة ؛

وبعد استشارة عامل عمالة إنزكان - آيت ملول،

رسم ما يلي :

املادة األولى

الغابوي  النظام  عن  بالفصل  تق�ضي  العامة  املنفعة  أن  يعلن 
التابعة لغابة »تاقات«،  45 هكتارا،  البالغ مساحتها  للقطعة األرضية 
القليعة،  بجماعة  والواقعة   ،60/22707 عدد  العقاري  الرسم  ذات 
قصد  الخاص  الدولة  ملك  إلى  وبضمها  ملول،  آيت   - إنزكان  بعمالة 

إنجاز املنطقة اللوجستيكية آليت ملول )الشطر األول(.

ذلك، على  عالوة  املذكورة،  األرضية  القطعة  حدود  رسمت   وقد 
في التصميم امللحق بأصل هذا املرسوم.

املادة الثانية

تضم القطعة األرضية موضوع الفصل املشار إليها في املادة األولى 

أعاله إلى ملك الدولة الخاص.

املادة الثالثة

التجارية للقطعة األرضية موضوع الفصل في ثمن  القيمة  تحدد 

إجمالي قدره 33.750.000,00 درهما.

املادة الرابعة

تدفع وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء )الوكالة املغربية 

لتنمية األنشطة اللوجستيكية( القيمة املذكورة في املادة الثالثة أعاله 

والغابات(  املياه  )سطر  الدولة  أمالك  توظيف  إعادة  صندوق  إلى 

الفصل  ملقتضيات  تطبيقا  للتشجير  أراض  القتناء  يخصص  الذي 

 1335 الحجة  20 من ذي  في  الصادر  الشريف  الظهير  الثاني )ب( من 

)10 أكتوبر 1917( كما وقع تغييره وتتميمه، املشار إليه أعاله، وذلك 

خالل السنة املوالية لتاريخ صدور هذا املرسوم بالجريدة الرسمية.

املادة الخامسة

السكان ذوي حقوق  تعويض  املستفيدة مصاريف  الجهة  تتحمل 

االنتفاع بالقطعة الغابوية املذكورة في املادة األولى املعترف بها بمقت�ضى 

الظهير الشريف الصادر في 8 شعبان 1343 )4 مارس 1925( املتعلق 

باملحافظة على غابات األركان. 

املادة السادسة

بالجريدة  ينشر  الذي  املرسوم،  هذا  في  جاء  ما  بتنفيذ  يعهد 

الرسمية، إلى وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه 

والغابات ووزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء ووزير الداخلية 

ووزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة، كل واحد منهم فيما يخصه.  

 وحرر بالرباط في 17 من رمضان 1442 )30 أبريل 2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

 وزير الفالحة والصيد البحري

والتنمية القروية واملياه والغابات،

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.

وزير   الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون.
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 رسشم)رقم)2.21.231)ص4در)في)7 ) ن)ر ض4ن))22  )32)أبريل) )2)()بتعيين)حدود) مللك) لعمش ي) لبحر2)لس4حل) لبحر)

 ألبيض) ملتشسط)»بحيرة) 4رويك4«) لت4بع)للنفشذ) لتر بي)لجم4عة) لن4ضشر)بإقليم) لن4ضشر

رئيس الحكومة،

 بناء على الظهير الشريف الصادر في 7 شعبان 1332 )فاتح يوليو 1914( املتعلق بامللك العمومي، كما وقع تغييره وتتميمه،

وال سيما الفصلين األول والسابع منه ؛

وبعد االطالع على ملف البحث العمومي املباشر من 15 أبريل إلى 14 ماي 2019 بمكاتب جماعة الناضور بإقليم الناضور ؛

وباقتراح من وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

رسم ما يلي :

املادة األولى

تعين حدود امللك العمومي البحري لساحل البحر األبيض املتوسط »بحيرة مارشيكا« التابع للنفوذ الترابي لجماعة الناضور 

بإقليم الناضور من الوتد رقم )B1( إلى الوتد رقم )B210( حسب الخط املعلم عليه باللون البنفسجي في التصاميم التجزيئية 

ذات املقياس 1/2000 امللحقة بأصل هذا املرسوم ووفق جدول إحداثيات الحدود اآلتي :

B.23



3539الجريدة الرسمية عدد 6989 - 12 شوال 1442 )24 ماي 2021( 



عدد 6989 - 12 شوال 1442 )24 ماي 2021(الجريدة الرسمية   3522

املادة الثانية. - يودع نظير من التصاميم املشار إليها في املادة األولى أعاله بجماعة الناضور وباملحافظة على األمالك العقارية 

وبمصلحة املسح العقاري بإقليم الناضور.

املادة الثالثة. - يعهد بتنفيذ ما جاء في هذا املرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك 

واملاء.

وحرر بالرباط في 17 من رمضان 1442 )30 أبريل 2021(.

اإلمضاء :  سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.
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قر ر)للشزير) ملنتدب)لدى)وزير) لتربية) لشطنية)و لتكشين) ملنهي)و لتعليم)

 لع4لي)و لبحث) لعلمي) ملكلف)ب4لتعليم) لع4لي)و لبحث) لعلمي)

أبريل) )2))  (6(  22( 3)) ن)وعب4ن) في)  رقم)982.21)ص4در)

بتحديد)بعض) ملع4دالت)بين) لشه4د ت.

والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  الوزير 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

بناء على املرسوم رقم 2.01.333 الصادر في 28 من ربيع األول 1422 

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  قرار  وعلى 

 1441 اآلخر  ربيع   2 في  الصادر   3337.19 رقم  العلمي  والبحث 

)29 نوفمبر 2019( بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب 

والبحث  العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى 

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛

اإلنسانية  والعلوم  لآلداب  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

املنعقدة بتاريخ 24 مارس 2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

تقبل ملعادلة الدكتوراه، الشهادة التالية في اللسانيات :

- Grad eines doktors der philosophie, préparé et délivré au 
siège de neuphilologische Fakultat, der Rupecht-Karls-
Universitat Heidelberg - Allemagne - le 12 novembre 
2018, assorti du grad einer magistra artium )M.A(, 
préparé et délivré au siège de la même université - le 
11 février 2011,

وبشهادة الباكلوريا للتعليم الثانوي.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 23 من شعبان 1442 )6 أبريل 2021(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

قر ر)للشزير) ملنتدب)لدى)وزير) لتربية) لشطنية)و لتكشين) ملنهي)و لتعليم)

 لع4لي)و لبحث) لعلمي) ملكلف)ب4لتعليم) لع4لي)و لبحث) لعلمي)
أبريل) )2))  (6(  22( 3)) ن)وعب4ن) في)  رقم)983.21)ص4در)

بتحديد)بعض) ملع4دالت)بين) لشه4د ت.

والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  الوزير 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

بناء على املرسوم رقم 2.01.333 الصادر في 28 من ربيع األول 1422 

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  قرار  وعلى 

 1441 اآلخر  ربيع   2 في  الصادر   3337.19 رقم  العلمي  والبحث 

)29 نوفمبر 2019( بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب 

والبحث  العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى 

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛

اإلنسانية  والعلوم  لآلداب  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

املنعقدة بتاريخ 24 مارس 2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

 Arts du spectacle et في  التالية  الشهادة  املاستر،  ملعادلة  تقبل 
: audiovisuel

- Diplôme de master d’arts, lettres, langues, mention : arts 
du spectacle et audiovisuel, spécialité : arts de l’écran, 
préparé et délivré au siège de l’Université de Strasbourg - 
France - le 21 janvier 2019,

مشفوعة بشهادة اإلجازة في الدراسات األساسية، مسلك : تطوير 
ملهن  العالي  املعهد  من  املسلمة  والسينما  البصري  السمعي  وتدبير 

السمعي البصري والسينما بالرباط.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 23 من شعبان 1442 )6 أبريل 2021(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.
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قر ر)للشزير) ملنتدب)لدى)وزير) لتربية) لشطنية)و لتكشين) ملنهي)و لتعليم)

 لع4لي)و لبحث) لعلمي) ملكلف)ب4لتعليم) لع4لي)و لبحث) لعلمي)
أبريل) )2))  (6(  22( 3)) ن)وعب4ن) في)  رقم)984.21)ص4در)

بتحديد)بعض) ملع4دالت)بين) لشه4د ت.

والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  الوزير 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

بناء على املرسوم رقم 2.01.333 الصادر في 28 من ربيع األول 1422 

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  قرار  وعلى 

 1441 اآلخر  ربيع   2 في  الصادر   3337.19 رقم  العلمي  والبحث 

)29 نوفمبر 2019( بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب 

والبحث  العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى 

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛

اإلنسانية  والعلوم  لآلداب  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

املنعقدة بتاريخ 28 يناير 2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

تقبل ملعادلة املاستر، الشهادة التالية في تاريخ العلوم :

- Titulo oficial de master universitario en historia de la 
ciencia : ciencia, historia y sociedad en la especialidad en 
investigacion e historia de la ciencia, préparé et délivré 
au siège de la Universitat autonoma de Barcelona, 
Universitat de Barcelona - Espagne - le 19 octobre 2016,

الدراسات  األساسية،  الدراسات  في  اإلجازة  بشهادة  مشفوعة 
الفرنسية، مسار : لسانيات املسلمة من كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية 

بمكناس.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 23 من شعبان 1442 )6 أبريل 2021(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

قر ر)للشزير) ملنتدب)لدى)وزير) لتربية) لشطنية)و لتكشين) ملنهي)و لتعليم)

 لع4لي)و لبحث) لعلمي) ملكلف)ب4لتعليم) لع4لي)و لبحث) لعلمي)

أبريل) )2))  (6(  22( 3)) ن)وعب4ن) في)  رقم)985.21)ص4در)

بتحديد)بعض) ملع4دالت)بين) لشه4د ت.

والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  الوزير 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

بناء على املرسوم رقم 2.01.333 الصادر في 28 من ربيع األول 1422 

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  قرار  وعلى 

 1441 اآلخر  ربيع   2 في  الصادر   3337.19 رقم  العلمي  والبحث 

)29 نوفمبر 2019( بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب 

والبحث  العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى 

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛

اإلنسانية  والعلوم  لآلداب  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

املنعقدة بتاريخ 24 مارس 2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

تقبل ملعادلة املاستر، الشهادة التالية في علوم التربية :

- Titulo de master universitario en calidady mejora de la 

educacion, préparé et délivré au siège de la Universidad 

autonoma de Madrid - Espagne - le 1er juillet 2019,

النفس  : علم  في الدراسات األساسية، مسلك  مشفوعة باإلجازة 

املسلمة من كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية - ظهر املهراز - فاس.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 23 من شعبان 1442 )6 أبريل 2021(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.
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قر ر)للشزير) ملنتدب)لدى)وزير) لتربية) لشطنية)و لتكشين) ملنهي)و لتعليم)

 لع4لي)و لبحث) لعلمي) ملكلف)ب4لتعليم) لع4لي)و لبحث) لعلمي)

أبريل) )2))  (6(  22( 3)) ن)وعب4ن) في)  رقم)986.21)ص4در)

بتحديد)بعض) ملع4دالت)بين) لشه4د ت.

والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  الوزير 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

بناء على املرسوم رقم 2.01.333 الصادر في 28 من ربيع األول 1422 

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  قرار  وعلى 

 1441 اآلخر  ربيع   2 في  الصادر   3337.19 رقم  العلمي  والبحث 

)29 نوفمبر 2019( بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب 

والبحث  العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى 

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛

اإلنسانية  والعلوم  لآلداب  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

املنعقدة بتاريخ 24 مارس 2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

تقبل ملعادلة الدكتوراه، الشهادة التالية في علوم اإلعالم والتواصل :

- Diplôme de doctorat en sciences de l’information et de la 

communication, préparé et délivré au siège de la Comue 

Normandie Université - France - le 12 octobre 2020,

املؤسساتي،  التواصل  مسلك  املتخصص،  باملاستر  مشفوعة 

والعلوم  اآلداب  كلية  من  املسلم  املؤسساتي  التواصل   : اختيار 

اإلنسانية بأكادير.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 23 من شعبان 1442 )6 أبريل 2021(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

قر ر)للشزير) ملنتدب)لدى)وزير) لتربية) لشطنية)و لتكشين) ملنهي)و لتعليم)

 لع4لي)و لبحث) لعلمي) ملكلف)ب4لتعليم) لع4لي)و لبحث) لعلمي)

أبريل) )2))  (6(  22( 3)) ن)وعب4ن) في)  رقم)987.21)ص4در)

بتحديد)بعض) ملع4دالت)بين) لشه4د ت.

والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  الوزير 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

بناء على املرسوم رقم 2.01.333 الصادر في 28 من ربيع األول 1422 

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  قرار  وعلى 

 1441 اآلخر  ربيع   2 في  الصادر   3337.19 رقم  العلمي  والبحث 

)29 نوفمبر 2019( بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب 

والبحث  العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى 

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛

اإلنسانية  والعلوم  لآلداب  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

املنعقدة بتاريخ 24 مارس 2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

تقبل ملعادلة املاستر، الشهادة التالية في الدراسات األوربية :

- Master of arts en études européennes interdisciplinaires, 
préparé et délivré au siège du college of Europe Bruges - 
Belgique - le 1er juillet 2019,

مشفوعة باإلجازة في الدراسات األساسية، من مسلك : الدراسات 

اإلنجليزية )تخصص أدب( املسلمة من كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية 

سايس - فاس.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 23 من شعبان 1442 )6 أبريل 2021(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.
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قر ر)للشزير) ملنتدب)لدى)وزير) لتربية) لشطنية)و لتكشين) ملنهي)و لتعليم)

 لع4لي)و لبحث) لعلمي) ملكلف)ب4لتعليم) لع4لي)و لبحث) لعلمي)

أبريل) )2))  (6(  22( 3)) ن)وعب4ن) في)  رقم)988.21)ص4در)

بتحديد)بعض) ملع4دالت)بين) لشه4د ت.

والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  الوزير 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

بناء على املرسوم رقم 2.01.333 الصادر في 28 من ربيع األول 1422 

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  قرار  وعلى 

 1441 اآلخر  ربيع   2 في  الصادر   3337.19 رقم  العلمي  والبحث 

)29 نوفمبر 2019(  بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب 

والبحث  العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى 

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛

اإلنسانية  والعلوم  لآلداب  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

املنعقدة بتاريخ 24 مارس 2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

تقبل ملعادلة املاستر، الشهادة التالية في الدراسات األوربية :

- Degree of master of arts in Central european studies, 
préparé et délivré au siège de l’University of Miskolc - 
Hongrie - le 24 mai 2018,

مشفوعة باإلجازة في الدراسات األساسية، من مسلك : الدراسات 

اإلنجليزية )تخصص أدب( املسلمة من كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية 

سايس - فاس.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 23 من شعبان 1442 )6 أبريل 2021(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

قر ر)للشزير) ملنتدب)لدى)وزير) لتربية) لشطنية)و لتكشين) ملنهي)و لتعليم)

 لع4لي)و لبحث) لعلمي) ملكلف)ب4لتعليم) لع4لي)و لبحث) لعلمي)

أبريل) )2))  (6(  22( 3)) ن)وعب4ن) في)  رقم)989.21)ص4در)

بتحديد)بعض) ملع4دالت)بين) لشه4د ت.

والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  الوزير 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

بناء على املرسوم رقم 2.01.333 الصادر في 28 من ربيع األول 1422 

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  قرار  وعلى 

 1441 اآلخر  ربيع   2 في  الصادر   3337.19 رقم  العلمي  والبحث 

)29 نوفمبر 2019( بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب 

والبحث  العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى 

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛

اإلنسانية  والعلوم  لآلداب  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

املنعقدة بتاريخ 24 مارس 2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

تقبل ملعادلة املاستر، الشهادة التالية في الترجمة :

- Akademischen grad master of arts, arabish, deutch ALS 
fremdsprache, franzosisch, préparé et délivré au siège de 
Johannes Gutenberg - Universitat Mainz - Allemagne - le 
11 avril 2018, assorti du buchelorprufung im studiengang - 
sprache, kultur, translation, préparé et délivré au siège de 
la même université - le 12 octobre 2012,

وبشهادة الباكلوريا للتعليم الثانوي.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 23 من شعبان 1442 )6 أبريل 2021(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.
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قر ر)للشزير) ملنتدب)لدى)وزير) لتربية) لشطنية)و لتكشين) ملنهي)و لتعليم)

 لع4لي)و لبحث) لعلمي) ملكلف)ب4لتعليم) لع4لي)و لبحث) لعلمي)

أبريل) )2))  (6(  22( 3)) ن)وعب4ن) في)  رقم)990.21)ص4در)

بتحديد)بعض) ملع4دالت)بين) لشه4د ت.

والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  الوزير 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

بناء على املرسوم رقم 2.01.333 الصادر في 28 من ربيع األول 1422 

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  قرار  وعلى 

 1441 اآلخر  ربيع   2 في  الصادر   3337.19 رقم  العلمي  والبحث 

)29 نوفمبر 2019( بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب 

والبحث  العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى 

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛

اإلنسانية  والعلوم  لآلداب  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

املنعقدة بتاريخ 24 مارس 2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

التالية في  تقبل ملعادلة اإلجازة في الدراسات األساسية، الشهادة 

اللغة الصينية :

- Degree of literature bachelor of chinese language, 

préparé et délivré au siège Jilin University - Changchun - 

République populaire de Chine - le 26 juin 2013,

مشفوعة بشهادة الباكلوريا للتعليم الثانوي.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 23 من شعبان 1442 )6 أبريل 2021(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

قر ر)للشزير) ملنتدب)لدى)وزير) لتربية) لشطنية)و لتكشين) ملنهي)و لتعليم)

 لع4لي)و لبحث) لعلمي) ملكلف)ب4لتعليم) لع4لي)و لبحث) لعلمي)

أبريل) )2))  (6(  22( 3)) ن)وعب4ن) في)  رقم)991.21)ص4در)

بتحديد)بعض) ملع4دالت)بين) لشه4د ت.

والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  الوزير 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

بناء على املرسوم رقم 2.01.333 الصادر في 28 من ربيع األول 1422 

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  قرار  وعلى 

 1441 اآلخر  ربيع   2 في  الصادر   3337.19 رقم  العلمي  والبحث 

)29 نوفمبر 2019( بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب 

والبحث  العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى 

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛

اإلنسانية  والعلوم  لآلداب  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

املنعقدة بتاريخ 24 مارس 2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

والدراسات  اإلعالم  في  التالية  الشهادة  املاستر،  ملعادلة  تقبل 

الثقافية :

والدراسات  اإلعالم   - واإلنسانية  االجتماعية  العلوم  ماجستير   -

الثقافية، املسلمة من معهد الدوحة للدراسات العليا،  الدوحة - 

قطر بتاريخ 14 مايو 2020، مشفوعة بشهادة اإلجازة في الدراسات 

دراسات   : تخصص  اإلنجليزية،  الدراسات   : مسلك  األساسية، 

ثقافية، املسلمة من كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالرباط.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 23 من شعبان 1442 )6 أبريل 2021(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.
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قر ر)للشزير) ملنتدب)لدى)وزير) لتربية) لشطنية)و لتكشين) ملنهي)و لتعليم)

 لع4لي)و لبحث) لعلمي) ملكلف)ب4لتعليم) لع4لي)و لبحث) لعلمي)

أبريل) )2))  (6(  22( 3)) ن)وعب4ن) في)  رقم)992.21)ص4در)

بتحديد)بعض) ملع4دالت)بين) لشه4د ت.

والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  الوزير 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

بناء على املرسوم رقم 2.01.333 الصادر في 28 من ربيع األول 1422 

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  قرار  وعلى 

 1441 اآلخر  ربيع   2 في  الصادر   3337.19 رقم  العلمي  والبحث 

)29 نوفمبر 2019( بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب 

والبحث  العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى 

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛

اإلنسانية  والعلوم  لآلداب  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

املنعقدة بتاريخ 24 مارس 2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

تقبل ملعادلة املاستر، الشهادة التالية في الفلسفة :

- ماجستير العلوم االجتماعية واإلنسانية - الفلسفة، املسلمة من 

مايو   14 بتاريخ  - قطر  الدوحة   - العليا  للدراسات  الدوحة  معهد 

 2020، مشفوعة بشهادة اإلجازة في الدراسات األساسية، مسلك :

الفلسفة املسلمة من كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بتطوان.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 23 من شعبان 1442 )6 أبريل 2021(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

 قرر)لشزير) لتجهيز)و لنقل)و) للشجيستيك)و مل4ء)رقم)616.21)ص4در)
في)7 ) ن)رجب))22 ))ف4تح) 4رس) )2)()ب4لتخلي)عن) لكية)
وكس4ن) و د) على) فنية) لبن4ء) نشأة)  لقطع) ألرضية) لالز ة)
ب4لنقطة) لكيلش ترية)5  +222) ن) لطريق) لجهشية)رقم)2 6 
 لر بطة)بين) لزغنغ4ن)و لقندو�ضي)بجم4عتي)بني)سيد 2)لشط4)

وبني)بشيفرور)بإقليم) لن4ضشر.

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

املنفعة  ألجل  امللكية  بنزع  املتعلق   7.81 رقم  القانون  على  بناء 
الشريف الظهير  بتنفيذه  الصادر  املؤقت  وباالحتالل   العامة 

رقم 1.81.254 بتاريخ 11 من رجب 1402 )6 ماي 1982( ؛

 1403 رجب   2 في  الصادر   2.82.382 رقم  املرسوم  وعلى 
)16 أبريل 1983( بتطبيق القانون رقم 7.81 املشار إليه أعاله ؛

وعلى املرسوم رقم 2.20.906 الصادر في 22 من جمادى األولى 1442 
)6 يناير 2021( بتجديد املنفعة العامة القاضية ببناء منشأة فنية على 
الجهوية  الطريق  من   400+115 الكيلومترية  بالنقطة  وكسان  واد 

رقم 610 الرابطة بين الزغنغان والقندو�ضي بإقليم الناضور ؛

وعلى املرسوم بقانون رقم 2.20.292 الصادر في 28 من رجب 1441 
)23 مارس 2020( املتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية 

وإجراءات اإلعالن عنها، كما تم تغييره بالقانون رقم 42.20 ؛

وعلى نتائج البحث اإلداري املباشر من 28 يوليو إلى 28 سبتمبر 2020، 
بمكاتب جماعتي بني سيدال لوطا وبني بويفرور بإقليم الناضور ؛

وبعد استشارة وزير الداخلية،

قرر ما يلي :

املادة األولى 

على  فنية  منشأة  لبناء  الالزمة  األرضية  القطع  ملكية  عن  يتخلى 
الجهوية الطريق  من   400+115 الكيلومترية  بالنقطة  وكسان   واد 

سيدال  بني  بجماعتي  والقندو�ضي  الزغنغان  بين  الرابطة   610 رقم 
طيه  املرفق  الجدول  في  املبينة  الناضور،  بإقليم  بويفرور  وبني  لوطا 
1/500 امللحق بأصل  واملعلم عليها في التصميم التجزيئي ذي املقياس 

هذا املقرر :

أرق4م) لقطع)

 ألرضية

 ر جعه4)

 لعق4رية

أسم4ء) ملالك)أو) ملفروض)أنهم) ملالك)

وعن4وينهم

 ملس4حة
 الحظ4ت

آرس

1
غير 

محفظة

ورثة فاخر عمر الهادي بوزيان

جماعة بني سيدال لوطا، إقليم الناضور.
أرض عارية،571

2
غير 

محفظة

ورثة الحمداني عمر

جماعة بني سيدال لوطا، إقليم الناضور.
أرض فالحية،7511

3
غير 

محفظة

غير معروف

جماعة بني بويفرور، إقليم الناضور.
أرض عارية،9324

املادة الثانية

ينشر هذا املقرر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 17 من رجب 1442 )فاتح مارس 2021(.

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.
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عن) ب4لتخلي) )  ) 4رس) )2)()   22( رجب) 7)) ن) في) 707.21)ص4در) رقم) و مل4ء) و) للشجيستيك) و لنقل) لشزير) لتجهيز)  قرر)

ب4لطريق) (62 +938 ن.ك) بين) و لعيشن) تيزنيت) بين) لبن4ء) لطريق) لسريع) لر بط)  لكية) لقطع) ألرضية) لالز ة)

  لشطنية)رقم) )ورق4)وحدود)إقليم)تيزنيت)وسيد2)إفني)جنشب4)بجم4عة)سيد2)بشعبد) للي)بإقليم)تيزنيت)بشالية)جهة

سشس)-) 4سة.

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

7.81 املتعلق بنزع امللكية ألجل املنفعة العامة وباالحتالل املؤقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف  بناء على القانون رقم 

رقم 1.81.254 بتاريخ 11 من رجب 1402 )6 ماي 1982( ؛

وعلى املرسوم رقم 2.82.382 الصادر في 2 رجب 1403 )16 أبريل 1983( بتطبيق القانون رقم 7.81 املشار إليه أعاله ؛

2021( بتجديد املنفعة العامة التي تق�ضي ببناء  1442 )22 يناير  8 جمادى اآلخرة  2.21.03 الصادر في  وعلى املرسوم رقم 

الطريق السريع الرابط بين تيزنيت والعيون بين ن.ك 938+601 بالطريق الوطنية رقم 1 شرقا وحدود إقليم تيزنيت وسيدي 

إفني جنوبا بإقليم تيزنيت بوالية جهة سوس - ماسة ؛

وعلى نتائج البحث اإلداري املباشر من 6 فبراير إلى 8 أبريل 2019، بمكاتب جماعة سيدي بوعبد اللي بإقليم تيزنيت ؛

وبعد استشارة وزير الداخلية،

قرر ما يلي :

املادة األولى 

بالطريق   601+938 تيزنيت والعيون بين ن.ك  الرابط بين  لبناء الطريق السريع  يتخلى عن ملكية القطع األرضية الالزمة 

جهة بوالية  تيزنيت  بإقليم  اللي  بوعبد  سيدي  بجماعة  جنوبا  إفني  وسيدي  تيزنيت  إقليم  وحدود  شرقا   1 رقم   الوطنية 

بأصل امللحقة   1/1000 املقياس  ذات  التجزيئية  التصاميم  في  عليها  واملعلم  طيه  املرفق  الجدول  في  املبينة  ماسة،   -  سوس 

هذا املقرر :
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بالقصدير

بالقصدير
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املادة الثانية - ينشر هذا املقرر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 27 من رجب 1442 )11 مارس 2021(.

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.

 أرض فالحية
 4 أشجار صغيرة خروب - 1 مشماش متوسط - 6 أشجار

زيتون كبيرة
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 إلذن)بمم4رسة) لهندسة) ملعم4رية

في صادر   1055.21 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر   بموجب 

6 رمضان 1442 )19 أبريل 2021( يرخص تحت عدد 4794 للسيد عبد 

الكريم الباتولي الحامل لدرجة املاستر في الهندسة املعمارية مسلمة من 

الجامعة الوطنية للهندسة املدنية واملعمارية بخاركيف - أوكرانيا بتاريخ 

الهندسة  ويزاول  معماري  مهندس  صفة  يحمل  أن   ،2018 يونيو   30

بمدينة  مكتبه  جعل  مع  مستقلة  بصفة  الخاص  بالقطاع  املعمارية 

الجديدة.

*

*  *
في صادر   1056.21 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر   بموجب 

للسيدة   4822 2021( يرخص تحت عدد  أبريل   19( 1442 6 رمضان 

املدرسة  من  مسلم  معماري  مهندس  لدبلوم  الحاملة  املشكور  كوثر 

بتاريخ  للرباط  الدولية  للجماعة  التابعة  املعمارية  للهندسة  العليا 

الهندسة  وتزاول  معماري  مهندس  صفة  تحمل  أن   ،2020 نوفمبر   4

بمدينة  مكتبها  جعل  مع  مستقلة  بصفة  الخاص  بالقطاع  املعمارية 

الرباط.

*

*  *
في صادر   1133.21 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر   بموجب 

 4787 عدد  تحت  يرخص   )2021 أبريل   28(  1442 رمضان  من   17

للسيدة مريم بديك الحاملة لدبلوم مهندس معماري مسلم من املدرسة 

 ،2018 أكتوبر   30 بتاريخ  بتونس  الخاصة  البوليتقنية  العليا  املركزية 

بالقطاع  املعمارية  الهندسة  وتزاول  معماري  مهندس  صفة  تحمل  أن 

الخاص بصفة مستقلة مع جعل مكتبها بمدينة الدار البيضاء.

*

*  *
في صادر   1134.21 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر   بموجب 

 4840 عدد  تحت  يرخص   )2021 أبريل   28(  1442 رمضان  من   17

من  مسلم  معماري  مهندس  لدبلوم  الحامل  بلكامل  الخليل  للسيد 

 ،2020 2 ديسمبر  بتاريخ  بالرباط  للهندسة املعمارية  الوطنية  املدرسة 

بالقطاع  املعمارية  الهندسة  ويزاول  معماري  مهندس  صفة  يحمل  أن 

الخاص بصفة مستقلة مع جعل مكتبه بمدينة مراكش.

*

*  *

في صادر   1135.21 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر   بموجب 

 4796 عدد  تحت  يرخص   )2021 أبريل   28(  1442 رمضان  من   17

للسيد أحمد بوقاسم الحامل لدبلوم مهندس معماري مسلم من جامعة 

أن   ،2018 يوليو   4 بتاريخ  روسيا  فيدرالية   - بفورونيج  التقنية  الدولة 

بالقطاع  املعمارية  الهندسة  ويزاول  معماري  مهندس  صفة  يحمل 

الخاص بصفة مستقلة مع جعل مكتبه بمدينة الجديدة.

*

*  *
في صادر   1137.21 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر   بموجب 

 4852 عدد  تحت  يرخص   )2021 أبريل   26(  1442 رمضان  من   13

للسيد عبد الحكيم محيصر الحامل لدرجة املاستر في الهندسة املعمارية 

بتاريخ  أوكرانيا   - للفيف  البوليتقنية  الوطنية  الجامعة  من  مسلمة 

الهندسة  2018، أن يحمل صفة مهندس معماري ويزاول  31 ديسمبر 

املعمارية بالقطاع الخاص بصفة مستقلة مع جعل مكتبه بمدينة سال.

*

*  *
في صادر   1138.21 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر   بموجب 

 4853 عدد  تحت  يرخص   )2021 أبريل   26(  1442 رمضان  من   13

املعمارية  الهندسة  في  املاستر  لدرجة  الحامل  العمراني  للسيد محمد 

بتاريخ  أوكرانيا   - للفيف  البوليتقنية  الوطنية  الجامعة  من  مسلمة 

الهندسة  2019، أن يحمل صفة مهندس معماري ويزاول  31 ديسمبر 

املعمارية بالقطاع الخاص بصفة مستقلة مع جعل مكتبه بمدينة تمارة.

*

*  *
في صادر   1139.21 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر   بموجب 

 4835 عدد  تحت  يرخص   )2021 أبريل   26(  1442 رمضان  من   13

معماري  مهندس  لدبلوم  الحاملة  السماللي  الحريري  اية  للسيدة 

بتاريخ  البيضاء  بالدار  املعمارية  للهندسة  العليا  املدرسة  من  مسلم 

الهندسة  2020، أن تحمل صفة مهندس معماري وتزاول  30 ديسمبر 

بمدينة مكتبها  جعل  مع  مستقلة  بصفة  الخاص  بالقطاع   املعمارية 

الدار البيضاء.

*

*  *
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في صادر   1140.21 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر   بموجب 

 4818 عدد  تحت  يرخص   )2021 أبريل   26(  1442 رمضان  من   13

من  مسلم  معماري  مهندس  لدبلوم  الحاملة  الحياني  سلمى  للسيدة 

املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية بالرباط بتاريخ 29 ديسمبر 2020، 

بالقطاع  املعمارية  الهندسة  وتزاول  معماري  مهندس  صفة  تحمل  أن 

الخاص بصفة مستقلة مع جعل مكتبها بمدينة الرباط.

*

*  *
في صادر   1141.21 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر   بموجب 

 4826 عدد  تحت  يرخص   )2021 أبريل   26(  1442 رمضان  من   13

للسيد رشيد لعبيزي الحامل لدبلوم مهندس معماري مسلم من املعهد 

العالي  للهندسة املعمارية للدولة الكومبر ببلجيكا بتاريخ 31 يناير 1989، 

بالقطاع  املعمارية  الهندسة  ويزاول  معماري  مهندس  صفة  يحمل  أن 

الخاص بصفة مستقلة مع جعل مكتبه بمدينة الدار البيضاء.

*

*  *
في صادر   1142.21 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر   بموجب 

13 من رمضان 1442 )26 أبريل 2021( يرخص تحت عدد 4827 للسيد 

الهندسة املعمارية مسلمة من  في  البوج الحامل لدرجة املاستر  املهدي 

الجامعة الوطنية للهندسة املدنية واملعمارية بخاركيف - أوكرانيا بتاريخ 

الهندسة  ويزاول  معماري  مهندس  صفة  يحمل  أن   ،2018 يونيو   30

بمدينة  مكتبه  جعل  مع  مستقلة  بصفة  الخاص  بالقطاع  املعمارية 

الدار البيضاء.

*

*  *
في صادر   1143.21 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر   بموجب 

 4824 عدد  تحت  يرخص   )2021 أبريل   26(  1442 رمضان  من   13

مسلم  معماري  مهندس  لدبلوم  الحامل  عبدالوي  للسيد نجيب 

بتاريخ  البيضاء  بالدار  املعمارية  للهندسة  الوطنية  املدرسة  من 

الهندسة  2020، أن يحمل صفة مهندس معماري ويزاول  30 ديسمبر 

املعمارية بالقطاع الخاص بصفة مستقلة مع جعل مكتبه بمدينة فاس.

*

*  *

في صادر   1144.21 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر   بموجب 

 4854 عدد  تحت  يرخص   )2021 أبريل   26(  1442 رمضان  من   13

املعمارية  الهندسة  في  املاستر  لدرجة  الحاملة  جحوح  سارة  للسيدة 

 - بخاركيف  واملعمارية  املدنية  للهندسة  الوطنية  الجامعة  من  مسلمة 

أوكرانيا بتاريخ 30 يونيو 2019، أن تحمل صفة مهندس معماري وتزاول 

مكتبها  جعل  مع  مستقلة  بصفة  الخاص  بالقطاع  املعمارية  الهندسة 

بمدينة الناضور.

*

*  *
في صادر   1145.21 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر   بموجب 

 4823 عدد  تحت  يرخص   )2021 أبريل   26(  1442 رمضان  من   13

للسيدة زينب صبري الحاملة لدبلوم مهندس معماري مسلم من املدرسة 

 ،2019 مارس   14 بتاريخ  البيضاء  بالدار  املعمارية  للهندسة  العليا 

بالقطاع  املعمارية  الهندسة  وتزاول  معماري  مهندس  صفة  تحمل  أن 

الخاص بصفة مستقلة مع جعل مكتبها بمدينة الرباط.

*

*  *
في صادر   1146.21 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر   بموجب 

 4825 عدد  تحت  يرخص   )2021 أبريل   26(  1442 رمضان  من   13

املعمارية  الهندسة  في  املاستر  لدرجة  الحامل  بلياسمين  للسيد املهدي 

مسلمة من الجامعة الحرة لبروكسيل - بلجيكا برسم املوسم الجامعي 

الهندسة  ويزاول  معماري  مهندس  صفة  يحمل  أن   ،2015  -  2014

بمدينة  مكتبه  جعل  مع  مستقلة  بصفة  الخاص  بالقطاع  املعمارية 

الجديدة.

*

*  *
في صادر   1147.21 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر   بموجب 

 4828 عدد  تحت  يرخص   )2021 أبريل   26(  1442 رمضان  من   13

للسيدة ياسمين الفا�ضي الفهري الحاملة لدبلوم الدولة ملهندس معماري 

 مسلم من املدرسة الوطنية العليا للهندسة املعمارية بباريس الفيليت -

فرنسا بتاريخ 18 يناير 2019، أن تحمل صفة مهندس معماري وتزاول 

مكتبها  جعل  مع  مستقلة  بصفة  الخاص  بالقطاع  املعمارية  الهندسة 

بمدينة الدار البيضاء.
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ف4تح) في) ص4در) (773.21 رقم) خنيفرة) (- بني) ال2) جهة) لش لي) قر ر)
ع4 ل) قر ر) على) ب4ملش فقة) )5 ) 4رس) )2)() وعب4ن))22  
تنمية) لكتلة) لعمر نية) لقروية) بإقر ر) خطط) أزيال2) إقليم)

لتسقي.

والي جهة بني مالل - خنيفرة،

ذي من   30 في  الصادر   1.60.63 رقم  الشريف  الظهير  على   بناء 
الحجة 1379 )25 يونيو 1960( بشأن توسيع نطاق العمارات القروية 

كما وقع تغييره وتتميمه ؛

جمادى  فاتح  في  الصادر   1.59.351 رقم  الشريف  الظهير  وعلى 
للمملكة  اإلداري  التقسيم  بشأن   )1959 ديسمبر   2(  1379 اآلخرة 
الحجة  ذي   9 في  الصادر   2.15.716 رقم  باملرسوم  تغييره  كما وقع 

1436 )23 سبتمبر 2015(،

ربيع  8 في  الصادر   3978.19 رقم  الداخلية  وزير  قرار   وعلى 
اآلخر 1441 )5 ديسمبر 2019( بتفويض اإلمضاء،

قرر ما يلي :

املادة األولى

تنمية  إقرار مخطط  أزيالل املتضمن  إقليم  يوافق على قرار عامل 
.)PDAR /N° 03/2018 الكتلة العمرانية القروية لتسقي )املخطط رقم

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر ببني مالل في فاتح شعبان 1442 )15 مارس 2021(.

اإلمضاء : خطيب الهبيل.

*
* *

 قر ر)لع4 ل)إقليم)أزيال2
بإقر ر) خطط)تنمية) لكتلة) لعمر نية) لقروية)لتسقي

عامل إقليم أزيالل،

من  30 في  الصادر   1.60.63 رقم  الشريف  الظهير  على   بناء 
العمارات  نطاق  توسيع  بشأن   )1960 يونيو   25(  1379 الحجة  ذي 

القروية كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبعد االطالع على موافقة ممثل وزارة الفالحة والصيد البحري 
والتنمية القروية واملياه والغابات بتاريخ 10 سبتمبر 2018 ؛

وعلى رأي ممثل وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء بتاريخ 
6 سبتمبر 2018 ؛

دورته  خالل  تسقي  جماعة  مجلس  أبداه  الذي  الرأي  وعلى 
االستثنائية املنعقدة بتاريخ 17 يوليو 2020 ؛

إلى   2019 ديسمبر   10 من  املباشر  اإلداري  البحث  نتائج  وعلى 

10 يناير 2020 بمقر الجماعة اآلنفة الذكر،

قرر ما يلي :

املادة األولى

رقم )املخطط  القروية  العمرانية  الكتلة  تنمية  مخطط   يقر 

PDAR /N° 03/2018( امللحق بأصل هذا القرار.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

 22( وعب4ن) (( في) ص4در) (882.21 رقم) جهة) لشرق) لش لي)  قر ر)
)6 ) 4رس) )2)()ب4ملش فقة)على)قر ر)ع4 ل)إقليم)فجيج)بإقر ر)
 خطط)تنمية) لكتلة) لعمر نية) لقروية)ملركز)أنش 2)بجم4عة)

بشو4ون)بإقليم)فجيج.

والي جهة الشرق،

من  30 في  الصادر   1.60.063 رقم  الشريف  الظهير  على   بناء 

العمارات  نطاق  توسيع  بشأن   )1960 يونيو   25(  1379 الحجة  ذي 

القروية كما وقع تغييره وتتميمه ؛

جمادى فاتح  في  الصادر   1.59.351 رقم  الشريف  الظهير   وعلى 

اآلخرة 1379 )2 ديسمبر 1959( بشأن التقسيم اإلداري للمملكة كما 

 1436 الحجة  9 ذي  في  الصادر   2.15.716 باملرسوم رقم  تغييره  وقع 

)23 سبتمبر 2015( ؛

ربيع  8 في  الصادر   3978.19 رقم  الداخلية  وزير  قرار   وعلى 

اآلخر 1441 )5 ديسمبر 2019( بتفويض اإلمضاء،

قرر ما يلي :

املادة األولى

الكتلة  تنمية  ملخطط  املقر  فجيج  إقليم  عامل  قرار  على  يوافق 

فجيج  بإقليم  بوشاون  بجماعة  أنوال  ملركز  القروية  العمرانية 

.)03/AUO/PDAR/2016 املخطط رقم(

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بوجدة في 2 شعبان 1442 )16 مارس 2021(.

اإلمضاء : معاذ الجامعي.

*

* *
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 قر ر)لع4 ل)إقليم)فجيج
 بإقر ر) خطط)تنمية) لكتلة) لعمر نية) لقروية
ملركز)أنش 2)بجم4عة)بشو4ون)بإقليم)فجيج

عامل إقليم فجيج،

من  30 في  الصادر   1.60.063 رقم  الشريف  الظهير  على   بناء 
العمارات  نطاق  توسيع  بشأن   )1960 يونيو   25(  1379 الحجة  ذي 

القروية كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبعد االطالع على رأي ممثل وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية 
القروية واملياه والغابات بإقليم فجيج بتاريخ 17 سبتمبر 2019 ؛

وعلى رأي ممثل وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء بإقليم 
فجيج بتاريخ 21 أكتوبر 2019 ؛

االستثنائية  دورته  خالل  بوشاون  جماعة  مجلس  مقرر  وعلى 
املنعقدة بتاريخ 23 يوليو 2020 ؛

وعلى نتائج البحث اإلداري املباشر من 6 يناير إلى 9 فبراير 2020 
بمقر الجماعة اآلنفة الذكر،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يقر مخطط تنمية الكتلة العمرانية القروية ملركز أنوال بجماعة 
بوشاون بإقليم فجيج )املخطط رقم AUO/PDAR/2016/03( امللحق 

بأصل هذا القرار.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

في) ص4در) (799.21 رقم) -) لحسيمة) تطش ن) (- طنجة) جهـة) لش لـي) قر ر)
) ) ن)وعب4ن))22  ) 6)) 4رس) )2)()ب4ملش فقة)على)قر ر)
تنمية) لكتلة) لعمر نية) بإقر ر) خطط) وز ن) إقليم) ع4 ل)
بد ئرة) بشقرة) قلعة) بقي4دة) بشقرة) قلعة) جم4عة) ملركز)  لقروية)

زو ي.

والي جهة طنجة - تطوان - الحسيمة،

من  30 في  الصادر   1.60.063 رقم  الشريف  الظهير  على   بناء 
العمارات  نطاق  توسيع  بشأن   )1960 يونيو   25(  1379 الحجة  ذي 

القروية كما وقع تغييره وتتميمه ؛

جمادى فاتح  في  الصادر   1.59.351 رقم  الشريف  الظهير   وعلى 
للمملكة اإلداري  التقسيم  بشأن   )1959 ديسمبر   2(  1379  اآلخرة 

كما وقع تغييره باملرسوم رقم 2.15.716 الصادر في 9 ذي الحجة 1436 
)23 سبتمبر 2015( ؛

 وعلى قرار وزير الداخلية رقم 3978.19 الصادر في 8 ربيع اآلخر 1441
 )5 ديسمبر 2019( بتفويض اإلمضاء،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يوافق على قرار عامل إقليم وزان املتضمن إقرار مخطط تنمية 
قلعة  بقيادة  بوقرة  قلعة  جماعة  ملركز  القروية  العمرانية  الكتلة 

.)01/2020-AULO بوقرة بدائرة زومي، )املخطط رقم

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بطنجة في 12 من شعبان 1442 ) 26 مارس 2021(.

اإلمضاء : محمد مهيدية.

*
* *

قر ر)لع4 ل)إقليم)وز ن

 بإقر ر) خطط)تنمية) لكتلة) لعمر نية) لقروية)
ملركز)جم4عة)قلعة)بشقرة)بقي4دة)قلعة)بشقرة)بد ئرة)زو ي

عامل إقليم وزان،

من  30 في  الصادر   1.60.063 رقم  الشريف  الظهير  على   بناء 
العمارات  نطاق  توسيع  بشأن   )1960 يونيو   25(  1379 الحجة  ذي 

القروية كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبعد االطالع على موافقة ممثل وزارة الفالحة والصيد البحري 
والتنمية القروية واملياه والغابات بإقليم وزان بتاريخ 6 ماي 2020 ؛

 وعلى رأي ممثل وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء بتاريخ
5 ماي 2020 ؛

دورته  خالل  بوقرة  قلعة  جماعة  مجلس  أبداه  الذي  الرأي  وعلى 
العادية املنعقدة بتاريخ 5 أكتوبر 2020 ؛

إلى  يوليو   10 من  املباشر  اإلداري  البحث  نتائج  على  وبناء 
11 أغسطس 2020 بمقر الجماعة اآلنفة الذكر،

قرر ما يلي :

املادة األولى

قلعة  جماعة  ملركز  القروية  العمرانية  الكتلة  تنمية  مخطط  يقر 
بوقرة )املخطط رقم AULO-01/2020( امللحق بأصل هذا القرار.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
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قـــر ر)لرئيس) جلس)جم4عة)أوالد)ت4يمة)رقم)251.21)ص4در)في)ف4تح)جم4دى) ألولى))22  )6 )ديسمبر)2)2)()يق�ضي)بتخطيط)

حدود) لطرق) لع4 ة)لتحرير) س4ر) لطريق)رقم))OT 3)بإحد ث)طريق)عمش ية)عرضه4)32)م)على)طش2)22))م،) بتد ء)

 ن)OT 35)إلى) لطريق) ملؤدية)إلى)حي) لهدى) لشر ردة،)وبتعيين) لعق4ر ت) ملر د)نزع) لكيته4)مل4)تستشجبه)هذه) لعملية.

رئيس مجلس جماعة أوالد تايمة،

بتاريخ   1.15.85 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  بالجماعات  املتعلق   113.14 رقم  التنظيمي  القانون  على  بناء 

20 من رمضان 1436 )7 يوليو 2015( ؛

الشريف الظهير  بتنفيذه  الصادر  املؤقت  وباالحتالل  العامة  املنفعة  ألجل  امللكية  بنزع  املتعلق   7.81 رقم  القانون   وعلى 

رقم 1.81.254 بتاريخ 11 من رجب 1402 )6 ماي 1982( ؛

 وعلى القانون رقم 12.90 املتعلق بالتعمير الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.31 بتاريخ 15 من ذي الحجة 1412

)17 يونيو 1992( ؛

2020( املتعلق بسن أحكام خاصة بحالة  1441 )23 مارس  28 من رجب  2.20.292 الصادر في  وعلى املرسوم بقانون رقم 

الطوارئ الصحية وإجراءات اإلعالن عنها كما تم تغييره ؛

وعلى املرسوم رقم 2.82.382 الصادر في 2 رجب 1403 )16 أبريل 1983( بتطبيق القانون رقم 7.81 املشار إليه أعاله ؛

12.90 رقم  القانون  لتطبيق   )1993 أكتوبر   14(  1414 اآلخر  ربيع  من   27 في  الصادر   2.92.832 رقم  املرسوم   وعلى 

املشار إليه أعاله ؛

والنظام  التصميم  باملوافقة على   )2011 أبريل   27( 1432 األولى  23 من جمادى  في  الصادر   2.11.189 املرسوم رقم  وعلى 

املتعلق به املوضوعين لتهيئة مدينة أوالد تايمة بإقليم تارودانت وباإلعالن أن في ذلك منفعة عامة ؛

وبعد االطالع على مقرر مجلس جماعة أوالد تايمة خالل دورته العادية املنعقدة بتاريخ 17 أكتوبر 2020 ؛

وعلى نتائج البحث اإلداري املباشر من 25 مارس إلى 23 ماي 2020 والذي تم استئنافه بتاريخ 28 يوليو إلى 28 سبتمبر 2020 

لتزامنه مع حالة الطوارئ الصحية  ؛

وعلى رأي السلطة املحلية بتاريخ 16 ديسمبر 2020 ؛

وبعد موافقة وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يؤذن بتخطيط حدود الطرق العامة املعينة فيها األرا�ضي املراد نزع ملكيتها ملا تستوجبه هذه العملية، لتحرير مسار الطريق 

الهدى  حي  إلى  املؤدية  الطريق  إلى   OT135 من   ابتداء  م،   204 طول  على  م   30 عرضها  عمومية  طريق  بإحداث   OT132 رقم 

الشراردة، بجماعة أوالد تايمة بإقليم تارودانت.

املادة الثانية

تنزع بناء على ماذكر ملكية القطع األرضية الالزمة لهذا الغرض، املبينة في الجدول أسفله، واملرسومة حدودها بحاشية 

ملونة في التصميم امللحق بأصل هذا القرار :
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املادة الثالثة. - ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بأوالد تايمة في فاتح جمادى األولى 1442 )16 ديسمبر 2020(.

اإلمضاء : عبد الغاني ليمون.

قـــر ر)لرئيس) جلس)جم4عة)أوالد)ت4يمة)رقم)252.21)ص4در)في)ف4تح)جم4دى) ألولى))22  )6 )ديسمبر)2)2)()يق�ضي)بتخطيط)

حدود) لطرق) لع4 ة)لتحرير) س4ر) لطريق)رقم)OT  7)بإحد ث)طريق)عمش ية)عرضه4)2))م)على)طش2)98 )م)وعرض)

5 )م)على)طش2)322)م)وعرض)5 )م) نطالق4) ن)تجزئة)كم24) لدين)))في) تج4ه)تجزئة) لنهضة) ) رور )بحي)دو ر) لجديد،)

وبتعيين) لعق4ر ت) ملر د)نزع) لكيته4)مل4)تستشجبه)هذه) لعملية.

رئيس مجلس جماعة أوالد تايمة،

بتاريخ   1.15.85 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  بالجماعات  املتعلق   113.14 رقم  التنظيمي  القانون  على  بناء 

20 من رمضان 1436 )7 يوليو 2015( ؛

الشريف الظهير  بتنفيذه  الصادر  املؤقت  وباالحتالل  العامة  املنفعة  ألجل  امللكية  بنزع  املتعلق   7.81 رقم  القانون   وعلى 

رقم 1.81.254 بتاريخ 11 من رجب 1402 )6 ماي 1982( ؛

 وعلى القانون رقم 12.90 املتعلق بالتعمير الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.31 بتاريخ 15 من ذي الحجة 1412

)17 يونيو 1992( ؛

وعلى املرسوم بقانون رقم 2.20.292 الصادر في 28 من رجب 1441 )23 مارس 2020( املتعلق بسن أحكام خاصة بحالة 

الطوارئ الصحية وإجراءات اإلعالن عنها كما تم تغييره ؛

وعلى املرسوم رقم 2.82.382 الصادر في 2 رجب 1403 )16 أبريل 1983( بتطبيق القانون رقم 7.81 املشار إليه أعاله ؛

12.90 رقم  القانون  لتطبيق   )1993 أكتوبر   14(  1414 اآلخر  ربيع  من   27 في  الصادر   2.92.832 رقم  املرسوم   وعلى 

املشار إليه أعاله ؛

وعلى املرسوم رقم 2.11.189 الصادر في 23 من جمادى األولى 1432 )27 أبريل 2011( باملوافقة على التصميم والنظام 

املتعلق به املوضوعين لتهيئة مدينة أوالد تايمة بإقليم تارودانت وباإلعالن أن في ذلك منفعة عامة ؛

 أرق4م) لقطع

 ألرضية)في) لتصميم
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وبعد االطالع على مقرر مجلس جماعة أوالد تايمة خالل دورته العادية املنعقدة بتاريخ 17 أكتوبر 2020 ؛

وعلى نتائج البحث اإلداري املباشر من 25 مارس إلى 23 ماي 2020 والذي تم استئنافه بتاريخ 28 يوليو إلى 28 سبتمبر 2020 

لتزامنه مع حالة الطوارئ الصحية  ؛

وعلى رأي السلطة املحلية بتاريخ 16 ديسمبر 2020 ؛

وبعد موافقة وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يؤذن بتخطيط حدود الطرق العامة املعينة فيها األرا�ضي املراد نزع ملكيتها ملا تستوجبه هذه العملية لتحرير مسار الطريق 

رقم OT117 بإحداث طريق عمومية عرضها 20 م على طول 198 م وعرض 15 م على طول 340م وعرض 15 م انطالقا من 

تجزئة كمال الدين 2 في اتجاه تجزئة النهضة 1 مرورا بحي دوار الجديد، بجماعة أوالد تايمة بإقليم تارودانت.

املادة الثانية

تنزع بناء على ماذكر ملكية القطع األرضية الالزمة لهذا الغرض، املبينة في الجدول أسفله، واملرسومة حدودها بحاشية 

ملونة في التصميم امللحق بأصل هذا القرار :

املادة الثالثة. - ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بأوالد تايمة في فاتح جمادى األولى 1442 )16 ديسمبر 2020(.

اإلمضاء : عبد الغاني ليمون.

 أرق4م) لقطع

 ألرضية)في) لتصميم

تحفظي
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قـــر ر)لرئيس) جلس)جم4عة)أوالد)ت4يمة)رقم)253.21)ص4در)في)ف4تح)جم4دى) ألولى))22  )6 )ديسمبر)2)2)()يق�ضي)بتخطيط)

حدود) لطرق) لع4 ة)لتحرير) س4ر) لطريق)رقم)OT 7)بإحد ث)طريق)عمش ية)عرضه4)) م)وعلى)طش2)662)م) نطالق4)

 ن)و4رع) لتقدم)إلى)و4رع) لحسن) لث4ني)بمح4ذ ة)ز وية)سيد2) لطيب)وتجزئة) لعيشن،)وبتعيين) لعق4ر ت) ملر د)نزع)

 لكيته4)مل4))تستشجبه)هذه) لعملية.

رئيس مجلس جماعة أوالد تايمة،

بتاريخ   1.15.85 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  بالجماعات  املتعلق   113.14 رقم  التنظيمي  القانون  على  بناء 

20 من رمضان 1436 )7 يوليو 2015( ؛

الشريف الظهير  بتنفيذه  الصادر  املؤقت  وباالحتالل  العامة  املنفعة  ألجل  امللكية  بنزع  املتعلق   7.81 رقم  القانون   وعلى 

رقم 1.81.254 الصادر في 11 من رجب 1402 )6 ماي 1982( ؛

 وعلى القانون رقم 12.90 املتعلق بالتعمير الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.31 بتاريخ 15 من ذي الحجة 1412

)17 يونيو 1992( ؛

2020( املتعلق بسن أحكام خاصة بحالة  1441 )23 مارس  28 من رجب  2.20.292 الصادر في  وعلى املرسوم بقانون رقم 

الطوارئ الصحية وإجراءات اإلعالن عنها كما تم تغييره ؛

وعلى املرسوم رقم 2.82.382 الصادر في 2 رجب 1403 )16 أبريل 1983( بتطبيق القانون رقم 7.81 املشار إليه أعاله ؛

12.90 رقم  القانون  لتطبيق   )1993 أكتوبر   14(  1414 اآلخر  ربيع  من   27 في  الصادر   2.92.832 رقم  املرسوم   وعلى 

املشار إليه أعاله ؛

والنظام  التصميم  باملوافقة على   )2011 أبريل   27( 1432 األولى  23 من جمادى  في  الصادر   2.11.189 املرسوم رقم  وعلى 

املتعلق به املوضوعين لتهيئة مدينة أوالد تايمة بإقليم تارودانت وباإلعالن أن في ذلك منفعة عامة ؛

وبعد االطالع على مقرر مجلس جماعة أوالد تايمة خالل دورته العادية املنعقدة بتاريخ 17 أكتوبر 2020 ؛

وعلى نتائج البحث اإلداري املباشر من 25 مارس إلى 23 ماي 2020 والذي تم استئنافه بتاريخ 28 يوليو إلى 28 سبتمبر 2020 

لتزامنه مع حالة الطوارئ الصحية  ؛

وعلى رأي السلطة املحلية بتاريخ 16 ديسمبر 2020 ؛

وبعد موافقة وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

 يؤذن بتخطيط حدود الطرق العامة املعينة فيها األرا�ضي املراد نزع ملكيتها ملا تستوجبه هذه العملية، لتحرير مسار الطريق

رقم OT17 بإحداث طريق عمومية عرضها 12 م وعلى طول 660 م انطالقا من شارع التقدم إلى شارع الحسن الثاني بمحاذاة 

زاوية سيدي الطيب وتجزئة العيون، بجماعة أوالد تايمة بإقليم تارودانت.

املادة الثانية

تنزع بناء على ماذكر ملكية القطع األرضية الالزمة لهذا الغرض، املبينة في الجدول أسفله، واملرسومة حدودها بحاشية 

ملونة في التصميم امللحق بأصل هذا القرار :
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املادة الثالثة. - ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بأوالد تايمة في فاتح جمادى األولى 1442 )16 ديسمبر 2020(.

اإلمضاء : عبد الغاني ليمون.

أرض

أمتار

ذو
أمتار

ذو

قـــر ر)لرئيس) جلس)جم4عة)أوالد)ت4يمة)رقم)254.21)ص4در)في)ف4تح)جم4دى) ألولى))22  )6 )ديسمبر)2)2)()يق�ضي)بتخطيط)

حدود) لطرق) لع4 ة)لتحرير) س4ر) لطريق)رقم)OT 35)بإحد ث)طريق)عمش ية)عرضه4)32م)على)طش2)8 6م،) نطالق4)

)OT 3)في)نفس) التج4ه،)وبتعيين) لعق4ر ت) ملر د)نزع) لكيته4)مل4))تستشجبه)هذه)  ن)و4رع) حمد) لخ4 س)إلى)طريق)

 لعملية.

رئيس مجلس جماعة أوالد تايمة،

بتاريخ   1.15.85 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  بالجماعات  املتعلق   113.14 رقم  التنظيمي  القانون  على  بناء 

20 من رمضان 1436 )7 يوليو 2015( ؛

الشريف الظهير  بتنفيذه  الصادر  املؤقت  وباالحتالل  العامة  املنفعة  ألجل  امللكية  بنزع  املتعلق   7.81 رقم  القانون   وعلى 

رقم 1.81.254 بتاريخ 11 من رجب 1402 )6 ماي 1982( ؛

 وعلى القانون رقم 12.90 املتعلق بالتعمير الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.31 بتاريخ 15 من ذي الحجة 1412

)17 يونيو 1992( ؛
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2020( املتعلق بسن أحكام خاصة بحالة  1441 )23 مارس  28 من رجب  2.20.292 الصادر في  وعلى املرسوم بقانون رقم 

الطوارئ الصحية وإجراءات اإلعالن عنها كما تم تغييره ؛

وعلى املرسوم رقم 2.82.382 الصادر في 2 رجب 1403 )16 أبريل 1983( بتطبيق القانون رقم 7.81 املشار إليه أعاله ؛

وعلى املرسوم رقم 2.92.832 الصادر في 27 من ربيع اآلخر 1414 )14 أكتوبر 1993( لتطبيق القانون رقم 12.90 املشار 

إليه أعاله ؛

والنظام  التصميم  باملوافقة على   )2011 أبريل   27( 1432 األولى  23 من جمادى  في  الصادر   2.11.189 املرسوم رقم  وعلى 

املتعلق به املوضوعين لتهيئة مدينة أوالد تايمة بإقليم تارودانت وباإلعالن أن في ذلك منفعة عامة ؛

وبعد االطالع على مقرر مجلس جماعة أوالد تايمة خالل دورته العادية املنعقدة بتاريخ 17 أكتوبر 2020 ؛

وعلى نتائج البحث اإلداري املباشر من 25 مارس إلى 23 ماي 2020 والذي تم استئنافه بتاريخ 28 يوليو إلى 28 سبتمبر 2020 

لتزامنه مع حالة الطوارئ الصحية  ؛

وعلى رأي السلطة املحلية بتاريخ 16 ديسمبر 2020 ؛

وبعد موافقة وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يؤذن بتخطيط حدود الطرق العامة املعينة فيها األرا�ضي املراد نزع ملكيتها ملا تستوجبه هذه العملية لتحرير مسار الطريق 

رقم OT135 بإحداث طريق عمومية عرضها 30م على طول 618م، انطالقا من شارع محمد الخامس إلى طريق OT132 في نفس 

االتجاه، بجماعة أوالد تايمة بإقليم تارودانت.

املادة الثانية

تنزع بناء على ماذكر ملكية القطع األرضية الالزمة لهذا الغرض، املبينة في الجدول أسفله، واملرسومة حدودها بحاشية 

ملونة في التصميم امللحق بأصل هذا القرار :
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املادة الثالثة. - ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بأوالد تايمة في فاتح جمادى األولى 1442 )16 ديسمبر 2020(.

اإلمضاء : عبد الغاني ليمون.

قـــر ر)لرئيس) جلس)جم4عة)أوالد)ت4يمة)رقم)255.21)ص4در)في)ف4تح)جم4دى) ألولى))22  )6 )ديسمبر)2)2)()يق�ضي)بتخطيط)

حدود) لطرق) لع4 ة)لتحرير) س4ر) لطريق)رقم)OT (7)بإحد ث)طريق)عمش ية)عرضه4)5 م)على)طش2) 33م) لر بطة)

بين) لسشق) ليش ي)للخضر)و لفش كه)وو4رع) حمد) لخ4 س) رور )ب4لطرق)OT  2)و)OT (6،)وبتعيين) لعق4ر ت) ملر د)

نزع) لكيته4)مل4)تستشجبه)هذه) لعملية.

رئيس مجلس جماعة أوالد تايمة،

بتاريخ   1.15.85 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  بالجماعات  املتعلق   113.14 رقم  التنظيمي  القانون  على  بناء 

20 من رمضان 1436 )7 يوليو 2015( ؛

الشريف الظهير  بتنفيذه  الصادر  املؤقت  وباالحتالل  العامة  املنفعة  ألجل  امللكية  بنزع  املتعلق   7.81 رقم  القانون   وعلى 

رقم 1.81.254 بتاريخ 11 من رجب 1402 )6 ماي 1982( ؛
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 وعلى القانون رقم 12.90 املتعلق بالتعمير الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.31 بتاريخ 15 من ذي الحجة 1412

)17 يونيو 1992( ؛

2020( املتعلق بسن أحكام خاصة بحالة  1441 )23 مارس  28 من رجب  2.20.292 الصادر في  وعلى املرسوم بقانون رقم 

الطوارئ الصحية وإجراءات اإلعالن عنها كما تم تغييره ؛

وعلى املرسوم رقم 2.82.382 الصادر في 2 رجب 1403 )16 أبريل 1983( بتطبيق القانون رقم 7.81 املشار إليه أعاله ؛

وعلى املرسوم رقم 2.92.832 الصادر في 27 من ربيع اآلخر 1414 )14 أكتوبر 1993( لتطبيق القانون رقم 12.90 املشار 

إليه أعاله ؛

والنظام  التصميم  باملوافقة على   )2011 أبريل   27( 1432 األولى  23 من جمادى  في  الصادر   2.11.189 املرسوم رقم  وعلى 

املتعلق به املوضوعين لتهيئة مدينة أوالد تايمة بإقليم تارودانت وباإلعالن أن في ذلك منفعة عامة ؛

وبعد االطالع على مقرر مجلس جماعة أوالد تايمة خالل دورته العادية املنعقدة بتاريخ 17 أكتوبر 2020 ؛

وعلى نتائج البحث اإلداري املباشر من 25 مارس إلى 23 ماي 2020 والذي تم استئنافه بتاريخ 28 يوليو إلى 28 سبتمبر 2020 

لتزامنه مع حالة الطوارئ الصحية  ؛

وعلى رأي السلطة املحلية بتاريخ 16 ديسمبر 2020 ؛

وبعد موافقة وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يؤذن بتخطيط حدود الطرق العامة املعينة فيها األرا�ضي املراد نزع ملكيتها ملا تستوجبه هذه العملية، لتحرير مسار الطريق 

رقم OT127 بإحداث طريق عمومية عرضها 15م على طول 331م الرابطة بين السوق اليومي للخضر والفواكه وشارع محمد 

الخامس مرورا بالطرق OT110 و OT126، بجماعة أوالد تايمة بإقليم تارودانت.

املادة الثانية

تنزع بناء على ماذكر ملكية القطعتين األرضيتين الالزمتين لهذا الغرض، املبينتين في الجدول أسفله، واملرسومة حدودهما 

بحاشية ملونة في التصميم امللحق بأصل هذا القرار :
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املادة الثالثة. - ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بأوالد تايمة في فاتح جمادى األولى 1442 )16 ديسمبر 2020(.

اإلمضاء : عبد الغاني ليمون.

املادة الثالثة. - ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بأوالد تايمة في ....................... )16 ديسمبر 2020(.

اإلمضاء : عبد الغاني ليمون.

 أرق4م) لقطع

 ألرضية)في) لتصميم
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قـــر ر)لرئيس) جلس)جم4عة)أوالد)ت4يمة)رقم)256.21)ص4در)في)ف4تح)جم4دى) ألولى))22  )6 )ديسمبر)2)2)()يق�ضي)بتخطيط)

حدود) لطرق) لع4 ة)لتحرير) س4ر) لطريق)رقم)OT  2)بإحد ث)طريق)عمش ية)عرضه4)2)م)على)طش2)82)م)لتكملة)

طريق) لجهة) لجنشبية)للشطر) ألو2)بحي) لشر ردة،)وبتعيين) لعق4ر ت) ملر د)نزع) لكيته4)مل4)تستشجبه)هذه) لعملية.

رئيس مجلس جماعة أوالد تايمة،

بتاريخ   1.15.85 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  بالجماعات  املتعلق   113.14 رقم  التنظيمي  القانون  على  بناء 

20 من رمضان 1436 )7 يوليو 2015( ؛

الشريف الظهير  بتنفيذه  الصادر  املؤقت  وباالحتالل  العامة  املنفعة  ألجل  امللكية  بنزع  املتعلق   7.81 رقم  القانون   وعلى 

رقم 1.81.254 بتاريخ 11 من رجب 1402 )6 ماي 1982( ؛

 وعلى القانون رقم 12.90 املتعلق بالتعمير الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.31 بتاريخ 15 من ذي الحجة 1412

)17 يونيو 1992( ؛

2020( املتعلق بسن أحكام خاصة بحالة  1441 )23 مارس  28 من رجب  2.20.292 الصادر في  وعلى املرسوم بقانون رقم 

الطوارئ الصحية وإجراءات اإلعالن عنها كما تم تغييره ؛

وعلى املرسوم رقم 2.82.382 الصادر في 2 رجب 1403 )16 أبريل 1983( بتطبيق القانون رقم 7.81 املشار إليه أعاله ؛

وعلى املرسوم رقم 2.92.832 الصادر في 27 من ربيع اآلخر 1414 )14 أكتوبر 1993( لتطبيق القانون رقم 12.90 املشار 

إليه أعاله ؛

والنظام  التصميم  باملوافقة على   )2011 أبريل   27( 1432 األولى  23 من جمادى  في  الصادر   2.11.189 املرسوم رقم  وعلى 

املتعلق به املوضوعين لتهيئة مدينة أوالد تايمة بإقليم تارودانت وباإلعالن أن في ذلك منفعة عامة ؛

وبعد االطالع على مقرر مجلس جماعة أوالد تايمة خالل دورته العادية املنعقدة بتاريخ 17 أكتوبر 2020 ؛

وعلى نتائج البحث اإلداري املباشر من 25 مارس إلى 23 ماي 2020 والذي تم استئنافه بتاريخ 28 يوليو إلى 28 سبتمبر 2020 

لتزامنه مع حالة الطوارئ الصحية  ؛

وعلى رأي السلطة املحلية بتاريخ 16 ديسمبر 2020 ؛

وبعد موافقة وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يؤذن بتخطيط حدود الطرق العامة املعينة فيها األرا�ضي املراد نزع ملكيتها ملا تستوجبه هذه العملية، لتحرير مسار الطريق 

رقم OT110 بإحداث طريق عمومية عرضها 20م على طول 280م لتكملة طريق الجهة الجنوبية للشطر األول بحي الشراردة، 

بجماعة أوالد تايمة بإقليم تارودانت.

املادة الثانية

تنزع بناء على ماذكر ملكية القطع األرضية الالزمة لهذا الغرض، املبينة في الجدول أسفله، واملرسومة حدودها بحاشية 

ملونة في التصميم امللحق بأصل هذا القرار :
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املادة الثالثة. - ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بأوالد تايمة في فاتح جمادى األولى 1442 )16 ديسمبر 2020(.

اإلمضاء : عبد الغاني ليمون.

 أرق4م) لقطع
  ألرضية)في
 لتصميم

  ر جعه4) لعق4رية
ونشعيته4

عدد : 
39/10218

الرسم العقاري :
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قـــر ر)لرئيس) جلس)جم4عة)أوالد)ت4يمة)رقم)257.21)ص4در)في)ف4تح)جم4دى) ألولى))22  )6 )ديسمبر)2)2)()يق�ضي)بتخطيط)

حدود) لطرق) لع4 ة)لتحرير) س4ر) لطريق)رقم)OT86)بإحد ث)طريق)عمش ية)عرضه4)32م)على)طش2) 56 م،) نطالق4)

 ن)و4رع) حمد) لخ4 س)إلى) لطريق)رقم) OT2،)وبتعيين) لعق4ر ت) ملر د)نزع) لكيته4)مل4)تستشجبه)هذه) لعملية.

رئيس مجلس جماعة أوالد تايمة،

بتاريخ   1.15.85 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  بالجماعات  املتعلق   113.14 رقم  التنظيمي  القانون  على  بناء 

20 من رمضان 1436 )7 يوليو 2015( ؛

الشريف الظهير  بتنفيذه  الصادر  املؤقت  وباالحتالل  العامة  املنفعة  ألجل  امللكية  بنزع  املتعلق   7.81 رقم  القانون   وعلى 

رقم 1.81.254 بتاريخ 11 من رجب 1402 )6 ماي 1982( ؛

 وعلى القانون رقم 12.90 املتعلق بالتعمير الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.31 بتاريخ 15 من ذي الحجة 1412

)17 يونيو 1992( ؛

2020( املتعلق بسن أحكام خاصة بحالة  1441 )23 مارس  28 من رجب  2.20.292 الصادر في  وعلى املرسوم بقانون رقم 

الطوارئ الصحية وإجراءات اإلعالن عنها كما تم تغييره ؛

وعلى املرسوم رقم 2.82.382 الصادر في 2 رجب 1403 )16 أبريل 1983( بتطبيق القانون رقم 7.81 املشار إليه أعاله ؛

وعلى املرسوم رقم 2.92.832 الصادر في 27 من ربيع اآلخر 1414 )14 أكتوبر 1993( لتطبيق القانون رقم 12.90 املشار 

إليه أعاله ؛

والنظام  التصميم  باملوافقة على   )2011 أبريل   27( 1432 األولى  23 من جمادى  في  الصادر   2.11.189 املرسوم رقم  وعلى 

املتعلق به املوضوعين لتهيئة مدينة أوالد تايمة بإقليم تارودانت وباإلعالن أن في ذلك منفعة عامة ؛

وبعد االطالع على مقرر مجلس جماعة أوالد تايمة خالل دورته العادية املنعقدة بتاريخ 17 أكتوبر 2020 ؛

وعلى نتائج البحث اإلداري املباشر من 25 مارس إلى 23 ماي 2020 والذي تم استئنافه بتاريخ 28 يوليو إلى 28 سبتمبر 2020 

لتزامنه مع حالة الطوارئ الصحية  ؛

وعلى رأي السلطة املحلية بتاريخ 16 ديسمبر 2020 ؛

وبعد موافقة وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يؤذن بتخطيط حدود الطرق العامة املعينة فيها األرا�ضي املراد نزع ملكيتها ملا تستوجبه هذه العملية، لتحرير مسار الطريق 

 ،OT01 بإحداث طريق عمومية عرضها 30م على طول 1561م، انطالقا من شارع محمد الخامس إلى الطريق رقم OT86 رقم

بجماعة أوالد تايمة بإقليم تارودانت.

املادة الثانية

تنزع بناء على ماذكر، ملكية القطع األرضية الالزمة لهذا الغرض، املبينة في الجدول أسفله، واملرسومة حدودها بحاشية 

ملونة في التصميم امللحق بأصل هذا القرار :
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املادة الثالثة. - ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بأوالد تايمة في فاتح جمادى األولى 1442 )16 ديسمبر 2020(.

اإلمضاء : عبد الغاني ليمون.

 مثقل برهون رسمية

وحجز تحفظي
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نظ4م) شظفي) إلد ر ت) لع4 ة

نصشص)خ4صة

وزارة االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة

 قر ر)لشزير) القتص4د)و مل4لية)وإصالح) إلد رة)رقم)3268.20)ص4در)في
بتحديد) ()(2(2 ديسمبر) ((9(   22( جم4دى) ألولى) 2 ) ن)
تنظيم)  تح4ن4ت) لكف4ءة) ملهنية) وكيفي4ت) وبر  ج) إجر ء ت)
إد رة) لجم4رك) لهيئة) شظفي) ب4لنسبة) في) لدرجة) للترقي)

و لضر ئب)غير) ملب4ورة.

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 
)24 فبراير 1958( بمثابة النظام األسا�ضي العام للوظيفة العمومية، 

كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى املرسوم امللكي رقم 401.67 الصادر في 13 من ربيع األول 1387 
)22 يونيو 1967( بسن نظام عام للمباريات واالمتحانات الخاصة بولوج 
أسالك ودرجات ومناصب اإلدارات العمومية، كما تم تغييره وتتميمه ؛

1426 شوال  مــن   29 في  الصــادر   2.04.403 رقـــم  املرســــوم   وعلى 
الدرجة في  الدولة  موظفي  ترقي  شروط  بتحديد   )2005 ديسمبر   2( 

أو اإلطار، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

 1432 شوال  من   15 في  الصادر   2.11.471 رقـــم  املرســــوم   وعلى 
املهندسين  بهيئة  الخاص  األسا�ضي  النظام  بمثابة   )2011 سبتمبر   4(
واملهندسين املعماريين املشتركة بين الوزارات، كما تم تغييره وتتميمه ؛

 1442 7 جمادى األولى  2.19.453 الصادر في   وعلى املرســــوم رقـــم 
)22 ديسمبر 2020( بشأن النظام األسا�ضي الخاص بهيئة موظفي إدارة 

الجمارك والضرائب غير املباشرة،

قرر ما يلي :
املادة األولى

اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد  لوزير  بقرار  سنويا  تفتح 
امتحانات الكفاءة املهنية للترقي في الدرجة بالنسبة لهيئة موظفي إدارة 

الجمارك والضرائب غير املباشرة.

ويشارك في االمتحانات املذكورة :

واملهندسون  األولى،  الدرجة  من  للجمارك  الدولة  مهندسو   -
لألقدمية  املستوفون  األولى،  الدرجة  من  للجمارك  املعماريون 
في  الصادر   2.11.471 رقم  أعاله  إليه  املشار  املرسوم  في  املحددة 

15 من شوال 1432 )4 سبتمبر 2011( ؛

املستوفون  املباشرة  غير  والضرائب  الجمارك  إدارة  موظفي  باقي   -

 2.19.453 رقم  أعاله  إليه  املشار  املرسوم  في  املحددة  لألقدمية 

الصادر في 7 جمادى األولى 1442 )22 ديسمبر 2020(.

املصالح  مستوى  على  املذكورة،  االمتحانات  تنظيم  ويمكن 

الالممركزة إلدارة الجمارك والضرائب غير املباشرة.

املادة 2

يحدد قرار فتح امتحان الكفاءة املهنية ما يلي :

- تاريخ ومكان إجراء االختبارات ؛

- عدد املناصب املمتحن بشأنها ؛

- شروط املشاركة في امتحان الكفاءة املهنية ؛

- األجل املحدد إليداع الترشيحات وكيفية إيداعها وعنوان املصلحة 

املختصة باستقبالها.

ينشر هذا القرار وجوبا خمسة عشر )15( يوما، على األقل، قبل آخر 

أجل إليداع الترشيحات، في صحيفتين وطنيتين، وعلى بوابة التشغيل 

العمومي )www.emploi-public.ma(، وعلى املوقع اإللكتروني لوزارة 

،)www.finanaces.gov.ma( اإلدارة  وإصالح  واملالية   االقتصاد 

املباشرة  غير  والضرائب  الجمارك  إلدارة  اإللكتروني  املوقع  وعلى    

الوسائل  بكل  ونشره  تعميمه  يمكن  كما   ،)www.douane.gov.ma(

األخرى املتاحة.

ويمكن اعتماد الوسائل التكنولوجية الحديثة في مختلف مراحل 

تنظيم االمتحان، ال سيما في إيداع  طلبات الترشيح ومعالجتها، وإجراء 

االختبارات.

املادة 3

على  أعضاء   )03( ثالثة  من  املهنية  الكفاءة  امتحان  لجنة  تتألف 

األقل من بينهم رئيس، يعينون بقرار لوزير االقتصاد واملالية وإصالح 

اإلدارة من بين أطر ينتمون إلى درجة أعلى من الدرجة املمتحن بشأنها 

يتم اختيارهم بناء على الكفاءات واملؤهالت العلمية واملهنية.

خارج  من  آخرين  أعضاء  اللجنة  تضم  أن  االقتضاء  عند  ويمكن 

اإلدارة يتم اختيارهم بناء على مؤهالتهم وما يتوفرون عليه من خبرة 

في مواد االختبارات.
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املادة 4

تتألف كل لجنة من لجان الحراسة من ثالثة أعضاء على األقل، من 
بينهم رئيس، يعينون بقرار لوزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة.

املادة 5

األولى  املادة  في  عليها  املنصوص  املهنية  الكفاءة  امتحانات  تشتمل 
تحدد  تطبيقي  أو  شفوي  واختبار  كتابي  اختبار  القرار، على  من هذا 

معامالتهما ومددهما كما يلي :

 ملع4 ل ملدة الختب4ر

 ختب4ر)كت4بي : سؤال أو أسئلة متعددة االختيارات تتعلق باملهام 

املوكولة إلدارة الجمارك والضرائب غير املباشرة والوظائف واملهام 

املمارسة من طرف املوظفين املنتمين للدرجة املمتحن بشأنها.

3ساعتان

 الختب4ر) لشفش2)أو) لتطبيقي : مقابلة مهنية مع لجنة االمتحان 

املهام  ملمارسة  إمكانيته  ومدى  للمترشح  املنهي  النشاط  حول 

املرتبطة بالدرجة املمتحن بشأنها.

ما بين 20 و 30 

دقيقة

2

ومتطلبات  طبيعة  االختبارات  في  املطروحة  األسئلة  في  ويراعى 
ممارسة املهام أو الوظائف املرتبطة بالدرجة املمتحن بشأنها.

املادة 6

تمنح عن كل اختبار نقـطـة عددية تتراوح بين 0 و 20.

الحاصل  املترشح  التطبيقي  أو  الشفوي  االختبار  الجتياز  يتأهل 
على نقطة تساوي 12 على 20 على األقل في االختبار الكتابي.

املادة 7

الكتابي  االختبار  في  عليها  املحصل  النقط  معدل  إلى  تضاف 
 ،20 و   0 مابين  تتراوح  عددية  مهنية  نقطة  التطبيقي،  أو  والشفوي 

تساوي حاصل معدل النقط املمنوحة للمترشح برسم :

من  للجمارك  الدولة  ملهند�ضي  بالنسبة  األخيرة  األربع  السنوات   -

الدرجة األولى، واملهندسين املعماريين للجمارك من الدرجة األولى ؛

- السنوات الست األخيرة بالنسبة لباقي درجات هيئة موظفي إدارة 

الجمارك والضرائب غير املباشرة.

ويتم احتساب النقطة النهائية على النحو التالي :

النقطة النهائية = 
)معدل نقط االمتحان ×70( + )معدل النقطة املهنية × 30(

100

املادة 8

بشأنها،  املمتحن  املناصب  عدد  حدود  في  االمتحان،  لجنة  تحصر 

بين  من  االستحقاق،  حسب  مرتبين  الناجحين  املترشحين  الئحة 

دون   20 من   12 عن  تقل  ال  نهائية  نقطة  على  الحاصلين  املترشحين 

الحصول على نقطة أقل من 8 على 20 في االختبار الشفوي.

املادة 9

 8 املادة  مقتضيات  مراعاة  مع  لالمتحان،  النهائية  النتائج  تنشر 

»www.emploi-public.ma« العمومي  التشغيل  بوابة  على   أعاله، 

اإلدارة وإصالح  واملالية  االقتصاد  لوزارة  اإللكتروني،  املوقع   وعلى 

 )www.finances.gov.ma( واملوقع اإللكتروني إلدارة الجمارك والضرائب

.)www.douane.gov.ma( غير املباشرة

املادة 10

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 14 من جمادى األولى 1442 )29 ديسمبر 2020(.

اإلمضاء : محمد بنشعبون.
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إعالن4ت)وبالغ4ت

رأ2) ملجلس) القتص4د2)و الجتم4عي)و لبيئي

حش2

 شروع)ق4نشن)رقم)24.19)يتعلق)ب4ملنظم4ت) لنق4بية

املتعلـــق   128.12 رقـــم  التنظيمـــي  القانـــون  ملقتضيـــات  طبقـــا 

بإحالــة  املجلــس  توصــل  والبيئــي،  واالجتماعــي  االقتصـــادي  باملجلـــس 

مــن رئيـس الحكومة بتاريـخ 16 ديسمبر 2020، مــن أجــل إبــداء الــرأي 

بشأن »مشروع قانون رقم 24.19 يتعلق باملنظمات النقابية«.

وفــــي هــــذا الصــــدد، قــــرر مكتــب املجلــس بتاريــــخ 24 ديسمبر 2020 

والعالقات  التشغيل  بقضايــا  املكلفــــة  الدائمــــة  اللجنــــة  إلــى  يعهــــد  أن 

للمجلـــس  العامـــة  الــــرأي. وقد صادقـــت الجمعيـــة  هــــذا  بإعــــداد  املهنية 

خــالل  الـرأي  هذا  على  باألغلبية،  والبيئـــي،  واالجتماعـــي  االقتصـــادي 

دورتهـــا العشرين بعـد املائـة املنعقـــدة فـــي 30 مارس 2021.

تــــــــمــــــــهـــــــيـــــــد

أحيل مشروع القانون رقم 24.19 املتعلق باملنظمات النقابية على 

،2020 ديسمبر   16 بتاريخ  والبيئي  واالجتماعي  االقتصادي   املجلس 

املادة  بأحكام  عمال  بشأنه  الرأي  وإبداء  التشاور  توسيع  قصد  وذلك 

الرابعة من القانون التنظيمي رقم 128.12.

أن  التقديمية،  الورقة  في  جاء  ما  حسب  الحكومة  اعتبرت  لقد 

إعداد مشروع قانون للمنظمات النقابية يرمي إلى :

تنظمها  التي  الجوانب  مختلف  يتضمن  شامل  قانون  وضع   •

التشريعات الجاري بها العمل حاليا ؛

ملتطلبات  يستجيب  قانوني  بإطار  الوطني  النقابي  الحقل  مد   •

الديمقراطية ؛

• تفادي االزدواجية التي يعرفها الحقل النقابي حاليا، بوضع قانون 

عام وموحد يشمل القطاعين العام والخاص معا ؛

• مالءمة تشريعنا الوطني مع أحكام االتفاقيات الدولية ؛

• ضبط وتنظيم مختلف الجوانب املرتبطة بالحرية والحق النقابيين.

ويتزامن سياق اإلحالة مع أزمة كوفيد-19 الوبائية التي أدى انتشارها 

اجتماعية ومصاعب  اقتصادية  تداعيات  إلى   2020 مارس  شهر   منذ 

شِغلين على حد سواء.
ُ
ذات أثر بالغ على أوضاع العاملين وامل

كما تزامن املشروع وبالُدنا تتطلع إلى وضع نموذج تنموي جديد، 
يمكن من إحداث تحوالت هيكلية عميقة من شأنها أن يكون لها وقع 
إيجابي على أوضاعها السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية. 
هذا  مستوى  إلى  بالتشريعات  االرتقاء  شك  بدون  يستدعي  ما  وهو 

الطموح.

النقابية  باملنظمات  املتعلق   24.19 رقم  القانون  مشروع  يتضمن 
ديباجة وأربعة عشر بابا و 145 مادة تتوزع على الشكل التالي :

• الباب األول : مجال التطبيق وتعاريف )املادتان 1 و 2(.

• الباب الثاني : أحكام عامة )6 مواد من املادة 3 إلى املادة 8(

 • الباب الثالث : الهدف والتأسيس واالنخراط )19 مادة من املادة 9
إلى املادة 27(.

النقابية والعالمات  للنقابــات  املدنية  األهلية   : الرابع  الباب   • 
)14 مادة من املادة 28 إلى املادة 41(.

42 املادة  من  مواد   7( النقابات  وتسيير  تنظيم   : الخامس  الباب   • 
إلى املادة 48(.

49 املادة  من  مواد   5( النقابــات  اتحـــادات   : السادس  الباب   • 
إلى املادة 53(.

املهنية  والتمثيلية  للعمال  النقابيــــــة  التمثيليـــــة   : السابع  الباب   •
للمشغلين )21 مادة من املادة 54 إلى املادة 74(.

• الباب الثامن : صالحيات املنظمات النقابية للعمال األكثر تمثيال 
واملنظمات املهنية للمشغلين األكثر تمثيال )15 مادة من املادة 75 

إلى املادة 89(.

إلى  90 املادة  من  مواد   5( االجتماعي  الحوار   : التاسع  الباب   • 
املادة 94(.

النقابي الحق  وحماية  النقابية  التسهيالت   : العاشر  الباب   • 
)18 مادة من املادة 95 إلى املادة 112(.

• الباب الحادي عشر : الدعم املالي املمنوح للمنظمات النقابية األكثر 
تمثيال ومراقبة صرفه )10 مواد من املادة 113 إلى املادة 122(.

• الباب الثاني عشر : توقيـف وحل املنظمات النقابية )4 مواد من 
املادة 123 إلى املادة 126(.

• الباب الثالث عشر : املراقبة واملقتضيــــات الزجريـــــة )14 مادة من 
املادة 127 إلى املادة 140(.

• الباب الرابع عشر : أحكام مختلفة وانتقالية )5 مواد من املادة 141 
إلى املادة 145(.
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 ـنـهـجـية) ـقـ4ربـة) لـمـشضـشع

اعتمد املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي في دراسته ملشروع 

القانون رقم 24.19 على تفحص النصوص واملرجعيات، وعلى تنظيم 

األطراف  وكل  الصلة  ذوي  الحكوميين  الفاعلين  مع  إنصات  جلسات 

الداخلي  النقاش  املجال، فضال عن  في هذا  باملوضوع وخبراء  املعنية 

بين مختلف الفئات التي يتكون منها هذا املجلس.

وبناء عليه، فإن رأي املجلس يشمل ثالثة محاور، وهي :

: نبذة تاريخية واإلطار املعياري الدولي والتشريعات  • املحور األول 

الوطنية ؛

24.19، وهي تتناول  • املحور الثاني : قراءة في مشروع القانون رقم 

الشكل  حيث  من  القانون  مشروع  بها  جاء  التي  القضايا  أهم 

واملوضوع ؛

• املحور الثالث : توصيات.

ومقاربة  املوضوع  لدراسة  املؤطرة  املركزية  األسئلة  أبرز  من 

األهداف املعلنة التي حكمت املبادرة التشريعية، والتي تم استحضارها 

بهذا الخصوص :

• ما مدى مالءمة مشروع القانون مع املعايير الدولية والوطنية ؟

• ما الجدوى من قانون للمنظمات النقابية في ظل وجود تشريعات 

 وقوانين ذات الصلة؟ وما أوجه القصور في التشريعات الجاري بها

وظهير املهنية  بالنقابات  املتعلق   1957 يوليوز   16 )ظهير   العمل 

بمشروع  جيء  التي  الشغل(  بمدونة  الخاص   2003 سبتمبر   11

القانون لتجاوزها ؟

• إلى أي حد سيساهم القانون في تطوير املمارسة النقابية، وتوسيع 

قواعدها، ودمقرطة تدبيرها، وإقرار الحريات النقابية وترسيخها ؟

املغرب  في  النقابي  العمل  لتقوية  فرصة  القانون  سيشكل  هل   •

العملية  في  أساسيا  طرفا  اعتباره  حيث  من  وتنظيمه  بضبطه 

شِغلين على حد سواء ؟
ُ
اإلنتاجية وصون حقوق األجراء وامل

الحقوق  على  الحفاظ  في  القانون  مشروع  سيساهم  حد  أي  إلى   •

واملكتسبات في مجال العمل النقابي باملغرب ؟

و إلط4ر) ملعي4ر2) لدولي) ت4ريخية) نبذة) (:  ملحشر) ألو2)

و لتشريع4ت) لشطنية

املمارسة  عرفته  الذي  والتراكم  التاريخي  البعد  استحضار  إن 

متعددة  تشريعية  ونصوص  دولية  معيارية  ترسانة  وتوفر  النقابية، 

ولفلسفة  املشرع  لعمل  محددا  إطارا  يعتبر  الوطني  املستوى  على 

مشروع القانون وتوجهاته.

1 - نبذة تاريخية عن املمارسة النقابية

تعود أولى التشريعات املتعلقة باملمارسة النقابية باملغرب إلى عهد 

الحماية في ثالثينيات القرن املا�ضي، حين صدر ظهير 24 دجنبر 1936 

آخر ظهير  صدر  بينما  األوروبيين،  للعمال  النقابية  الحرية  أقر   الذي 

بتاريخ 24 يونيو 1938 يسن عقوبات زجرية بالسجن والغرامة في حق 

األربعينيات  فترة  تميزت  وقد  النقابات.  في  ينخرطون  الذين  املغاربة 

األدنى  الحد  تكرس  التي  التشريعات  أولى  بظهور  املا�ضي  من القرن 

لألجور والعطل املؤدى عنها وتؤطر حوادث الشغل وتفتيش الشغل. 

لوفد  بمدينة فاس  الخامس  امللك محمد  له  املغفور  استقبال  وشكل 

املغاربة. وتم  للعمال  النقابي  بالحق  اعترافا   1947 نقابي مغربي سنة 

1955 )االتحاد املغربي للشغل(،  تأسيس أول نقابة مغربية في مارس 

فيه  التنصيص  تم  الذي   1955 شتنبر   12 ظهير  ذلك  بعد  صدر  كما 

بشكل صريح على تمكين املغاربة من االنتماء النقابي.

شغِلين إلى ثالثينيات 
ُ
كما تعود نشأة التنظيمات املهنية الخاصة بامل

احتضن  الذي  باملغرب«  الصناعيين  »تجمع  بتأسيس  املا�ضي  القرن 

العام ملقاوالت  1947 تأسس االتحاد  العمل املغاربة. وفي سنة  أرباب 

واستمر  األوروبيين.  العمل  أرباب  تستقطب  مهنية  كمنظمة  املغرب 

الوضع على هذا الحال إلى أواخر الستينات، حين عرف االتحاد العام 

باملغرب الصناعيين  تجمع  وانضمام  قيادته  مغربة  املغرب   ملقاوالت 

إلى صفوفه.

العمل ألغى  الذي   1957 يوليوز   16 ظهير  صدر  االستقالل،   بعد 

بظهير 24 يونيو 1938 وأقر بالحق النقابي للعمال واملشغلين وجميع 

تأسيس  حق  ينظم  الذي   1958 نونبر   15 ظهير  صدر  كما  املهنيين، 

بعد ذلك عرف  تأسيس جمعيات مهنية.  إمكانية  فيها  بما  الجمعيات، 

املشهد النقابي تحوالت مهمة بظهور تنظيمات نقابية جديدة.

2 - املمارسة النقابية والتنظيم املنهي : واقع الحال

يتوفر املغرب على تجربة وتراكم في مجال الحرية النقابية والحق 

خالل  من  الحقين  بهذين  املرتبطة  الحقوق  كرست  وقد  التنظيم.  في 

الدساتير في  أو   2011 دستور  في  سواء  دستوريا،  عليهما   التنصيص 

النقابي  العمل  تؤطر  التي  التشريعات  من  عدد  وفي  سبقته،  التي 

والتنظيم املنهي والعمل الجمعوي.

التي  والجمعوية  والنقابية  املهنية  التنظيمات  من  عدد  ظهر  وقد 

ساهمت في دعم األدوار االجتماعية واالقتصادية واملجتمعية لألجراء 

واملشغلين واملهنيين واملجتمع املدني. كما تميزت التجربة بانطالق مسار 

تسعينيات  منتصف  في  األطراف  الثالثي  الوطني  االجتماعي  الحوار 

القرن املا�ضي. وهو الحوار الذي أف�ضى إلى توقيع خمس اتفاقيات، وهي 
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اتفاق فاتح غشت 1996، واتفاق 19 محرم 1421 )23 أبريل 2000(، 
اتفاق وآخرها   ،2011 أبريل   26 واتفاق   ،2003 أبريل   30  واتفاق 

25 أبريل 2019. وقد أتاحت هذه االتفاقيات تحقيق عدد من املكاسب، 
من أبرزها تكريس ممارسة الحريات النقابية، وإصدار مدونة الشغل، 
الصحية،  والتغطية  االجتماعية  الحماية  من  االستفادة  وتوسيع 
 والزيادة في األجور، وتحسين شروط الترقي في القطاع العام، والزيادة

في الحد األدنى لألجور في القطاع الخاص.

العوائق  من  العديد  باملغرب  النقابية  املمارسة  تجربة  وتعرف 
الدولية  املعايير  مع  انسجامها  دون  تحول  واملوضوعية  الذاتية 
واملمارسات الجيدة. من هذه العوائق ما يتعلق بالتمثيلية، إذ ال يغطي 
التمثيل املنهي إال جزءا محدودا من القطاع االقتصادي، كما أن االنتماء 
النقابي لألجراء يظل منحسرا كما تبين ذلك أرقام املندوبية السامية 
للتخطيط )نسبة 4% في 2018(. وُيسجل أيضا تفاوت في معايير التمثيلية 
تفاقم  للتمثيلية  اعتماد معايير  وأيضا  والخاص،  العام  بين القطاعين 
 تشتت تمثيلية املنظمات النقابية لألجراء. ومن تبعات هذا الوضع ظهور

اإلطار  نطاق  خارج  كتنظيمات  تعمل  التي  بالتنسيقيات  يسمى  ما 
التنظيم  باستقاللية  كاملساس  أخرى،  عوامل  ساهمت  كما  النقابي. 
النقابي، وضعف الديموقراطية الداخلية، وغياب التداول على مهام 
التدبير والتسيير، في التشظي النقابي. أضف إلى ذلك ضعف التمثيلية 

املهنية كأحد ركائز النسيج االقتصادي واملقاوالتي باملغرب.

بشكل  النقابي  العمل  وثقافة  الحوار  ثقافة  غياب  كذلك  يالحظ 
النقابية  املمارسة  تظل  إذ  املقاولة،  مجال  في  خاص  وبشكل  عام 
والتعاون،  واملشاركة  املتبادلة  الثقة  منسوب  ضعف  ومع  محدودة. 
املواجهة  نزعة  تحكمها  العالقات  فإن  والتوجس،  الحذر  وسيادة 
والتصادم بين املشغلين واألجراء. وهو ما يف�ضي إلى حصيلة ضعيفة 
جدا لالتفاقيات الجماعية، ومحدودية في مساهمة املنظمات النقابية 
واملهنية في إعداد وتقييم السياسات العمومية واملخططات والبرامج 

املعتمدة وطنيا وجهويا ومحليا.

3 - اإلطار املعياري الدولي والتشريعات الوطنية

3.1 - املعاهدات واالتفاقيات الدولية

حرية  هو  أوسع  مفهوم  من  مشروعيتها  النقابية  الحرية  تستمد 
والجماعية  الفردية  الحقوق األساسية  يعتبر حقا من  الذي  التنظيم 
التي تكفلها األنظمة القانونية الحديثة واالتفاقيات الدولية. فاإلعالن 
وهما  نمطين،  وفق  التنظيم  حرية  يكرس  اإلنسان  لحقوق  العالمي 
في  الحق  على   20 املادة  تنص  إذ  النقابي.  واملجال  الجمعوي  املجال 
في  االشتراك  ية  حِرّ في  حقٌّ  شخص  »لكِلّ  الجمعوي  العمل  ممارسة 
االجتماعات والجمعيات السلمية. ال يجوز إرغاُم أحٍد على االنتماء إلى 
جمعية ما.«. كما تنص املادة 23 من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 
على الحق في ممارسة العمل النقابي » لكِلّ شخص حقُّ إنشاء النقابات 

مع آخرين واالنضمام إليها من أجل حماية مصالحه«.

والسياسية  املدنية  بالحقوق  الخاص  الدولي  العهد  ويكرس 

حرية التنظيم وفق مقاربة تجعل من العمل النقابي جزءا من العمل 

في حرية تكوين  بأن »لكل فرد حق  22 منه  املادة  تفيد  إذ  الجمعوي، 

الجمعيات مع آخرين، بما في ذلك حق إنشاء النقابات واالنضمام إليها 

من أجل حماية مصالحه. ال يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة 

ضرورية، تدابير  وتشكل  القانون  عليها  ينص  التي  تلك  إال  الحق   هذا 

أو  العامة  السالمة  أو  القومي  األمن  لصيانة  ديمقراطي،  مجتمع  في 

حماية  أو  العامة  اآلداب  أو  العامة  الصحة  حماية  أو  العام  النظام 

أفراد  املادة دون إخضاع  اآلخرين وحرياتهم. وال تحول هذه  حقوق 

هذا  ممارسة  على  قانونية  لقيود  الشرطة  ورجال  املسلحة  القوات 

الحق«.

وفي مجال العمل بشكل خاص، حرصت منظمة العمل الدولية على 

تكريس حرية التنظيم لفائدة األجراء واملشغلين في عدد من املراجع 

وحماية  النقابية  بالحرية  الخاصة   87 رقم  كاالتفاقية  واالتفاقيات، 

وأصحاب  »للعمال  الثانية  مادتها  في  جاء  التي  النقابي  التنظيم  حق 

العمل، دون تمييز من أي نوع، الحق في إنشاء ما يختارونه هم أنفسهم 

املنظمة  قواعد  بغير  ذلك  يرتهن  أن  دون  كذلك،  ولهم  من منظمات، 

ترخيص  دون  وذلك  املنظمات،  تلك  إلى  االنضمام  في  الحق  املعنية، 

مسبق.«. ويراد بكلمة »منظمة« أية منظمة للعمال أو ألصحاب العمل 

تستهدف تعزيز مصالح العمال أو أصحاب العمل والدفاع عنها، وفق 

املادة 10 من االتفاقية.

والسياسية  املدنية  بالحقوق  الخاص  الدولي  العهد  من  وحرصا 

 22 رقم  مادته  من  والثانية  األولى  للفقرتين  خاطئ  تأويل  تفادي  على 

العمل  منظمة  التفاقية  أمثل  تطبيق  ضمان  وألجل  آنفا،  املذكورتين 

هذه  في  »ليس   22 املادة  من  الثالثة  الفقرة  في  جاء   ،87 رقم  الدولية 

املادة أي حكم يجيز للدول األطراف في اتفاقية منظمة العمل الدولية 

التنظيم  حق  وحماية  النقابية  الحرية  بشأن   1948 عام  املعقودة 

النقابي1 اتخاذ تدابير تشريعية من شأنها، أو تطبيق القانون بطريقة 

من شأنها أن تخل بالضمانات املنصوص عليها في تلك االتفاقية«.

كما أصدرت منظمة العمل الدولية االتفاقية رقم 98 لسنة 1949 

حماية  إلى  االتفاقية  تهدف  الجماعية.  واملفاوضة  التنظيم  حق  بشأن 

العمال  وحماية منظمات  النقابي،  االنتماء  بسبب  التمييز  العمال من 

اتفاقات  عقد  ألجل  بينها  التفاوض  ودعم  العمل  أصحاب  ومنظمات 

جماعية.

1 - االتفاقية رقم 87.
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الدولية  العمل  98، أصدرت منظمة  و   87 االتفاقيتين  فضال عن 

اتفاقيات أخرى، منها :

الزراعيين العمال  حق  بشأن   1921 لسنة   11 رقم  االتفاقية   • 

في التجمع واالتحاد ؛

• االتفاقية رقم 135 لسنة 1975 بشأن توفير الحماية والتسهيالت 

ملمثلي العمال في املؤسسات ؛

• االتفاقية رقم 141 لسنة 1975 بشأن منظمات العمال الريفيين 

ودورها في التنمية االقتصادية واالجتماعية ؛

التنظيم  حق  حماية  بشأن   1978 لسنة   151 رقم  االتفاقية   •

وإجراءات تحديد شروط االستخدام في الخدمة العامة.

الدولية  العمل  منظمة  »إعالن  في  جاء  ما  إلى  اإلشارة  تجدر  كما 

في  املعتمد  ومتابعته«  العمل  في  األساسية  والحقوق  املبادئ  بشأن 

1998، والذي حرصت فيه املنظمة الدولية على التذكير :

قبلت  قد  الدولية  العمل  منظمة  في  االعضاء  الدول  بأن  »)أ( 

والحقوق  املبادئ  إرادتها  بملء  املنظمة  الى  بانضمامها  بمجموعها، 

الواردة في دستور املنظمة وفى إعالن فيالدلفيا، وأنها تعهدت بالعمل 

لديها املتوفرة  الوسائل  بكل  للمنظمة  العامة  األهداف  تحقيق   على 

وبما يتما�ضى مع الظروف الخاصة بكل منها.

شكل  على  وطورت  ترجمت  قد  والحقوق  املبادئ  هذه  بأن  )ب( 

حقوق والتزامات محددة في عدد من االتفاقيات التي يقر بأنها اتفاقيات 

أساسية، سواء داخل منظمة العمل الدولية أو خارجها.

ُيعلن أن جميع الدول األعضاء، وإن لم تكن صدقت على االتفاقيات 

موضوع البحث، ملزمة بمجرد انتمائها إلى املنظمة، بأن تحترم املبادئ 

املتعلقة بالحقوق االساسية التي تشكل موضوع هذه االتفاقيات وأن 

 ملا ينص عليه الدستور وهي :
ً
تعززها وتحققها بنية حسنة ووفقا

أ- الحرية النقابية واإلقرار الفعلي بحق املفاوضة الجماعية ؛

ب- القضاء على جميع أشكال العمل الجبري أو اإللزامي ؛

ج- القضاء الفعلي على عمل األطفال ؛

د- القضاء على التمييز في االستخدام واملهنة«.

االتفاقيات  من  مجموعة  على  صادق  قد  املغرب  فإن  للتذكير 

الدولية املتعلقة بالحق النقابي التي تندرج في إطار تكريس حق التنظيم 

النقابي ودعم املفاوضة الجماعية، وحماية العمال واملوظفين من أية 

أعمال تمييزية بسبب انتمائهم إلى النقابات، وهي :

واملفاوضة  التنظيم  حق  مبادئ  تطبيق  بشأن   98 رقم  االتفاقية   •

الجماعية، التي صادق عليها املغرب بتاريخ 20 ماي 1957 ؛

• االتفاقية رقم 135 بشأن توفير الحماية والتسهيالت ملمثلي العمال 

في املؤسسات، التي صادق عليها املغرب بتاريخ 5 أبريل 2002 ؛

التي  الجماعية،  املفاوضة  تشجيع  بشأن   154 رقم  االتفاقية   •

صادق عليها املغرب بتاريخ 3 أبريل 2009 ؛

151 بشأن حماية حق التنظيم وإجراءات تحديد  • االتفاقية رقم 

املغرب  عليها  صادق  التي  العامة،  الخدمة  في  االستخدام  شروط 

بتاريخ 4 يونيو 2013.

غير أن املغرب لم يصادق على االتفاقية رقم 87 الخاصة بالحرية 

النقابية وحماية حق التنظيم النقابي، وذلك لتعارض بعض مقتضيات 

االتفاقية الدولية املذكورة مع بعض األنظمة الخاصة للموظفين.

3.2 - اإلطار التشريعي الوطني

يأتي مشروع القانون رقم 24.19 املتعلق باملنظمات النقابية في ظل 

النقابي  وجود تشريعات وطنية تؤطر عمل املنظمات املهنية والعمل 

لألجراء في القطاعين العام والخاص. ومن املفيد قبل مباشرة تحليل 

القانونية  بالبيئة  اإلحاطة   24.19 رقم  القانون  مشروع  مضمون 

املغربية والتذكير بأبرز تلك املرجعيات والتشريعات.

 لدستشر

الحرية  تكرس  التي  املقتضيات  من  عدد  على   2011 دستور  نص 

املهنية  واملنظمات  لألجراء  النقابية  املنظمات  وأدوار  النقابية 

للمشغلين :

- الفصل 8 :

جراء، والغرف املهنية، واملنظمات 
ُ
• تساهم املنظمات النقابية لأل

املهنية للمشغلين، في الدفاع عن الحقوق واملصالح االجتماعية 

واالقتصادية للفئات التي تمثلها، وفي النهوض بها. ويتم تأسيسها 

وممارسة أنشطتها بحرية، في نطاق احترام الدستور والقانون ؛

• يجب أن تكون هياكل هذه املنظمات وتسييرها مطابقة للمبادئ 

الديمقراطية ؛

الجماعية،  املفاوضة  تشجيع  على  العمومية  السلطات  تعمل   •

وعلى إبرام اتفاقيات الشغل الجماعية، وفق الشروط التي ينص 

عليها القانون ؛

بتأسيس  املتعلقة  القواعد  خاصة،  بصفة  القانون،  يحدد   •

املالي  الدعم  النقابية وأنشطتها، وكذا معايير تخويلها  املنظمات 

للدولة، وكيفيات مراقبة تمويلها.
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- الفصل 9 :

• ال يمكن حل األحزاب السياسية واملنظمات النقابية أو توقيفها 

من لدن السلطات العمومية، إال بمقت�ضى مقرر قضائي.

- الفصل 29 :

• حريات االجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، وتأسيس الجمعيات، 

شروط  القانون  ويحدد  مضمونة.  والسيا�ضي  النقابي  واالنتماء 

ممارسة هذه الحريات ؛

• حق اإلضراب مضمون. ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات 

ممارسته.

كما يقر الدستور عددا من املقتضيات األخرى التي تصب في مصلحة 

الدستوري  النظام  بأن  األول  الفصل  في  ورد  إذ  التنظيم.  حق  تعزيز 

في هذا اإلطار  املواطنة والتشاركية.  الديموقراطية  للمملكة يقوم على 

على  التأثير  في  أسا�ضي  كفاعل  املدني  املجتمع  منظمات  الدستور  أقر 

السياسات العمومية، وذلك باملساهمة في إعداد قرارات ومشاريع لدى 

وتقييمها  تفعيلها  في  وكذا  العمومية،  والسلطات  املنتخبة  املؤسسات 

الدستور  من   13 الفصل  يدعو  بينما  من الدستور(.   12 )الفصل 

السلطات العمومية إلى »إحداث هيئات للتشاور، قصد إشراك مختلف 

الفاعلين االجتماعيين، في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها 

وتقييمها«.

ظهير)6 )يشليشز)957 )بشأن) لنق4ب4ت) ملهنية

بعد االستقالل، صدر ظهير 16 يوليوز 1957، وهو بمثابة نص عام 

يقر الحق النقابي لفئات واسعة تشمل األجراء واملوظفين واملشغلين 

واملهنيين والحرفيين.

بتاريخ 15 فبراير 2000 صدر القانون رقم 98.11 الذي عدل ظهير 

النقابات  شؤون  في  التدخل  منع  على  نص  والذي   ،1957 يوليوز   16

واملس بالحرية النقابية وعرقلة ممارستها. وقد سعى املشرع من خالل 

تلك التعديالت إلى مالءمة التشريع الوطني مع االتفاقية رقم 98 بشأن 

تطبيق مبادئ حق التنظيم واملفاوضة الجماعية.

لتنظيم  جديدة  بمقتضيات   2003 سنة  الشغل  مدونة  جاءت  ثم 

 ،586 املادة  بموجب  ونسخت،  الخاص  القطاع  في  النقابية  املمارسة 

بشأن   1957 يوليوز   16 في  الصادر   1.57.119 رقم  الشريف  الظهير 

النقابات املهنية إال ما تعلق منه بنقابات املوظفين.

ظهير)5 )نشنبر)958 ) ملتعلق)بتنظيم)حق)تأسيس) لجمعي4ت

الشريف  الظهير  ألحكام  باملغرب  املدني  املجتمع  تخضع جمعيات 

رقم 1.58.376 املتعلق بتنظيم حق تأسيس الجمعيات كما تم تغييره 

حق  ممارسة  من  آخر  شكال  الجمعيات  تأسيس  ويمثل  وتتميمه. 

التنظيم املنصوص عليه في املعاهدات الدولية لحقوق اإلنسان. يتيح 

اإلطار الجمعوي مجاال الستيعاب عدد كبير من الفاعلين ومن أنشطة 

املجتمع املدني، ومنها ما يتعلق بالتمثيلية املهنية التي تشمل املشغلين 

منظمة  أهم  يعتبر  الذي  املغرب،  ملقاوالت  العام  فاالتحاد  واألجراء. 

 ممثلة للمقاوالت واملشغلين باملغرب، منظم كجمعية مهنية وفق ظهير

15 نونبر 1958.

كما أن بعض فئات املوظفين الخاضعين ألنظمة خاصة التي تمنع 

للدفاع عن مصالحها  التكتل في جمعيات  النقابي تتمتع بحق  االنتماء 

املعنوية واملادية. يسري هذا على القضاة )الفصل 111 من الدستور( 

ورجال السلطة واملتصرفين واملتصرفين املساعدين بوزارة الداخلية 

الهيئة  وموظفي  املساعدة  القوات  ورجال  الوطني  األمن  وموظفي 

غير  والضرائب  الجمارك  إدارة  وموظفي  املدنية  للوقاية  الوطنية 

املباشرة وموظفي إدارة السجون وإعادة اإلدماج.

 دونة) لشغل

الشغل  مدونة  من  الثالث  الكتاب  في  الواردة  املقتضيات  تنظم 

املمارسة النقابية في القطاع الخاص. ويشتمل هذا القانون على عدد 

ولجنة  األجراء  ومندوبي  املهنية  النقابات  تتناول  التي  األحكام  من 

االعتبارية  والشخصية  املقاولة،  داخل  النقابيين  واملمثلين  املقاولة 

واتحادات  وإدارتها،  املهنية  النقابات  وتأسيس  املهنية،  للنقابات 

واإلجراءات  تمثيلية،  األكثر  املهنية  واملنظمات  املهنية،  النقابات 

االنتخابية، ومقتضيات زجرية، إلخ.

املقترح   24.19 رقم  القانون  مشروع  من   144 املادة  أن  إلى  يشار 

وهما  الشغل،  مدونة  من  الثالث  الكتاب  من  قسمين  نسخ  على  ينص 

الخاص  الرابع  والقسم  املهنية  بالنقابات  املتعلق  األول  القسم 

باتحادات النقابات املهنية.

 لنظ4م) ألس4�ضي)للشظيفة) لعمش ية

األسا�ضي  القانون  بشأن   ،1.58.008 رقم  الشريف  الظهير  جاء 

بممارسة  تتعلق  التي  املقتضيات  ببعض  العمومية،  للوظيفة  العام 

املتساوية  اإلدارية  اللجان  للموظفين وتشكيل  بالنسبة  النقابي  الحق 

كيفية  يحدد  الذي   2.59.0200 رقم  املرسوم  صدر  كما  األعضاء. 

العمومية  للوظيفة  األسا�ضي  النظام  في  الواردة  املقتضيات  تطبيق 

الخاصة بتأسيس اللجان اإلدارية املتساوية األعضاء.
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 ملحشر) لث4ني):)قـر ءة)في) ـشـروع) لـقـ4نـشن)رقم)24.19

الواردة الرئيسية  والقضايا  للتوجهات  التحليل،  هذا   يستحضر 

ومعايير  اإلنسان،  حقوق  مبادئ  القانون،  مشروع  ومواد  ديباجة  في 

منظمة العمل الدولية، وروح ومقتضيات الدستور، وواقع التشريع 

النقابي  املشهد  وعقلنة  حكامة  على  الحرص  مع  واملمارسة،  الوطني 

واملنهي.

1 - قراءة في ديباجة مشروع القانون

وأسباب  دواعي  عرض  هو  القانوني  النص  في  الديباجة  دور  إن 

إعداد القانون املقترح، وتبيان أهداف املشرع من إصدار نص تشريعي 

القانونية  النصوص  إصالح  تروم  مبادرة  أي  جدوى  أن  كما  جديد. 

تقاس بمدى قدرتها على تقديم أجوبة مقنعة للقضايا والعالقات املراد 

تنظيمها، وصيانة املصالح املشروعة وتكريس الحقوق.

املتعلق   24.19 رقم  القانون  مشروع  نص  قراءة  من  يالحظ 

املسار  محطات  لبعض  تعرضت  ديباجته  أن  النقابية  باملنظمات 

التشريعي، وبررت هذه املبادرة التشريعية بأنها جاءت »من أجل تنزيل 

النقابي«،  الحقل  يعرفها  التي  االزدواجية  ولتفادي  الدستور،  أحكام 

عناوين  عرض  إلى  خلصت  ثم  التمثيلية،  ومستويات  معايير  وتحديد 

كل أبواب مشروع القانون.

الشريف  الظهير  24.19 من  القانون رقم  ديباجة مشروع  تنطلق 

املتعلق بالنقابات املهنية الصادر في 16 يوليوز 1957، كنص عام، ثم 

ذِكر بصدور مدونة الشغل سنة 2003، والتي نظمت الحرية النقابية
ُ
 ت

الديباجة، في  ورد  ما  بحسب  أف�ضى،  الذي  األمر  الخاص.  القطاع   في 

إلى »ازدواجية«، بحيث أصبح العمل النقابي في القطاع الخاص منظما 

الدولة  وأعوان  موظفو  ظل  بينما  الشغل،  مدونة  مقتضيات  وفق 

ظهير  ألحكام  خاضعين  العمومية  واملؤسسات  الترابية  والجماعات 

.1957

االزدواجية  تجاوز  إلى  يسعى  القانون  مشروع  كان  وإذا  هذا، 

أخرى  ازدواجية  يعالج  لم  فإنه  الخاص،  والقطاع  العام  بين القطاع 

األمر  ويتعلق  العمل.  بها  الجاري  التشريعية  النصوص  منها  تعاني 

باإلطار القانوني املنظم لعمل املنظمات املهنية للُمشِغلين. إذ إن الحق 

في التنظيم املكفول للُمشِغلين يمكن تفعيله في إطار جمعية بمقت�ضى 

نقابة  إطار  في  أو  الجمعيات  تأسيس  حق  بتنظيم  املتعلق   1958 ظهير 

وفق مدونة الشغل )وسابقا وفق ظهير 1957 بشأن النقابات املهنية(، 

مع ما يترتب على ذلك من آثار بحكم االختالف بين الجمعية والنقابة 

في املنظومة التشريعية الوطنية. ويسري األمر كذلك على فئات أخرى 

هيئات  في  أو  النقابات  أو  الجمعيات  في  التنظيم  حق  ممارسة  يمكنها 

مهنية تنظمها نصوص خاصة.

املرتكزات   24.19 رقم  القانون  مشروع  ديباجة  أغفلت  لقد 

املوضوعية التي يمكن أن تبرر مثل هذه املبادرة التشريعية :

الواقع  التي يعرفها  التحديات الجدية  : اإلجابة عن  • املرتكز األول 

يعاني  الذي  النقابي  الحقل  إصالح  إلى  الحاجة  ومنها  املغربي، 

وضعف  النقابية،  الحرية  ممارسة  تهم  وأوضاع  من صعوبات 

النقابي  االنتماء  وضعف  التمثيلية،  وإشكاالت  بالقانون،  التقيد 

االجتماعي  الحوار  وضعف  واملنهي،  النقابي  والتشتت  واملنهي، 

واملفاوضة الجماعية.

واملهنية  النقابية  املنظمات  أدوار  على  التأكيد   : الثاني  املرتكز   •

تسهم اجتماعية  وسائط  باعتبارها  واالجتماعية   االقتصادية 

في تكريس السلم االجتماعي وتحقيق التنمية. إن النهوض بالعمل 

النقابي وتطوير املمارسة النقابية عن طريق تنظيم وضبط اإلطار 

النقابات  تقوية  غاية  تحكمه  أن  يجب  خاللها  من  تمارس  الذي 

أطراف  بين  الجسور  ومد  والتفاوض  للحوار  كآليات  وتمثيليتها 

اإلنتاج، وتيسير االتفاقات لتطوير املردودية وخلق الثروة وتقليص 

الفوارق االجتماعية لتحقيق التوازن االجتماعي بغية إقرار السلم 

واالنسجام املجتمعيين.

فالنسيج املقاوالتي بكل أشكاله يحتاج بيئة تنافسية مالئمة ومناخ 

األخيرة  هذه  مسؤولة.  نقابية  وتنظيمات  وشفاف،  منصف  أعمال 

املكونات،  كل  حقوق  وحماية  الحوار  إلنجاح  أساسية  ضمانة  تعتبر 

وخصوصا الفئات املشكلة للحلقات األضعف في إطار مسلسل اإلنتاج. 

مما يدعم االستقرار ويكفل مصالح كل األطراف.

التي  الدستور  أحكام  تنزيل  ضرورة  على  الوقوف  أيضا  يجدر 

بمساهمة  يتعلق  ما  خصوصا  النقابية،  الحرية  تعزيز  من شأنها 

تفعيل  في  للُمشِغلين  املهنية  واملنظمات  لألجراء  النقابية  املنظمات 

وتقييم  وتنفيذ  وتفعيل  إعداد  وفي  التشاركية  الديموقراطية 

السياسات العمومية.

أساسيين مرجعين  على  املقاربة  تأسيس  ضرورة   : الثالث  املرتكز   • 

تحديد  مع  النقابية،  املمارسة  في  والحق  التنظيم  في  الحق  هما 

موقعهما داخل منظومة الحقوق األساسية.

• املرتكز الرابع : االعتماد على مرجعية املعاهدات الدولية لحقوق 

اإلنسان )اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والعهد الدولي الخاص 

بالحقوق املدنية والسياسية(، واتفاقيات منظمة العمل الدولية 

)ال سيما االتفاقية رقم 87 الخاصة بالحرية النقابية وحماية حق 

مبادئ  بتطبيق  الخاصة   98 رقم  واالتفاقية  النقابي،  التنظيم 

واالتفاقية الجماعية،  املفاوضة  وفي  النقابي  التنظيم  في   الحق 

رقم 135 بشأن ممثلي العمال(.
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2 - قراءة في مواد مشروع القانون

2.1 - مجال التطبيق

واسعة  فئات  على   24.19 رقم  القانون  مشروع  أحكام  تسري 

للدولة،  التابعة  باإلدارات  العاملين  واألعوان  املوظفين  تشمل 

وموظفي وأعوان الجماعات الترابية، ومستخدمي وأعوان املؤسسات 

شِغلين الذين يسري عليهم القانون 
ُ
واملقاوالت العمومية، واألجراء وامل

الخاص، وفئات املهنيين والعمال املستقلين واألشخاص غير األجراء 

التشريع  في  عليه  منصوص  هو  كما  خاصا  نشاطا  يزاولون  الذين 

)املادتان  القانون  مشروع  أن  غير  األولى(.  )املادة  العمل  به  الجاري 

املوظفين  فئات  النقابي على بعض  االنتماء  يكرس حرمان   )11 و   10

من  تمنعهم  خاصة  ألنظمة  والخاضعين  الدولة  خدمة  في  العاملين 

العمل النقابي. وهو ما يخالف أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق 

87 الخاصة  املدنية والسياسية واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 

بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي التي ال تجيز وضع قيود 

على االنتماء النقابي إال بالنسبة ألفراد القوات املسلحة والشرطة.

2.2 - التعاريف واملفاهيم

املصطلحات  من  عددا   24.19 رقم  القانون  مشروع  يستعمل 

على  أثر  الذي  األمر  دقيق،  بشكل  مدلولها  تحديد  دون  واملفاهيم 

االنسجام بين املقتضيات الواردة فيه وعلى مقروئية النص التشريعي.

 فهشم) لنق4بة

حسب املادة 2، يقصد في مدلول مشروع القانون بالنقابة نقابة العمال 

شِغلين حصرا، 
ُ
ونقابة املشغلين، وبالنقابات نقابات العمال ونقابات امل

وذلك دون إدراج ضمن هذا التعريف النقابات األخرى التي تنخرط 

املستقلين. والعمال  كاملهنيين  شِغلين، 
ُ
وامل العمال  غير  فئات   فيها 

ما يستفاد من  األولى، ومع  املادة  في  ما جاء  ينسجم مع  الذي ال  األمر 

و»النقابات«.  »النقابة«  لفظي  تستعمل  املشروع  نص  في  أخرى  مواد 

وتسري نفس املالحظة على تعريف »اتحادات النقابات« و»املنظمات 

شِغلين. 
ُ
النقابية« التي تحصرها املادة الثانية أيضا في نطاق العمال وامل

علما أن مشروع القانون يحمل في عنوانه لفظ »املنظمات النقابية« 

وُيقّدم على أنه يشمل كافة الفئات وفق مادته األولى.

 فهشم) إلد رة

 ورد في عدة مواد من مشروع القانون رقم 24.19 )املواد 54، 56،

57 ...( مصطلح »اإلدارة« أو عبارة »إدارة تابعة للدولة« دون تحديد 

املدلول. هل يتعلق األمر بوزارة، أو بقطاع حكومي، أو بإدارة مركزية أو 

بإدارات جهوية وأخرى إقليمية ... ؟ ما يضفي غموضا على بعض مقتضيات

مشروع القانون. كمثال على ذلك، ما ورد في املادة 54 : »تحدد تمثيلية 

املنظمات النقابية للعمال على مستوى كل إدارة تابعة للدولة أو جماعة 

الجهوي  املستويين  على  وكذا  عمومية  مقاولة  أو  مؤسسة  أو  ترابية 

العمال لدى  انتخابات ممثلي  في  النتائج املحصل عليها  والوطني، وفق 

هي  كما  املعنية  املقاولة  أو  املؤسسة  أو  الترابية  الجماعة  أو  اإلدارة 

 منصوص عليها في التشريع الجاري به العمل«. األمر الذي يتعذر معه

وهي  جوهرية  قضية  في  املشرع  يقصده  ما  إدراك  الحالة  هذه  في 

التمثيلية النقابية.

»القطاع«   : املثال  سبيل  على   : املصطلحات  لبعض  تعريف  غياب 

و»القطاع االقتصادي« و»بعض فروع األنشطة« )املادتان 66 و 69(. 

القطاعات  لتحديد  الحق  تنظيمي  نص  إلى  يحيل  القانون  فمشروع 

مرجعيا  وطنيا  تصنيفا  ثمة  أنه  علما  األنشطة،  وفروع  االقتصادية 

يحدد   ،2.12.481 رقم  املرسوم  بموجب  االقتصادية  لألنشطة 

املشروع  أغفل  ذلك  إلى  وباإلضافة  وشعبها.  وفروعها  القطاعات 

املحلية« اإلدارية  »السلطة  وكذا  املستقل«،  »املشغل  مدلول   تحديد 

)املادة 52(.

2.3 - تأسيس النقابات

منع تأسيس النقابات على أساس جهوي

أساس  على  النقابات  تأسيس   24.19 رقم  القانون  مشروع  يمنع 

جهوي وفق ما جاء في املادة 3 منه، وهي مادة مقتبسة من املادة الرابعة 

من القانون التنظيمي رقم 29.11 املتعلق باألحزاب السياسية. غير أنه 

إذا كان منع تأسيس حزب سيا�ضي على أساس جهوي مقت�ضى وجيها 

 نظرا للوظيفة التأطيرية للمواطنات واملواطنين من طرف األحزاب،

مبرر  غير  يبدو  املنع  هذا  فإن  الوطنية،  الوحدة  مقومات  إطار  في 

بالنسبة للنقابات، ألن، أوال، املنظمات النقابية تتمثل مهمتها في الدفاع 

عن مصالح فئات، وثانيا، هذه الفئات يمكن أن تتواجد في جهات دون 

غيرها، وثالثا، ألن التجارب الدولية تعرف نماذج لنقابات تؤسس على 

أساس جهوي )فرنسا وأملانيا وكندا(، ورابعا، ألن هذا املنع ال ينسجم 

يتما�ضى  ال  كما  التنظيم،  في  الحق  ومع  النقابية  الحرية  مبادئ  مع 

مع انخراط املغرب في مسلسل الجهوية املتقدمة.

 28.11 وينبغي التذكير في هذا الصدد بأن القانون التنظيمي رقم 

تمت  والذي  وتتميمه،  تغييره  تم  كما  املستشارين  بمجلس  املتعلق 

املهنية  املنظمات  تحديد  في  قانوني  كمرجع   72 املادة  في  إليه  اإلشارة 

مهنية  منظمة  كل  بأنها  األخيرة  هذه  يعرف  تمثيال،  األكثر  للمشغلين 

للُمشِغلين الذين يزاولون نشاطهم في الجهة أو الجهات املعنية في واحد 

 أو أكثر من قطاعات الفالحة أو الصيد البحري أو الصناعة أو التجارة

.)III/1 أو الصناعة التقليدية أو الخدمات )املادة
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غياب مفهوم املصالح املعنوية

نقابات  بأن   24.19 رقم  القانون  مشروع  من   9 املادة  تفيد 

واملصالح  الحقوق  عن  الدفاع  »إلى  تهدف  املشغلين2  ونقابات  العمال 

االجتماعية واالقتصادية واملهنية الفردية والجماعية منها لألشخاص 

يأتي  القانون  فمشروع  وبذلك،  بها«.  والنهوض  تمثلهم،  الذين 

بمقتضيات دون ما ورد في مدونة الشغل )املادة 396( التي تجعل من 

بين أهداف املنظمات النقابية الدفاع عن املصالح املعنوية ألعضائها 

وتطوير املستوى الثقافي للمنخرطين فيها.

تكريس قيود على إجراءات التأسيس

التي  املقتضيات  من  عددا   24.19 رقم  القانون  مشروع  يحمل 

تكرس بعض القيود على الحرية النقابية والحق في التنظيم، وبشكل 

خاص على حرية تأسيس النقابات :

القانون  مشروع  من   12 و   10 املادتان  تفيد   : وصل) لتأسيس   	

الحاجة  الفئات دون  لكل  النقابات مكفول  تأسيس  في  الحق  بأن 

نشاط  انطالق  يظل   21 املادة  بمقت�ضى  أنه  غير  مسبق،  إذن  إلى 

التأسيس  ملف  إيداع  بعد  يوما   60 ملدة  باالنتظار  رهينا  النقابة 

املحلية.  اإلدارية  السلطة  من  نهائي  وصل  على  الحصول  حين  إلى 

الشغل،  مدونة  من   414 املادة  أحكام  بأن  هنا  التذكير  ويجدر 

التي سيتم نسخها بموجب هذا القانون، تفيد بأن وصل اإليداع 

مضمونة  برسالة  التأسيس  ملف  توجيه  يمكن  كما  فورا،  يسلم 

الجديد واملشروط  التقييد  بالتوصل. وفضال عن هذا  مع إشعار 

بأجل شهرين، فإن مشروع القانون لم يقدم جديدا يذكر باملقارنة 

مع ظهير 1958 املتعلق بتنظيم حق تأسيس الجمعيات الذي جاء 

في فصله الخامس »وعند استيفاء التصريح لإلجراءات املنصوص 

أجل  داخل  وجوبا  النهائي  الوصل  يسلم  الالحقة  الفقرة  في  عليها 

جاز  األجل  هذا  داخل  تسليمه  عدم  حالة  وفي  يوما   60 أقصاه 

للجمعية أن تمارس نشاطها وفق األهداف املسطرة في قوانينها«.

17 من مشروع القانون أن يكون  وروط) إلق4 ة : تشترط املادة   	

تصريح انعقاد املؤتمر التأسي�ضي حامال لتوقيع ما ال يقل عن ثالثة 

أعضاء مؤسسين يقطنون في العمالة أو اإلقليم.

ملف  يتضمن   ،18 املادة  بمقت�ضى   : على) لشث4ئق  	  لتصديق)

اإلدارية  السلطة  لدن  من  عليها  مصادق  نسخ  أربع  التأسيس 

وعلى  التأسيس،  بتصريح  املرفقة  الوثائق  لكل  املختصة  املحلية 

املسؤول املنتخب على رأس النقابة التوقيع، وفق إمضاء مصادق 

عليه، على وثائق امللف. كما تشترط املادة 17 نسخا مصادق على

شِغلين!
ُ
2 - لم تذكر نقابات الفئات األخرى، غير العمال وامل

املؤسسين.  لألعضاء  الوطنية  التعريف  لبطائق  لألصل  مطابقتها 

من  السابعة  املادة  مقتضيات  مع  تتنافى  الشروط  هذه  أن  علما 

القانون 55.19 املتعلق بتبسيط املساطر اإلدارية، التي تنص على 

الطلب،  ملف  من  واحدة  نسخة  من  بأكثر  املرتفق  مطالبة  عدم 

أو تصحيح اإلمضاء على الوثائق أو اإلدالء بنسخ مطابقة ألصول 

املنصوص  واملرتفق  اإلدارة  بين  الثقة  ملبدأ  طبقا  وذلك  الوثائق، 

عليها ضمن أحكام هذا القانون.

	 كثرة) إلجر ء ت) إلد رية : يفرض مشروع القانون إجراءات مماثلة 

كلي  أو  جزئي  تعديل  حصول  عند  التأسيس  عند  املطلوبة  لتلك 

بمهام  املكلفين  األشخاص  لقائمة  أو  للنقابة،  األسا�ضي  للنظام 

اإلدارة والتسيير )املادة 22(، أو عند تأسيس مكتب نقابي أو اتحاد 

للنقابات )الباب السادس(.

القانون  من  نسخة  توجه   : بعد) لتأسيس  إض4فية) إجر ء ت)  	

األسا�ضي ومن الئحة األشخاص املكلفين بالتسيير، بعد الحصول 

على وصل التأسيس النهائي أو بعد شروع النقابة في مزاولة نشاطها 

في حال عدم التوصل بالوصل، إلى عدد من السلطات الحكومية 

والجهات على سبيل اإلخبار )املواد 24 و 25 و 26(.

مشروع  من   17 املادة  تفرض   : تأسي�ضي  عقد) ؤتمر) إلز  ية)  	

القانون شرطا لتأسيس النقابات يتمثل في انعقاد مؤتمر تأسي�ضي 

بانعقاده لدى السلطة اإلدارية املحلية، كما تفرض املادة  ُيصّرح 

نفسها جدول أعمال املؤتمر التأسي�ضي. وهو ما لم يكن واردا ضمن 

مقتضيات تأسيس النقابات في مدونة الشغل.

	  تح4د ت) لنق4ب4ت)و لتنسيقي4ت : تخضع بعض أشكال التعاون 

بين النقابات لتدابير قانونية تقيد حرية العمل النقابي. إذ ينص 

مشروع القانون رقم 24.19 على عدد من اإلجراءات التي يتوجب 

تطبيقها لتأسيس اتحادات النقابات )الباب السادس(، كما ينص 

على إجراءات أخرى تهم تأسيس التنسيقيات النقابية )املادتان 63 

و 65(، في حين أنه في إطار احترام الحرية النقابية، ينبغي أن يخضع 

هذا األمر للمفاوضة واالتفاق بين النقابات حول اختيار تأسيس 

اعتبارية بشخصية  مستمرة،  أو  مؤقتة  وشكلها،   التنسيقية 

أو بدونها. هذه اإلجراءات ال  تنسجم مع ما جاء في االتفاقية رقم 87 

بشأن ممارسة الحرية النقابية وتأسيس اتحادات النقابات.

وخالفا لذلك، نجد أن عددا من النماذج والتجارب الدولية تحرص 

على تبسيط إجراءات التأسيس الخاصة بممارسة حق التنظيم بشكل 

عام وحق املمارسة النقابية بشكل خاص. على سبيل املثال، فتأسيس 

نقابة في فرنسا رهين بإيداع قانونها األسا�ضي والئحة بأسماء األشخاص
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مقر  يوجد  التي  املحلية  الجماعة  لدى  نسختين  في  بالتسيير  املكلفين 

 النقابة على ترابها، وعلى إثره يسلم رئيس الجماعة وصال بالتأسيس.

بسيط  تصريح  على  جمعية  أو  نقابة  تأسيس  يتوقف  كندا،  وفي 

)استمارة( يقدم ملصلحة مختصة، والتي تأذن بالتأسيس خالل بضعة 

يراعي  املعنية  الجمعية  أو  النقابة  تصريح  أن  من  التأكد  بعد  أيام 

الشروط الشكلية واملوضوعية التي يقررها القانون.

2.4 - تنظيم وتسيير النقابات

تمييز ضد األجانب

يشترط مشروع القانون رقم 24.19 التوفر على الجنسية املغربية 

 إلدارة النقابات وتسييرها )املادة 43(، مثل ما تنص عليه مدونة الشغل

)املادة 416(. هذا، وال يوجد أي مسوغ يمنع األجانب الذين يحق لهم 

االنخراط في النقابات من إدارتها وتسييرها، وفق ما تنص عليه اتفاقية 

واالتفاقية  املهاجرين،  العمال  حول   97 رقم  الدولية  العمل  منظمة 

املعتمدة  أسرهم  وأفراد  املهاجرين  العمال  حقوق  لحماية  الدولية 

بقرار الجمعية العامة لألمم املتحدة رقم 45 بتاريخ 18 ديسمبر 1990 

على  الحصول  يعني  ال  االنخراط  مفهوم  أن  علما   .)26 و   7 )املادتان 

إلى املشاركة في العمل  النقابة فحسب، بل يرمز  إلى  بطاقة االنتساب 

النقابي، بما في ذلك تقلد مهام في هيئات التنظيم النقابي.

تلقي الدعم املالي من الخارج والتعاون الدولي للنقابات

العمال  نقابات  تسيير  القانون  مشروع  من   48 املادة  تفرض 

تلقي  نقابة  ألي  َجِوز 
ُ
ت لم  كما  سواها،  دون  وطنية  بأموال  واملشغلين 

املقترحة،  بالصيغة  مباشرة«.  غير  أو  مباشرة  »بصفة  أجنبية  أموال 

الدولي،  التعاون  برامج  مباشرة  أو  مواصلة  النقابات  على  سيصعب 

سواء على املستوى الثنائي أو في إطار أنشطة منظمة العمل الدولية. 

كما أن املنع يتعارض مع املمارسات املعهودة في هذا املجال ومع تقاليد 

االنفتاح والتعاون.

ربط الدعم املالي للنقابات بعقد مؤتمراتها

املستوى  على  تمثيال  األكثر  النقابية  املنظمات  استفادة  ربط  إن 

وفق  العادي  الوطني  مؤتمرها  بعقد  للدولة  املالي  الدعم  من  الوطني 

اآلجال املحددة في نظامها األسا�ضي )املادة 121( يرمز إلى إرادة املشرع 

في تطوير حكامة املنظمات النقابية. غير أنه يتعين تعزيز هذا اإلجراء، 

بتحديد معايير أخرى تعزز الحكامة، مثل ضمان التداول على مواقع 

واملالي،  اإلداري  التدبير  وشفافية  النقابية،  املنظمات  في  املسؤولية 

وأيضا تمثيلية املرأة وتمثيلية الشباب.
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2.5 - التمثيلية النقابية

األساسية املواضيع  كأحد  بالغة  أهمية  النقابية  التمثيلية   تكت�ضي 

األكثر  النقابية  فاملنظمات  النقابي.  الحقل  تنظيم  تروم  مبادرة  أي  في 

في  والحق  النقابيين،  املمثلين  كتعيين  بصالحيات،  تتمتع  تمثيال 

املفاوضة واملشاركة في الحوار االجتماعي بمختلف مستوياته وإبرام 

االتفاقيات الجماعية.

بحسب  أهدافه،  ضمن   24.19 رقم  القانون  مشروع  حدد  وقد 

املتعلقة  الجوانب  بعض  استكمال  به،  املرفقة  التقديمية  الورقة 

 بالتمثيلية النقابية التي لم تتطرق لها التشريعات الجاري بها العمل :

مستوى  على  التمثيلية  ومستويات  معايير  في  الخصوص  على  »تتمثل 

القطاع العام، وتحديد مستويات جديدة للتمثيلية في القطاع الخاص 

بالجهات، ووضع معايير  املتعلق  التنظيمي  القانون  تماشيا مع صدور 

املنظمات  للمشغلين على غرار  املهنية  املنظمات  لتمثيلية  ومستويات 

النقابية للعمال«.

يخصص مشروع القانون للتمثيلية النقابية الباب السابع والباب 

الثامن، وهما يتضمنان 36 مادة )من املادة 54 إلى املادة 89(. يستدعي 

املالحظات  من  عددا  الشأن  بهذا  القانون  مشروع  في  جاء  ما  تحليل 

الجوهرية :

- بشأن نقابات العمال :

• استمرار االختالف في معايير التمثيلية : ال يقدم مشروع القانون 

املنظمات  تمثيلية  تحديد  معايير  بشأن  جديدا   24.19 رقم 

الخاص  والقطاع  العام  القطاع  مستوى  على  للعمال  النقابية 

املعايير  في  التفاوت  يكرس  املشروع  أن  أي   ،)55 و   54 )املادتان 

التي تطبع انتخابات ممثلي املوظفين في اللجان اإلدارية املتساوية 

األعضاء وانتخابات مندوبي األجراء، كما يكرس التفاوت الواسع 

في املعايير بين الوظيفة العمومية والجماعات املحلية.

يحتفظ   : العمال  لنقابات  الوطنية  التمثيلية  شروط  استمرار   •

بشأن  الشغل  مدونة  في  جاء  بما   24.19 رقم  القانون  مشروع 

 معايير اكتساب صفة النقابة األكثر تمثيال على املستوى الوطني

)املادة 56(، أي شرط الحصول على 6% على األقل من الحاصل 

من جمع عدد املقاعد املحصل عليها في انتخابات ممثلي العمال 

واملقاوالت  واملؤسسات  الترابية  والجماعات  اإلدارات  لدى 

)مع  املهنية  االنتخابات  في  األجراء  مندوبي  عدد  ومن  العمومية 

ويطرح  السابقة(.  الفقرة  في  إليه  املشار  املعايير  في  االختالف 

أساسية  إشكالية  إلى  املشرع  تنبه  مدى   %6 بعتبة  االحتفاظ 

تتعلق بتشظي املشهد النقابي.
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يحدد  العام:  القطاع  في  العمال  نقابات  تمثيلية  في  إشكاليات   •

مشروع القانون رقم 24.19 معايير املنظمة النقابية األكثر تمثيال 

االلتباس يثير  بشكل  العام  القطاع  مكونات  في  قطاعيا   للعمال 

النقابي الحقل  تنظيم  على  الحرص  مع  دائما  ينسجم   وال 

)املادة 59(. من املالحظات في هذا الشأن :

اإلشارة سبقت  كما  للدولة«،  تابعة  »إدارة  تعريف  غياب   * 

إلى ذلك في هذا الرأي. هل يتعلق األمر بقطاع وزاري، أم قطاع 

حكومي، أم غيرهما ؟

على  تمثيال  األكثر  النقابية  املنظمة  تحديد  التناسب  من  هل   *

مستوى جماعة ترابية واحدة، ووضعها بذلك في مرتبة »إدارة 

تابعة للدولة« بدل ربط التمثيلية بمجموع الجماعات الترابية 

كقطاع واحد ؟

* التمثيلية الوطنية في القطاع العام : يستحدث مشروع القانون 
تمثيال،  األكثر  النقابية  املنظمة  هي  جديدة  صفة   24.19 رقم 

والجماعات  للدولة  التابعة  باإلدارات  الوطني،  املستوى  على 

الترابية واملؤسسات أو املقاوالت العمومية، ويشترط لذلك بلوغ 

أو تجاوز عتبة 6% من مجموع عدد ممثلي املأجورين املنتخبين.

القانون  مشروع  يق�ضي  املقاوالت :  في  التمثيلية  عتبة  تخفيض   •
رقم 24.19 )املادة 64( بتخفيض العتبة التي تحدد صفة النقابة 

العمالية األكثر تمثيال على مستوى املقاولة، من 35% من مجموع 

عدد مندوبي األجراء املنتخبين، كما هو منصوص عليه في مدونة 

الشغل، إلى %25.

وفضال عن الصعوبات التي تعترض العمل النقابي داخل املقاوالت، 

للعمال، النقابية  التمثيلية  تشتت  من  سيفاقم  العتبة  تخفيض   فإن 

إلى  املؤدي  املقاولة  داخل  االجتماعي  الحوار  إجراء  على  يساعد  ولن 

اتفاقات، أو النهوض باملفاوضة الجماعية.

»القطاع«  مصطلح  تعريف  دون   : قطاعية  تمثيلية  عتبة   •

القطاعات  تحديد  إحالة  ومع  ذلك،  إلى  اإلشارة  سبقت  كما 

الحق  تنظيمي  نص  إلى  املعنية  األنشطة  وفروع  االقتصادية 

االقتصادية«،  لألنشطة  املغربي  »التصنيف  إلى  اإلحالة  عوض 

يربط مشروع القانون رقم 24.19، بمقت�ضى املادة 66 منه، صفة 

اقتصادي  قطاع  مستوى  على  تمثيال  األكثر  العمالية  املنظمة 

بالحصول على نسبة 6% على األقل من مجموع مندوبي األجراء 

عتبة وهي  املعني.  القطاع  مستوى  على  املهنية  االنتخابات   في 

ال تساعد على تقوية التمثيلية النقابية في مجال هام جدا يعاني 

القطاعي  الحوار االجتماعي  أال وهو  املغرب من فراغ كبير،  فيه 

الذي يعول عليه لتكريس السلم االجتماعي وتطوير القطاعات 

االقتصادية.

شِغلين :
ُ
- بشأن التمثيلية املهنية امل

مشروع  يقدم   : التمثيلية  شروط  تحديد  دون  املعايير  تحديد   •

للُمشِغلين  املهنية  املنظمات  تحديد  معايير   24.19 رقم  القانون 

املستوى  وعلى  االقتصادي  القطاع  مستوى  على  تمثيال  األكثر 

الوطني )املادتان 69 و 70(، غير أنه يحيل تطبيق تلك املعايير إلى 

نصوص تنظيمية. وهو ما ُيستنتج منه أن مشروع القانون يقرر 

تمثيلية  في  باملقابل  يحسم  وال  العمال  نقابات  تمثيلية  في  عمليا 

شِغلين.
ُ
امل

• إحالة التمثيلية الجهوية على قانون آخر : بالنسبة للتمثيلية الجهوية 

 24.19 رقم  القانون  مشروع  يكتفي  للُمشِغلين،  املهنية  للمنظمات 

)املادة 72( باإلحالة على ما هو مقرر في القانون التنظيمي رقم 28.11 

املتعلق بمجلس املستشارين، علما أن هذا النص التشريعي يخضع 

األكثر  للمشغلين  املهنية  املنظمات  ممثلي  بانتخاب  خاصة  ملقاربة 

أن  كما  املجلس،  مستشاري  ضمن  الجهوي  املستوى  على  تمثيلية 

تفعيله يظل محل خالف حول املعايير املعتمدة ألنه ال يعكس دائما 

وزن املنظمات املهنية في كل جهة على حدة. كما أنه ال يتيح تمثيلية 

للمقاوالت الصغرى والصغيرة جدا وللقطاع الفالحي، رغم تشكيلهم 

للجزء األكبر من النسيج االقتصادي الوطني.

- بشأن التمثيلية في املجالس العليا الثالثية األطراف :

• جاء مشروع القانون رقم 24.19 الستكمال بعض جوانب النقص 

شِغلين، وذلك 
ُ
امل للعمال ونقابات  النقابية  املنظمات  تمثيلية  في 

الجهات  مستوى  وعلى  العام  القطاع  في  بالتمثيلية  يتعلق  فيما 

يقدم لم  القانون  مشروع  أن  غير  االقتصادية.   والقطاعات 

اإلدارية  املجالس  في  التمثيلية  قواعد  مستوى  على  جديد  أي 

والعليا الثالثية األطراف.

2.6 - الحوار االجتماعي

التاسع الذي يشمل  الباب   24.19 القانون رقم  يخصص مشروع 

إدراج  ويستدعي  االجتماعي.  للحوار   )94 إلى   90 )من  مواد  خمس 

موضوع الحوار االجتماعي في نص تشريعي يتناول املنظمات النقابية، 

وتحليل مضمون ما جاء في هذا الباب عددا من املالحظات :

مشروع  من  التاسع  الباب  مواد  صياغة  تتميز   : الصياغة  حول   •

القانون بأنها صياغة تعبر عن أهداف عامة، بدل أن تكون صياغة 

ذات مضمون قانوني صريح وملزم.
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• مفهوم تقليدي للحوار االجتماعي : يرسخ مشروع القانون رقم 24.19 
مفهوما محدودا للحوار االجتماعي يركز بشكل أسا�ضي على الحوار 
 االجتماعي الوطني الثالثي األطراف. ويتأكد هذا بما جاء في املادة 75،

التي تنيط باملنظمات النقابية للعمال األكثر تمثيال على املستوى 
يرى  بينما  االجتماعي«.  الحوار  »جوالت  في  املشاركة  دور  الوطني 
االجتماعي  الحوار  أن  والبيئي  واالجتماعي  االقتصادي  املجلس 
هو بالدرجة األولى ممارسة ميدانية في املقاوالت واملؤسسات، وفي 
القطاعات االقتصادية، وفي اإلدارات والقطاعات العمومية، وفي 
الجهات واألقاليم. وهو ما لم يفرد له مشروع القانون مقتضيات 
الحوار  مستويات  ضمن  عرضا  إليه  باإلشارة  واكتفى  خاصة، 

االجتماعي )املادة 90(.

لقد صادق املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي في أواخر سنة 
الحوار  من  جديد  جيل  أجل  »من   : عنوان  يحمل  تقرير  على   2020
التقرير  هذا  في  املجلس  يقدم  للنقاش«.  أرضية   : باملغرب  االجتماعي 
رؤية  تتأسس  باملغرب.  االجتماعي  بالحوار  النهوض  أجل  من  رؤيته 
دور  وهي  الرئيسية،  واملبادئ  الرهانات  من  مجموعة  على  املجلس 
اإلرادة السياسية، واالعتماد على االبتكار في تصور منظومة وطنية، 
وتعزيز  شاملة،  منظومة  ملأسسة  والحاجة  والقيم،  الثقافة  ودور 
مواضيع  وتوسيع  قدراتهم،  وتقوية  االجتماعيين  الشركاء  تمثيلية 
جدد،  فاعلين  على  االجتماعي  الحوار  وانفتاح  االجتماعي،  الحوار 
العمومية،  والبرامج  السياسات  إعداد  في  االجتماعي  الحوار  وإسهام 

وتطوير وتعميم االتفاقيات الجماعية.

املجلس  بأن  التذكير  يجدر   : االجتماعي  بالحوار  خاص  قانون   •
االقتصادي واالجتماعي والبيئي قد أو�ضى في تقريره حول الحوار 
للحوار  إطار   - قانون  »إصدار  ِب  آنفا  إليه  املشار  االجتماعي 
والتوجهات  املبادئ  يحدد  تشاركية،  مقاربة  وفق  االجتماعي، 
للحوار  متكاملة  منظومة  وفقها  تتأسس  التي  واألهداف  واملعايير 
والجهوي  والقطاعي  )الوطني  املستويات  كافة  تغطي  االجتماعي 
وداخل املقاولة(، كما يحدد مكونات وآليات املنظومة في القطاعين 

العام والخاص«.

2.7 - الدعم املالي للمنظمات النقابية ومراقبة صرفه

تمييز في الدعم املالي العمومي

مشروع من   113 املادة  بمقت�ضى  للدولة،  املالي  الدعم   ُيوجه 
تمثيال  األكثر  للعمال  النقابية  للمنظمات  حصريا   ،24.19 رقم  القانون 
النقابية  املنظمات  باقي  ذلك  من  تحرم  بينما  الوطني،  املستوى  على 
للعمال واملنظمات املهنية للُمشِغلين ونقابات الفئات األخرى غير العمال 
في ظل وجود قوانين وطنية  لهذا االختيار  الداعي  ُيفهم  شِغلين. وال 

ُ
وامل

تشرع وتؤطر تقديم الدعم العمومي للجمعيات على اختالف أشكالها، 
ق�ضى أغلب النقابات من دعم الدولة املالي. مع العلم أن االنتماء إلى 

ُ
بينما ت

جمعية واالنتماء إلى نقابة يمثالن نفس الحق، أال وهو الحق في التنظيم 
املنصوص عليه في العهد الدولي الخاص بالحقوق املدنية والسياسية.

انسجاما مع اإلرادة في إصالح الحقل النقابي ودعم أدوار املنظمات 

ملعايير  إخضاعه  مع  للدولة  املالي  الدعم  إتاحة  يتعين  النقابية، 

موضوعية، مثل حجم التمثيلية وتنوعها وتحقيق أهداف ملموسة.

تركيز على املحاسبة املالية

يتولى  أن  على   24.19 رقم  القانون  مشروع  من   115 املادة  تنص 

املجلس األعلى للحسابات مراقبة صرف الدعم املالي العمومي املقدم 

تنص  كما  الوطني،  املستوى  على  تمثيال  األكثر  النقابية  للمنظمات 

بالتسيير  املتعلقة  األخرى  االلتزامات  من  عدد  على  الالحقة  املواد 

121 بين استمرار االستفادة من الدعم العمومي  املالي. وتربط املادة 

والحرص على انعقاد املؤتمر الوطني وفق اآلجال املحددة في القانون 

األسا�ضي للمنظمة النقابية.

التأكيد على أهمية االرتقاء بحكامة وشفافية تدبير املنظمات  مع 

املجلس  إن  يقدم جديدا من حيث  القانون ال  فإن مشروع  النقابية، 

األعلى للحسابات مخول له، بمقت�ضى الدستور والقانون رقم 62.99 

املتعلق بمدونة املحاكم املالية، مراقبة الدعم املالي العمومي، وفحص 

مستندات اإلثبات املتعلقة بصرفه.

2.8. املقتضيات الزجرية

يخصص مشروع القانون رقم 24.19 املتعلق باملنظمات النقابية 

منها  الزجرية،  واملقتضيات  املراقبة  تهم   )140 إلى   127 )من  مادة   14

 11 مادة تنص على عقوبات بالسجن والغرامة، بينما القانون التنظيمي

فقط  مواد   4 يتضمن  السياسية  باألحزاب  املتعلق   29.11 رقم 

مخصصة للعقوبات في حال مخالفة مقتضياته.

املنظمات  في  الثقة  ترسيخ  يستدعي  النقابي  الحقل  إصالح  إن 

تشريعية  بيئة  من  الهيئات  هذه  وتمكين  املهنية،  واملنظمات  النقابية 

الوجه  على  أدوارها  أداء  على  تساعدها  إمكانيات  ومن  وتنظيمية 

الحكامة  تكريس  على  املشرع  حرص  دون  هذا  يحول  وال  األكمل. 

الجيدة في العمل النقابي واملنهي.

 ملحشر) لث4لث):)تــــــــــشصــــــــــيــــــــــ4ت

 24.19 رقم  القانون  مشروع  نص  وتحليل  قراءة  على  بناء 

الدولية،  والتجارب  املعايير  ضوء  وعلى  النقابية،  باملنظمات  املتعلق 

التي  واملمارسات  التشريعات  حيث  من  الوطني  السياق  وباستحضار 

من  عدد  استخالص  يمكن  املهنية،  والتمثيلية  النقابي  الحقل  تميز 

االستنتاجات واقتراح توصيات بهذا الخصوص.
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أهم) لخــــــــــالصــــــــــ4ت

24.19 املتعلق باملنظمات النقابية  لقد تغّيا مشروع القانون رقم 
بعض  وقدم  الوطنية،  التشريعات  في  النقص  أوجه  بعض  تدارك 
املقتضيات الجديدة تتعلق بضبط وتنظيم الجوانب املرتبطة بالعمل 
للعمال والتمثيل املنهي للمشغلين، ال سيما عبر تحديد معايير  النقابي 
باملنظمات  املتعلقة   - وجهويا  وقطاعيا  وطنيا   - التمثيلية  ومستويات 
حكامة  تطوير  إلى  سعى  كما  والخاص،  العام  بالقطاعين  النقابية 
املنظمات النقابية وإضفاء شفافية على تدبيرها. غير أن قراءة مشروع 
بعض  إلى  وتف�ضي  املالحظات  بعض  كذلك  تثير   24.19 رقم  القانون 
ورفع  اإلحاطة  على  كفايته  مدى  تسائل  التي  الجوهرية  الخالصات 

التحديات التي يطرحها الحقل النقابي :

دائما  يعتمد  ال  أنه   24.19 رقم  القانون  مشروع  في  ُيالحظ   : أوال   	
والتناسق  الدقة  تتوخى  التي  الصارمة  القانونية  الصياغة  قواعد 
النص  مواد  من  عدد  وفي  الديباجة  في  ذلك  ويتجلى  واالنسجام. 
ومفاهيم  مصطلحات  وبتوظيف  باألسلوب،  يتعلق  فيما  املقترح، 
من  املراد  إدراك  في  التباسا  يخلق  قد  مما  أحيانا،  تعريفها  دون 

النص.

رح مشروع القانون على أنه يرمي إلى تنزيل أحكام الدستور، 
ُ
	 ث4ني4 : ط

غير أن مضمون النص املقترح يكاد يحصر األمر في تفعيل ما جاء 
الدستور بشأن إصدار إطار قانوني ينظم  الثامن من  الفصل  في 
تخويلها  معايير  وكذا  وأنشطتها،  النقابية  املنظمات  »تأسيس 
التاسع  للدولة، وكيفيات مراقبة تمويلها«، والفصل  املالي  الدعم 
الذي ينص على أنه »ال يمكن حل األحزاب السياسية واملنظمات 
بمقت�ضى  إال  العمومية،  السلطات  لدن  من  توقيفها  أو  النقابية 
مقرر قضائي«. بينما أغفل مشروع القانون تنزيل أحكام الدستور 
التي ترمي إلى النهوض بأدوار املنظمات النقابية واملنظمات املهنية 

وتشجيع املفاوضة الجماعية وتكريس الديمقراطية التشاركية.

لتجاوز  »شامل«  قانوني  كنص  القانون  مشروع  دم 
ُ
ق لقد   : ث4لث4   	

في  الخاص  والقطاع  العام  القطاع  بين  التشريعات  ازدواجية 
املجال النقابي، بينما ازدواجية القوانين ال تبرر في املطلق الحاجة 
إلصدار نص تشريعي جديد. عالوة على ذلك، فإن مشروع القانون 
اإلطار  بين  الوطنية  التشريعات  في  راسخة  ازدواجية  لم يعالج 
النقابي واإلطار الجمعوي، مع العلم أن املعاهدات الدولية ال تميز 

بينهما، فكالهما يستند إلى الحق في التنظيم.

تفتقد خطا   24.19 القانون رقم  : ُيالحظ أن مواد مشروع  ر بع4   	
ناظما، وهو الحرص على التوافق مع مرجعين أساسيين هما الحق 
الدولية. ونظرا  املعايير  النقابية وفق  املمارسة  التنظيم وحرية  في 
فقد  الدولية،  مرجعياته  في  الحقوقي  البعد  إلى  االستناد  لجزئية 
تقييد شأنها  من  صيغ  في  سنها  تم  التي  املقتضيات  بعض  جاءت 

املقتضيات  تلك  أن  كما  التنظيم.  وحق  النقابية  الحريات 

اإلشكاليات  حل  في  القائمة،  التشريعات  كحال  لن تسعف، 

األساسية التي يعرفها الحقل النقابي. ومن أبرز تلك اإلشكاليات، 

املنهي،  والتنظيم  النقابية  املمارسة  تكتنف  التي  الصعوبات 

والتمثيلية، والحوار االجتماعي، واملفاوضة الجماعية، فضال عن 

تشظي املشهد النقابي واملنهي وضعف الديموقراطية الداخلية.

هو  االعتبارات  هذه  وفق  النقابي  الحقل  إصالح  قضية  طرح  إن 

السبيل األمثل الختيار اآلليات املناسبة لتحقيق التغيير املنشود 

وفق تصور متكامل. وبناء عليه، يمكن اختيار الهندسة القانونية 

الحالية، للنصوص  تعديل  شكل  تتخذ  قد  والتي   املناسبة، 

واقع  يفرضه  ما  حسب  نصوص  عدة  أو  جديد،  نص  إصدار  أو 

الحال.

النقابات والتنظيمات املهنية  : لقد حدد الدستور أدوار  خ4 س4   	

وجمعيات املجتمع املدني، كما نص في فصله األول على أن النظام 

الدستوري للمملكة يقوم على عدد من املبادئ، منها الديمقراطية 

الحقل  إصالح  إلى  تهدف  مبادرة  أي  نجاح  فإن  لذلك  التشاركية. 

النقابي واملجال املنهي، يظل مشروطا بمشاركة الفاعلين والشركاء 

االجتماعيين فيه، وعلى تحقيق التوافق بشأنه.

تـــــــشصــــــيـــــ4ت

على مستوى الشكل :

للهدف  وتحقيقا  التشريعي  للتعدد  وتفاديا  املجلس،  يو�ضي   -  1

املعلن في ديباجة املشروع، والذي يطمح إلى توحيد النصوص املتعلقة 

بالتنظيمات النقابية، بعدم إرجاء حل القضايا األساسية. كما يتوجب 

على املشرع إيجاد صيغة توحد وتشمل فعال كل األحكام واملقتضيات 

املتعلقة بجميع القضايا األساسية ذات الصلة بالتنظيم النقابي سواء 

العام والخاص،  القطاعين  بين  أو االزدواجية  التمثيلية  على مستوى 

لكي ال يصبح مشروع النص هذا قانونا آخرا ينضاف إلى التشريعات 

والقوانين السابقة.

شِغلين، 
ُ
2 - يو�ضي املجلس بتخصيص كتاب أو باب خاص لنقابات امل

وذلك انسجاما مع واقع الحال، ألن التنصيص على مقتضيات وأحكام 

مشتركة ما بين املنظمات النقابية للعمال واملنظمات النقابية للُمشِغلين 

يطرح أكثر من إشكال والتباس، أوال، الختالف خصوصية كل تنظيم 

شِغلين، كما أن كل 
ُ
على حدة، وثانيا، لقلة املواد املخصصة لنقابات امل

نقابات  أحكام  على  معطوفة  تدرج  بها  املتعلقة  واملقتضيات  األحكام 

التمثيلية وهي  أال  أهمية  األكثر  املسألة  كون  ذلك  إلى  أضف   العمال. 

لم يتم الحسم فيها بحسب نص مشروع القانون، وبالتالي تم إرجاؤها 

إلى نص تنظيمي الحق.
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3 - إن وضع باب خاص بالحوار االجتماعي ضمن مشروع القانون 
االستراتيجي املوضوع  هذا  يفي  ال  له،  مواد  خمس  فقط   وتخصيص 

به،  املتعلقة  األحكام  تفصيل  في  أهمية  من  ويستدعيه  يستحقه  ما 
علما أن الحوار االجتماعي يرتكز على ميثاق اجتماعي وتعاقدي يتميز 
واالقتصادية،  واالجتماعية  السياسية  املتغيرات  تحكمها  بدينامية 
في هذا املجال،  السابقة  إلى توصياته  بالرجوع  وعليه يو�ضي املجلس 
وذلك في تقريره املصادق عليه بتاريخ 26 نوفمبر 2020، والذي يعتبر 

من ركائز توصياته إصدار قانون - إطار خاص بالحوار االجتماعي.

4 - تحتاج بعض العبارات املتضمنة في مشروع القانون إلى املراجعة 
استعمال  فإن  املثال  سبيل  وعلى  النص،  ملقروئية  تجويدا  والتدقيق 
بعض العبارات، كما ورد في املادة 90، السطر الثالث، »تحقيق شراكة 
حقيقية«، تحيل إلى حكم غير دقيق يفيد بوجود شراكة غير حقيقية، 
التي   103 واألنسب هو االقتصار على عبارة »شراكة« فقط، واملادة 
ورد فيها »أن يستقبل املمثلين النقابيين« )السطر األول(، واملادة 104 
»اجتماع«  عبارة  هو  واألصل  »االستقبال«،  عبارة  فيها  وردت  والتي 
بدل استقبال، كما أن نفس املادة تنص على تسليم املمثلين النقابيين 
»ملخصا عن املطالب الجماعية لألجراء أو عن امللف املطلبي«، وبما أن 
امللف املطلبي يسلم مرة واحدة في السنة، فإنه ال ضرورة للتنصيص 
على تلخيصه من قبل النقابة، واملادة 130 )السطر األول( والتي جاءت 
فيها عبارة »بيانات كاذبة« بدل »بيانات غير صحيحة« )نفس املالحظة 
 في املادة 133(، واملادة 119 والتي ورد فيها أنه »يعد أي استخدام كلي

أو جزئي لهذا الدعم املمنوح من طرف الدولة، ألغراض غير تلك التي 
منح من أجلها، اختالسا للمال العام«، عوض »سوء استخدام«، ألن 
إثبات »االختالس« يتطلب توفر القصد الجنائي الذي ال يمكن إقراره 

دون الفصل فيه بحكم قضائي بحسب أحكام القانون الجنائي.

من حيث املضمون :

ديباجة  في  الدولية  االتفاقيات  إدراج  ضرورة  املجلس  يرى   -  1
حدوده  وفق  املشرع  يشتغل  الذي  اإلطار  لتبيان  القانون  مشروع 
دون  العمل،  وألصحاب  للعمال  أن  على  تنص  أنها  خاصة  وفلسفته، 
أي تمييز، الحق، دون ترخيص سابق، في تكوين منظمات يختارونها، 

وكذلك الحق في االنضمام إليها، بشرط التقيد بلوائح هذه املنظمات.

واإلجراءات  النقابية  املنظمات  تأسيس  شروط  لكون  ونظرا 
 املتعلقة بهذا التأسيس، غير ميسرة ومخالفة ألحكام هذا املعيار الدولي،

وألن األصل هو الحرية النقابية واملنع هو االستثناء، فالحرية النقابية 
هي حرية شخصية تمارس في إطار جماعي، ومن ثمة فإن حق التنظيم 
مضمون  يترجم  ال  القانون  مشروع  أن  كما  بالغة.  أهمية  يكت�ضي 
بشأن  الضمانات  يقدم  وال  الدستور،  من  والعشرين  التاسع  الفصل 
حق االنتماء النقابي، خاصة بوضعه للعديد من اإلجراءات واملساطر 
 17 اإلدارية املتعلقة بشروط التأسيس املنصوص عليها في املواد من 

إلى 27.

لذا، يو�ضي املجلس بمراجعة كل املساطر واإلجراءات التي تشكل 

تقييدا غير مبرر ملمارسة هذا الحق.

2 - يو�ضي املجلس بالتنصيص على الحق في املفاوضة الجماعية، 

في إعالن منظمة  النقابية  الحرية  إلى جانب  تعتبر مبدأ أساسيا  والتي 

العمل في  األساسية  والحقوق  املبادئ  بخصوص  الدولية   العمل 

إلى جانب  الحقوق واملبادئ،  الحق من أسمى  1998. ويعد هذا  لسنة 

األطفال  تشغيل  على  الفعلي  والقضاء  الجبري  التشغيل  على  القضاء 

املفاوضة  تعتبر  أيضا  واملهنة.  االستخدام  في  التمييز  على  والقضاء 

الجماعية حقا تمكينيا بغية العمل الالئق وعالقات الشغل السليمة، 

 كاملساواة واالستقرار والقضاء على التمييز بسبب اللون أو اإلعاقة ...،

65.99 )القانون رقم   وهو األساس الذي صارت عليه مدونة الشغل 

لسنة 2004( حيث خصصت له املواد من 92 إلى 103، وقامت بتعريف 

السلطة  وأناطت  وأطرافها  مجاالتها،  وتحديد  الجماعية،  املفاوضة 

مجلس  الغرض  لهذا  وأحدثت  عليها،  اإلشراف  بمهمة  الحكومية 

املفاوضة الجماعية )املادة 101(، كما أفردت قسما من نفس القانون 

التفاقيات الشغل الجماعية، من املادة 104 إلى املادة 134.

3 - يو�ضي املجلس بعدم االقتصار على تحديد أهداف نقابات العمال 

ونقابات املشغِلين في الدفاع فقط عن الحقوق واملصالح االجتماعية 

الذين  لألشخاص  منها،  والجماعية  الفردية  واملهنية  واالقتصادية 

الذكر السالفة  املادة  مقتضيات  لكون  وذلك  بها،  والنهوض   تمثلهم 

والتي  الشغل،  مدونة  من   396 املادة  وأحكام  مقتضيات  دون  تبدو 

املعنوية  املصالح  عن  الدفاع  املهنية  النقابات  أهداف  إلى  تضيف 

 ودراسة وتنمية هذه املصالح، وتطوير املستوى الثقافي للمنخرطين بها.

هو  الشغل  مدونة  من   396 املادة  ومقتضيات  بأحكام  االحتفاظ  إن 

تكريس ملبدأ الحقوق املكتسبة قانونا للعمال، وكل تراجع هو اختزال 

لعالقات الشغل في قوة العمل بمفهومه املادي وعدم استحضار للبعد 

الشخصية  تمثالتها  في  واملشاعر  النفسية  وللجوانب  للعمل  اإلنساني 

والوطنية.

الورقة  في  الهدف املعلن  إذا كان مشروع النص يروم تحقيق   -  4

النقابي  الحقل  يعرفها  التي  االزدواجية  بتفادي  واملتعلق  التقديمية 

 حاليا، ووضع قانون عام وموحد يشمل القطاعين العام والخاص معا،

نظرا  ذاتها،  حد  في  مشكلة  ليست  االزدواجية  أن  يعتبر  املجلس  فإن 

قد  نفسه،  املشرع  لكون  ونظرا  القطاعين،  خصوصيات  الختالف 

مستوى  على  للتمثيلية  مختلفة  معايير  على  النص  مشروع  في  أبقى 

املقاولة وعلى املستوى الوطني، إضافة إلى أن معايير التمثيلية نفسها 

 تختلف في القطاع العام ما بين الجماعات الترابية والوظيفة العمومية.

العام، والذي ينتخب التمثيلية تختلف ما بين القطاع  كما أن معايير 
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فيه ممثلو املوظفين في اللجان اإلدارية املتساوية األعضاء )الفصل 4 

2.59.0200 القا�ضي بتحديد، بحسب اإلطار، عدد  من املرسوم رقم 

ممثلي املوظفين في اللجان اإلدارية املتساوية األعضاء(، وبين القطاع 

الخاص الذي ينتخب فيه مندوبو األجراء بعدد كبير، إن حجم التمثيلية 

الخاص القطاع  مع  باملقارنة  وضئيلة  معبرة  غير  العام  القطاع   في 

بإيجاد صيغة  الشغل(، وعليه يو�ضي املجلس  433 من مدونة  )املادة 

مالئمة تأخذ بعين االعتبار املعطيات السالفة.

شغِلين، يو�ضي املجلس كذلك بعدم 
ُ
وبخصوص تمثيلية نقابات امل

إرجاء البت فيها إلى نص تنظيمي، ألن من شأن ذلك الزيادة في تراكم 

وتعدد النصوص، واإلبقاء على فراغ كبير في النص التشريعي الحالي.

التي  واألحكام  املقتضيات  مراجعة  بضرورة  املجلس  يو�ضي   -  5

امللف  لتقديم  عنها  ممثال  للعمال  النقابية  املنظمة  انتداب  على  تنص 

املطلبي، والدفاع عنه، والتفاوض بشأنه، واإلسهام في تسوية الخالفات 

والنزاعات االجتماعية، األمر الذي يتطلب مؤهالت وكفاءات مختلفة 

يصعب توفرها في ممثل واحد، كما أن روح هذه املقتضيات تستبعد 

ممثل  في  وتختزلها  للنقابة  التنظيمية  والبنيات  الهياكل  كل  ضمنيا 

واحد. وهو ما يعتبر تحجيما للقدرات التنظيمية للنقابات.

الفئة، لهذه  الوازن  للحجم  ونظرا  »الالمنتمون«،  قضية  إن   -  6 

ال يمكن السكوت عنها في مشروع قانون طموح من هذا القبيل، وعدم 

التنظيمات  النقابي وتقوية  يلزم لعقلنة املشهد  البت فيها، واتخاذ ما 

في  الفئة  هذه  تحققها  التي  للنتائج  االعتبار  بعين  وأخذا  النقابية. 

املجلس  يو�ضي  وتنظيمها،  تكتلها  لعدم  ونظرا  املهنية،  االنتخابات 

حقها بين  يزاوج  جواب  وإيجاد  بخصوصها،  واضح  موقف   باتخاذ 

في عدم التنظيم املنصوص عليه في املعايير الدولية، وواقع استبعادها 

االتفاقيات  وإبرام  الجماعية  املفاوضة  ومن  التمثيلية  املجالس  من 

الجماعية، وتقديم امللفات املطلبية.

7 - يو�ضي املجلس باإلبقاء على إمكانية التعاون الدولي والدعم املالي 

النقابية  املنظمات  بين  الدولي  التعاون  ألن  نظرا  املنظمات،  بين  فيما 

 يقوي القدرة التنظيمية واالقتراحية والتفاوضية والتعاقدية، ونظرا

املراقبة  أن  علما  املجال،  هذا  في  للمغرب  دولي  إشعاع  من  يحققه  ملا 

املالية تشرف عليها السلطات الحكومية املعنية.

8 - رغم أن مشروع القانون، أورد عددا من اإلجراءات املتعلقة 

كانعقاد  املهنية،  والهيئات  للنقابات  الداخلية  الديموقراطية  بترسيخ 

إال  واملالي،  اإلداري  التدبير  وشفافية  آجالها،  في  الوطنية  املؤتمرات 

أنه لم يكن حاسما في مسألة املناصفة، وظلت بعض املقتضيات عامة 

)املادة 8( فيما يتعلق بتحقيقها، كتقلد مهام التدبير والتسيير. كما أن 

حصر مدة االنتدابات الخاصة باملسؤوليات في أربع سنوات دون تحديد

عددها ال ينسجم مع مبادئ الحكامة، وال يساعد على إمكانية التداول 
وإن   ،15 املادة  فإن  ذلك،  عن  وفضال  الشباب.  أمام  الطريق  وفتح 
االحتفاظ  في  التقاعد  على  املحال  العامل  استمرار  إمكانية  أعطت 
من  أخرى  نقابة  أي  في  االنخراط  أو  األصلية  نقابته  في  بعضويته 
اختياره، فإنها لم تحسم بطريقة صريحة في أمر تحمله املسؤولية من 
عدمها، أو استمرار تحمل املسؤولية إلى ما بعد نهاية فترة االنتداب، 
وهو ما يطبع عمل املشرع بالتردد في األمور التي تعتبر مفتاحا لتفعيل 

آليات الديمقراطية.

 وعليه يو�ضي املجلس بضرورة تقوية صياغة مقتضيات املادتين 8
الصلة،  ذات  الجيدة  واملمارسات  للمعايير  املشرع  واعتبار   ،15 و 
الحكامة  نهج  تكريس  شأنها  من  التي  القضايا  من  عدد  في  والحسم 
والديموقراطية في تسيير هياكل املنظمات النقابية والهيئات املهنية، 
وال سيما فيما يتعلق بالدعم املالي املشروط باملناصفة، وحصر عدد 
االنتدابات الخاصة باملسؤوليات، وفتح املجال أمام الشباب في الولوج 
إلى األجهزة التداولية لتجديد النخب، والحسم في تحمل املسؤوليات 

بالنسبة للمتقاعدين.

9 - يو�ضي املجلس بعدم جعل إدارة النقابات وتسييرها حكرا على 
قانوني  نص  اعتماد  ألن  أخرى،  جنسيات  من  سواهم  دون  املغاربة 
من  وحرمانهم  النقابية  املسؤولية  مواقع  من  األجانب  يق�ضي  صريح 
تقلد املهام يتنافى مع املعايير الدولية بهذا الخصوص، خاصة االتفاقية 
الدولية لحماية  املهاجرين، واالتفاقية  العمال  الدولية رقم 97 حول 
الجمعية  بقرار  املعتمدة  أسرهم  وأفراد  املهاجرين  العمال  حقوق 
العامة لألمم املتحدة رقم 45 بتاريخ 18 ديسمبر 1990، فاالنخراط في 
املنظمات النقابية وفق مقاييس معينة ال يف�ضي إلى تحمل املسؤولية 
االعتبار  بعين  يأخذ  لم  ألنه  منقوصا،  انخراطا  يعتبر  املهام،  وتقلد 
االنتماء  الواسع ملفهوم االنخراط من حيث قيامه على مبدأ  املدلول 
واملمارسة والعضوية الكاملة واملساهمة في الرقي باملنظمة كي تضطلع 
بأدوارها، ومن تم، فال معنى لوضع حدود أمام منخرط وتقييد طموحه 
بسبب الجنسية واإلبقاء عليه في صف ومرتبة معينين داخل الهياكل 
في  وتمييزا  املساواة  ملبدأ  ضربا  يعتبر  الذي  األمر  للنقابة،  التنظيمية 

شروط التشغيل املخالف للعديد من املعايير الدولية.

اإلداري  املجلس  غرار  وعلى  بالتنصيص،  املجلس  يو�ضي   -  10
للصندوق الوطني للضمان االجتماعي، بضرورة الحفاظ على التمثيل 
املجالس  في  شِغلين( 

ُ
امل وممثلي  العمال،  نقابات  )الحكومة،  الثالثي 

واملجلس  العمومية،  للوظيفة  األعلى  كاملجلس  والعليا،  اإلدارية 
اإلداري للصندوق املغربي للتقاعد ...

11 - تعزيزا لعناصر الثقة وألدوار املنظمات النقابية واملنظمات 
بحذف  املجلس  يو�ضي  الزجرية،  طبيعته  من  وللتخفيف  املهنية، 

العقوبات السالبة للحرية.
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رأ2) ملجلس) القتص4د2)و الجتم4عي)و لبيئي)
حش2

 لصحة)و لسال ة)في) لعمل):

دع4 ة)أس4سية)للتنمية) القتص4دية)و الجتم4عية

املتعلـــق   128.12 رقـــم  التنظيمـــي  القانـــون  من   6 للمادة  طبقـــا 
إطار  في  املجلس،  قرر  والبيئــي،  واالجتماعــي  االقتصـــادي  باملجلـــس 

إحالة ذاتية، إعداد تقرير حول موضوع الصحة والسالمة في العمل.

وقد عهد مكتب املجلس إلى اللجنة الدائمة املكلفة بقضايا التشغيل 
والعالقات املهنية بإعداد تقرير في املوضوع اقتبس منه هذا الرأي.

 ،2020 نونبر   26 بتاريخ  املنعقدة  العادية،   116 دورتها  وخالل 
والبيئي  واالجتماعي  االقتصادي  للمجلس  العامة  الجمعية  صادقت 
في  والسالمة  »الصحة   : عنوان  يحمل  الذي  التقرير  على  باألغلبية 
للتنمية االقتصادية واالجتماعية«، واملنبثق  : دعامة أساسية  العمل 

عنه هذا الرأي.

تــــــــمــــــــهـــــــيـــــــد

يعتبر النهوض بشروط الصحة والسالمة في العمل وتأمين تغطية 
في  الالئق، خصوصا  العمل  تحقيق  معايير  أبرز  اجتماعية شاملة من 
ظل الوعي املتزايد بأهمية العناية بالرأسمال البشري، سواء في مجال 
التدبير العمومي أو تدبير املقاوالت. إن اإلجماع قائم على أن االرتقاء 
في  للمقاوالت  التنافسية  القدرة  وتعزيز  العمومية  الخدمات  بجودة 
البشري وتثمينه  الرأسمال  بالحفاظ على  العوملة رهين  ظل تحديات 
وتمكينه من أفضل شروط العمل واإلنتاج، أي بالحرص على توفير 

بيئة عمل سليمة وصحية ومستدامة.

كبلد يطمح إلى االلتحاق بمصاف الدول الصاعدة، والتزم بتحقيق 
العزم على إرساء  2030، كما عقد  في أفق  التنمية املستدامة  أهداف 
نموذج تنموي جديد، يجد املغرب نفسه في مواجهة تحدي السعي إلى 
أساسية  رافعة  باعتبارها  املهنية  والسالمة  الصحة  بمعايير  االرتقاء 

للتنمية.

التوجه، كما جاء  تأكيد هذا  لقد حرصت عدة خطب ملكية على 
في الرسالة امللكية السامية املوجهة إلى املشاركين في املنتدى البرملاني 
املستشارين  مجلس  نظمه  الذي  االجتماعية  للعدالة  الثاني  الدولي 
إلى »توفير  السعي  والتي أكدت على ضرورة   ،2017 20 فبراير  بتاريخ 
العمل الالئق للجميع« واالهتمام بمختلف »القضايا املتعلقة بمنظومة 

العمل الالئق بمفهومها الواسع«.

لرهانات  بالنسبة  املوضوع  بأهمية  منه  ووعيا  املنطلق،  هذا  من 
وتحسين  العام  القطاع  وحكامة  املقاولة  تنافسية  ودعم  التنمية 
والبيئي  واالجتماعي  االقتصادي  املجلس  ارتأى  العمومية،  الخدمات 
في  والسالمة  الصحة  موضوع  على  ذاتية،  إحالة  إطار  في  االشتغال، 

العمل.

أهمية) ملشضشع)على) ملستشى) لدولي

كرست منظمة العمل الدولية، على مدى مسار طويل يمتد ألكثر من 
للنهوض بمعايير الصحة والسالمة املهنية.  مائة سنة، جهودا متواصلة 
ترصد   2019 سنة  الدولية  العمل  منظمة  عن  صادر   1 تقرير في 
أنه  املنظمة  أوردت  املهنية،  والسالمة  الصحة  مجال  في  تجربتها  فيه 
يتم سنويا تسجيل حوالي 2.78 مليون حالة وفاة في العالم ناجمة عن 
لها ارتباط بأمراض مهنية.  2.4 مليون حالة وفاة  أسباب مهنية، منها 
املترتبة العواقب  عن  الناجمة  الخسارة  قّدر 

ُ
ت التقرير،  نفس   ووفق 

إجمالي  من   % 4 قيمته  ما  املهنية  والسالمة  الصحة  إشكاليات  عن 
الناتج العالمي الخام، وتبلغ هذه النسبة أحيانا 6 % من الناتج الوطني 

اإلجمالي لبعض الدول.

تعتبر منظمة العمل الدولية مرجعا أساسيا لكافة الدول في إنتاج 
اتفاقية   40 من  أكثر  اعتمدت  إذ  املهنية،  والسالمة  الصحة  معايير 
وتوصية وأزيد من 40 مدونة قواعد تطبيقية بشأن السالمة والصحة 

املهنية. 

و قع) لح24)على) ملستشى) لشطني

ذات  األساسية  الحقوق  من  عددا  املغربي  الدستور  يكرس 
)الفصل  الحياة  في  الحق  أبرزها  العمل.  في  والسالمة  بالصحة  الصلة 
 20(. كما ينص على أنه ال يجوز املس بالسالمة الجسدية أو املعنوية

ألي شخص، في أي ظرف، ومن قبل أي جهة )الفصل 22(. وبمقت�ضى 
الفصل 31، يقر الدستور بالحق في العالج والعناية الصحية والحماية 
يخص  بينما  التعاضدي،  والتضامن  الصحية  والتغطية  االجتماعية 
الفصل 71 منه املجال التشريعي والتأطير القانوني لعالقات الشغل، 
والضمان االجتماعي، وحوادث الشغل، واألمراض املهنية. كما تتضمن 
األسا�ضي  القانوني  املرجع  وهي  الشغل،  مدونة  التشريعية  الترسانة 
والقانون الخاص،  القطاع  في  املهنية  والسالمة  الصحة  يؤطر   الذي 

رقم  18.12 املتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل.

غير أنه رغم إقرار التشريعات الوطنية للحقوق األساسية املتعلقة 
بالصحة والسالمة في العمل، فإن مدى تفعيلها على أرض الواقع يظل 
دون مستوى التطلعات. وذلك بالنظر لتدني مستوى قواعد الصحة 
االقتصادي،  النسيج  من  هام  جزء  في  بها  املعمول  املهنية  والسالمة 
خصوصا في املقاوالت املتوسطة والصغرى والصغيرة جدا وفي بعض 
القطاعات بشكل خاص، كقطاع البناء واألشغال العمومية والقطاع 

الفالحي والقطاع غير املنظم.

الشغل  حوادث  عدد  بأن  املنهي  واإلدماج  الشغل  وزارة  تفيد 
 756 في  تسببت  حادثة،   50000 من  أكثر   2018 سنة  بلغت  باملغرب 
حالة وفاة و13208 حالة عجز مؤقت و36561 حالة عجز دائم. وهو 
بغياب  املرتبطة  واالقتصادية  االجتماعية  األضرار  حجم  يعكس  ما 
األرقام تلك  أن  العلم  مع  الشغل،  وبحوادث  الالئق  العمل   ظروف 

ال تحيط بالحصيلة الحقيقية لحوادث الشغل باملغرب.

1 - La sécurité et la santé au cœur de l’avenir du travail : Mettre à profit 
100 ans d’expérience. 
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ج4ئحة)وب4ء)كشرون4)تبرز)أهمية) لصحة)و لسال ة) ملهنية

العالم  اجتاحت  التي  كورونا  لفيروس  الوبائية  األزمة  تطرح 

تحديات جديدة في مجال الصحة والسالمة املهنية. فقد فرضت األزمة 

الطارئة اتخاذ تدابير وإجراءات واسعة لحفظ الصحة العامة وتأمين 

الصحة في مجال العمل بشكل خاص. وهو ما يحيل إلى ضرورة فحص 

األوضاع الجديدة التي ستخلفها األزمة الوبائية بشأن ظروف العمل 

واألمراض  الشغل  حوادث  مؤشرات  على  ذلك  وتداعيات  وأنماطه 

املهنية. وبذلك فإن جائحة كورونا أعادت إلى الواجهة قضية الصحة 

والسالمة في العمل.

I.) نظش ة) لصحة)و لسال ة) ملهنية)في) لقط4ع) لع4م

في) لشظيفة) و لسال ة) ملهنية) للصحة) لتشريع) -) لح4جة) ( 

 لعمش ية)و لجم4ع4ت) لتر بية

العمومية مقتضيات قانونية  النظام األسا�ضي للوظيفة  يخصص 

تدخل في إطار الحماية االجتماعية للموظف العمومي وتهم باألساس 

والحوادث  الوالدة  ورخصة  صحية  ألسباب  الرخص  معالجة 

واألمراض التي قد يتعرض لها املوظف أثناء أو بمناسبة مزاولة عمله.

في مجال حوادث الشغل، يخضع موظفو القطاع العام ملقتضيات 

الظهير الشريف الصادر في 25 ذي الحجة 1345 املوافق 25 يونيو 1927 

من  ولعدد  وتتميمه  تعديله  وقع  كما  الشغل  حوادث  عن  بالتعويض 

املوظفين  استفادة  شروط  تحسين  على  وحرصا  واملناشير.  املراسيم 

الحكومة  رئيس  أصدر  شغل،  لحادثة  تعرضهم  حال  في  حقوقهم  من 

الطبية  األتعاب  أبدال  2018/10 بشأن استرجاع  منشورا تحت عدد 

واملصاريف املترتبة عن األمراض أو الحوادث املنسوبة للعمل.

تدبير  استراتيجية  اعتماد  يفرض  العمومية  اإلدارة  تحديث  إن 

متقدمة تثمن الرأسمال البشري وتحرص على تحسين ظروف العمل 

وترتقي بمعايير الصحة والسالمة املهنية. كما أن مصادقة املغرب في 

187 بشأن  الدولية رقم  العمل  اتفاقية منظمة  2019 على  يونيو   14

إطار  بإحداث  تلزمه  املهنيتين  والصحة  للسالمة  الترويجي  اإلطار 

تشريعي ومنظومة متكاملة للصحة والسالمة في العمل تشمل القطاع 

العام.

وفي هذا اإلطار فإن قطاع إصالح اإلدارة هو بصدد إعداد نصين 

املهنية  والسالمة  للصحة  قانون  بمشروع  يتعلق  األول  تشريعيين، 

العمومية،  واملؤسسات  الترابية  والجماعات  العمومية  الوظيفة  في 

ويتعلق الثاني بمشروع قانون بشأن األمراض والحوادث التي يتعرض 

لها املنخرطون في نظام املعاشات املدنية.

))-) لتد بير) الستثن4ئية)ملش جهة)ج4ئحة)كشرون4)في) لقط4ع) لع4م)

أ()تد بير)سريعة)ملح4صرة) نتش4ر)وب4ء)كشرون4)وحم4ية) لصحة)

و لسال ة)في) لقط4ع) لع4م

يتعلق  منشورا  اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد  وزير  أصدر  

بالتدابير الوقائية من خطر انتشار وباء »كورونا« باإلدارات العمومية 

العمومية2.  واملقاوالت  العمومية  واملؤسسات  الترابية  والجماعات 

بالقطاع  العاملين  وسالمة  صحة  على  الحفاظ  إلى  املنشور  ويهدف 

العام ووقايتهم من انتشار وباء كورونا، ويحدد لهذا الغرض عددا من 

التدابير واإلجراءات االحترازية والوقائية والتحسيسية. 

بناء على الوضع الجديد، تم اتخاذ عدد من التدابير واإلجراءات 

كورونا  بوباء  اإلصابة  مخاطر  من  العام  بالقطاع  العاملين  لحماية 

هذا  في  الحيوية.  اإلدارية  الخدمات  بعض  استمرار  ضمان  وألجل 

الرقمية  الخدمات  تطوير  على  العمومية  السلطات  حرصت  اإلطار 

طرف  من  اإللكترونية  اإلدارية  الخدمات  من  عدد  إعداد  خالل  من 

وكالة التنمية الرقمية3، وذلك بهدف تمكين املرتفقين واإلدارات من 

رقمية.  بطريقة  بعد  عن  معالجتها  وتتبع  واملراسالت  امللفات  تبادل 

كما أصدرت وزارة االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة منشورا يتعلق 

تحديد  إلى  يهدف  بدليل  مرفقا  الدولة4،  بإدارات  بعد  عن  بالعمل 

التدابير األساسية الواجب اتخاذها من قبل اإلدارات العمومية، من 

أجل تنظيم العمل في ظل ظروف وباء كورونا االستثنائية، مع مراعاة 

طبيعة وخصوصية مهام اإلدارات املعنية.

ب()إجر ء ت)رفع) لحجر) لصحي)و لعشدة) لتدريجية)إلى) لعمل)

في) لقط4ع) لع4م

بعد أن قررت تمديد حالة الطوارئ الصحية مرتين، في 18 أبريل 

و18 ماي 2020، بادرت السلطات العمومية إلى اتخاذ إجراءات لتدبير 

إلى  التدريجية  العودة  ومواكبة  الصحي  الحجر  رفع  بعد  ما  مرحلة 

العمل في مختلف إدارات وهيئات ومؤسسات القطاع العام.

2  - تحت عدد 2020/1 بتاريخ 16 مارس 2020.

بالخدمات  املتعلق   2020 أبريل  فاتح  بتاريخ   2020/2 رقم  اإلدارة  واملالية وإصالح  االقتصاد  وزير  - منشور   3

الرقمية للمراسالت اإلدارية.

4 - تحت عدد 2020/3 بتاريخ 15 أبريل 2020.
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وإصالح  واملالية  االقتصاد  لوزير  منشور  صدر  اإلطار  هذا  في 

لفائدة  وإرشادات  توجيهات  يقدم  عملي،  بدليل  مرفقا  اإلدارة5 

واملقاوالت  واملؤسسات  الترابية  والجماعات  العمومية  اإلدارات 

العمومية بهدف ضمان استمرارية املرافق العمومية، مركزيا وجهويا 

وإقليميا ومحليا، مع الحفاظ على صحة وسالمة العاملين.

3)-)تحدي4ت) 4)بعد) لج4ئحة)

رغم التداعيات واإلشكاالت الصحية واالجتماعية واالقتصادية 

األزمة  أن  إال  كورونا،  فيروس  انتشار  عن  ترتبت  التي  الصعبة 

الخيارات  من  العديد  بتنزيل  لإلسراع  سانحة  فرصة  تمثل  الوبائية 

للمواطن  األساسية  الحقوق  تكريس  في  ستساهم  التي  اإلستراتيجية 

الخيارات  هذه  مقدمة  وفي  املستدامة.  التنمية  وتحقيق  واملواطنة 

العمل، وذلك  في  أهمية الصحة والسالمة  الرهان على  اإلستراتيجية 

القطاع  في  املهنية  والسالمة  للصحة  منظومة  وضع  نحو  بالتوجه 

بعد(،  عن  العمل  اعتماد  فيها  )بما  الرقمنة  وتعميم  وتسريع  العام، 

وتبسيط املساطر اإلدارية.

II.) لصحة)و لسال ة) ملهنية)في) لقط4ع) لخ4ص

 )-) دونة) لشغل)و لصحة)و لسال ة) ملهنية)في) ملق4ولة) ملغربية

الشغل  مدونة  في  املهنية  والسالمة  الصحة  موضوع  يكت�ضي 

الصادرة سنة 2003 أهمية بالغة تعبر عن حرص املشرع املغربي على 

تأهيل النسيج االقتصادي الوطني في هذا املجال. تسري أحكام مدونة 

واملؤسسات  املقاوالت  على  تسري  كما  الخاص،  القطاع  على  الشغل 

صناعيا طابعا  تكت�ضي  كانت  إذا  املحلية  والجماعات  للدولة   التابعة 

أو تجاريا أو فالحيا.

فرد مدونة الشغل قسما كامال للصحة والسالمة املهنية لألجراء 
ُ
ت

املحاور  أبرز  تلخيص  ويمكن  الثاني(،  الكتاب  من  الرابع  )القسم 

املتعلقة باملوضوع الواردة في املدونة كما يلي:

اتخاذ  املشغل  عاتق  على  يقع  عامة،  بصفة   : شغل 
ُ
 سؤولية) مل

وكرامتهم، وصحتهم،  األجراء  سالمة  لحماية  الالزمة  التدابير   جميع 

املشغل  أن  العمل، كما  إطار  في  ينجزونها  التي  باألشغال  قيامهم  لدى 

فيها  تتوفر  أن  وعلى  الشغل،  أماكن  نظافة  على  يسهر  بأن  مطالب 

على  للحفاظ  الالزمة  السالمة  ومتطلبات  الصحية،  الوقاية  شروط 

صحة األجراء.

5 -  تحت رقم 2020/4 بتاريخ 22 ماي 2020.

بالصحة  الخاصة  واملبادئ  املقتضيات  من  عدد  تنزيل  أن  غير 

والسالمة املهنية الواردة في مدونة الشغل يتوقف على تحديد التدابير 

التطبيقية العامة والتدابير التطبيقية الخاصة التي تراعي طبيعة املهن 

الحكومية  السلطة  إلى  املدونة  بها  عهدت  التي  املهمة  وهي  واألشغال، 

بتاريخ  93.08 عدد  القرار  أصدرت  املعنية  الوزارة  بالشغل.   املكلفة 

12 ماي 2008، الذي يهم تحديد التدابير التطبيقية العامة والخاصة 

املتعلقة باملبادئ املنصوص عليها في املواد من 281 إلى 291 من مدونة 

الصحة  قواعد  يشمل  ال  القرار  هذا  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر  الشغل. 

والسالمة املهنية في القطاع الفالحي.

في مجال الصحة  بالتزاماته  هذا ورتب املشرع على املشغل املخل 

والسالمة املهنية مسؤولية مدنية بمقت�ضى القواعد العامة للمسؤولية 

املنهي.  الخطأ  عن  الناتج  الضرر  عن  بالتعويض  تق�ضي  والتي  املدنية، 

القانون  90 و324 من  كما رتب مسؤولية جنائية بمقت�ضى الفصلين 

الذين  املشغلين  حق  في  غرامات  الشغل  مدونة  أقرت  بينما  الجنائي. 

ال يتقيدون باملقتضيات الخاصة بالصحة والسالمة املهنية.

 ملص4لح) لطبية)للشغل): بمقت�ضى املادة 304 من مدونة الشغل، 

»يجب إحداث مصالح طبية مستقلة للشغل لدى: 

1 - املقاوالت الصناعية والتجارية ومقاوالت الصناعة التقليدية 

واالستغالالت الفالحية والغابوية وتوابعها، إذا كانت تشغل ما ال يقل 

عن خمسين أجيرا ؛

2 - املقاوالت الصناعية والتجارية ومقاوالت الصناعة التقليدية 

الذين  واملشغلين  وتوابعها،  والغابوية  الفالحية  واالستغالالت 

يباشرون أشغاال تعرض األجراء ملخاطر األمراض املهنية، التي حددها 

التشريع املتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل واألمراض املهنية.«.

وتتيح مدونة الشغل للمقاوالت التي تشغل أقل من خمسين أجيرا 

إمكانية إحداث مصالح طبية للشغل مستقلة أو مصالح طبية مشتركة 

)املادة 305(.

لجنة) لسال ة)وحفظ) لصحة)في) ملق4ولة):)تفرض مدونة الشغل 

التقليدية  الصناعة  ومقاوالت  والتجارية  الصناعية  املقاوالت  على 

واالستغالالت الفالحية والغابوية، التي تشغل خمسين أجيرا فما فوق، 

 إحداث لجنة السالمة وحفظ الصحة. الهيئة تضطلع بمهام أساسية

تتعلق  املقاولة  داخل  املهنية  والسالمة  الصحة  قواعد  تفعيل  في 

بالرصد والتدبير والوقاية والتحسيس )املادة 338(.

حدث بمقت�ضى 
ُ
 جلس)طب) لشغل)و لشق4ية) ن) ملخ4طر) ملهنية): أ

332 من مدونة الشغل لدى القطاع الحكومي املكلف بالشغل،  املادة 

مجلس استشاري تحت اسم »مجلس طب الشغل والوقاية من املخاطر
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املهنية«.  تتمثل مهام هذه الهيئة الثالثية األطراف في تقديم اقتراحات 
الطبية  واملصالح  الشغل،  طب  بمفتشية  النهوض  أجل  من  وآراء 
للشغل، وفي كل ما يخص حفظ الصحة والسالمة املهنية والوقاية من 

حوادث الشغل واألمراض املهنية.

))-)حصيلة)تفعيل) قتضي4ت) دونة) لشغل

في التنفيذ  حيز  دخلت  التي  الشغل  مدونة  أن  سبق  مما   يتبين 
2004 توفر إلى حد كبير إطارا قانونيا كفيال بتأمين اآلليات   8 يونيو 
في  املهنية  والسالمة  الصحة  قواعد  لتكريس  األساسية  واملعايير 
تطبيق  في  ضعف  يالحظ  الواقع  أرض  على  أنه  غير  الخاص.  القطاع 
القانون ومقتضيات مدونة الشغل وفي مدى التزام النسيج االقتصادي 
بقواعد الصحة والسالمة املهنية. ويمكن الوقوف على أبرز النواقص 

كاآلتي:

أ()ضعف)ثق4فة) لصحة)و لسال ة) ملهنية

بالصحة  العناية  أن  تعتبر  التي  واملنظمة  الكبرى  الشركات  عدا 
والسالمة املهنية بمثابة استثمار يثمن رأسمالها البشري ويعزز موقعها 
والصغرى  املتوسطة  املقاوالت  أغلب  تولي  ال  التنافسية،  وقدراتها 
الوقاية، بل غالبا ما ترى في  العناية لتحسين شروط العمل ووسائل 
األمر كلفة إضافية فحسب. إن تعزيز معايير الصحة والسالمة املهنية 
ومدى  املشغل  به  يتمتع  الذي  الوعي  بمستوى  األولى  بالدرجة  رهين 

تشبعه بثقافة الصحة والسالمة املهنية. 

ب()و قع) ألور ش)و لشحد ت) إلنت4جية

من  املهنية  والسالمة  الصحة  مجال  يعرفها  التي  التحديات  تبرز 
واقع بعض األنشطة االقتصادية. فمثال، ُيالحظ أن األوراش الخاصة 
لبعض  حتى  الغالب  في  تتقيد  ال  العمومية  واألشغال  البناء  بقطاع 
الوحدات  في  التدابير املعتمدة  البسيطة. كما أن  الوقائية  اإلجراءات 
يؤدي  ما  املهنية،  املخاطر  مستوى  دون  الغالب  في  تظل  الصناعية 
أحيانا إلى حوادث خطيرة كحريق روزامور بالدار البيضاء الذي أودى 

سنة 2008 بحياة 55 عامال. 

من تبعات هذا الوضع أن املغرب يسجل رقما مرتفعا في حوادث 
التأمين، إحصائيات شركات  سنويا وفق  43000 حادث  يبلغ   الشغل 

به لدى شركات  التصريح  تم  ما  يعتمد على  املعطى  أن هذا  العلم  مع 
القطاع  في  محدودا  يظل  الشغل  حوادث  ضد  التأمين  وأن  التأمين، 
 47,8 الخاص. ما جعل املغرب، يسجل بحسب مكتب العمل الدولي، 
مجال  في  مخاطر  ومعدل  عامل،  ألف  مائة  لكل  مميتة  شغل  حادثة 
»مينا«  دول  في  املخاطر  معدل  من  مرة   2,5 أكبر  الشغل  حوادث 
مكتب  تقديرات  أن  كما  إفريقيا(.  وشمال  األوسط  الشرق  )منطقة 
العمل الدولي تشير إلى أن كلفة حوادث الشغل باملغرب تبلغ 4,25 % 

من الناتج الداخلي الخام.

ت()ضعف)تطبيق) لق4نشن
بالصحة  املتعلقة  الشغل  مدونة  مقتضيات  تطبيق  ضعف  يتجلى 

كلفة  ملفاقمة  تأثيرها  يتضافر  مستويات  عدة  في  املهنية  والسالمة 

اقتصادية واجتماعية مرتفعة :

عدد  يبلغ  التأمين  قطاع  حسب   : الشغل  حوادث  ضد  • التأمين 

مليون   2,6 الشغل  حوادث  ضد  التأمين  يشملهم  الذين  األجراء 

العام(  القطاع  )عدا  النشيطة  الساكنة  تبلغ  بينما  شخص، 

ما يقرب من 10 ماليين شخص ؛

عدد  أن  الرسمية  األرقام  تفيد   : الصحة  وحفظ  السالمة  • لجنة 

إحداث  بشأن  الشغل  مدونة  بمقتضيات  تتقيد  التي  املقاوالت 

لجنة السالمة وحفظ الصحة ال يتجاوز 17 % ؛

في  للشغل  الطبية  املصالح  تنحصر  تكاد   : الشغل  طب  • مصلحة 

بعض املقاوالت الكبرى واملقاوالت املنظمة.

ث()قلة) لكف4ء ت)في) ج24) لصحة)و لسال ة) ملهنية

أهم  بين  من  املتخصصة  الكفاءات  في  الحاصل  النقص  يعتبر 

والسالمة  الصحة  قواعد  تكريس  تعرقل  التي  املوضوعية  األسباب 

عدد  أن  إذ  الشغل،  طب  تخصص  الكفاءات  هذه  تشمل  املهنية. 

1400 طبيب، وكذلك الكفاءات من  أطباء الشغل باملغرب ال يتجاوز 

املهندسين والتقنيين املتخصصين في السالمة املهنية ودراسة املخاطر.

ج() حدودية)إ ك4ني4ت)جه4ز) ملر قبة

يمارس جهاز مفتشية الشغل صالحياته في مراقبة تطبيق القانون 

وأحيانا  تفتيش  عمليات  الغرض  لهذا  وينظم  الخاص،  القطاع  في 

وزارة  إفادة  فبحسب  محددة.  قطاعات  تستهدف  تفتيش  حمالت 

الشغل واإلدماج املنهي، أنجز جهاز التفتيش في سنة 2019 ما مجموعه 

36648 زيارة مراقبة، تم خاللها توجيه 636468 مالحظة للمشغلين، 

منها 31824 مالحظة تتعلق بالصحة والسالمة في العمل. وبالرغم من 

جهود جهاز مفتشية الشغل، فإن محدودية إمكانياته البشرية واملادية 

ال تسعفه في إنجاز مهامه على الوجه األكمل. 

3)-) قتضي4ت)تشريعية)أخرى)في) ج24) لصحة)و لسال ة) ملهنية

أ() لقط4ع) ملنجمي

أسا�ضي خاص يحدده  لنظام  املنجمي  القطاع  في  العاملون  يخضع 

الظهير الشريف رقم 1.60.007 الصادر في 24 ديسمبر 1960، بشرط 

أن يتجاوز عدد عمال املقاولة 300 عامل أو أن تشغل املقاولة املعدنية 

بالطاقة  املكلف  الوزير  يصدره  قرار  بعد  عامل   100 يتجاوز  عددا 

واملعادن.
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ُيعين في كل مقاولة منجمية، بمقت�ضى النظام األسا�ضي، »مفوضو 

الصحة والسالمة« الذين يعهد إليهم بشؤون سالمة وصحة األجراء.

بصحة) تلحق) لضرر) قد) أو) ش د) ب() ستعم24) ستحضر ت)

 ألجر ء

يحدد املرسوم رقم 2.12.431 الصادر في 25 نوفمبر 2013 شروط 

استعمال املستحضرات أو املواد التي قد تلحق الضرر بصحة األجراء 

املقتضيات  بعض  تفعيل  أن  وُيالحظ  للخطر.  سالمتهم  تعرض  أو 

املخاطر  بتقييم  يتعلق  ما  مثل   ،2.12.431 رقم  املرسوم  في  الواردة 

يتعذر  متخصصة  علمية  كفاءة  تتطلب  والبيولوجية،  الكيماوية 

الطبية  واملنشآت  اإلنتاجية  والوحدات  املقاوالت  أغلب  في  توفرها 

والبيطرية.

ت()نصشص)ق4نشنية) ختلفة

املقتضيات  بعض  أيضا  الوطنية  التشريعية  الترسانة  تشمل 

املتفرقة األخرى التي تتعلق بالصحة والسالمة املهنية.

ث() لتشريع) لخ4ص)بحش دث) لشغل

صدر في 29 ديسمبر 2014 القانون رقم   18.12 املتعلق بالتعويض 

مختلف  تجميع  على  القانون  هذا  حرص  ولقد  الشغل.  حوادث  عن 

الشغل  حوادث  عن  التعويض  بنظام  املتعلقة  القانونية  املقتضيات 

في نص واحد، وأقر توسيع الحماية من حوادث الشغل لتشمل فئات 

قبل  الصلح  مسطرة  سلوك  إجبارية  على  مرة  ألول  ونص  جديدة، 

اللجوء إلى املسطرة القضائية. كما حرص القانون املتعلق بالتعويض 

واملساطر  والكيفيات  الشروط  تحسين  على  الشغل  حوادث  عن 

التعويضات، وأقر الرفع من قيمة  القانونية لالستفادة من  واآلجال 

أداء  الحقوق وكرس ضمانات  املمنوحة للضحايا وذوي  التعويضات 

التعويضات للضحايا.

يتميز التشريع املغربي بأنه ينص على إجبارية التأمين ضد حوادث 

املهنية.  األمراض  ضد  التأمين  إجبارية  على  ينص  ال  بينما  الشغل، 

كما أن مخاطر حوادث الشغل باملغرب تظل مرتفعة وفق ما تؤكده 

إحصائيات وزارة الشغل واإلدماج املنهي املعروضة في الجدول أسفله.

 جمشع) لحش دث
 عدد) لحش دث) لتي)نجم)عنه4

عجز)د ئم

 عدد) لحش دث) لتي)نجم)عنه4)عجز

 ؤقت
عدد) لشفي4ت سنة)وقشع) لح4دث لنش4ط) القتص4د2

7 684 4 185 3 416 83 إدارات /خدمات

(2 5

1 322 768 503 51 الفالحة/ الصيد البحري

3 784 2 322 1 430 32  تجارة

4 086 2 985 983 118 إنشاءات

10 246 5 953 4 086 207 صناعة

25 620 19 391 5 843 386 نشاطات أخرى

5( 72( 35 622  6 (6 877    ملجمشع

6 875 4 001 2 767 107 إدارات /خدمات

(2 6

1 347 828 479 40 الفالحة/ الصيد البحري

3 788 2 386 1 352 50  تجارة

3 776 2 821 869 86 إنشاءات

9 020 5 292 3 541 187 صناعة

26 007 20 101 5 566 340 نشاطات أخرى

52 8 3 35 2(9  2 572 8 2    ملجمشع

5 925 3 953 1 877 95 إدارات /خدمات

(2 7

1 119 781 304 34 الفالحة/ الصيد البحري

4 413 3 239 936 238  تجارة

3 422 2 797 575 50 إنشاءات

8 756 6 091 2 566 99 صناعة

26 858 21 475 5 202 181 نشاطات أخرى

52 293 38 336    262 697    ملجمشع

6 165 3 891 2 157 117 إدارات /خدمات

(2 8

1 069 563 462 44 الفالحة/ الصيد البحري

4 488 2 936 1 489 63  تجارة

3 021 2 291 657 73 إنشاءات

9 140 5 584 3 316 240 صناعة

26 642 21 296 5 127 219 نشاطات أخرى

52 5(5 36 56  3 (28 756    ملجمشع
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2)-)تف4وت)في)تطبيق) ع4يير) لصحة)و لسال ة) ملهنية

تبين األرقام الرسمية أن النسيج االقتصادي املغربي يتميز بالعدد 

تتجاوز نسبة  الصغيرة والصغيرة جدا. ففي حين ال  للمقاوالت  املهم 

0.5 %، تمثل املقاوالت الصغيرة واملتوسطة نسبة  املقاوالت الكبرى 

5.3 %، بينما تستحوذ املقاوالت الصغيرة جدا على األغلبية الساحقة 

املنظم  غير  القطاع  يأخذه  الذي  الحجم  أن  كما   .6 %  94,20 بنسبة 

السامية  املندوبية  أرقام  وفق  يشغل،  أنه  بما  الوطني،  االقتصاد  في 

االقتصادي  النسيج  هشاشة  يفاقم  شخص،  مليون   2,4 للتخطيط، 

املهنية  والسالمة  الصحة  لقواعد  االستجابة  ما يجعل  وهو  الوطني، 

محدودة للغاية في أغلب القطاعات االقتصادية. 

النسيج  لصناعات  العليا  املدرسة  إليها  توصلت  نتائج  على  بناء 

الصحة  ملعايير  املقاوالت  التزام  ملدى  تقييم  تقديم  يمكن  واأللبسة7، 

والسالمة املهنية باملغرب. 

ضعيف تشسطجيد

مقاولة تابعة لشركة دولية متعددة الجنسيات

مقاولة مغربية كبرى

مقاولة مناولة ملقاولة مغربية كبرى أو مقاولة دولية

مقاولة غير مناولة ملقاولة مغربية كبرى أو مقاولة دولية 

الفاعلين  متناول  في  عملية  دالئل  غياب  فإن  ذلك  عن  فضال 

االقتصاديين والعاملين في مختلف القطاعات، يخلق وضعا ال يساعد 

على تمثل وتفعيل معايير الصحة والسالمة املهنية في أغلب املقاوالت 

والوحدات اإلنتاجية.

و لسال ة ب4لصحة) للنهشض) ب4لد ر) لبيض4ء) -)تجربة) حلية) (5 

في) لعمل

البيضاء  بالدار  حدث 
ُ
أ الوطني،  الصعيد  على  فريدة  في تجربة 

»التجمع البيمنهي للوقاية والسالمة الصناعية« )GIPSI( بهدف تطوير 

املهنية  السالمة  ثقافة  للمخاطر، ونشر  الشامل  والتدبير  السالمة 

بمقاربة  العهد  حديثة  املبادرة  هذه  تتميز  والوقاية من املخاطر. 

بالصحة  املعنيين  الفاعلين  مختلف  على  بانفتاحها  وذلك  تشاركية، 

واإلدماج  الشغل  )كوزارة  عمومية  سلطات  من  املهنية،  والسالمة 

املنهي والسلطات املحلية(، واملقاوالت العمومية والخاصة، وشركات 

التأمين، ومكاتب االستشارة الهندسية، والجامعات والخبراء.

6 - املرصد املغربي للمقاوالت الصغيرة جدا والصغرى واملتوسطة التابع لبنك املغرب.

إطار  في  أحدثت  جامعية  مؤسسة  البيضاء  بالدار  املتواجدة  واأللبسة  النسيج  لصناعات  العليا  املدرسة   -  7

شراكة بين القطاعين العام والخاص، وهي تتيح تكوينا أوليا وتكوينا مستمرا من مستوى املاستر املتخصص في 

مجال »الصحة والسالمة والبيئة«.

مع  شراكة  إطار  في  للتجمع  األول  االستراتيجي  املشروع  يندرج 

الجمعية املمثلة للشركات املتواجدة بالحي الصناعي عين السبع الحي 

البيضاء. ويتعلق املشروع بإحداث مصلحة مشتركة  بالدار  املحمدي 

وزارة  مع  بتعاون  أنجز  مشروع  املهنية. وهو  والسالمة  الشغل  لطب 

خدماته  ويخصص  املغربي  األحمر  والهالل  املنهي  واإلدماج  الشغل 

للمقاوالت التي تشغل أقل من 50 عامال.

6)-) ملق4والت)وتحدي4ت)ج4ئحة)وب4ء)كشرون4

االقتصادي  للنشاط  واسع  تراجع  في  كورونا  جائحة  تسببت 

الوطني جراء فرض حالة الطوارئ الصحية والحجر الصحي، ما أدى 

املقاوالت  من  األكبر  الجزء  في  والعمل  اإلنتاج  خفض  أو  توقف  إلى 

النسيج  عودة  مواكبة  على  منها  وحرصا  االقتصادية.  والقطاعات 

االقتصادي الوطني إلى أنشطته بشكل طبيعي، مع الحرص على حماية 

الصحة العامة، أصدرت السلطات العمومية دالئل لفائدة املقاوالت 

حول تدبير مخاطر الجائحة. غير أنه رغم الجهود التي بذلتها السلطات 

املقاوالت  في   19  - كوفيد  وباء  ملخاطر  الوقائي  للتصدي  العمومية 

مواكبة للرفع التدريجي للقيود على األنشطة االقتصادية، فقد برزت 

بؤر وبائية في املصانع والوحدات اإلنتاجية أدت إلى ارتفاع هام في عدد 

اإلصابات املسجلة على الصعيد الوطني. 

III.) ب4در ت)وطنية)لتطشير) ع4يير) لصحة)و لسال ة) ملهنية

 )-) لق4نشن- إلط4ر) ملتعلق)ب4لسال ة)و لصحة)في) لعمل

في 26 أبريل 2008، عرف املغرب حادثا مأسويا أودى بحياة أكثر 

ليساسفة  الصناعي  الحي  معامل  بأحد  شب  حريق  في  عامال   50 من 

بالدار البيضاء. على إثر هذه الواقعة املعروفة بقضية روزامور، وبناء 

عدد بين  ما  مشتركة  لجنة  تشكيل  تم  سامية،  ملكية  تعليمات   على 

أشرفت  التي  اللجنة  املعنية.  القطاعات  كافة  تضم  الوزارات  من 

اقتراح  مهمة  بها  أنيطت  والتجارة  الصناعة  وزارة  أشغالها  ونسقت 

العمل.  بيئة  في  لتعزيز شروط السالمة  الالزمة  التدابير واإلجراءات 

النصوص  تأهيل  ضرورة  اللجنة  أشغال  إليه  ما خلصت  جملة  ومن 

القانونية.

بالسالمة  املتعلق  القانون-اإلطار  مشروع  إعداد  تم  اإلطار،  هذا  في 

جرى   .2010 سنة  منذ  أشواط  عدة  والذي قطع  العمل  في  والصحة 

تقديم القانون-اإلطار كمشروع يؤسس لوضع سياسة وطنية للسالمة 

ويحدد والخاص،  العام  بالقطاعين  العاملين  تهم  العمل  في  والصحة 



عدد 6989 -)12 شوال 1442 )24 ماي 2021(الجريدة الرسمية   362(

والصحة  السالمة  وحفظ  للوقاية  العامة  واملبادئ  اإلجراءات 

املهنيتين، وفق املعايير الدولية. يتكون مشروع القانون-اإلطار املتعلق 

بالسالمة والصحة في العمل من ديباجة و50 مادة موزعة على أربعة 

أبواب.

املتعلق  القانون-اإلطار  مشروع  ومسار  مضمون  قراءة  تستدعي 

بالسالمة والصحة في العمل عددا من املالحظات:

باعتماد  القانون-اإلطار  مشروع  إعداد  تميز   : تش4ركية)  نهجية)

منهجية تشاركية.

تشريعيا  نصا  القانون-اإلطار  مشروع  يمثل   : طمشح) تشريع)

طموحا ينسجم مع أغلب املعايير الدولية.

 لح4جة)إلى)تشسيع) فهشم) لصحة)و لسال ة)في) لعمل): يالحظ 

تركيز مشروع القانون-اإلطار على مفهوم للصحة والسالمة في العمل 

وفقا  أنه  غير  املهنية.  واألخطار  املخاطر  من  الوقاية  في  ينحصر  يكاد 

ملنظمة الصحة العاملية، ال تتلخص الصحة في انعدام أو غياب املرض 

والعقلية  البدنية  والسالمة  الرفاه  من اكتمال  حالة  هي  بل  والعجز، 

واالجتماعية.

القانون- مشروع  في  يالحظ   : جديدة) حك4 ة) ملأسسة)  لح4جة)

يعالج بشكل حاسم موضوعا جوهريا، أال وهو حكامة  أنه ال  اإلطار 

الصحة والسالمة في العمل. 

بعد عشر سنوات على طرحه   : في)إصد ر) لق4نشن- إلط4ر  تأخر)

أول مرة في 2010، يالحظ تعثر في إخراج مشروع القانون-اإلطار إلى 

حيز الوجود.

أرض  على  القانون-اإلطار  تنزيل  إن   : طش2) لعملية) لتشريعية)

وتنظيمية  تشريعية  نصوص  وضع  الحقة  مرحلة  في  يقت�ضي  الواقع 

للقطاع العام والقطاع الخاص بمختلف فروعهما، ما يعني الحاجة إلى 

فتح أوراش تشريعية جديدة تتطلب وقتا إضافيا )املواد من 47 إلى 50 

من القانون-اإلطار(.

))-)إحد ث) ملعهد) لشطني)لظروف) لحي4ة) ملهنية

على  بناء  وزارية،  لجنة  وإنشاء   2008 سنة  روزامور  حادثة  ُبعيد 

املخاطر  من  الوقاية  أجل  من  تدابير  التخاذ  سامية،  ملكية  تعليمات 

املهنية وتقوية السالمة داخل الوحدات الصناعية والخدماتية، كان 

من بين التوصيات املقدمة املبادرة إلى تأسيس املعهد الوطني لظروف 

الحياة املهنية.

وزارة  وصاية  تحت  املهنية  الحياة  لظروف  الوطني  املعهد  أن�ضئ 

الصناعة والتجارة، بموجب اتفاقية تأسيسية بتاريخ 19 ماي 2010 بين 

الدولة ممثلة في 12 قطاعا حكوميا والوكالة الوطنية للنهوض باملقاولة 

بالصحة  النهوض  في  املعهد  مهام  وتتمثل  واملتوسطة.  الصغرى 
من  الوقاية  ثقافة  ونشر  التحسيس  خالل  من  العمل  في  والسالمة 

املخاطر املهنية وتطوير الخبرة والتكوين وإنجاز أبحاث ودراسات. 

الحياة  لظروف  الوطني  املعهد  يتمكن  لم  التأسيس،  مرحلة  بعد 
الوسائل  من  تمكينه  في  التأخر  بسبب  مهامه  مباشرة  من  املهنية 
الجهة  في  تغييرا  عرف  مساره  أن  كما  واملالية.  واللوجستية  البشرية 
وزارة  من  املعهد  على  اإلشراف  انتقل  إذ  عليه،  الوصية  الحكومية 
غياب  ظل  وفي  املنهي.  واإلدماج  الشغل  وزارة  إلى  والتجارة  الصناعة 
إمكانيات كافية للقيام باملهام املنوطة به، تقتصر حصيلة املعهد على 

أنشطة ومنجزات محدودة.

و لصحة) للسال ة) و لبرن4 ج) لشطني) -) لسي4سة) لشطنية) (3
في) لعمل)2024-2020

اتفاقية  على   2019 يونيو   14 في  املغربية  اململكة  مصادقة  عقب 
للسالمة  الترويجي  اإلطار  بشأن   187 رقم  الدولية  العمل  منظمة 
والصحة املهنيتين، باشرت وزارة الشغل واإلدماج املنهي مهمة إعداد 
السياسة والبرنامج الوطنيين للسالمة والصحة في العمل. ثم تم عرض 

املشروعين على مجلس الحكومة بتاريخ 4 يونيو 2020.

انطالقا من اإلشكاليات الرئيسية التي تتسبب في حوادث الشغل 
واألمراض املهنية، يرمي البرنامج الوطني للسالمة والصحة في العمل 
إلى تحقيق 4 أهداف استراتيجية، وهي تطوير النظام الوطني للسالمة 
املهنية،  والصحة  السالمة  في  التكوين  وتطوير  املهنية،  والصحة 
والنهوض بثقافة الوقاية، وتعزيز الحكامة والحوار االجتماعي والبعد 

الترابي.

كما يعرض البرنامج لكل هدف استراتيجي مجموعة من األهداف 
يحدد  املقترحة،  والعشرين  اإلثنين  األهداف  املحددة. ولتحقيق 
مشروع البرنامج الوطني للسالمة والصحة في العمل 70 إجراء عمليا.  

وتدبير  واسعة  تعبئة  من  الوطني  البرنامج  يستجوبه  ملا  بالنظر 
محكم ومتابعة مستمرة إلى حين تنزيله على أرض الواقع، فإن نجاح 
املبادرة رهين أوال بتوفر اإلرادة السياسية. ففي غياب إرادة سياسية 
صلبة، تظل العديد من اإلجراءات املقترحة في البرنامج صعبة التنفيذ 
على أرض الواقع، مثل ما يتعلق بالحكامة والتمويل والتشريع. كما أن 
والسالمة  الصحة  وتدبير  لحكامة  جديدة  هندسة  بوضع  رهين  األمر 

في العمل.

IV.) لره4ن4ت) لرئيسية)للصحة)و لسال ة) ملهنية)ب4ملغرب

في ضوء تحليل لواقع الصحة والسالمة املهنية في املغرب في القطاع 
العام والقطاع الخاص، ولكافة مكونات املنظومة الوطنية في مختلف 
جوانبها، وملبادرات السلطات الحكومية في هذا املجال، مع االستئناس 
مضاعفة  إلى  حاجة  ثمة  أن  يتبين  الدولية،  العمل  منظمة  بمرجعية 
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الصحة  بمعايير  النهوض  دون  تحول  قصور  أوجه  لتدارك  الجهود 
رهانات  سبعة  كسب  على  العمل  خالل  من  وذلك  ببالدنا.  والسالمة 

رئيسية:

 )-) لنهشض)بثق4فة) لصحة)و لسال ة) ملهنية

والتوصيات  االتفاقيات  في  تلح  الدولية  العمل  منظمة  فتئت  ما 
املهنية. والسالمة  الصحة  ثقافة  تكريس  أهمية  على  أصدرتها   التي 

بالسالمة  الخاصة   155 رقم  )االتفاقية  أدبياتها  في  تؤكد  أنها  كما 
للسالمة  الترويجي  اإلطار  بشأن   187 واالتفاقية  املهنيتين  والصحة 
واملشغلين  للحكومات  املشتركة  املسؤولية  على  املهنيتين...(  والصحة 

والعاملين في بناء ثقافة الوقاية في مجال الصحة والسالمة املهنية.

وتحد2) ش كبة) ملع4يير) لحديثة) -) لتشريع4ت) لشطنية) ((
للصحة)و لسال ة) ملهنية)

التشريعات  أن  إال  املغرب،  حققها  التي  املكتسبات  بعد  رغم 
وكي  الدولية،  املعايير  تواكب  كي  وتحديث  تأهيل  إلى  تحتاج  الوطنية 
التحوالت  وتفرضها  الشغل  سوق  يعرفها  التي  للتحديات  تستجيب 
الحقوق  ضمان  ويعتبر  والتكنولوجية.  واالجتماعية  االقتصادية 
املتعلقة بالصحة والسالمة املهنية لكافة فئات العاملين من دون تمييز 
)القطاعان العام والخاص، الفالحة، املقاوالت الصغرى، القطاع غير 

املنظم...( من أبرز مبادئ التشريعات الدولية.

يتسم التشريع الوطني أيضا بنقص في مجال الحماية االجتماعية 
الخاصة باألمراض املهنية، خالفا ملا تو�ضي به اتفاقية منظمة العمل 
الدولية رقم 102 بشأن املعايير الدنيا للضمان االجتماعي التي صادق 

عليها املغرب. 

إن تحديث التشريع املغربي الخاص بالصحة والسالمة في العمل 
يقت�ضي أيضا معالجة التحديات التي برزت بشكل خاص في ظل جائحة 
عن  العمل  ينظم  قانوني  إطار  إحداث  خالل  من  وذلك  كورونا،  وباء 
املهنية وحوادث  املخاطر  زاوية  العام والخاص من  القطاعين  في  بعد 
الشغل واألمراض املهنية، ويحسم فيما إذا كان يمكن اعتبار اإلصابة 
بفيروس كورونا مرضا مهنيا، ويعالج غير ذلك من القضايا التي طرأت 

بفعل األزمة الوبائية.

3)-)تطشير) لحك4 ة)في) ج24) لصحة)و لسال ة) ملهنية

تتسم حكامة مجال الصحة والسالمة املهنية في املغرب بتعدد الجهات 
املشرفة. ولقد أف�ضى هذا التعدد إلى غياب التنسيق وتأخر في النهوض 
بين  املعايير  تلك  تطبيق  في  وتفاوت  املهنية  والسالمة  الصحة  بمعايير 
القطاعات املختلفة. ويقدم التأخر الحاصل في إصدار القانون-اإلطار 
 املتعلق بالسالمة والصحة في العمل )في طور اإلعداد منذ 10 سنوات(

مثاال على التداعيات السلبية لتعدد املتدخلين املؤسساتيين في غياب 
حكامة موحدة للصحة والسالمة املهنية.

مستوى  وعلى  واالقتصادية  العمومية  القطاعات  مستوى  على 

املقاولة، تعتبر منظمة العمل الدولية أن مشاركة املشغلين والعاملين 

املهنية مبدأ راسخ وشرط  في حكامة منظومة الصحة والسالمة  معا 

لنجاح املنظومة.

2)-) لرصد)وتشفير) نظش ة) عطي4ت)وإحص4ئي4ت)تدعم)جهشد)

تطشير) لصحة)و لسال ة) ملهنية)

على  العمل  في  والسالمة  للصحة  الوطنية  املنظومة  نجاح  يعتمد 

غير  املهنية.  املخاطر  من  للوقاية  بالغة  أهمية  تولي  استباقية  مقاربة 

أنه يتعذر تفعيل هذه املقاربة في غياب إحصائيات ومعطيات شاملة 

خريطة  وهي  املهنية،  للمخاطر  خريطة وطنية  رسم  في  تفيد  ومحينة 

الوقاية  برامج  تراعيها  أن  يجب  التي  األولويات  تحديد  على  تساعد 

السياسة  تقييم  في  تفيد  أنها  كما  املهنية،  والسالمة  الصحة  مجال  في 

الوطنية والبرنامج الوطني للصحة والسالمة في العمل.

5)-) لح4جة)لتطشير)طب) لشغل

يمثل طب الشغل مكونا رئيسيا في أي منظومة للصحة والسالمة 

في العمل، إال أن هذا امليدان الحيوي يعاني من إكراهات متعددة تحول 

املتعلقة  واملمارسات  املعايير  تطوير  في  فعال  بشكل  مساهمته  دون 

بالصحة والسالمة املهنية في املغرب.

الشغل  أطباء  عدد  فإن  الشغل،  لحوادث  الثقيلة  الحصيلة  رغم 

املؤهلين ال يتجاوز 1400 طبيب. هذه الوضعية تعكس إشكالية واسعة 

تهم قطاع الصحة بصفة عامة وهي النقص الحاد الذي يعتري املوارد 

البشرية في املجال الطبي. ويعاني طب الشغل بشكل خاص من ضعف 

إمكانيات التكوين.

6)-)أولشية) لتكشين)في) لتخصص4ت) لعلمية)للصحة)و لسال ة)

 ملهنية

يعتمد تطوير شروط الصحة والسالمة في العمل على تضافر جهود 

واملتكاملة.  املتعددة  العلمية  التخصصات  ذوي  من  الخبراء  من  عدد 

الصحة  على  يشرف  بأن  تو�ضي  الرائجة  املقاربات  أحدث  فإن  لذلك 

والسالمة املهنية فريق يتكون من عدد من االختصاصيين.

يمكن القول إن املغرب يفتقد لكفاءات في عدد من االختصاصات 

لضعف ذلك  ويعود  املهنية.  والسالمة  الصحة  مجال  في   املطلوبة 

التكوين  أو غياب مسالك تكوين متخصصة في الجامعات وفي معاهد 

املنهي )مهندس الصحة والسالمة، وتقني الصحة والسالمة، وأخصائي 

حفظ الصحة، وأخصائي بيئة العمل، واألخصائي النف�ضي املنهي(.
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7)-)تحد2) العتم4د)على) لبحث) لعلمي)و لدر س4ت)

تعبئة  القدرة على  املهنية على  املخاطر  الوقاية من  تعتمد مقاربة 

االقتصادية  القطاعات  كافة  تشمل  واسعة  وتقنية  علمية  خبرة 

ما  عمل  بيئة  في  املخاطر  فتحليل  العمل.  بيئات  ومختلف  واإلنتاجية 

والسالمة  الصحة  بمعايير  ترتقي  معايير  وإنتاج  عملية  حلول  ووضع 

املهنية كلها مهام تتطلب توظيف خبرات متعددة وتخصصات علمية 

متنوعة.

البحث  منظومة  يعتري  الذي  البنيوي  للضعف  بالنظر  أنه  غير 

مجال  في  والخبرة  املعرفة  بتطوير  االهتمام  فإن  املغرب،  في  العلمي 

يحد  الذي  األمر  ما.  حد  إلى  مستبعدا  يظل  املهنية  والسالمة  الصحة 

من إمكانية إيجاد حلول تتناسب مع الواقع املغربي ومن القدرة على 

تعميم معايير متقدمة للصحة والسالمة في العمل.

V.)تج4رب)دولية)في) ج24) لصحة)و لسال ة) ملهنية

املغرب،  في  املهنية  والسالمة  الصحة  أوضاع  على  الوقوف  بعد 

وتحليل مكونات املنظومة الوطنية وأبرز مبادرات السلطات العمومية 

للنهوض بالصحة والسالمة في العمل، سيخصص هذا الجزء لالطالع 

على بعض التجارب اإلقليمية والدولية.

 )-)تشنس

سعيا من السلطات التونسية إلى تطوير معايير الصحة والسالمة 

املهنية، أنشأت منظومة من التشريعات واملؤسسات التي مكنت تونس 

من تبوؤ مرتبة متقدمة في القارة اإلفريقية وفي العالم العربي:

 عهد) لصحة)و لسال ة) ملهنية): أحدث معهد الصحة والسالمة 

في  والسالمة  بالصحة  النهوض  في  مهامه  تتمثل   .1990 سنة  املهنية 

العمل، واملساهمة في إعداد برامج الوقاية من املخاطر املهنية، والقيام 

في  واملساهمة  للمقاوالت،  التقني  الدعم  وتقديم  ودراسات،  بأبحاث 

التكوين والتحسيس.

 ج4 ع)طب) لشغل): أنشأت تونس بمقت�ضى قانون خاص صدر 

سنة 2000 مصالح إقليمية لطب الشغل مشتركة بين املقاوالت تسمى 

املقاوالت  يمثل  إدارة  مجلس  املصلحة  يدير  الشغل«.  طب  »مجامع 

املنتسبة، أما التمويل فتتلقاه املصلحة من املقاوالت املنخرطة، فضال 

عن دعم مالي من الدولة.

 ملجلس) لشطني)للشق4ية) ن) ملخ4طر) ملهنية): املجلس بمثابة هيئة 

مهنية،  فاعلين حكوميين وغير حكوميين ومنظمات  تجمع  استشارية 

وهو يساهم في السياسة الوطنية الخاصة بالوقاية من املخاطر املهنية 

من خالل تقديم آرائه وتوصياته والتنسيق بين األطراف املعنية.

لوزارة  تابعة  هيئة   : و لسال ة) ملهنية) طب) لشغل) تفقد) إد رة)

وتفتيش  التشريع  بتطوير  تعنى  والتضامن  االجتماعية  الشؤون 

ظروف حفظ الصحة والسالمة املهنية ومراقبة مجامع طب الشغل.

عمومية  مؤسسة   : على) ملرض) للتأ ين)  لصندوق) لشطني)

بالتعويض  الصحية،  التغطية  إطار  في  تختص،  االجتماعية  للحماية 

عن حوادث الشغل واألمراض املهنية منذ سنة 1995. قبل ذلك كان 

التأمين ضد حوادث الشغل واألمراض املهنية من اختصاص شركات 

التأمين الخاصة.

))-)فرنس4

وتم  عام  مائة  من  أكثر  قبل  صدر  الذي  الشغل،  قانون  يعتبر 

تحيينه على مر السنين، هو اإلطار القانوني األسا�ضي في مجال الصحة 

والسالمة في العمل في القطاع الخاص.

العمل بتعدد  في  الفرنسية للصحة والسالمة  تتميز املنظومة  كما 

الهيئات وبمشاركة واسعة للشركاء االجتماعيين في تدبير العديد منها. 

من تلك الهيئات:

يفرض   : في) لعمل8  للصحة) بين) ملق4والت)  ملص4لح) ملشتركة)

في  االشتراك  أجير   500 من  ألقل  مشغل  كل  على  الفرن�ضي  القانون 

مصلحة مشتركة بين املقاوالت لتأمين املتابعة الصحية لألجراء. 

من  خبراء  وهم   : في) لشق4ية) ن) ملخ4طر) ملهنية9)  ملتخصصشن)

املهندسين والتقنيين من ذوي االختصاصات العلمية والتقنية املتعلقة 

بالوقاية من املخاطر املهنية )غير طب الشغل( الذين يشتغلون بتنسيق 

واالستشارة  واملواكبة  التشخيص  مهام  ويؤدون  الشغل  طبيب  مع 

والدعم لفائدة املقاوالت.

: وهو مؤسسة متخصصة  ( 2 في) لسال ة) للبحث)  ملعهد) لشطني)

في  الخبرة  وتقديم  واإلرشاد  والتكوين  العلمي  والبحث  الدراسات  في 

مجال الصحة والسالمة في العمل. يتلقى املعهد التمويل من الصندوق 

الوطني للوقاية من حوادث الشغل واألمراض املهنية.

8 - Les services interentreprises de santé au travail.

9 - Intervenant en prévention des risques professionnels )IPRP(. 

10 - Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des 

maladies professionnelles )INRS(. 
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مؤسسات  وهي   : في) لعمل)  ) و لصحة) تأ ين) لتق4عد) صن4ديق)

املهنية  املخاطر  ضد  التأمين  مهامها  من  االجتماعية  للحماية  جهوية 

)حوادث الشغل واألمراض املهنية(.

الهيئة  تختص  (: ظروف) لعمل) ) لتحسين)  لشك4لة) لشطنية)

بتحسين ظروف العمل في النسيج االقتصادي الفرن�ضي وتطوير أداء 

تشتغل  كما  العمومي.  التمويل  على  وتعتمد  االقتصاديين،  الفاعلين 

الهيئة بشراكة مع وكاالت جهوية13.

3)-) لشالي4ت) ملتحدة) أل ريكية

قوية  ومهنية  رسمية  هيئات  بوجود  األمريكية  املنظومة  تتميز 

تساهم في تكريس أعلى معايير الصحة والسالمة املهنية:

إد رة) لصحة)و لسال ة)في) لعمل))OSHA)2 ):)هيئة رسمية تعنى 

لوزارة  تابعة  العمل  ظروف  وتحسين  املهنية  األخطار  من  بالوقاية 

الذي  الرئي�ضي  القانون  بمقت�ضى   1970 سنة  تأسست  وقد  الشغل. 

األمريكية  املتحدة  الواليات  في  العمل  في  والسالمة  الصحة  يؤطر 

التنظيمية15  النصوص  إعداد  صالحية  الهيئة  تمتلك   .OSHA Act

القطاعين  في  القانون  وتطبيق  العمل  في  والسالمة  بالصحة  الخاصة 

العام والخاص )مع بعض االستثناءات(. كما أن الهيئة تعمل في مجال 

التكوين والتحسيس والدعم.

املعهد  (: 6(NIOSH(و لسال ة) ملهنية للصحة)  ملعهد) لشطني)

البحث  في  متخصصة  الصحة  لوزارة  تابعة  فيديرالية  وكالة  بمثابة 

إنتاج  املعهد  مهام  من  املهنية.  والسالمة  الصحة  مجال  في  العلمي 

املمارسة«17.  إلى  البحث  »من  مقاربة  وفق  والعملية  العلمية  الخبرة 

املعهد يتوفر على مراكز أبحاث متخصصة ويشغل 1300 شخص من 

الكفاءات ذات التخصصات العلمية املتنوعة.

11 - Caisses d’assurance retraite et de la santé au travail )Carsat(. 

12 - L’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail. 

13 - Association Régionale Pour L’amélioration Des Conditions De Travail )ARACT(. 

14- The Occupational Safety and Health Administration. 

العامة  والقواعد  املبادئ  تنزيل  غايتها  قانونية  نصوص  وهي   ،regulation يسمى  ما  تصدر   OSHA هيئة   -  15

.Act الواردة في نص قانوني رئي�ضي مصادق عليه من الكونغريس يسمى

16 - National Institute of Occupational Safety an Health. 

17- r2p : Research to Practice .

سنة  نشأت 
ُ
أ مهنية  هيئة  وهي  (: 8(ACOEM( أطب4ء) لشغل) هيئة)

العلمي  البحث  مجال  في  وتنشط  الشغل  طب  بتطوير  تعنى   1916

والتكوين والتحسيس. 

هيئة) مر�ضي) لشغل))AAOHN)9 : الهيئة لها دور هام في تفعيل 

املنظومة  أن  العمل، علما  أماكن  في  املهنية  الصحة والسالمة  قواعد 

امليداني  العمل  على  أساسا  تعتمد  األمريكية  املتحدة  الواليات  في 

أطباء  بدل  واملؤسسات،  املقاوالت  في  الشغل  ممرضو  يباشره  الذي 

الشغل الذين ال يتدخلون إال في مستويات وحاالت معينة. إذ يبلغ عدد 

عدد  بينما   ،)2013( النساء  من  أغلبهم  منهي   22000 الشغل  ممر�ضي 

أطباء الشغل في الواليات املتحدة ال يتعدى 2000 طبيب في بلد يشتغل 

فيه 129 مليون شخص.

مهنية  هيئة  وهي   :(2(ACGIH( حفظ) لصحة) خبر ء)  ؤتمر)

80 عاما، على تطوير الكفاءات والقدرات  اشتغلت، منذ نشأتها قبل 

العلمية وتبادل الخبرات لدى مهنيي حفظ الصحة بما يسهم في تحسين 

الوقاية في بيئة العمل ويقلل من املخاطر املهنية.

جمعية) لسال ة)ملهنيي) لسال ة))ASSP) ): جمعية عريقة تضم 

100 سنة. يتمثل  في السالمة الصناعية وتشتغل منذ  االختصاصيين 

والرفع  والعلمية  التقنية  والقدرات  املعارف  تطوير  في  الهيئة  دور 

من مستوى التدبير وأخالقيات املهنة وإعداد املعايير في كل ما يتعلق 

املخاطر  من  العاملين  حماية  بهدف  وذلك  الصناعية،  بالسالمة 

والحفاظ على املنشآت والتجهيزات وحماية البيئة.

2)-)بريط4ني4

املستوى  على  نجاحا  التجارب  أكثر  من  البريطاني  النموذج  يعتبر 

اإلحصائيات  فحسب  العمل.  في  والسالمة  الصحة  مجال  في  الدولي 

اململكة  في  الشغل  حوادث  عن  الناجمة  الوفيات  عدد  بلغ  الرسمية، 

املتحدة 147 حالة وفاة خالل سنة )ما بين أبريل 2018 ومارس 2019(. 

وهو ما يمثل نسبة 0,45 حالة وفاة لكل مائة ألف عامل.

18 - American College of Occupational and Environmental Medicine. 

19 - The American Association of Occupational Health Nurses. 

20 - The American Conference of Governmental Industrial Hygienists. 

21 - The American Society of Safety Professionals. 
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 ؤور ت) لصحة)و لسال ة)في) لعمل)في)كشري4) لجنشبية
) لعدد)لكل) 4ئة)ألف)ع4 ل(

في  رئيسيا  موقعا   22  HSE باسم  املعروفة  الرسمية  الهيئة  تحتل 

منظومة الصحة والسالمة في العمل في بريطانيا بناء على الصالحيات 

1974. ويمكن  القانون HSW Act الصادر سنة  لها بمقت�ضى  املخولة 

والسالمة  بالصحة  املكلفة  البريطانية  الهيئة  مميزات  أبرز  عرض 

املهنية فيما يلي : 

أنها  رغم  مستقلة  سلطة   HSE هيئة  تعتبر   : و سعة) صالحي4ت) (•

تشتغل تحت إشراف وزارة الشغل، وهي تختص بالتشريع في مجال 

الصحة والسالمة في العمل من خالل املبادرة إلى اقتراح النصوص 

التشريعية والتنظيمية، مع الحرص على التنسيق مع القطاعات 

الوزارية املعنية. كما تتمتع الهيئة بسلطة تطبيق القانون في مجال 

الصحة والسالمة في العمل.

تطبيق   HSE هيئة  تباشر  (: ملختلف) لقط4ع4ت) و4 لة) تغطية) (•

في  مباشر  بشكل  العمل  في  والسالمة  بالصحة  الخاص  القانون 

الفالحية،  والضيعات  واملعامل،  العمومية،  الخدمات  قطاعات 

النووية،  الطاقة  ومحطات  واملناجم،  واملدارس،  واملستشفيات، 

ومنظومة الكهرباء، ونقل املواد الخطرة، بينما تختص السلطات 

القطاعات  بعض  وتخضع  هذا  أخرى.  قطاعات  بمراقبة  املحلية 

مثل  خاصة،  ولتشريعات   HSE هيئة  سلطة  غير  أخرى  لسلطات 

الطيران والسكك الحديدية واألنشطة البحرية.

•)إ ك4ني4ت)ه4ئلة): لتحقيق األهداف املنوطة بها في مجال الصحة 

والسالمة في العمل في بريطانيا، تستفيد هيئة HSE من إمكانيات 

226 مليون  للهيئة  امليزانية املرصدة  تبلغ  إذ  مالية وبشرية هائلة. 

جنيه إسترليني )250 مليون أورو(، كما أنها تشغل 3200 شخص 

مختبر  على  الهيئة  وتتوفر  متنوعة.  وكفاءات  تخصصات  من 

متخصص في البحث العلمي23 يشغل 400 خبير من اختصاصات 

متنوعة ويتعاون مع الجامعات ومراكز األبحاث.  

•) ق4ربة)تش4ركية): تتوفر هيئة HSE على مجلس إدارة يتألف من 

املمثلة  املنظمات  استشارة  بعد  الشغل  وزير  يعينهم  عضوا   12

للمشغلين واألجراء والسلطات املحلية وفاعلين آخرين. كما تستند 

األبحاث  على  والتنظيمية  التشريعية  النصوص  إعداد  في  الهيئة 

خبرة  وعلى  لها،  تابع  متخصص  معهد  يباشرها  التي  العلمية 

مجال  في  الفاعلين  مع  التشاور  وعلى  بالهيئة،  العاملة  الكفاءات 

الصحة والسالمة املهنية ومنظمات املشغلين والنقابات والخبراء.

22 - The Health and Safety Executive. 

23 - Health and Safety Laboratory.

صالحيات  ذي  تفتيش  جهاز  على  الهيئة  تتوفر  (:  ه4م) لتفتيش)

تدبير  تقييم  التفتيش  جهاز  مهام  أبرز  من  القانون.  لتطبيق  واسعة 

الصحة والسالمة املهنية في أماكن العمل، والتحقيق في حاالت الوفاة 

التي تقع في نطاق العمل، والتحقيق في الحوادث الخطيرة واألمراض 

مختلف  في  امليداني  التفتيش  ومباشرة  العمل،  عن  الناتجة  املهنية 

املنشآت ومواقع العمل، وتلقي الشكايات ومعالجتها.

معايير  لتطوير  عمل  خطة  الهيئة  تعد  (: للقط4ع4ت) عمل) خطط)

منها  قطاعا،   19 من  قطاع  بكل  خاصة  العمل  في  والسالمة  الصحة 

املناجم،  الصناعات،  الغاز،  منشآت  البناء،  الفالحة،  العام،  القطاع 

النقل، القطاعات الفنية، الرياضة، إلخ.

من مميزات منظومة الصحة والسالمة في العمل ببريطانيا كذلك 

اعتمادها بشكل كبير على ممرضين متخصصين، كما أن خرق القانون 

 )2015 )منذ  الغرامة  ملبلغ  سقف  تحديد  دون  من  بالغرامة  يعاقب 

وبعقوبة السجن التي قد تصل إلى سنتين.

5)-)كشري4) لجنشبية

الخمس وعشرين سنة  في  تطورا الفتا  اآلسيوي  البلد  عرف هذا 

املؤشرات  تبينه  كما  العمل،  في  والسالمة  الصحة  مجال  في  األخيرة 

املعتمدة الخاصة بنسب حوادث الشغل والوفيات والحوادث املميتة 

)أنظر الرسم البياني أسفله(.
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تعتمد منظومة الصحة والسالمة في العمل في كوريا الجنوبية على 

مجموعة من الهيئات واألنظمة التي تشكل عناصر قوة، من أبرزها :

معروفة  الهيئة  (: في) لعمل) و لسال ة) للصحة) •) لشك4لة) لكشرية)

باسم KOSHA ، وهي مختصة في تدبير الصحة والسالمة في العمل ؛

•) عهد)OSHRI): وهو معهد رائد متخصص في البحث العلمي يركز 

جهوده على الوقاية من حوادث الشغل ؛

الصحة  مجال  في  التكوين  في  املتخصصة  (: (OSH •) ؤسسة)

والسالمة في العمل ؛

•)هيئة) لحم4ية) الجتم4عية)KCOMWEL): وهي املنظومة املكلفة 

وتعويض  املهنية  واألمراض  الشغل  حوادث  مجال  في  بالتأمين 

الضحايا. وتتميز منظومة الحماية االجتماعية هذه بتخصيص %8 

من مواردها لتمويل ميزانية منظومة الصحة والسالمة املهنية.

قطاع  في  تعمل  خاصة  وشركات  الجامعات  املنظومة  تشمل  كما 

الصحة والسالمة في العمل.

6)-)سنغ4فشرة

في  طويلة  تجربة  املتحدة  والواليات  وبريطانيا  لفرنسا  كان  إذا 

100 سنة، فإن بلد  مجال الصحة والسالمة في العمل تمتد ألكثر من 

مثل سنغافورة برهن على القدرة على تحقيق تقدم سريع في مدة زمنية 

قياسية، باالعتماد على إرادة قوية وحكامة فعالة. فسنغافورة تحتل 

املرتبة السابعة في العالم من حيث عدد ضحايا حوادث الشغل املميتة 

االقتصادي  التعاون  منظمة  تصنيف  حسب  عامل  ألف  مائة  لكل 

والتنمية.

العمل  في  والسالمة  الصحة  لتطوير  سنغافورة  مسيرة  انطلقت 

الصحة  قسم  هيكلة  وبإعادة   2006 سنة   WSH Act قانون  بصدور 

والسالمة املهنية في وزارة الشغل وإنشاء مجلس الصحة والسالمة في 

من  عدد  فيها  يشارك  استشارية  مؤسسة  املجلس   .2008 في  العمل24 

القطاعات  )الحكومة،  املهنية  والسالمة  الصحة  مجال  في  الفاعلين 

القانون،  خبراء  التأمين،  قطاع  النقابات،  الرئيسية،  االقتصادية 

وإنتاج  القدرات  وبناء  التحسيس  في  املجلس  ويساهم  أكاديميون(. 
مدونات للممارسات الجيدة25.

24 - WSH Council. 

والتشريعات  للقوانين  االمتثال  كيفية  تبين  الجيدة  للممارسات  عملية  مدونات   :  Codes of practices  -  25

الخاصة بالصحة والسالمة في العمل.

بالصحة  املكلفة  الرسمية  الهيئات  وهيكلة  تنظيم  أعادت  أن  بعد 

والسالمة في العمل، وضعت سنغافورة استراتيجية وطنية سنة 2008 

إلى مصاف  بالبلد  تمتد لعشر سنوات )WSH 2018(، بهدف االرتقاء 

الدول املتقدمة في مجال الصحة والسالمة املهنية في أفق سنة 2018.

املميتة  الشغل  حوادث  عدد  خفض  من  سنغافورة  تمكنت  لقد 

بنسبة 75% خالل 14 سنة، إذ انتقل املؤشر من 4,5 حادثة شغل مميتة 

لكل مائة ألف عامل في 2004 إلى 1.2 في 2018، وهي نسبة تتوافق مع 

الهدف املحدد في االستراتيجية الوطنية التي كانت تطمح إلى بلوغ أقل 

من 1.8 حالة وفاة لكل مائة ألف عامل. وفي سعيها إلى الريادة، وضعت 

سنغافورة استراتيجية عشرية جديدة )WSH 2028( تهدف إلى بلوغ 

أقل من حالة وفاة لكل مائة ألف عامل في 2028، وهي عتبة لم تحققها 

إال أربع دول في العالم )هوالندا والسويد وبريطانيا وأملانيا(.

VI.) لرؤية)و لتشصي4ت

 )-)رؤية) ملجلس)للصحة)و لسال ة)في) لعمل))

مهمة  طفرة  حقق  املغرب  أن  تسجيل  يمكن  سبق،  ما  ضوء  في 

العمل،  في  والسالمة  الصحة  مجال  في  املعياري  اإلطار  مستوى  على 

وال سيما فيما يتعلق بالتشريع، وسن قواعد الصحة والسالمة املهنية 

في املقاوالت، واملصادقة على اتفاقيات منظمة العمل الدولية، وتكوين 

أطباء الشغل، ووضع سياسة وطنية وبرنامج وطني للسالمة والصحة 

في العمل، فضال عن مبادرات وتدابير أخرى. رغم هذه الجهود يتعين 

والسالمة  الصحة  منظومة  في  كبيرة  نقص  أوجه  بوجود  اإلقرار 

في  والسالمة  الصحة  ثقافة  ضعف  في  القصور  هذا  يتمثل  العمل.  في 

العمل، وتواضع جهود التحسيس، ومحدودية تفعيل قواعد الصحة 

والسالمة املهنية في القطاع الخاص، وعدم شمول املنظومة للقطاع 

العام، وتشتت مسؤولية تدبير الصحة والسالمة بين عدة متدخلين، 

وضعف مواكبة التشريعات الوطنية للمعايير الدولية، وقلة الكفاءات 

واألمراض  الشغل  لحوادث  دقيقة  إحصائيات  وغياب  املتخصصة، 

املهنية، وضعف الحماية االجتماعية، ومحدودية إمكانيات التكوين، 

حكامة  إشكالية  فإن  ذلك،  عن  فضال  العلمي.  البحث  توظيف  وعدم 

مبادرات  تعثر  إلى  أفضت  العمل  في  والسالمة  الصحة  منظومة 

والسالمة  الصحة  بمعايير  االرتقاء  إلى  الرامية  العمومية  السلطات 

املهنية )مشروع القانون-اإلطار املتعلق بالسالمة والصحة في العمل، 

املعهد الوطني لظروف الحياة املهنية...(. وبالنظر لكل تلك العوامل وما 

أدت إليه من تراجع ملعايير الصحة والسالمة في العمل، فقد أفضت 

االستشفائية  واملؤسسات  املقاوالت  بعض  تحول  إلى  كورونا  جائحة 

العامة  الصحة  على  سلبا  أثرت  وبائية  بؤر  إلى  العمومية  واإلدارات 

وفاقمت األضرار االقتصادية واالجتماعية.
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في هذا السياق، يرى املجلس أنه ثمة حاجة ماسة إلى إجراء إصالح 
إليه  العمل ينسجم مع ما يطمح  في  واسع ملنظومة الصحة والسالمة 
يعتمد اإلصالح  أن  يتعين  كما  تنموي جديد.  نموذج  بناء  املغرب من 
توصيات  ومن  الناجحة  التجارب  من  االستفادة  وعلى  االبتكار  على 
من  وليس  شامل  تصور  من  ينطلق  وأن  الدولية،  العمل  منظمة 

مبادرات أو إجراءات متفرقة. 

يبني املجلس رؤيته على عدد من املنطلقات واملحاور األساسية، وهي :

في  والسالمة  الصحة  منظومة  إصالح  ُيعتبر  (:  إلر دة) لسي4سية)
العمل بأبعاده الثقافية واالقتصادية واالجتماعية الواسعة مشروعا 
من املشاريع الكبرى التي يتم تنفيذها على مدى سنوات طويلة والتي 
تحتاج إلى تعبئة واسعة. ويتوقف نجاح املشروع في بلوغ أهدافه على 
إرادة  توفر  تبنيه من طرف سلطات عمومية من مستوى عال وعلى 

سياسية تسنده.

: وهو مفهوم يرتكز   فهشم) تقدم)للصحة)و لسال ة)في) لعمل)
حوادث  من  والحماية  الوقاية  تأمين  هو  األول  البعد  بعدين.  على 
واجتماعية.  اقتصادية  أضرار  من  لها  بما  املهنية  واألمراض  الشغل 
أما البعد الثاني، فيعتبر الصحة والسالمة في العمل استثمارا مربحا 
في  واالجتماعي  والعقلي  والبدني  النف�ضي  الرفاه  شروط  تتحقق  حين 
العمل بما يساعد على تحسين املردودية التي لها آثار إيجابية على النمو 

االقتصادي والتقدم االجتماعي. 

في  والسالمة  الصحة  مفهوم  يستمد   : حقشق) إلنس4ن) تكريس)
التي  األساسية  الحقوق  تفعيل  على  الحرص  من  مشروعيته  العمل 
وتحقيق  العاملين  كافة  بين  املساواة  ظل  في  الدستور،  عليها  ينص 
العدالة االجتماعية. يتعلق األمر بالحق في الحياة )الفصل 20(، وعدم 
جواز املس بالسالمة الجسدية أو املعنوية ألي شخص، في أي ظرف، 
الصحية  والعناية  العالج  في  والحق   ،)22 )الفصل  أي جهة  ومن قبل 
التعاضدي  والتضامن  الصحية  والتغطية  االجتماعية  والحماية 
)الفصل 31(، واألمن القانوني فيما يتعلق بعالقات الشغل، والضمان 

االجتماعي، وحوادث الشغل، واألمراض املهنية )الفصل 71(. 

تعبئة)و سعة):)من خالل إيجاد صيغ لعمل مشترك وتعاون وثيق 
بين السلطات الحكومية واملنظمات املهنية واملنظمات النقابية، وأيضا 
والجامعات  والتكوين  التربية  ومنظومة  املدني  املجتمع  مساهمة 

والجهات ووسائل اإلعالم. 

تغيير  تحقيق  نجاح اإلصالح على  يعتمد   : بن4ء) نظش ة) تك4 لة)
املنظومة،  تكوين  في  الحاسمة  العناصر  كافة  متواز  بشكل  يشمل 
بين  واملوازنة  والتشريع،  العمل،  في  والسالمة  الصحة  ثقافة  وهي 
والحماية  وتمويلها،  املنظومة  وهندسة  والحكامة،  والتحفيز،  الردع 
املتخصصة  الكفاءات  وتكوين  والبرامج،  والسياسات  االجتماعية، 

وتشغيلها، والبحث العلمي، إلخ.

الصحة  منظومة  إصالح  يمثل   : جديد  قط4ع) قتص4د2) خلق)

والسالمة في العمل فرصة مواتية لخلق قطاع اقتصادي جديد يرتكز 

على املهن املتعددة ذات الصلة بالصحة والسالمة املهنية.  ومن شأن 

ووحدات  متخصصة  مقاوالت  إحداث  في  يساهم  أن  القطاع  هذا 

للخدمة الصحية وأنشطة اقتصادية جديدة وفي خلق فرص عمل. 

واالجتماعي  االقتصادي  املجلس  يقدم  الرؤية،  هذه  من  انطالقا 

والبيئي مجموعة من التوصيات.

))-)تشصي4ت) ملجلس

 لحك4 ة

بالصحة  النهوض  أن  والبيئي  واالجتماعي  االقتصادي  املجلس  يعتبر 

آليات حكامة متماسكة ومنسجمة  بإيجاد  العمل رهين أوال  في  والسالمة 

تعتمد على رؤية موحدة وصالحيات واسعة وتدبير فعال. ولذلك يو�ضي 

ب :

والبنيات  الهيئات  لدن  من  املحقق  اإليجابي  التراكم  استثمار   -  1

وكالة  إلى  بها  واالرتقاء  تجميعها  أجل  من  حاليا  املوجودة  املختصة 

وطنية للصحة والسالمة في العمل، يتم إحداثها لدى رئيس الحكومة 

وتناط بها املهام التالية :

• إعداد وتنفيذ السياسة الوطنية للصحة والسالمة في العمل ؛

• إعداد مشاريع القوانين واملراسيم الخاصة بالصحة والسالمة في 

العمل ملختلف القطاعات االقتصادية والقطاع العام، بالتنسيق 

مع القطاعات الحكومية املعنية ؛

• تطبيق القانون في مجال الصحة والسالمة في العمل ؛

• التحسيس والتكوين.

العمل  في  والسالمة  للصحة  الوطنية  الوكالة  تحظى  أن  على 

بصالحية اإلشراف على القطاع العام وعلى القطاع الخاص بمختلف 

فروع النشاط االقتصادي، وأن يسهر على تدبيرها مجلس إدارة ُيعين 

أعضاؤه من القطاعات الحكومية املعنية واملنظمات املهنية واملنظمات 

القطاعات  مع  وثيق  وتعاون  بشراكة  تشتغل  وأن  والخبراء،  النقابية 

الحكومية املعنية واملنظمات املهنية واملنظمات النقابية، مع الحرص 

الجهات  في  الفاعلين  إشراك  خالل  من  الجهوي  البعد  تكريس  على 

وتغطية مختلف األقاليم في أنشطتها ومشاريعها.
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 كشن4ت) ملنظش ة

يرى  العمل،  في  والسالمة  للصحة  الوطنية  الوكالة  عن  فضال 
املجلس أن تشمل منظومة الصحة والسالمة في العمل هيئات عمومية 
االرتقاء  في  جهودها  تتضافر  متكاملة،  وأدوار  مهام  ذات  وخاصة 

بمعايير الصحة والسالمة املهنية. ولذلك يو�ضي املجلس بما يلي : 

2 - إلحاق املعهد الوطني لظروف الحياة املهنية بالوكالة الوطنية 
للصحة والسالمة في العمل، مع احتفاظه باستقاللية التدبير اإلداري 
واملالي، وتمكينه من اإلمكانيات البشرية واملادية الكفيلة بأدائه دورا 
والبحث  والتكوين  العمل  في  والسالمة  الصحة  ثقافة  نشر  في  رياديا 

العلمي.

املهنية يختص، تحت إشراف  للمخاطر  - إحداث مرصد وطني   3
املعطيات  تجميع  على  العمل،  في  والسالمة  للصحة  الوطنية  الوكالة 
وإنتاج اإلحصائيات املتعلقة بحوادث الشغل واألمراض املهنية وكل 

ما يتعلق باملخاطر املهنية.

تغطية  تأمين  أجل  من  الشغل:  لطب  خاصة  مراكز  إحداث   -  4
يدعو  الوطني،  االقتصادي  النسيج  في  العاملين  لكافة  وفاعلة  شاملة 

املجلس إلى :

• الترخيص بإحداث مراكز خاصة لطب الشغل ُيعهد إليها بفحص 
وكذا  املهنية،  األخطار  من  وبحمايتهم  العاملين  صحة  ومتابعة 

التحسيس والتثقيف الصحي ؛

• أن تستفيد من خدمات مراكز طب الشغل املقاوالت، مهما كان 
اشتراك  على  بناء  الخاص  القطاع  فئات  وكافة  أجرائها،  عدد 

سنوي ؛

بالنسبة  الشغل  طب  مراكز  خدمات  في  االشتراك  إجبارية  سن   •

بشرية  موارد  تشغل  التي  واملقاوالت  املخاطر  ذات  للقطاعات 

تختار  التي  للمقاوالت  بالنسبة  إال  محددة،  عتبة  عددها  يتجاوز 

إحداث مصلحة لطب الشغل خاصة بها.

الوكالة  ملراقبة  الشغل  لطب  الخاصة  املراكز  تخضع  أن  على 

الوطنية للصحة والسالمة املهنية ومتابعة وزارة الصحة.

تتوفر  املهنية  السالمة  مجال  في  متخصصة  مقاوالت  إحداث   -  5

العمل27 وغيرها  في السالمة الصناعية والصحة26 وبيئة  على كفاءات 

في العمل. وتتولى هذه  من االختصاصات املتعلقة بالصحة والسالمة 

املقاوالت الخاصة تقديم االستشارة للوحدات اإلنتاجية واملقاوالت 

على  ومساعدتها  العمل  في  والسالمة  الصحة  قواعد  تطوير  أجل  من 

الوفاء بالتزاماتها القانونية، وتقديم خدمات التدقيق والتصديق على 

االلتزام باملعايير الوطنية والدولية.

السالمة  مجال  في  املتخصصة  املقاوالت  أنشطة  تخضع  أن  على 

املهنية ملراقبة الوكالة الوطنية للصحة والسالمة املهنية.

26 - Hygiéniste .
27 - Ergonomie.

تصشر)ملنظش ة) لصحة)و لسال ة)في) لعمل)
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نظ4م)إجب4ر2)لأل ر ض) ملهنية

عن  للتعويض  اإلجباري  النظام  بتوسيع  املجلس  يو�ضي   -  6

وأن  املهنية،  األمراض  ليشمل  الخاص  القطاع  في  الشغل  حوادث 

يشمل  أن  على  االجتماعي،  للضمان  الوطني  بالصندوق  تدبيره  يناط 

كافة فئات العاملين من أجراء ومهن حرة وتجار وحرفيين ومقاولين 

ذاتيين وفالحين، إلخ.   

كما يقترح املجلس أن يعتمد نظام التعويض عن حوادث الشغل 

واألمراض املهنية على مساهمة املشغلين، على أن يحدد مقدار واجب 

القطاعات االقتصادية والفئات املشمولة ونوعية  االشتراك بحسب 

املقاوالت  التزام  مدى  حسب  للحوافز  نظام  تطبيق  مع  املخاطر، 

في  واألمراض  للحوادث  التعرض  ونسبة  والسالمة  الصحة  بقواعد 

العمل.

تمشيل) ملنظش ة

املحصلة  املوارد  من  مئوية  نسبة  بتخصيص  املجلس  يو�ضي   -  7

لفائدة نظام التعويض عن حوادث الشغل واألمراض املهنية لتمويل 

الوكالة الوطنية للصحة والسالمة في العمل، واملعهد الوطني لظروف 

الهيئات  وكل  املهنية،  للمخاطر  الوطني  واملرصد  املهنية،  الحياة 

الصحة  مجال  في  الوقاية  جهود  في  تسهم  التي  العمومية  واملشاريع 

والسالمة في العمل.

تحيين) لتشريع

الدولية  املعايير  مستوى  إلى  الوطني  التشريع  يرتقي  أن  أجل  من 

للصحة والسالمة في العمل ويواكب األنماط الجديدة للشغل - ومنها 

التصور  مع  الوطني  التشريع  ينسجم  أن  وألجل   ،- بعد  عن  العمل 

الجديد ملنظومة الصحة والسالمة في العمل، يو�ضي املجلس ب:

التنصيص  يفيد  بما  القانون-اإلطار  مشروع  مضامين  تحيين   -  8

على إحداث الوكالة الوطنية للصحة والسالمة في العمل وباقي الهيئات 

العامة والخاصة املكونة للمنظومة، واإلسراع بإقرار القانون-اإلطار 

في أقرب اآلجال.

للوظيفة  األسا�ضي  والنظام  الشغل  مدونة  وتحيين  مراجعة   -  9

العمومية وباقي النصوص التشريعية ذات العالقة بالصحة والسالمة 

في  املساواة  ضمان  على  الحرص  مع  االجتماعية،  والحماية  العمل  في 

الحقوق لكافة فئات العاملين.

10 - تصديق املغرب على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 155 

بشأن السالمة والصحة املهنيتين واالتفاقية رقم 161 بشأن خدمات 

الصحة املهنية.

 ر جعة) لسي4سة) لشطنية)للسال ة)و لصحة) ملهنية

11 - يؤكد املجلس على ضرورة العمل، بعد إعادة هيكلة منظومة 

مراجعة  على  الجديد،  التصور  وفق  العمل  في  والسالمة  الصحة 

السياسة الوطنية للسالمة والصحة املهنية ومراجعة البرنامج الوطني 

في أفق استخراج خطة عمل تمتد لعشر سنوات وتشمل عدة أوراش. 

كما تحدد لكل مرحلة منها ولكل قطاع أهدافا ملموسة يتعين تحقيقها. 

تأهيل) لقط4ع) لع4م

12 - حرصا على تحقيق املساواة بين العاملين في كافة القطاعات، 

ومعايير  وقواعد  بآليات  العام  القطاع  يحظى  بأن  املجلس  يو�ضي 

للصحة والسالمة في العمل مماثلة ملا هو مقرر للقطاع الخاص.

 عتم4د) لرقمنة

خيار  الرقمنة  أن  والبيئي  واالجتماعي  االقتصادي  املجلس  يعتبر 

الصحة  مجال  في  الخدمات  وتطوير  التدبير  لعصرنة  استراتيجي 

والسالمة في العمل. ولذلك يو�ضي املجلس ب :

في  والسالمة  الصحة  منظومة  في  للرقمنة  واسع  اعتماد   -  13

العمل، سواء في التسيير الداخلي للهيئات العمومية والخاصة املكونة 

في  أو  واألجراء،  املقاوالت  إلى  املوجهة  الخدمات  في  أو  للمنظومة، 

الخدمات عن بعد ؛

منظومة  مكونات  كافة  بين  تربط  إلكترونية  منصة  إحداث   -  14

التعاون  في  والسرعة  الفعالية  وتضمن  العمل  في  والسالمة  الصحة 

والتواصل بينها وتداول املعلومات واملعطيات.

 لنهشض)بثق4فة) لصحة)و لسال ة)في) لعمل

في) ج24) لتحسيس):)

يو�ضي املجلس بتطوير الوعي بأهمية الصحة والسالمة في العمل 

من خالل :
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واملنظمات  املهنية  واملنظمات  العمومية  الهيئات  تنظيم   -  15

النقابية ألنشطة وحمالت توعية وتحسيس منتظمة، وطنيا وجهويا 

ومحليا، مع استهداف كل قطاع على حدة في املجال الذي يهمه بالتحديد 

وبمضمون خاص به ؛

16 - إنتاج دالئل عملية تعرض املمارسات الجيدة ونشرها بكافة 

وسائل التواصل التقليدية والرقمية على أوسع نطاق ؛

وإنتاج  األخبار  تغطية  طريق  عن  اإلعالم  وسائل  انخراط   -  17

البرامج واملواد اإلعالمية التي تسهم في تحسيس الرأي العام بقضايا 

الصحة والسالمة في العمل. 

في) ج24) لتكشين) ملستمر:

من أجل تكريس ثقافة الصحة والسالمة في العمل لدى املقاوالت 

واألجراء، يو�ضي املجلس ب :

18 - العمل على إحداث منظومة للتكوين املستمر تعبئ إمكانيات 

النقابية  والتنظيمات  املهنية  واملنظمات  العمومية  الهيئات  وجهود 

والقطاع الخاص ؛

الخاصة  العقود  نظام  من  االستفادة  من  املقاوالت  تمكين   -  19

الصحة  مجال  في  البشرية  مواردها  قدرات  من  للرفع  للتكوين 

والسالمة في العمل.

في) ج24) لتكشين) ألس4�ضي):)

على  العمل  في  والسالمة  الصحة  ثقافة  تكريس  أن  املجلس  يعتبر 

املدى املتوسط والبعيد وتوفير الكفاءات القادرة على إنجاح أوراش 

تطوير الصحة والسالمة املهنية يحتاج إلى :

20 - إدراج مواد ووحدات خاصة بالتكوين على السالمة والصحة 

مستوى  على  باملقاوالت  العالقة  ذات  التكوين  مسالك  في  املهنية 

التكوين املنهي وفي الجامعات ؛

لتكوين  ومسالك  مسارات  إحداث  في  الجامعات  انخراط   -  21

املهنية،  والسالمة  الصحة  مجاالت  مختلف  في  متخصصة  عليا  أطر 

كطب الشغل والسالمة الصناعية والوقاية من املخاطر وبيئة العمل 

والصحة الصناعية، إلخ ؛

تأهيل  مسارات  إحداث  في  املنهي  التكوين  منظومة  انخراط   -  22

لتكوين تقنيين في التخصصات املتعلقة بالصحة والسالمة املهنية. 

تحفيز) ملق4والت

من أجل تشجيع النسيج االقتصادي الوطني على تبني قواعد الصحة 

والسالمة في العمل وتطوير تنافسية املقاوالت، يو�ضي املجلس ب :

23 - تكريس الحوار االجتماعي كأداة للنهوض بالصحة والسالمة 

في العمل، وطنيا وجهويا وقطاعيا وفي املقاوالت ؛

24 - وضع مقاربة قطاعية تراعي خصوصيات كل قطاع على حدة 

وتقدم حلوال عملية ؛

25 - النهوض باالتفاقيات الجماعية القطاعية ؛

الصحة  مجال  في  والتصديق  لالعتماد  وطنية  آلية  إنشاء   -  26

والسالمة املهنية من عدة مستويات ؛

في  تصديق  على  املقاولة  توفر  االعتبار  بعين  تدريجيا  األخذ   -  27

الصحة والسالمة املهنية من مستوى معين عند املشاركة في الصفقات 

العمومية ؛

والسالمة  الصحة  مجال  في  الرائدة  الكبرى  املقاوالت  حث   -  28

تصديق  على  الحصول  على  واملناولين  املوردين  تشجيع  على  املهنية 

للصحة والسالمة املهنية من مستوى معين.

تطشير) لبحث) لعلمي

مشاريع  بإطالق  الوطنية  الجامعات  تبادر  بأن  املجلس  يو�ضي 

أبحاث في املجاالت العلمية ذات العالقة بالصحة والسالمة في العمل، 

مع الحرص على االستجابة للحاجيات التي يمليها الواقع املغربي، وبما 

يسهم في تطوير املعارف والخبرات واملمارسات في مختلف القطاعات 

االقتصادية والعمومية.
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 رأ2) ملجلس) القتص4د2)و الجتم4عي)و لبيئي

 حش2) شضشع)»نحش)جيل)جديد) ن) لحش ر) الجتم4عي)ب4ملغرب):
أرضية)للنق4ش«

 للمادة 6 من القانون التنظيمي رقم 128.12 املتعلق باملجلس 
ً
طبقا

ذاتية،  إحالة  إطار  في  املجلس،  قرر  والبيئي،  االقتصادي واالجتماعي 
إعداد تقرير حول موضوع الحوار االجتماعي. 

التشغيل  بقضايا  املكلفة  الدائمة  للجنة  املجلس  مكتب  َعِهَد  وقد 
والعالقات املهنية بإعداد هذا التقرير.

 ،2020 نونبر   26 بتاريخ  املنعقدة  العادية،   116 دورتها  وخالل 
والبيئي  واالجتماعي  االقتصادي  للمجلس  العامة  الجمعية  صادقت 
للحوار  »نحو جيل جديد  يحمل عنوان:  الذي  التقرير  باألغلبية على 

االجتماعي باملغرب: أرضية للنقاش«، واملنبثق عنه هذا الرأي.  

 قد ة

نشأ الحوار االجتماعي كمفهوم وممارسة في سياق القضايا املرتبطة 
بعالم الشغل، وفض النزاعات االجتماعية، والسعي إلى تحقيق السلم 
االجتماعي. ويشمل الحوار االجتماعي عادة كل املمارسات التفاوضية 
بين  أو  واألجراء  املشغل  بين  أي  العمل،  عالقة  طرفي  بين  تجري  التي 
التي  والتشاور  التفاوض  جوالت  وكذا  والنقابات،  املشغلين  هيئات 
السلطات  يجمع  ثالثي  إطار  في  منتظمة  غير  أو  دورية  بكيفية  تنعقد 

الحكومية والهيئات التمثيلية للمشغلين والنقابات. 

في  االجتماعي  الحوار  أن  والدراسات  التجارب  من  العديد  وتفيد 
القطاعات االقتصادية يؤدي إلى تحسين األداء االقتصادي للمقاولة، 
وتعزيز  جيدة  مهنية  ممارسات  وتطوير  إرساء  في  يساهم  ألنه  ذلك 
التعاون وتحفيز املوارد البشرية، سواء في األوضاع العادية أو في وقت 

األزمات. 

ارتأى املجلس االقتصادي واالجتماعي  املقاربة،  انطالقا من هذه 
والبيئي تناول موضوع الحوار االجتماعي ببالدنا مساهمة منه في بلورة 
تصور »جيل جديد من منظومات هذا الحوار«، كما جاء في التوجيهات 

امللكية السامية. 

التنمية  بقضايا  املرتبطة  الرهانات  إبراز  عن  ففضال 
ِكر الرأي باملبادئ األساسية التي يقوم 

َ
والديموقراطية التشاركية، ُيذ

عليها الحوار االجتماعي وال سيما مرجعية منظمة العمل الدولية، ثم 
ملكوناته  وتشخيصا  باملغرب  االجتماعي  الحوار  تطور  عن  ملحة  يقدم 
وحصيلته. كما يلقي الرأي الضوء على بعض التجارب الدولية الهامة 
على  وبناء  بها.  االستئناس  يمكن  التي  االجتماعي  الحوار  مجال  في 
الرهانات  الخالصات ويستعرض  أبرز  الرأي  يقدم  السابقة،  املحاور 
مفاتيح  تمثل  أنها  والبيئي  واالجتماعي  االقتصادي  املجلس  يرى  التي 

من  األخير  الجزء  وفي  باملغرب.  االجتماعي  الحوار  منظومة  تحديث 

الرأي يطرح املجلس توصيات عملية كمساهمة منه في ورش تطوير 

جيل جديد للحوار االجتماعي في املغرب.  

دسترة) بدأ) لحش ر

يؤكد دستور 2011 تشبث الدولة بمبدأين أساسيين هما املشاركة 

والحوار، إذ جاء في تصدير الوثيقة الدستورية »إن اململكة املغربية، 

وفاء الختيارها الذي ال رجعة فيه، في بناء دولة ديمقراطية يسودها 

الحق والقانون، تواصل بعزم مسيرة توطيد وتقوية مؤسسات دولة 

املغربي  الشعب  تشبث  ظل  في  وذلك  املشاركة...  مرتكزاتها  حديثة، 

بقيم االنفتاح واالعتدال والتسامح والحوار«.

الدستوري  النظام  أن  الدستور على  األول من  الفصل  كما ينص 

حين  في  والتشاركية،  املواطنة  الديموقراطية  على  يقوم  للمملكة 

يدعو الفصل الثامن إلى النهوض باملفاوضة الجماعية وتعزيز التمثيل 

السلطات  الدستور  من  عشر  الثالث  الفصل  ويدعو  والنقابي.  املنهي 

العمومية إلى »إحداث هيئات للتشاور، قصد إشراك مختلف الفاعلين 

وتنفيذها  وتفعيلها  العمومية  السياسات  إعداد  في  االجتماعيين، 

وتقييمها«. 

إر دة)سي4سية)للدولة

االقتصادي  للمجلس  قويا  حافزا  امللكية  التوجيهات  تمثل 

واالجتماعي والبيئي إلنجاز هذه الدراسة حول الحوار االجتماعي. لقد 

احتل هذا املوضوع مكانة متميزة في الخطب والرسائل امللكية، ذلك 

أن الرسالة امللكية املوجهة إلى املنتدى البرملاني الدولي الثاني للعدالة 

االجتماعية، الذي نظمه مجلس املستشارين بتاريخ 20 فبراير 2017، 

من  متقدمة  وتوجيهات  مستقبلية  أفكارا  حملت  هامة  مرجعية  تعد 

شأنها ترسيخ الحوار االجتماعي، والنهوض بأدواره، وتوسيع نطاقه. 

تحيط  رهانات  أربعة  السامية  امللكية  الرسالة  استعرضت  لقد 

بمنظومة الحوار االجتماعي. تتمثل هذه الرهانات في »مأسسة آليات 

شاملة  منهجيتها،  في  واضحة  مسطرتها،  في  مبسطة  اجتماعي،  حوار 

ألطرافها، منتظمة في انعقادها، ذات امتدادات ترابية واضحة، وأدوار 

متكاملة، وقدرة استباقية، ونفس استشرافي، وذات قدرة أيضا على 

الوساطة،...وفي »ضرورة توسيع موضوعات الحوار االجتماعي لتشمل 

للحوار  الجديدة  املنظومة  بناء  »ضرورة  وكذلك  جديدة...«،  قضايا 

ومقاربة  الجنسين،  بين  املساواة  متطلبات  باستحضار  االجتماعي 

العمل  منظمة  اتفاقيات  بمقت�ضى  بالدنا  والتزامات  اإلنسان،  حقوق 

االقتصادية  الثالثة  بأبعادها  املستدامة  التنمية  ومتطلبات  الدولية، 

االجتماعي  الحوار  »اعتبار مأسسة  وأيضا  والبيئية...«،  واالجتماعية 

مدخال أساسيا لتحقيق العدالة االجتماعية والتنمية املستدامة«.
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أن وهي  رائدة  فكرة  إلى  السامية  امللكية  الرسالة  خلصت   ثم 

»...أحد التحديات األساسية التي تهم مختلف األطراف املعنية بالحوار 

االجتماعي، تتمثل في كيفية االنتقال إلى جيل جديد من منظومات هذا 

الحوار«.

 .) لحش ر) الجتم4عي)و ملع4يير) لدولية

1. 1 مفهوم وأدبيات الحوار االجتماعي لدى منظمة العمل الدولية

بالذكرى   2019 سنة  احتفلت  التي  الدولية،  العمل  منظمة  تعتبر 

الشغل.  بقضايا  يتعلق  ما  كل  في  عامليا  مرجعا  لتأسيسها،  املئوية 

وتتوفر هذه املنظمة الدولية الرائدة على رصيد وثائقي مرجعي هام 

جدا يشمل دستورها الذي صدر عند تأسيسها في العام 1919 وعدد 

الحوار  فيها  حظي  التي  والدراسات  والتوصيات  االتفاقيات  من  هام 

االجتماعي بمكانة خاصة.  

»جميـع  بأنـه  االجتماعي  الحوار  الدوليـة  العمل  منظمـة  عرف 
ُ
ت

أنـواع التفـاوض أو التشـاور أو تبـادل املعلومـات بيـن ممثلـي الحكومـات 

وأصحـاب العمـل والعمـال أو فيمــا بينهــم بشــأن القضايــا ذات االهتمــام 

املشــترك«.

جعلها  االجتماعي  بالحوار  الدولية  العمل  منظمة  اهتمام  إن 

تصدر عددا من االتفاقيات والتوصيات حول هذا املوضوع. من أهم 

االتفاقية االجتماعي،  بالحوار  تعنى  التي  الدولية  املنظمة   اتفاقيات 

الجماعية  املفاوضة  وفي  النقابي  التنظيم  في  الحق  حول   98 رقم 

الثالثية  املشاورات  بشأن   144 رقم  واالتفاقية   ،1949 في  الصادرة 

الخاصة   154 1976، واالتفاقية  في  الصادرة  الدولية(  العمل  )معايير 

بتشجيع املفاوضة الجماعية الصادرة في سنة 1981.

وتؤكد منظمة العمل الدولية في مرجعياتها على أن نجاح الحوار 

االجتماعي يبقى رهينا بتوفر خمسة شروط، وهي :

- منظمات نقابية ومهنية للمشغلين قوية ومستقلة ؛

- إرادة سياسية لالنخراط في الحوار االجتماعي ؛

واملفاوضة  النقابية  الحرية  وهي  األساسية  الحريات  احترام   -

الجماعية، كما جاء في االتفاقيتين رقم 87 ورقم 98 ؛

- دعم مؤسساتي مناسب ؛

- اعتراف متبادل بين الشركاء االجتماعيين.

صميـم  من  الجماعيـة  املفاوضـة  الدولية  العمل  منظمة  تعتبر  كما 

ممارسات الحـوار االجتماعـي. 

الحوار االجتماعي  الدولية  العمل  تعتبر منظمة  آخر،  على صعيد 

بمثابة أداة في خدمة التنمية املستدامة، وكشكل من أشكال الحكامة 

أيضا. كما ترى أن الحوار االجتماعي يمكن أن يساهم في تحقيق أهداف 

التنمية املستدامة التي حددتها األمم املتحدة في أفق سنة 2030.

).) نظش ة) لحش ر) الجتم4عي)ب4ملغرب

1. 2  ملحة تاريخية

فترة  في  االجتماعي  بالحوار  املرتبطة  التشريعات  أولى  ظهرت 

الخمسينات  فترة  في  املغرب  عرف  االستقالل،  وبعد  الحماية. 

املتخصصة  األطراف  الثالثية  املجالس  من  عدد  تأسيس  والستينات 

الحوار  من  نوعا  تركيبتها  بحكم  تحتضن  والتي  الشغل،  مجاالت  في 

 ،1958 سنة  في  الشغل  لطب  االستشاري  كاملجلس  االجتماعي، 

األعلى  واملجلس   ،1958 سنة  في  العمومية  للوظيفة  األعلى  واملجلس 

لالتفاقيات الجماعية في سنة 1960.

في بداية التسعينات بدأ يروج ألول مرة مفهوم الحوار االجتماعي في 

القاموس السيا�ضي والنقابي. وتجلى االهتمام الرسمي برعاية الحوار 

االجتماعي في تأسيس املجلس الوطني للشباب واملستقبل، ثم املجلس 

1994. بعد ذلك انطلقت  االستشاري ملتابعة الحوار االجتماعي سنة 

التي  األطراف  الثالثي  الوطني  االجتماعي  االجتماعي  الحوار  جوالت 

تجمع الحكومة والنقابات األكثر تمثيلية وممثلي املشغلين.

غير أنه ُيالحظ أن الحوار االجتماعي ببالدنا يكاد ينحصر في جوالت 

الحوار الثالثي األطراف التي تنعقد بصفة غير منتظمة وتشارك فيها 

واالتحاد  تمثيلية  األكثر  )النقابات  االجتماعيين  والفرقاء  الحكومة 

طلق على هذا الحوار أحيانا تسمية الحوار 
ُ
العام ملقاوالت املغرب(، وت

االجتماعي على املستوى العالي. 

2.2 آليات ومؤسسات متعددة للحوار االجتماعي

تعنى  التي  واملؤسسات  اآلليات  من  عددا  املغربي  املشرع  أحدث 

العمومية والجماعات  )الوظيفة  العام  القطاع  في  بالحوار االجتماعي 

دستورية  استشارية  هيئات  عن  فضال  الخاص،  والقطاع  الترابية( 

ومؤسسات للحوار االجتماعي املوضوعاتي.

2.2.1. القطاع العام 

األعلى  املجلس  أحدث  العمومية:  للوظيفة  األعلى  • املجلس 

للوظيفة العمومية بمقت�ضى الفصل العاشر من الظهير الشريف 

رقم 1.58.008 الصادر في 24 فبراير 1958 بمثابة النظام األسا�ضي 

تضم  ثنائية  تركيبة  على  يتوفر  وهو  العمومية.  للوظيفة  العام 

ممثلين عن اإلدارة والجماعات املحلية وممثلين عن املوظفين.
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• اللجن اإلدارية املتساوية األعضاء: تعتبر اللجن اإلدارية املتساوية 
األعضاء هيئات استشارية تنظر في القضايا التي تخص املسار املنهي 
للموظفين. وقد أحدثت بمقت�ضى الظهير الشريف رقم 1.58.008 
بتاريخ 24 فبراير 1958 حول النظام األسا�ضي للوظيفة العمومية 
2.59.0200 الصادر  ونصوصه التطبيقية وال سيما املرسوم رقم 

في 5 ماي 1959.

2.2.2. القطاع الخاص

هيئات  من  عدد  على  بالشغل  املكلف  الحكومي  القطاع  يشرف 
الحوار االجتماعي الثالثية التركيب املتخصصة :

بمقت�ضى  الهيئة  هذه  أحدثت  الجماعية:  املفاوضة  • مجلس 
املادة 101 من مدونة الشغل لدعم املفاوضة الجماعية وتكريسها 
األعلى  »املجلس  محل  حلت  هيئة  وهي  الشغل،  عالقات  في 
لالتفاقيات الجماعية« املحدث بمقت�ضى الظهير الشريف الصادر 
في 29 نونبر 1960. تتكون الهيئة من ممثلين عن اإلدارة، وممثلين 

عن املنظمات املهنية للمشغلين وعن املنظمات النقابية لألجراء ؛

• مجلس طب الشغل والوقاية من املخاطر املهنية: تتلخص مهمته 
طب  بمفتشية  النهوض  أجل  من  وآراء  اقتراحات  »تقديم  في 
الشغل، واملصالح الطبية للشغل، وفي كل ما يخص حفظ الصحة 
 والسالمة املهنية والوقاية من حوادث الشغل واألمراض املهنية«1 ؛

مدونة  من   522 املادة  تنص  التشغيل:  إلنعاش  األعلى  • املجلس 
للقيام  التشغيل«  إلنعاش  األعلى  »املجلس  إنشاء  على  الشغل 
بوظيفة استشارية تتعلق ب » تنسيق سياسة الحكومة في مجال 
التشغيل على  تهم  التي  القضايا  في جميع  الرأي  التشغيل، وإبداء 

املستوى الوطني« ؛

املنظمة  لألحكام  السليم  التطبيق  بتتبع  املكلفة  الثالثية  • اللجنة 
الشغل  اتفاقية  على  مصادقته  بعد  املؤقت:  التشغيل  ملقاوالت 
الدولية رقم 181 بشأن وكاالت االستخدام الخاصة، أحدث املشرع 
لجنة ثالثية التركيب بمقت�ضى املادة 496 من مدونة الشغل تعنى 
التشغيل  بمقاوالت  الخاصة  للمقتضيات  السليم  التطبيق  بتتبع 

املؤقت ؛

الدولية:  العمل  معايير  بشأن  بالتشاور  املكلفة  الثالثية  • اللجنة 
إحداث  على   2015 سنة  بالشغل  املكلف  الحكومي  القطاع  عمل 
معايير  حول  بالتشاور  بالقيام  إليها  عهد  األطراف  ثالثية  لجنة 

العمل الدولية وأنشطة منظمة العمل الدولية. 

• اللجنة الوطنية للبحث واملصالحة: تبت »اللجنة الوطنية للبحث 
تعذر  إذا  حالتين؛  في  للشغل  الجماعية  النزاعات  في  واملصالحة« 
اإلقليمية  »اللجنة  أمام  النزاع  أطراف  بين  اتفاق  إلى  الوصول 
عدة  إلى  الجماعي  الشغل  نزاع  امتد  إذا  أو  واملصالحة«؛  للبحث 

عماالت أو أقاليم، أو إلى مجموع التراب الوطني.

1 -  املادة 332 من مدونة الشغل.

2.2.3 هيئات الحوار املنهي على املستوى الترابي

االجتماعي  للحوار  التركيب  ثالثية  هيئات  املغربي  املشرع  أحدث 

الجهوي تشتغل، تحت رئاسة عامل العمالة أو اإلقليم، على قضايا تهم 

أساسا القطاع الخاص وتتناول مجاالت الشغل والتشغيل والتكوين 

واللجنة  التشغيل،  إلنعاش  والجهوية  اإلقليمية  املجالس  وهي  املنهي. 

اإلقليمية للبحث واملصالحة واللجنة اإلقليمية املكلفة بالبت في طلبات 

اإلغالق والتسريح. 

2.2.4 الهيئات الدستورية االستشارية

أحدث دستور 2011 عدة هيئات استشارية، بعضها تم تنصيبه، 

مثل »املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي« و»املجلس األعلى للتربية 

بالخارج«،  املغربية  الجالية  و»مجلس  العلمي«  والبحث  والتكوين 

وبعضها لم يفعل بعد، مثل »الهيئة املكلفة باملناصفة ومحاربة جميع 

الجمعوي«  والعمل  للشباب  االستشاري  و»املجلس  التمييز«  أشكال 

هذه  مساهمة  وتعتبر  والطفولة«.  لألسرة  االستشاري  و »املجلس 

موسع  اجتماعي  حوار  دعائم  إرساء  في  أساسية  الدستورية  الهيئات 

وفق مقاربة تشاركية تضمن انخراطا أكبر للقوى الحية للمجتمع. 

2.2.5 مؤسسات الحوار االجتماعي املوضوعاتي

وبعض  العمومية  املؤسسات  لبعض  اإلدارية  املجالس  تتميز 

الهيئات املتخصصة بتركيبة ثالثية تضم الشركاء االجتماعيين الذين 

تمنح صالحيات  التركيبة  االجتماعي. هذه  الحوار  في  يساهمون عادة 

املؤسسات،  تلك  بين  للشركاء االجتماعيين. من  وتنفيذية  استشارية 

الصندوق  إدارة  ومجلس  التقاعد،  أنظمة  إلصالح  الوطنية  اللجنة 

املنهي  التكوين  ملكتب  اإلداري  واملجلس  االجتماعي،  للضمان  الوطني 

وإنعاش الشغل.

2.2.6 آليات الحوار والتشاور في الجماعات الترابية

أفردت  الدستور،  من   139 الفصل  مقتضيات  تنزيل  إطار  في 

 2015 سنة  في  الصادرة  الترابية  للجماعات  التنظيمية  القوانين 

والشباب  املرأة  بقضايا  تهتم  استشارية  هيئات  إلحداث  مقتضيات 

واالستثمار.

2.3 أطراف الحوار االجتماعي

2.3.1 السلطات العمومية

سواء  االجتماعي  بالحوار  املعنية  الحكومية  القطاعات  بين  من 

الحكومية  القطاعات  بالخصوص  نذكر  املمارسة  أو  القانون  بحكم 

واملعادن  والطاقة  والداخلية  العمومية  والوظيفة  بالشغل  املكلفة 

واملالحة التجارية.
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• القطاع الحكومي املكلف بالشغل ودوره في الحوار االجتماعي

يمثل القطاع الوزاري املكلف بالشغل واإلدماج املنهي الحكومة في 
املفاوضات الثنائية أو املتعددة األطراف في ميادين الشغل والتشغيل 
والجهوية  الدولية  املنظمات  في  يمثلها  كما  االجتماعية،  والحماية 
الشركاء  بين  الجماعية  باملفاوضات  »النهوض  على  ويعمل  للشغل، 
الحوار  وتنشيط  الشغل  نزاعات  تسوية  في  واملساهمة  االجتماعيين 
مستوى  وعلى  وقطاعيا  وطنيا  به  والرقي  آلياته  وتفعيل  االجتماعي 
االستشارية  الهيئات  الوزاري  القطاع  هذا  يترأس  كما  املقاوالت«2. 
الثالثية التركيب )مجلس املفاوضة الجماعية واملجلس األعلى إلنعاش 

التشغيل ومجلس طب الشغل والوقاية من املخاطر املهنية...(.

• القطاع الحكومي املكلف بالوظيفة العمومية 

بشأن   2006 نوفمبر   10 في  الصادر   2.06.82 رقم  املرسوم  أناط 
بالقطاع  العامة،  القطاعات  تحديث  وزارة  وتنظيم  اختصاصات 
الحوار  »تتبع  منها  املهام،  من  عددا  اإلدارة  بإصالح  املكلف  الحكومي 
القطاع  في  عنه«3  املترتبة  االتفاقات  تطبيق  على  والسهر  االجتماعي 
العمومية  للوظيفة  املجلس األعلى  يترأس  القطاع  أن هذا  العام. كما 
العمومية  الوظيفة  قضايا  حول  والحوار  للتشاور  فضاء  باعتباره 

واملوظفين.

• القطاع الحكومي املكلف بالداخلية 

االجتماعي،  الحوار  في  أسا�ضي  بدور  الداخلية  وزارة  تضطلع 
سواء ما يتعلق بالحوار الوطني الثالثي األطراف أو بالحوار القطاعي 
ممثلة  فالوزارة  واإلقليمي.  الجهوي  بالحوار  أو  املحلية(  )الجماعات 
التركيب،  الثالثية  االستشارية  الوطنية  الهيئات  في  القانون  بحكم 
في  الشغل  بمجال  أساسا  عنى 

ُ
ت التركيب  ثالثية  ويترأس عمالها هيئات 

آخر  عن  املنبثق   2019 ابريل   25 اتفاق  تميز  ولقد  الخاص.  القطاع 
جولة من جوالت الحوار االجتماعي الوطني الثالثي األطراف، بتكليف 
الشركاء  مع  التفاوض  بمهمة  بالداخلية  املكلف  الوزاري  القطاع 

االجتماعيين باسم الحكومة. 

• القطاع الحكومي املكلف بالطاقة واملعادن 

يضطلع قطاع الطاقة واملعادن في القطاع املنجمي ببعض املهام التي 
الخاص  للقطاع  بالنسبة  بالشغل  املكلف  الحكومي  القطاع  يباشرها 
بالعمل  القطاع  هذا  يقوم  املهنية،  العالقات  مستوى  على  عموما. 
املنجمية،  املقاوالت  في  تنشب  قد  التي  الشغل  نزاعات  تسوية  على 
املهنية  االنتخابات  عن  تنبثق  التي  االجتماعي  الحوار  آليات  وبتدبير 
)لجنة القانون األسا�ضي واملستخدمين واللجنة االستشارية ومندوبو 

السالمة(.

2 -  املادة األولى من املرسوم رقم 2.14.280 بتاريخ 18 يونيو 2014.
3 -  املادة الخامسة من املرسوم رقم 2.06.82 بتاريخ 10 نونبر 2006.

• القطاع الحكومي املكلف بالنقل )املالحة التجارية(

يشرف هذا القطاع الحكومي على قطاع النقل بمختلف مكوناته، 

وتجدر  السياحة.  بقطاع  مؤخرا  ألحق  الذي  الجوي  النقل  باستثناء 

املركزية  اللجنة  أنشطة  توقف  تاريخ   ،2013 منذ  أنه  إلى  اإلشارة 

ألرباب البواخر، لم يقدم أي ملف مطلبي، مع تسجيل تراجع كبير في 

عدد العاملين في هذا القطاع.

2.3.2 النقابات األكثر تمثيال لألجراء 

على  الحصول  معايير  الشغل  مدونة  من   425 املادة  حددت  لقد 

مستوى  وعلى  الوطني  املستوى  على  تمثيال”  األكثر  “النقابة  صفة 

التعاقدية،  وقدرتها  للنقابة  الفعلي  االستقالل  عن  ففضال  املقاولة. 

تشترط مدونة الشغل حصول النقابة على 6% على األقل من مجموع 

على  والخاص  العمومي  القطاعين  في  املنتخبين  األجراء  مندوبي  عدد 

املستوى الوطني. أما على صعيد املقاولة، فيتعين الحصول على نسبة 

35% على األقل من مجموع عدد مندوبي األجراء املنتخبين على صعيد 

املقاولة أو املؤسسة. غير أن املدونة أغفلت إقرار معايير التمثيلة على 

ولم  االقتصادية، وطنيا وجهويا،  األنشطة  مستوى قطاعات وفروع 

في  النقابية  والتمثيلية  الخاص  القطاع  في  النقابية  بين التمثيلية  تميز 

وإبرام  التفاوض  تمثيال  األكثر  بالنقابات  ويناط  هذا  العام.  القطاع 

اتفاقيات الشغل الجماعية وتمثيل األجراء واملستخدمين واملوظفين 

في مختلف هيئات املشاركة والتفاوض واالستشارة.

2.3.3 املنظمات املهنية للمشغلين 

• الجمعيات والنقابات املهنية والهيئات بين املهنية 

الظهير  وفق  أو  الجمعيات  قانون  إطار  في  املشغلون  ينتظم 

 ،1957 يوليو   16 في  الصادر  املهنية  النقابات  بشأن  رقم 1.57.119 

النقابات  تأسيس  وحق  بحرية  ولألجراء  للمشغلين  يعترف  والذي 

بعض  واملهنية.  واالجتماعية  االقتصادية  مصالحهم  عن  للدفاع 

سست على شكل نقابات مهنية، كاالتحاد 
ُ
املنظمات املهنية للمشغلين أ

العام  والحرفيين واالتحاد  للتجار  الوطنية  والنقابة  للفالحة  املغربي 

العام ملقاوالت املغرب، وهو  للمقاوالت واملهن. بينما تأسس االتحاد 

على  األطراف،  الثالثي  الوطني  الحوار  في  املشغلين  تمثل  التي  الهيئة 

شكل جمعية مهنية. 

إلى  أدى  والقوانين  الدستور  في  املكرس  النقابية  الحرية  مبدأ  إن 

التمثيلية  معايير  إقرار  ضرورة  يستدعي  وهذا  املهنية.  الهيئات  تعدد 

املهنية للمشغلين لتحديد املنظمات املهنية للمشغلين األكثر تمثيلية، 

من  النوع  هذا  إلى  تشير  القانونية  النصوص  من  كثيرا  وأن  خاصة 

بمختلف  الحوار  هياكل  في  للمشاركة  املؤهلة  اعتبارها  على  النقابات 

أشكاله.
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أي  للمشغلين،  املنهي  للتمثيل  السابقين  النمطين  إلى  باإلضافة 

املنهي  للتمثيل  ثالث  صنف  هناك  والجمعوي،  النقابي  اإلطارين 

البحري” التي  والصيد  للفالحة  املهنية  بين  “الهيئات  هو  للمشغلين 

الخاص  للقانون  خاضعة  معنوية  شخصية  ذات  مجموعات  تعتبر 

تحدث بين مهنيين بمحض إرادتهم ينتمون إلى نفس السلسلة الفالحية 

أو الصيد البحري4.

2.3.4 منظمات املجتمع املدني 

أقر  التشاركية،  الديمقراطية  تكريس  على  حرصه  زاوية  من 

على  التأثير  في  أسا�ضي  كفاعل  املدني  املجتمع  منظمات  الدستور 

ومشاريع  قرارات  إعداد  في  باملساهمة  وذلك  العمومية.  السياسات 

تفعيلها  في  وكذا  العمومية،  والسلطات  املنتخبة  املؤسسات  لدى 

تنص  املشاركة،  هذه  ولتحقيق  الدستور(.  من   12 )املادة  وتقييمها 

املادة 13 من الدستور على أن »تعمل السلطات العمومية على إحداث 

في  االجتماعيين،  الفاعلين  مختلف  إشراك  قصد  للتشاور،  هيئات 

إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها«. 

كما أن منظمة العمل الدولية تحث على إشراك منظمات املجتمع 

املدني في الحوار املدني أو ما يسمى أحيانا بالحوار املجتمعي أو الحوار 

االجتماعي املوسع أو الحوار الثالثي فأكثر.

3.)حصيلة) لحش ر) الجتم4عي)

3.1 املكاسب ونقاط القوة

3.1.1 تشريع متقدم للحوار االجتماعي في املقاولة

تمثل مدونة الشغل الصادرة سنة 2003 إحدى النتائج اإليجابية 

للحوار االجتماعي الوطني الثالثي األطراف ومكسبا ملختلف الفاعلين 

في مجال العمل. تتضمن مدونة الشغل عددا من املقتضيات التي تعزز 

الوظيفة  املقاولة، وذلك من خالل مأسسة  الحوار االجتماعي داخل 

وإبرام  الجماعية  املفاوضة  وتشجيع  العمل  أطراف  بين  االستشارية 

االتفاقيات الجماعية وتنظيم التحكيم في نزاعات الشغل.

الحوار  آليات  من  عددا  الشغل  مدونة  تكرس  الصدد،  هذا  وفي 

بالنسبة  املقاولة”  “لجنة  أبرزها  ولعل  املقاولة،  داخل  االجتماعي 

طابع  لها  الهيئة  هذه  أجيرا.   50 عن  يقل  ال  ما  تشغل  التي  للمقاوالت 

املقاولة.  تهم  التي  واالجتماعية  االقتصادية  القضايا  في  استشاري 

وعلى  الصحة«  وحفظ  السالمة  »لجنة  على  الشغل  مدونة  كما تنص 

انتخاب مندوب األجراء في املقاوالت التي تشغل 10 أشخاص فأكثر.

4 - القانون رقم 13.12 املتعلق بالهيئات بين املهنية للفالحة والصيد البحري.

3.1.2 الحوار الوطني الثالثي األطراف

ِوج مسار الحوار االجتماعي الوطني الثالثي األطراف منذ انطالقه 
ُ
ت

مكاسب  عدة  تحقيق  من  مكنت  اتفاقيات  خمس  بتوقيع   1996 سنة 

اجتماعية :

وأقر  االجتماعي  الحوار  أسس  أر�ضى   :  1996 غشت  فاتح  اتفاق   -
وقانون  النقابية  الحريات  احترام  على  الحرص  وأعلن  آلياته، 
ألجور  محدودة  زيادة  أقر  كما  الدولية.  واالتفاقيات  الشغل 

املوظفين والرفع من الحد األدنى لألجر في القطاع الخاص ؛

)الحكومة،  الثالثة  األطراف  فيه  اتفقت   :  2000 أبريل   23 اتفاق   -

إقرار  على  املغرب(  ملقاوالت  العام  االتحاد  النقابية،  املركزيات 

أساسيا  وعنصرا  مشتركة  مسؤولية  باعتباره  االجتماعي  السلم 

لتأهيل االقتصاد الوطني ملواجهة مختلف التحديات ؛

لحل  والتفاوض  التشاور  مبدأ  كرس   :  2003 أبريل   30 اتفاق   -

الخالفات بين األطراف، وتكثيف اللقاءات من أجل تعميق الحوار 

إصالح  وبلورة  التقاعد،  نظام  كإصالح  أساسية  مواضيع  حول 

الصحية  التغطية  مدونة  وتفعيل  والتعويضات،  األجور  منظومة 

والحماية االجتماعية ؛

مليار   13,202 اإلجمالية  تكلفته  بلغت   :  2011 أبريل   26 اتفاق   -

ورفع  درهم،   600 بمبلغ  املوظفين  أجور  في  الزيادة  وهم  درهم، 

استرداد  وأقر  للمعاشات،  األدنى  الحد  ورفع  الترقيات،  حصص 

مبالغ املساهمات في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي بالنسبة 

لألجراء الذين لم يستوفوا شروط الحصول على معاش التقاعد ؛

 :  )2021-2019 للفترة  املفعول  )ساري   2019 أبريل   25 اتفاق   -
سيكلف ما قدره 14,5 مليار درهم سنويا إثر قرار الزيادة في أجور 

العائلية  التعويضات  من  الرفع  االتفاق  تضمن  كما  املوظفين. 

والحد األدنى لألجور. كما تميز االتفاق األخير بتوجه ملموس نحو 

خالل  من  األطراف  الثالثي  الوطني  االجتماعي  الحوار  مأسسة 

واللجنة  للتشاور؛  العليا  اللجنة  وهي:  دائمة،  آليات  إحداث 

الوطنية للحوار االجتماعي التي تجتمع في دورتين سنويا؛ واللجنة 

الجهوية واإلقليمية للحوار االجتماعي التي تجتمع مرتين على األقل 

في السنة؛ ولجنة القطاع العام؛ ولجنة القطاع الخاص.

3.2 مواطن الضعف 

إلى  والحاجة  مرضية  غير  واقتصادية  اجتماعية  مؤشرات   3.2.1

نموذج اجتماعي جديد

رغم املجهودات التي قام بها املغرب في السنوات األخيرة لتحقيق 

قفزة نوعية في مجال التنمية، فإن املؤشرات االجتماعية واالقتصادية 

تشهد على استمرار العجز االقتصادي واالجتماعي. حسب مؤشرات
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سنة 2019، فنسبة النمو في تراجع ولم تتجاوز 2,5 في املائة، بينما بلغ 
التجاري  امليزان  عجز  وتفاقم  املائة،  في   4,2 نسبة  امليزانية  في  العجز 
من  املائة  في   64,9 إلى  املديونية  وارتفعت  املائة،  في   18,6 بلغ  الذي 
الناتج الداخلي الخام، في حين لم يتعد الناتج الداخلي الخام ما معدله 
واالختالالت  الخصاص  حجم  إلى  وبالنظر  للفرد5.  5456 دوالر 
وضعف مؤشرات التنمية البشرية، دعا جاللة امللك إلى إعادة النظر 
في النموذج التنموي الذي يعتمده املغرب وقرر تعيين لجنة لدراسة 
للحوار  متقدمة  منظومة  فإن  لذلك  جديد.  تنموي  نموذج  ووضع 
اجتماعي  نموذج  بناء  في  املساهمة  من  تمكن  أن  شأنها  من  االجتماعي 

جديد يعتبر مكونا رئيسيا من مكونات النموذج التنموي املنشود.

3.2.2 ضعف عامل الثقة وضعف ثقافة الحوار 

أجمع عدد من الفاعلين في إطار جلسات اإلنصات حول موضوع 
أسباب  أهم  من  يعتبر  األطراف  بين  الثقة  فقدان  أن  على  الرأي  هذا 
حدود  تتجاوز  الثقة  إشكالية  أن  شك  وال  االجتماعي.  الحوار  تعثر 
عالم الشغل، إذ إنها قضية مجتمعية، تحتاج إلى تحليل أسبابها بشكل 
االجتماعية،  التنشئة  مؤسسات  كافة  جهود  تضافر  وإلى  أوسع، 
بنائها وترسيخها  الحية إلعادة  الفعاليات والقوى  ومساهمة مختلف 

في منظومة قيم املجتمع.

3.2.3 جدول أعمال محدود : تركيز مواضيع الحوار االجتماعي في 
املفاوضات حول األجور

استقر األمر في أدبيات الحوار االجتماعي في املغرب على أن معيار 
على  هذا  يسري  األجور.  في  الزيادة  على  باالتفاق  رهين  الحوار  نجاح 
داخل  االجتماعي  الحوار  وعلى  األطراف  الثالثي  الوطني  الحوار 
املقاولة إن ُوجد. هذه املقاربة الضيقة للحوار االجتماعي ال تستقيم 
يستحضره  أن  ينبغي  الذي  التشاركية  الديموقراطية  مفهوم  مع 
الحوار، والذي يحث على املشاركة املواطنة الواسعة في قضايا التنمية 
عموما. ولقد أكدت الرسالة امللكية السامية املوجهة إلى املشاركين في 
املنتدى البرملاني الدولي الثاني للعدالة االجتماعية الذي نظمه مجلس 
الحوار  مضامين  توسيع  على   2017 فبراير  بتاريخ 20  املستشارين 

االجتماعي. 

3.2.4 الشركاء االجتماعيون وتحدي التمثيلية

وتنظيمات  نقابات  من  االجتماعيين  الفرقاء  تمثيلية  معيار  يعتبر 
قضية  االجتماعي  الحوار  في  يشاركون  الذين  للمشغلين  مهنية 
قاعدة  اتساع  من  ستمد 

ُ
ت االجتماعي  الحوار  فمشروعية  جوهرية. 

قدرة  مدى  على  نجاحه  يتوقف  كما  االجتماعيين،  الشركاء  أعضاء 
هؤالء الشركاء على تعبئة الفئات التي يمثلونها.

5 - املصدر : منتدى االقتصاد واألعمال باألمم املتحدة.

يطرح  االجتماعي  الحوار  أن  املغربية  التجربة  في  الالفت  ومن 
فإذا  التمثيلية.   موضوع  يخص  فيما  حقيقية  وإشكاالت  تحديات 
أي  باملغرب،  االجتماعي  الحوار  على  املهيمن  الشكل  على  اقتصرنا 
على  شك  وال  سنقف  األطراف،  الثالثي  الوطني  االجتماعي  الحوار 
بعض املفارقات. فالنسيج االقتصادي الوطني يشمل فئات واسعة من 
املشغلين مستبعدة من الحوار االجتماعي وليست لها تمثيل في الحوار 
واملقاوالت  الفالحي  كالقطاع  األطراف،  الثالثي  الوطني  االجتماعي 
ومن  املنظم.  غير  والقطاع  واملهنيين  الحرفيين  وقطاع  جدا  الصغيرة 
جانب التنظيمات النقابية، فإن مشاركة النقابات األكثر تمثيال في هذا 
في   4 تتعدى  ال  النقابي  لالنتماء  متدنية  بنسبة  مطبوعة  تبقى  الحوار 
املائة، حسب أرقام نشرتها املندوبية السامية للتخطيط سنة 2018، 

مقابل تنامي أعداد الالمنتمين وظهور ما يسمى بالتنسيقيات.

وتتجلى محدودية التأطير النقابي بشكل واضح في القطاعين العام 
)في  األخيرة  املهنية  االنتخابات  عنه  أسفرت  ما  على  فبناء  والخاص. 
القطاعين العام والخاص( سنة 2015، ما زال الالمنتمون يتصدرون 
التمثيلية  توسيع  في  الحاصل  التطور  رغم   ،%  49.79 بنسبة  النتائج 
الالمنتمين  )نسبة   2009 لسنة  املهنية  باالنتخابات  مقارنة  النقابية 
بلغت حينئذ 55.09 %(. ما يطرح صعوبات على مستويات عدة، سواء 
النقابات  إفراز  الصعب  من  يصبح  إذ  الجهة،  أو  القطاع  أو  املقاولة 
بمختلف  والنهوض  جماعية  شغل  اتفاقيات  وإبرام  تمثيلية  األكثر 

أشكال الحوار األخرى.

أشكال  لتعدد  واعتبارا  التمثيلية،  معايير  مستوى  على  أما 
الصعيد  على  الخاص  والقطاع  العام  )القطاع  الحوار  ومستويات 
غياب  فمع  والجهات(،  االقتصادية  القطاعات  صعيد  وعلى  الوطني 
معايير دقيقة وموضوعية لتحديد املنظمات املهنية للمشغلين األكثر 
تمثيال واملنظمات النقابية لألجراء األكثر تمثيال كأطراف أساسية في 
املستوى  على  إن  اجتماعي  حوار  أي  تنظيم  فإن  االجتماعي،  الحوار 

القطاعي أو الجهوي سوف يواجه إشكال مشروعية التمثيلية. 

كما ُيسجل عدم إشراك املنظمات النقابية لألجراء األكثر حضورا 
على املستوى القطاعي في الحوار االجتماعي الوطني الثالثي األطراف، 
 عندما ال تكون من بين األكثر تمثيلية على املستوى الوطني، مع ما يمكن

االتفاقات وضمان  تنفيذ  في  الوضع من صعوبات  يترتب عن هذا  أن 
مصداقية الحوار. 

3.2.5 ضعف الحوار االجتماعي القطاعي والترابي

إذا كانت التجربة املغربية في مجال الحوار االجتماعي قد كرست 
شكل الحوار االجتماعي الوطني الثالثي األطراف الذي يجمع الحكومة 
واالتحاد العام ملقاوالت املغرب والنقابات األكثر تمثيلية، فإن الحوار 
القطاعات  في  سواء  غائب،  شبه  يكون  يكاد  القطاعي  االجتماعي 

العمومية أو في القطاع الخاص. 
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بمقت�ضى  الوزراء،  الحكومة  رئيس  دعا  العام،  للقطاع  بالنسبة 
الحوار  تفعيل  إلى   ،2017 يونيو   5 بتاريخ   02/2017 رقم  املنشور 
االجتماعي القطاعي مع املركزيات النقابية األكثر تمثيال. مع العلم أنه 
تطغى على هذا الحوار االجتماعي املطالب ذات األثر املالي املباشر مثل 
الرفع من األجور والترقي الوظيفي - التي تظل مشروعة - على حساب 
الحوار والتعاون من أجل تطوير الخدمات العمومية ورفع مردودية 
املواضيع  من  وغيرها  البشرية  املوارد  وتكوين  وتأهيل  العام  القطاع 

الهامة.

أما بالنسبة للقطاع الخاص، يالحظ أنه تعذر بناء منظومة تسمح 
بإقامة حوار اجتماعي في القطاعات االقتصادية املختلفة، سواء على 
املستوى الوطني أو على املستوى الجهوي. علما أن منظومة من هذا 
السلم  وتكريس  االقتصادية  القطاعات  بتنظيم  الكفيلة  هي  النوع 
القدرة  وتحسين  اإلنتاجية  القطاعات  حكامة  وتعزيز  االجتماعي 

التنافسية. 

يساير  ال  ومحليا  جهويا  املندمج  االجتماعي  الحوار  غياب  أن  كما 
خيار الجهوية املتقدمة الذي انخرط فيه املغرب. ورغم أن القوانين 
نصت  والجماعات  والعماالت  بالجهات  الخاصة  الجديدة  التنظيمية 
هيئات  تشكيل  خالل  من  املوسع،  الحوار  من  نوع  تأسيس  على 
استشارية بمشاركة املجتمع املدني والفاعلين االقتصاديين للنظر في 
تفعيلها  يتم  لم  اآلليات  تلك  أن  إال  واملحلية،  الجهوية  التنمية  قضايا 
اتخاد  مسلسل  في  مؤثرة  وبكيفية  الترابية  املستويات  كافة  على  بعد 

القرار.

3.2.6 ممارسة محدودة للحوار االجتماعي داخل املقاولة 

إذا كانت العديد من التجارب الدولية تتعاطى مع الحوار االجتماعي 
في  وجودة  أعلى  مردودية  إلى  يف�ضي  املقاولة،  داخل  تعاقدا  باعتباره 
ضعف  يالحظ  لبالدنا،  فبالنسبة  التنافسية،  ويرفع  واإلنتاج  العمل 
غالبا  إذ  املقاولة.  مجال  في  خاص  وبشكل  عام  بشكل  الحوار  ثقافة 
)املشغل  الطرفين  بين  املواجهة،  وأحيانا  والتوجس،  الحذر  ما يسود 

واألجير( بدل الثقة واملشاركة والتعاون.

داخل  االجتماعي  للحوار  آليات  عدة  الشغل  مدونة  رصدت  لقد 
املقاولة في أشكاله الخاصة باملفاوضة الجماعية والتشاور واملشاركة. 
زالت  ما  املقاولة  داخل  الفضلى  املمارسة  هذه  ترسيخ  أن  غير 
متواضعة، سواء فيما يخص التفاوض أو االستشارة أو تفعيل اآلليات 
والسالمة،  الصحة  لجنة  املقاولة،  لجنة  األجراء،  )مندوب  التمثيلية 
مستوى  على  الضعف  هذا  يفوته  ملا  وبالنظر  النقابيون(.  املمثلون 
الحوار االجتماعي داخل املقاولة من مكاسب لألجراء وللمقاولة من 
فإن  االقتصادية،  واملردودية  االجتماعي  والسلم  االستقرار  زاوية 
لذلك بالغ األثر أيضا على معدل النمو االقتصادي للبلد وعلى الحقوق 

االجتماعية لألفراد وعلى قضايا التنمية بصفة عامة.

للحوار االجتماعي  3.2.7 منهجية غير واضحة وحصيلة محدودة 
الوطني الثالثي األطراف

منتصف  في  األطراف  الثالثي  الوطني  االجتماعي  الحوار  انطلق 
ملتابعة  االستشاري  املجلس  إحداث  االنطالقة  ورافق  التسعينات، 
بعد  تقرر حله خمس سنوات  1994، والذي  الحوار االجتماعي سنة 

تأسيسه. 

اتفاق  وهي  اتفاقيات،  خمس  إبرام  إلى  الحوار  هذا  أف�ضى  وقد 
فاتح غشت 1996، واتفاق 23 أبريل 2000، واتفاق 30 أبريل 2003، 

واتفاق 26 أبريل 2011، واتفاق 25 أبريل 2019.

من  عددا  األطراف  الثالثي  الوطني  االجتماعي  الحوار  حقق  لقد 
أبرزها تكريس ممارسة الحريات  25 سنة، من  املكتسبات على مدى 
الحماية  من  االستفادة  وتوسيع  الشغل،  مدونة  وإصدار  النقابية، 
وتحسين  األجور،  في  والزيادة  الصحية،  والتغطية  االجتماعية، 
في  لألجور  األدنى  الحد  في  والزيادة  العام،  القطاع  في  الترقي  شروط 

القطاع الخاص. 

غير أنه باملقابل يعرف هذا الحوار عددا من النواقص، من أبرزها :

• يظل الحوار االجتماعي الوطني الثالثي األطراف مقرونا بالظرفية 
السياسية، ال حوارا ممأسسا ومنتظما ؛

والتقريرية  االستشارية  والهيئات  املؤسسات  مع  التنسيق  • غياب 
الحوار  من  األخرى  األشكال  ومع  االجتماعي،  بالحوار  املعنية 

االجتماعي ؛

• غياب تمثيلية فئات واسعة من املشغلين ومن األجراء ؛

• تركيز جدول أعمال الحوار على القضايا املتعلقة باألجور ؛

• عدم تنفيذ االلتزامات واملقتضيات الواردة في بعض االتفاقيات.

2.)تج4رب)دولية)و م4رس4ت)جيدة)للحش ر) الجتم4عي)

4.1 النموذج الفرن�ضي

املكاسب، كما  الحوار االجتماعي بفرنسا بعدد من  تتميز حصيلة 
تتجلى خاصة في نتائج املفاوضة الجماعية. ففي سنة2019 6 تم توقيع 
االقتصادية8  الفروع  اتفاقيات  عدد  بلغ  كما  بيمهنية7.  10 اتفاقيات 
مستوى  وعلى   .2018 سنة  اتفاقية   1380 مقابل  اتفاقية،   1100
األجراء  وممثلي  املشغلين  بين  اتفاقية   80780 توقيع  تم  املقاوالت 
بزيادة قدرها 30% عن حصيلة سنة 2018، في انسجام مع ما لوحظ في

6 - تقرير »حصيلة املفاوضة الجماعية لسنة 2019« – املديرية العامة للشغل - فرنسا.

 7- Interprofessionnel.

8- Branches économiques.
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السنوات األخيرة من تنام لالتفاقيات الجماعية على مستوى املقاوالت 

الحوار  آليات  من  أساسية  كآلية  الجماعية  للمفاوضة  وتكريس 

االجتماعي القطاعي واملحلي.

عددا  فرنسا  في  االجتماعي  الحوار  يعرف  املنجزات،  هذه  ورغم 

من اإلشكاليات التي تحد من جاذبية النموذج الفرن�ضي. من أبرز تلك 

الفرقاء  بين  العالقة  تاريخيا  طبعت  التي  املواجهة  ثقافة  اإلشكاليات 

الحوار  يتسم  كما  املأجورين(.  وممثلو  )املشغلون  االجتماعيين 

موضوعية،  عوامل  عدة  تفرضها  بتعقيدات  فرنسا  في  االجتماعي 

وضعف  نقابية(  تنظيمات   8( والنقابية  املهنية  التمثيليات  تعدد  منها 

يعاني الحوار االجتماعي من تضخم عدد  النقابات. كما  في  االنخراط 

الفروع االقتصادية الذي يبلغ 700 فرع )غير القطاع الفالحي(. 

ودعمه،  املقاوالت  في  االجتماعي  الحوار  إطار  تبسيط  أجل  ومن 

صدرت قرارات عن رئيس الجمهورية في سنة 2017 9 عززت أسبقية 

القطاعية،  االتفاقيات  على  املقاولة  داخل  الجماعية  االتفاقية 

كما وحدت تمثيلية األجراء داخل املقاولة التي تشغل 11 أجيرا فأكثر 

وهي  االجتماعي،  والحوار  املفاوضة  مهمة  بها  أنيطت  جديدة  هيئة  في 

اللجنة االجتماعية واالقتصادية10.

4.2 نموذج أوروبا الشمالية )أملانيا، هوالندا، السويد، الدانمارك(

االجتماعي  الحوار  أن  على  أوروبا  شمال  دول  تجارب  تبرهن 

يمكن أن يكون أحد العوامل الحاسمة في تحقيق التقدم االقتصادي 

في  واملردودية  التنافسية  مستوى  رفع  وفي  االجتماعي  واالستقرار 

املقاوالت. 

 يبين تصنيف منتدى دافوس حول التنافسية للموسم 2019-2018

مجال  في  السادسة  الرتبة  تحتل  هوالندا  أن  دولة   140 يشمل  الذي 

التنافسية والرتبة الثالثة في مجال جودة العالقات االجتماعية، كما 

الرتبتين  والدانمارك  والعاشرة،  التاسعة  الرتبتين  السويد  تحتل 

العاشرة والرابعة، وأملانيا الرتبتين الثالثة والتاسعة عشرة.

كما تتميز هذه البلدان األربعة بتدني مستوى البطالة، إذ تبلغ نسبتها 

في السويد 6,6 % وفي الدانمارك 4,3 % وال تتجاوز في كل من هوالندا 

وأملانيا 3,2 %، وفق اإلحصائيات املسجلة في آخر سنة 2019 11.

 9- Ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation
 du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la
valorisation des responsabilités syndicales.

10- Comité social et économique )CSE(.
.Eurostat : 11 - املصدر

ورغم بعض الفروق املحدودة بين دول شمال أوروبا، إال أن هناك 
قواسم مشتركة قوية بينها تتمثل في تجذر ثقافة الحوار االجتماعي، 
ووجود شركاء اجتماعيين يتمتعون باستقاللية قوية وتأثير حاسم في 
الساحة، وتكريس روح الثقة والتعاون بين أطراف الحوار، واالعتماد 
من  للدولة،  محدود  دور  ظل  في  االجتماعي،  الحوار  مركزية  ال  على 
وعلى  االقتصادية  القطاعات  مستوى  على  الحوار  تشجيع  خالل 

مستوى املقاوالت.

4.3 النموذج الكندي

خالل  من  االجتماعي  الحوار  مركزية  ال  الكندية  التجربة  ترسخ 
اختصاص  من  الجماعية  واملفاوضة  العمل  ظروف  مجال  جعل 
املقاطعات  أكبر  تتميز  املثال،  سبيل  فعلى  املقاطعات(.  )أي  األقاليم 
تعادل  مرتفعة  نقابي  انتماء  بنسبة  الكيبيك  مقاطعة  وهي  الكندية 
يجعل  ما  وهو  املتحدة،  بالواليات  النقابي  االنتماء  معدل  مرات  أربع 
املفاوضة الجماعية ذات حضور وازن في العالقات املهنية. ومن أبرز 
خصائص عالم الشغل في مقاطعة الكيبيك كذلك أن االنتماء النقابي 
ال يكون فرديا، بل هو قرار جماعي تتخذه أغلبية العاملين في املؤسسة 
منح الشرعية والحق 

ُ
أو موقع العمل. وبمقت�ضى هذا القرار الجماعي، ت

ال  أن  تعني  املعتمدة  اآللية  النقابية.  للتمثيلية  الجماعية  املفاوضة  في 
أن  العلم  أو موقع عمل، مع  في كل مؤسسة  لنقابة وحيدة  إال  وجود 
املفاوضة الجماعية يمكن أن تتم أيضا على مستوى املقاولة أو الفرع 

االقتصادي.

وسعيا منها إلى تحسين ظروف العمل واالرتقاء بمعايير املردودية 
متقدمة  نماذج  الكندية  املقاوالت  من  العديد  طورت  واملنافسة، 
مشاركة  على  باالعتماد  املقاولة  في  التغيير  ولتدبير  املشترك  للتدبير 

فعلية للنقابات ولألجراء.   

5.) لره4ن4ت)و ملب4دئ) لكبرى) ملؤسسة)ملنظش ة)جديدة)للحش ر)
 الجتم4عي

بناء على الخالصات التي تم استنتاجها من واقع الحوار االجتماعي 
ومن التجارب الدولية الرائدة، يعتبر املجلس االقتصادي واالجتماعي 
والبيئي أن نجاح أي مبادرة تروم وضع تصور جديد واعتماد منظومة 
على  قدرتها  مدى  على  يتوقف  املغرب  في  متقدمة  اجتماعي  حوار 

استيعاب وحسن تدبير عدد من الرهانات الرئيسية واملبادئ الكبرى:

1. دور اإلرادة السياسية

إن تأسيس منظومة حوار اجتماعي جديدة ومتقدمة يعتبر مشروع 
لذلك  كبرى.  واجتماعية  واقتصادية  سياسية  وآثار  أبعاد  ذا  إصالح 
فإن نجاح هذا املشروع رهين أوال بالوعي بالدور اإليجابي الذي يمكن 
أن يؤديه الحوار االجتماعي خدمة ملستقبل بالدنا، وأيضا بتوفر إرادة 
سياسية قوية تسهر على انطالق مشروع اإلصالح وعلى حسن تنزيله 

إلى أن يحقق األهداف املرسومة له.
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2. ابتكار منظومة وطنية  خاصة 

الدولي  الصعيد  على  االجتماعي  للحوار  موحد  نموذج  غياب  في 

منظومة  ابتكار  على  العمل  يتعين  واملمارسات،  التجارب  وتعدد 

وتطلعاته،  واقعه  مع  يتجاوب  بما  باملغرب،  خاصة  اجتماعي  حوار 

واالجتماعية  والتاريخية  الثقافية  املعطيات  االعتبار  بعين  األخذ  مع 

واالقتصادية التي يتميز بها السياق الوطني.

3. دور الثقافة والقيم

يقت�ضي التفكير في مستقبل الحوار االجتماعي والتخطيط لوضع 

منظومة تستجيب لتطلعات األجيال القادمة االنتباه إلى الدور الحاسم 

الشركاء االجتماعيين  ثقافة  وإلى  املجتمع بصفة عامة،  لثقافة وقيم 

والفاعلين في مجال العمل بصفة خاصة. 

والتحسيس  التنشئة  وسائل  كافة  تعبئة  إلى  الحاجة  يعني  ما 

والتكوينية،  والثقافية  واإلعالمية  التربوية  القطاعات  في  والتكوين 

كي تنخرط في تلقين القيم واملعارف التي تمهد الطريق أمام نشر ثقافة 

الحوار االجتماعي.

4. مأسسة منظومة شاملة

ال يمكن اختزال الحوار االجتماعي في شكل واحد من أشكال هذا 

الحوار، كالحوار الوطني الثالثي األطراف الذي يستأثر بكل االهتمام 

األساس  هذا  على  املنظومة.  مكونات  لباقي  نفسها  األهمية  إيالء  دون 

على  تحرص  شاملة  منظومة  مأسسة  على  العمل  إلى  الحاجة  تبرز 

الرقي بالحوار االجتماعي في القطاع العام على املستوى الوطني وعلى 

املستوى الجهوي واملحلي )ال مركزية الحوار االجتماعي(، وفي مختلف 

القطاعات االقتصادية بجميع مستوياتها، مركزيا وجهويا وفي املقاولة.

5. تعزيز تمثيلية الشركاء االجتماعيين

أطرافه،  تمثيلية  قوة  من  مشروعيته  االجتماعي  الحوار  يستمد 

والتأثير على قدر وزن  القوة  عنها من  يتمخض  التي  النتائج  وتكتسب 

يتمتعون  الشركاء االجتماعيين. ومن شأن وجود شركاء اجتماعيين 

تأدية  على  الهيئات  هذه  يساعد  أن  واسعة  وتمثيلية  وازن  بحضور 

وفي  مطالبهم،  عن  واملأجورين والتعبير  املشغلين  تأطير  في  مهامها 

أشكاال  تفرز  التي  اإلقصاء  مظاهر  ومحاربة  املشاركة  قيم  تكريس 

جديدة من االحتجاج خارج ما يتيحه الدستور والقوانين.

6. تقوية قدرات الشركاء االجتماعيين

يعتمد نجاح الحوار االجتماعي أيضا على تقوية قدرات الشركاء 

املنظمات  أو  األجراء  وممثلي  النقابية  املنظمات  سواء  االجتماعيين، 

يتعين  إذ  العمومية.  السلطات  باسم  املحاورين  أو  للمشغلين  املمثلة 

أن تحرص املنظومة الجديدة على تقوية اإلمكانيات البشرية واملادية 

الحوار  مجال  في  وتكوينهم  تحسيسهم  وعلى  االجتماعيين  للشركاء 

التي  والكفاءات  واملعطيات  املعلومات  من  تمكينهم  وعلى  االجتماعي، 

طرح على طاولة الحوار االجتماعي، 
ُ
تؤهلهم لتملك كافة املواضيع التي ت

خاصة املواضيع الجديدة التي تفرضها التحوالت العميقة التي يعرفها 

عالم الشغل.

7. توسيع مواضيع الحوار االجتماعي

ال يمكن الحديث عن منظومة جديدة دون أن يتسع جدول أعمال 

يتعذر  إذ  ومتجددة.  جديدة  مواضيع  الستيعاب  االجتماعي  الحوار 

استشراف آفاق جديدة إذا اقتصر الحوار على األجور وبعض القضايا 

التي، رغم أهميتها، تظل محدودة. 

التي  والتحديات  التحوالت  تفرض  مثال،  االقتصادي  القطاع  في 

العمل  مثل  الحوار االجتماعي قضايا  يتناول  أن  الشغل  يعرفها عالم 

الالئق، والتكوين، ومحاربة البطالة، وتشجيع مشاركة املرأة في مجال 

العمل، وتكريس املساواة بين الجنسين في العمل، وتنافسية املقاوالت، 

البيئة،  وقضايا  الرقمية،  التكنولوجيا  وآثار  االستثمار،  واستقطاب 

ومستقبل الشغل.

الصعيد  على  االجتماعي،  الحوار  أطراف  يشتغل  أن  يمكن  كما 

قبيل  من  أولوية،  ذات  جديدة  مواضيع  على  الجهات،  وفي  الوطني 

التنمية املستدامة وتطوير جودة الخدمات العمومية وتدبير الشؤون 

املحلية وتطوير اإلنتاج ودعم االبتكار وتأهيل الكفاءات وغيرها.

8. انفتاح الحوار االجتماعي على فاعلين جدد

املشغلين  يجمع  ثنائيا  حوارا  الغالب  في  االجتماعي  الحوار  يكون 

باعتبارها  الحكومية  الجهات  تنضم  حين  ثالثيا  أو  األجراء  وممثلي 

الدولية  العمل  منظمة  أن  غير  املفاوضات.  طاولة  إلى  ومقننا  مشغال 

يكون حوارا  أن  إلى  يميل  االجتماعي  الحوار  نوعا جديدا من  صنفت 

مواضيع  اتساع  فإن  كذلك  زائد«12.  »الثالثي  مسمى  تحت  مجتمعيا 

الحوار االجتماعي ليشمل مواضيع جديدة )كالبيئة والثورة الرقمية 

واملساواة في العمل بين الرجل واملرأة...( تدخل في مجال اهتمام فاعلين 

على  االنفتاح  يفرض  الباحثون...(،  الخبراء،  املدني،  )املجتمع  آخرين 

أطراف جديدة.

12- Tripartisme plus.
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وإغناء  والتعاون،  املواطنة  املشاركة  لقيم  وتجسيدا  لذلك، 

املصلحة  فاعلين جدد متى دعت  إيجاد صيغ ملساهمة  يتعين  للحوار، 

للحوار  التقليدية  األطراف  وأدوار  بصالحيات  املساس  دون  لذلك، 

االجتماعي.

9. إسهام الحوار االجتماعي في إعداد السياسات والبرامج العمومية

الفاعلين  تشرك  ديموقراطية  آلية  االجتماعي  الحوار  يعتبر 

االجتماعيين والهيئات املتخصصة واملواطنين في اتخاذ القرار. لذلك 

إعداد  في  املساهمة  من  الفاعلين  هؤالء  لتمكين  صيغ  إيجاد  يتعين 

التدبير  إطار  في  املعتمدة  والبرامج  العمومية  السياسات  وتقييم 

العمومي املركزي والجهوي واملحلي. وذلك بما ينسجم مع مقتضيات 

الدستور والتوجهات الجديدة التي أفرزتها التجارب الدولية.

10. تطوير وتعميم االتفاقيات الجماعية

القطاع  في  االجتماعي  الحوار  من  املرجوة  النتائج  أهم  من 

تكريس  في  تسهم  جماعية  اتفاقيات  إبرام  واملقاوالت  االقتصادي 

إنتاجية  وتحسين  الالئق  العمل  شروط  وتوفير  االجتماعي  السلم 

تدبير  من  واألجراء  املقاوالت  وتمكين  االقتصادي  النسيج  وتنافسية 

اتخاذ  يقت�ضي  الذي  األمر  باستقاللية ومرونة. وهو  املهنية  العالقات 

تدابير تشريعية وتنظيمية من أجل تشجيع القطاعات االقتصادية على 

اتفاقيات جماعية وطنية وجهوية، وكذلك  أجل محدد،  في  تبرم،  أن 

حث املقاوالت على إبرام اتفاقيات جماعية خاصة بها.

6.)تشصي4ت) ملجلس) ن)أجل)جيل)جديد) ن) نظش 4ت) لحش ر)

 الجتم4عي

تصور  بتبني  والبيئي  واالجتماعي  االقتصادي  املجلس  يو�ضي 

تعط  لم  التي  الحالية،  املقاربة  يتجاوز  االجتماعي  للحوار  جديد 

النتائج املرجوة منها، وينسجم مع املقتضيات الدستورية التي تؤسس 

الدستور(  من  األول  )الفصل  والتشاركية  املواطنة  للديموقراطية 

ُيمِكن  أن  في  املجلس  يأمل  كما  للمواطن.  األساسية  الحقوق  وترسخ 

التصور املقترح من بناء جيل جديد من منظومات الحوار االجتماعي، 

وفق ما دعت إليه التوجيهات امللكية السامية، وبما ينسجم مع طموح 

املغرب في بناء نموذج تنموي جديد. 

واإلجراءات  التدابير  من  عدد  اقتراح  على  املجلس  مقاربة  تعتمد 

متكاملة  منظومات  مأسسة  كالتالي:  وهي  محاور،  ثالثة  وفق  العملية 

أداة  باعتباره  االجتماعي  الحوار  وتعزيز  االجتماعي،  للحوار 

للديموقراطية التشاركية، والنهوض بثقافة الحوار االجتماعي.

 أسسة) نظش 4ت) تك4 لة)للحش ر) الجتم4عي

يهم عدة مستويات، كالقضايا  الحوار االجتماعي  إلى كون  بالنظر 

العمومية  والقطاعات  االقتصادية  والقطاعات  الوطني  ذات الطابع 

واملجاالت الجهوية والترابية وما يهم املقاولة، فإن املجلس االقتصادي 

األشكال  متعددة  منظومة  تشكيل  ضرورة  يرى  والبيئي  واالجتماعي 

الحوار  يفرضها  التي  االستحقاقات  لكافة  لالستجابة  واملستويات 

االجتماعي. لهذه الغاية يو�ضي املجلس:

أوال، بتحديث اإلطار التشريعي واملؤسساتي، من خالل : 

1. إصدار قانون-إطار للحوار االجتماعي، وفق مقاربة تشاركية، 

وفقها  تتأسس  التي  واألهداف  واملعايير  والتوجهات  املبادئ  يحدد 

)الوطني  املستويات  كافة  تغطي  االجتماعي  للحوار  متكاملة  منظومة 

وآليات  مكونات  يحدد  كما  املقاولة(،  وداخل  والجهوي  والقطاعي 

املنظومة في القطاعين العام والخاص ؛

2. االرتقاء بمجلس املفاوضة الجماعية إلى هيئة وطنية استشارية 

للحوار االجتماعي واملفاوضة الجماعية مع دعمها باإلمكانيات البشرية 

واملادية. على أن توكل للهيئة مهام :

• تأدية دور استشاري في مجال الحوار االجتماعي واملفاوضة الجماعية ؛

	 إنجاز دراسات في كل ما يتعلق بالحوار االجتماعي ؛

• التحسيس واملواكبة وترسيخ ثقافة الحوار االجتماعي ؛

• رصد وتقييم أداء منظومة الحوار االجتماعي ؛ 

• املساهمة في تفعيل آليات الوساطة الخاصة بنزاعات الشغل ؛

واملفاوضة  االجتماعي  الحوار  لحصيلة  سنوي  تقرير  • إصدار 

الجماعية في اململكة.

اجتماعي  حوار  إطار  في  وتوافقية،  تشاركية  مقاربة  اعتماد   .3

ثالثي األطراف، في إعداد قانون النقابات والقانون التنظيمي املتعلق 

ووفقا  النقابية  الحرية  يضمن  بما  الصلة  ذات  والقوانين  باإلضراب 

والقانون  النقابات  قانون  وإصدار  الدولية،  العمل  منظمة  ملعايير 

8 و29 من  التنظيمي املتعلق باإلضراب وفق ما ينص عليه الفصالن 

واملنظمات  النقابات  استقاللية  ضمان  على  الحرص  مع  الدستور. 

املهنية للمشغلين وتحديث هياكلها ودعم قدراتها وتقوية حضورها.
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ثانيا، بإحداث حوار اجتماعي قطاعي وطنيا وجهويا، من خالل :

4. تفعيل الحوار االجتماعي القطاعي في القطاع العام، عن طريق 

وتفعيل  تأطير  في  تفيد  عملية  تدابير  واتخاذ  قانونية  مقتضيات  سن 

تحديد  وفي  العمومية،  واملؤسسات  القطاعات  في  االجتماعي  الحوار 

النقابات األكثر تمثيلية. على أن يركز هذا الحوار على قضايا  معايير 

تثمين وتحفيز الرأسمال البشري وتحسين جودة الخدمات العمومية 

وتطوير الحكامة ورفع مردودية املرفق العمومي ؛

5. وضع معايير موضوعية وواضحة للتمثيلية الوطنية والجهوية 

للمنظمات املهنية للمشغلين والتنظيمات النقابية في كل قطاع إنتاجي 

واقتصادي على حدة ؛

اجتماعي  حوار  لجنة  وإنتاجي،  اقتصادي  قطاع  لكل  إحداث،   .6

وطنية تعنى بقضايا القطاع ذات الصبغة الوطنية ولجان حوار اجتماعي 

الحوار  في  يشارك  أن  على  الجهات،  في  القطاع  بقضايا  تعنى  جهوية 

والنقابات  املشغلين  وممثلي  املختصة  العمومية  السلطات  من  كل 

التمثيلية.  ملعايير  وفقا  القانون  يحددهم  الذين  لألجراء  املمثلة 

وبالنظر ألهمية إبرام اتفاقيات جماعية لتكريس السلم االجتماعي في 

النسيج االقتصادي وتحسين مناخ األعمال ورفع اإلنتاجية وتشجيع 

الدستور، تنخرط  8 من  الفصل  في  االستثمار، وانسجاما مع ما جاء 

اللجان القطاعية الوطنية والجهوية في حوار اجتماعي وفي املفاوضة 

بغاية إبرام اتفاقيات جماعية في أفق زمني محدد.

ثالثا، بالنهوض بالحوار االجتماعي داخل املقاولة، من خالل :

في  لألجراء  املنتخبة  التمثيلية  وتقوية  تبسيط  على  العمل   .7

داخل  التمثيلية  الهيئات  كافة  توحيد  على  بالحرص  وذلك  املقاولة، 

املقاولة في هيئة واحدة هي لجنة املقاولة، مع الحرص على :

املقاولة  لجنة  بتأسيس  املعنية  املقاوالت  قاعدة  • توسيع 

مدونة  من   464 املادة  في  عليها  املنصوص  العتبة  عبر تخفيض 

الشغل من خمسين إلى أحد عشر أجيرا ؛ 

• ضمان تمثيل املرأة في لجنة املقاولة بما يتناسب مع عدد النساء 

اللواتي يشتغلن في املقاولة ؛

في  الواردة  األجراء  فئات  على  املطبقة  األساسية  األنظمة  • مالءمة 

املنجمية،  املقاوالت  أجراء  )البحارة،  الشغل  مدونة  من   3 املادة 

إلخ( مع التوصيات املقترحة أعاله بخصوص لجنة املقاولة ؛

8. دعم وتشجيع املقاوالت على إبرام اتفاقيات جماعية ومراجعة 

يحصن  بما  املقاولة  داخل  تمثيلية  األكثر  النقابة  تحديد  شروط 

االتفاقية الجماعية ويضمن السلم االجتماعي طيلة فترة سريانها.

تعزيز) لحش ر) الجتم4عي)ب4عتب4ره)أد ة)للديمشقر طية) لتش4ركية

جاء  كما  والحوار،  املشاركة  مبدأ  على  املغربي  الدستور  يؤكد 

النظام  أن  على  األول  الفصل  وينص  الدستورية.  الوثيقة  تصدير  في 

والتشاركية،  املواطنة  الديموقراطية  على  يقوم  للمملكة  الدستوري 

لذلك ُيعتبر الحوار االجتماعي أحد أدوات الديموقراطية التشاركية. 

أفضل  بشكل  يعكس  كي  االجتماعي  الحوار  آفاق  توسيع  أجل  ومن 

الطموح إلى ترسيخ الديموقراطية التشاركية ويخدم قضايا التنمية، 

يو�ضي املجلس بما يلي :

أوال: تعزيز دور الحوار االجتماعي في التدبير العمومي والسياسات 

العمومية، عن طريق:

فّعل 
ُ
ت مستدامة  آللية  العامة  سياساتها  إطار  في  الدولة  تبنى   .9

تبادر  بحيث  ما،  قطاع  في  هام  إصالح  تحقيق  تروم  مبادرة  كل  عند 

السلطة العمومية أو املؤسسة العمومية املعنية بتشكيل هيئة خاصة 

ورسم  الحلول  واقتراح  الحوار  مسلسل  لتدبير  األطراف  ومتعددة 

االستراتيجيات، على أن يتم في هذا اإلطار، إذا ما دعت الضرورة إلى 

ذلك، تنظيم مناظرات ولقاءات وأنشطة ومنتديات حوار مواطنة ؛

اآلليات  بإحداث  املتعلقة  للمقتضيات  وناجع  حقيقي  تفعيل   .10

التشاركية والهيئات االستشارية الواردة في القانون التنظيمي املتعلق 

والقانون  واألقاليم  بالعماالت  املتعلق  التنظيمي  والقانون  بالجهات 

التنظيمي املتعلق بالجماعات، انسجاما مع مقتضيات الفصل 139 من 

الدستور.

ثانيا : تطوير آفاق الحوار االجتماعي، من خالل :

يتناول  بأن  االجتماعي  الحوار  مواضيع  توسيع  على  العمل   .11

قضايا  بالشغل،  املرتبطة  التقليدية  املواضيع  عن  فضال  الحوار، 

وتحديات أخرى، مثل التكوين، ومحاربة البطالة، وتشجيع مشاركة 

العمل،  في  الجنسين  بين  املساواة  وتكريس  العمل،  مجال  في  املرأة 

وتنافسية املقاوالت، ومردودية املرفق العام، واستقطاب االستثمار، 

وآثار التكنولوجيا الرقمية، وقضايا البيئة، ومستقبل الشغل ؛

12. تعزيز الحوار االجتماعي عن طريق اإلنصات لفعاليات أخرى، 

كالخبراء والباحثين واملجتمع املدني، وذلك وفق صيغ مرنة ومبتكرة 

تقديم  في  الفعاليات  هذه  مشاركة  من  اإلفادة  أجل  من  الحوار،  في 

الرأي والخبرة ؛

13. حرص أطراف الحوار االجتماعي على توظيف واسع للتكنولوجيا 

ومهتمين  فاعلين  تستقطب  رقمية  وتطبيقات  منصات  وإنشاء  الرقمية 

حول  االجتماعي  الحوار  إلغناء  الوطن  أرض  وخارج  داخل  ومواطنين 

مختلف املبادرات والقضايا ذات البعد الوطني أو الجهوي أو املحلي.
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القريب  املدى  في  رهين  االجتماعي  الحوار  نجاح  بأن  منه  وعيا 

البعيد  املدى  وفي  االجتماعيين،  الشركاء  بين  الحوار  ثقافة  بتكريس 

االقتصادي  املجلس  يرى  الحوار،  بثقافة  الجديدة  األجيال  بتشبع 

اإلعالم  وبدور  بالتكوين  االهتمام  ضرورة  والبيئي  واالجتماعي 

ومؤسسات التنشئة االجتماعية. ولذلك يو�ضي املجلس بما يلي: 

أوال : تكوين ممثلي أطراف الحوار االجتماعي في النسيج االقتصادي 

وفي األقاليم والجهات، من خالل :

14. حرص املنظمات املهنية للمشغلين والنقابات والغرف املهنية 

واملراكز الجهوية لالستثمار على التنظيم املستمر لدورات تحسيسية 

والتفاوض  الحوار  ومهارات  االجتماعي  الحوار  مجال  في  وتكوينية 

لفائدة مسؤولي املقاوالت واألطر النقابية وممثلي األجراء ؛

الجهوية  املجالس  وأطر  الترابية وأعضاء  اإلدارة  أطر  تكوين   .15

في مجال الحوار االجتماعي الجهوي واملحلي وعلى  الترابية  واملجالس 

مهارات الحوار والتفاوض.

الحوار  مع  اإليجابي  للتفاعل  املستقبل  أجيال  إعداد   : ثانيا 

االجتماعي، من خالل :

16. دمج مضامين حول الحوار االجتماعي ضمن مواد تكوين طلبة 

شعب القانون واالقتصاد وتدبير املقاوالت وتدبير املوارد البشرية في 

الجامعات ومعاهد التكوين العالي والتكوين املنهي ؛

 17. إدراج مواضيع في مقررات التربية الوطنية ترسخ قيم الحوار

عرفها على دور املقاولة والنقابة والحوار االجتماعي.
ُ
في الناشئة وت

ثالثا : النهوض بثقافة الحوار االجتماعي في املجتمع، من خالل :

18. التعاون مع وسائل اإلعالم في تأمين تغطية إعالمية وإخبارية 

بالحوار  املتعلقة  واملنجزات  واملنتديات  األنشطة  لكافة  منتظمة 

االجتماعي ؛

واملؤسسات  الهيئات  مواكبة  على  اإلعالم  وسائل  حرص   .19

مجال  في  جيدة  تجارب  تقدم  التي  واملقاوالت  والخاصة  العمومية 

الحوار االجتماعي.


