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 الديمقراطيــة للشغــل الكونفدراليــة •

 توطئة : -8
ذات الصلة  مقتضياتال عليه تنص ما إلى باإلضافة المهنية، النقابات تهدف .

 والمهنية، والمعنوية واالجتماعية االقتصادية المصالح عن الدفاع إلى الدستور،ب

 المصالح هذه وتنمية دراسة وإلى تؤطرها، التي للفئات ،والجماعية منها الفردية

 في الوطنية للسياسة التحضير في تساهم كما. بها للمنخرطين الثقافي المستوى وتطوير

 لها التي والقضايا الخالفات، جميع في وتستشار. واالجتماعي االقتصادي الميدانين

 م ش  7ك 1،القسم 1الباب -793 المادة. تخصصها بمجال ارتباط

 2- مفهوم األكثر تمثيلية:

 بعين األخذ عينيت الوطني، الصعيد على تمثيال األكثر النقابية المنظمة لتحديد 

يلي : ما االعتبار    

 في المنتخبين األجراء مندوبي عدد مجموع من األقل على %6 على الحصول - 

والخاص؛ العمومي القطاعين  

 للنقابة؛ الفعلي االستقالل - 

 للنقابة التعاقدية القدرة -

 األخذ يتعين المؤسسة، أو المقاولة مستوى على تمثيال األكثر النقابية المنظمة لتحديد

 : يلي ما االعتبار بعين

 المنتخبين األجراء مندوبي عدد مجموع من األقل على %73 نسبة على الحصول - 

المؤسسة؛ أو المقاولة صعيد على  

523 ادةالم. للنقابة التعاقدية القدرة -   

فئات على األقل: فئة  3الهيأة الناخبة باالتفاق مع اإلدارة إلى  تفيء: هام جدا

العمال، فئة التمكين، فئة األطر في القطاعات الصناعية أو إلى فئات أخرى حسب 

 القطاعات مثال: السائقون، متتبعي األشغال، العمال العاديون الخ

 



 

 

 

  

 

 األعضاء المتساوية اإلدارية اللجنة •

 : التعريف  -8
 لمقررةا الحدود ضمن النظر حق لها لجان هي األعضاء المتساوية اإلدارية اللجان .

 من تتألف و الصادرة، التطبيقية والمراسيم العمومية للوظيفة العام األساسي النظام في

 اإلدارة رئيس نفوذ تحت المتواجدين الموظفين وممثلي اإلدارة ممثلي من متساو عدد

 ..المعنية

 2 - اإلطار القانوني : 

 يرفبرا 25) 1733 شعبان 5 بتاريخ 1-30-000 رقم الشريف الظهير -  

تتميمه.و تغييره وقع حسبما العمومية للوظيفة العام األساسي النظام بشأن( 1930  

( 1939 ماي 3) 1730 شعبان 26 في الصادر 2.39.0200 رقم مرسوم - 

 ظيفةللو العام األساسي النظام بمثابة الصادر الشريف الظهير من 11 الفصل بتطبيق

.تتميمهو تغييره وقع حسبما ألعضاءا المتساوية اإلدارية اللجان بخصوص العمومية  

 كذاو الخارجية المصالح مستوى على األعضاء المتساوية اإلدارية اللجان تحدث* 

 درجة لك يخص فيما باألمر المعني للوزير بقرار وذلك المركزية اإلدارة صعيد على

لسلطته الخاضعة الدرجات من مجموعة أو . 

 ددع بحسب األعضاء المتساوية اإلدارية اللجان في الموظفين ممثلي عدد يحدد* 

لجنة بكل الخاصة األطر  

  مندوب واحد نائب مندوب واحد رسمي 20إلى  10من 

  نائبان 2مندوبان  رسميان 2مندوبان  100إلى  21من 

  مناديب نواب 7 مناديب رسميين 7 1000إلى 101من 

  مناديب نواب 5 مناديب رسميين 5 1000ما زاد عن 

 3 - مهــام اللجان الثنائية:  

 :تستشار اللجان اإلدارية المتساوية األعضاء في األمور التالية 

اإلحالة على ،  -لترقي بالدرجة باالختيار والرتبةا ترسيم الموظفين المتمرنين،  -

اإلحالة على التقاعد الحتمي لعدم الكفاءة   اإلعفاء، االستيداع بناء على طلب،

االستقالة في حالة عدم قبول   ، ما عدا اإلنذار والتوبيخ أديبية العقوبات الت المهنية،

 .النقل لضرورة المصلحة  -اإلدارة لطلب االستقالة،

  

. 

 بــــــــــو األجــراءومند •

  .انتخابات مندوبي األجراء (1

انتخابات إن أغلب المؤسسات التمثيلية لألجراء على مستوى المقاولة تستمد وجودها وسندها القانوني من  -
 على الصعيد الوطني %6 مندوبي األجراء.وتمكن نتائج هذه االنتخابات من تحديد النقابات األكثر تمثيال )

  .(من قانون الشغل ( 523على صعيد المقاولة ) م  %73و

  وتمكن هذه النقابات من إمكانية تمثيلها داخل المجالس االستشارية مثل:

مجلس  - 7  مجلس المفاوضة الجماعية -2 إلنعاش التشغيل.المجلس األعلى والمجالس الجهوية  -1
على صعيد اللجنتان األخيرتان )ولجنة المقاولة  -3. الصحة والسالمةلجنة  -5 طب الشغل
 المقاولة:(

  المستشارين. مجلسعلى مستوى  كما يشكل مندوبو األجراء جزءا أساسيا من الهيئات الناخبة ومن المرشحين

 عة النتخاب مندوبي االجراء:المؤسسات الخاض -1

 عشرة اعتياديا تشغل والتي الشغل مدونة لمقتضيات الخاضعة بالمؤسسات األجراء مندوبي انتخابات تجرى
 (.029مابتداء من ) فأكثر دائمين أجراء

 مندوب واحد نائب مندوب واحد رسمي 23إلى  10من 

 نائبان 2مندوبان  رسميان 2مندوبان  30إلى  26من 

 مناديب نواب 7 مناديب رسميين 7 100إلى 31من 

 مناديب نواب 3 مناديب رسميين 3 230إلى  101من 

 مناديب نواب 3 مناديب رسميين 3 300إلى 231من 

 مناديب نواب 9 مناديب رسميين 9 1000إلى 301من 

 أجير إضافي  300عن كل  1+ أجير إضافي 300عن كل  1+ أكثر من 1000

 

 كتابي اتفاق بمقتضى وذلك االنتخابات إجراء أو دائمين أجراء عشرة من أقل تشغل التي للمؤسسات يمكن*  
 (.570 م)    واألجراء المشغل بين ما

 : مندوب األجراءمهام  -3

 ، ( 571م. )كل القضايا الفردية للعمال على المشغل وعلى مفتش الشغل  جراءمندوب األ يقدم

 (539م.)اء مرة واحدة في الشهر وكلما دعت الضرورة المشغل ملزم باستقبال مندوبي األجر

التي يحال عليها العامل  )بمثابة مجلس تأديبي(االستماعوجوبا جلسة  يحضر مندوب األجراء
 بإحدى المخالفات، وهذا األخير هو من يختار مندوب األجراء الذي سيحضر الجلسة. المتابع


