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للنقابة الوطنيةالقانون األساسي   

 للصناعة التقليدية
  

 الباب األول

 االسم و المقر

 

 (1المادة)

 

،أسس موظفو وزارة الصناعة التقليدية ،الذين وافقوا على 9191يوليوز  91ه الموافق ل9191ذي الحجة  91طبقا لظهير  

زنقة المرتضى   حي النخيل الدار   16هذا القانون ،نقابة تحمل اسم النقابة الوطنية للصناعة التقليدية ، يوجد مقرها ب 

 البيضاء

 

 (:2المادة )

 

على أهداف  تصادقوطنية للصناعة التقليدية تحت لواء المركزية النقابية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل و تنضوي النقابة ال

 و مبادئ و قوانين هذه المركزية النقابية .

 

 الباب الثاني

 األهداف

 (:3المادة )

 

 تهدف النقابة الوطنية للصناعة التقليدية إلى: 

 ؛وزارة الصناعة التقليدية  بناء وحدة نقابية لجميع موظفي -9

 ؛ الدفاع عن مصالحهم المادية و المعنوية و االقتصادية و االجتماعية و المهنية -2

العمل على تحسين ظروف عملهم ببلورة أنواع المشاركة النشيطة و الفعالة في التسيير و التخطيط للقطاع من طرف  -1

 ؛ الموظفين و األعوان على جميع المستويات

 ؛ المساهمة في خلق مؤسسات األعمال االجتماعية و المشاركة الفعالة في تسييرها -6

 تعميق مستوى الوعي المهني والنقابي ألعضائها . -9

 

 

 البــــاب الثــالث

 المبادئ

 (: 4المادة )

 

 الديمقراطية      

 : تقتضيكونيا و انطالقا من مرجعية حقوق اإلنسان المتعارف عليها إن الديمقراطية النقابية  

لكل منخرط الحق في التعبير و النقاش و الدفاع بكل حرية عن أرائه في جميع القضايا و القرارات التي تهم  -9

 ؛توجهات ومواقف  النقابة وفقا للنظامين األساسي و الداخلي للمنظمة 

 ؛ االنتخاب الديمقراطي لجميع األجهزة  في كل المستويات -2

 . لية الجماعية على مستوى األجهزة النقابيةتطبيق مبدأ المسؤو -1

 

 (:5المادة )

 

 االستقاللية 

السياسية و العقائدية و  المنظمات جميعإن النقابة الوطنية للصناعة التقليدية مستقلة عن أجهزة الدولة و كذا عن 

 المذهبية مع احتفاظ أعضائها بحق االنتماء السياسي أو العقائدي دون أن يلزموا النقابة بهذا االنتماء.
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 (:6المادة)

 

 التقدمية

تقف في صف أوسع الجماهير المحرومة و تمتن و ديمقراطية، تعتبر النقابة الوطنية للصناعة التقليدية منظمة تقدمية 

روابط التآزر بين العمال و الموظفين و نقابتهم في مختلف القطاعات كما ترتبط بالمنظمات المهنية ذات األهداف 

 الديمقراطية. التحررية و

 

 (:7المادة)

 

 الجماهيرية

من اجل تحقيق األهداف المنصوص عليها في  يمكن للنقابة أن تقوم بأعمال مشتركة مع منظمات نقابية وطنية و دولية

 .     1المادة

 

 الباب الرابع

 العضوية

 

 (:8المادة)

 

يعتبر عضوا في النقابة الوطنية للصناعة التقليدية كل موظف مغربي رسمي أو متعاقد يشتغل في إحدى المؤسسات   

 التابعة لوزارة الصناعة التقليدية حين توفره على الشروط التالية:

 ؛ الداخلي و مبادئها و االلتزام بتنفيذ قراراتها القطاعية    و المركزية األساسي ونظامهاالموافقة على قانونها  .9

 ؛عدم االنتماء إلى نقابة مركزية أخرى غير الكونفدرالية الديمقراطية للشغل  .2

 .تأدية االشتراكات السنوية  .1

 التوفر على سلوك أخالقي ونضالي مشرف  .6

 

: (9المادة )  

 

تقدم طلبات االنخراط إلى المكتب النقابي المحلي أو اإلقليمي أو الجهوي الذي يسلم بطاقة االنخراط و في حالة 

رفض الطلب يمكن توجيه طلب مراجعة القرار إلى لجنة التحكيم التي تقدم تقريرا في الموضوع إلى اللجنة اإلدارية 

 الوطنية.

 تسقط العضوية في الحاالت التالية:

 ؛تقدم العضو بطلب خطي باالنسحاب من النقابة إذا -9

  ؛ إذا فقد شرط من شروط العضوية- 2

 ؛ إذا ألحق ضررا ماديا أو معنويا بالنقابة -1

 .ـ إذا أخل بأهداف ومبادئ النقابة  6

 

(:11المادة )  

 

للعضو المقال الطعن في هذا يفصل العضو بقرار من الجهاز التنفيذي : المحلي أو اإلقليمي أو الجهوي أو الوطني  ويجوز 

الفصل لدى الجهاز التقريري الذي يبث في القرار بناء على تقرير الجهاز التنفيذي ويمكن أن   تعود  العضوية  إدا زالت 

 أسباب الفصل باقتراح من الجهاز الفاصل و موافقة الجهاز التقريري .

 

 

 الباب الخامس

 هيكلة تسيير النقابة
 

 : (11المادة)

 

 ر النقابة بواسطة األجهزة التالية:تسي  

 على المستوى الوطني -أ              
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 المؤتمر الوطني -9

 المجلس الوطني للنقابة -2

 يةاللجنة اإلدار -1

 المكتب الوطني -6

 على المستوى اإلقليمي أو الجهوي  -ب             

 المجلس النقابي اإلقليمي أو الجهوي -9

 المكتب اإلقليمي أو الجهوي -2

 على الصعيد المحلي أو المؤسسة -ج            

 المجلس النقابي المحلي  -9

 المكتب النقابي المحلي  -2

 النقابية للمؤسسات ناللجا- -1

 

 :(12المادة)

 

ووطنية، تعمل األولى تحت إشراف المكتب اإلقليمي أو الجهوي، والثانية تحت أتشكل لجن تنسيق قطاعية إقليمية أو جهوية  

 مكتب الوطني إشراف المكتب ال

 

الفصل األول: المؤتمر الوطني                                        

 

 :(13المادة)

 

 المؤتمر هو أعلى هيئة تقريرية في النقابة، ويتكون  من :  

 أعضاء اللجنة اإلدارية الوطنية-9          

منتخبون في مجلس نقابي محلي  للمنخرطين على صعيد كل فرع  حسب نسب تحددها اللجنة  مؤتمرونـ  2           

 اإلدارية الوطنية بناء على عدد البطائق التي بيعت في السنة السابقة مباشرة لتاريخ انعقاد المؤتمر

 ـ األعضاء الرسميين في اللجان الثنائية المتساوية األعضاء  1           

 

 (:14المادة)

 

ينعقد المؤتمر بصورة دورية كل أربع سنوات و استثنائيا باقتراح من المكتب الوطني، وقرار من اللجنة اإلدارية الوطنية  

 الذي تتخذه بأغلبية الثلثين أو طلب أغلبية المجلس الوطني 

 

 :(15المادة )

 

 صالحية المؤتمر 

للصناعة التقليدية و يتخذ القرارات و التوجيهات التي يراها مناسبة يحدد االختيارات األساسية للنقابة الوطنية  -9             

 ؛ و التي تصبح ملزمة لكافة المنخرطين

 ؛يصادق على القانون األساسي للنقابة و يدخل عليه التعديالت المناسبة باألغلبية النسبية  -2            

 ويصادق عليهما؛ ارية   المقدمين من طرف المكتب الوطنييناقش التقريرين األدبي و المالي للجنة اإلد -1           

 ؛ يناقش اقتراحات و توصيات اللجنة اإلدارية -6           

 .ينتخب أعضاء اللجنة اإلدارية الوطنية باألغلبية  النسبية - 9           

 (16المادة )

الوطني واللجنة اإلدارية استقالتهما أمام المؤتمر بعد يقدم المكتب التقريرين األدبي و المالي ـ بعد المصادقة على         

 تشكيل لجنة الرئاسة المكونة من رئيس/ة و مقرر/ة ومساعدين/ات لإلشراف على استكمال أشغال المؤتمر  

           

 

 :(17المادة)

بل انعقاد المؤتمر، وكل فرع يحدد جدول أعمال المؤتمرمن قبل اللجنة اإلدارية الوطنية، ويتم إرساله إلى الفروع شهرين ق 

يرغب في إضافة نقط في  جدول األعمال أو تعديالت على القانون األساسي يجب أن يرسله إلى المكتب الوطني قبل انعقاد 

 المؤتمر بشهر .
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 :(18المادة)

ر ال يتعدى شهرين يكتمل النصاب القانوني للمؤتمر بحضور أغلبية المؤتمرين، و إذا لم يكتمل يؤجل المؤتمر إلى أجل آخ 

 و يعتبر المؤتمر آنذاك قانونيا مهما كان عدد المؤتمرين.

 

 

 

الفصل الثاني: المجلس الوطني                                   

 

 (:19المادة)

 

 يتكون المجلس الوطني من: 

وعضو والجهوية أو من ينوب عنهم  كتاب وأمناء الفروع المحلية، اإلقليميةأعضاء اللجنة اإلدارية الوطنية و -9           

عن كل لجنة تنسيق وطنية وإقليمية و جهوية و منسقات دوائر المرأة و األعضاء الرسميين في اللجان الثنائية ،و يعتبر 

 أعلى هيئة تقريرية بعد المؤتمر. 

 

 (:21المادة)

 

لتنظيمية للنقابة طبقا لمقررات المؤتمر يسهر المجلس الوطني على بلورة خطة عمل، و يقرر في القضايا التوجيهية و ا 

    الوطني، ويتابع أعمال اللجنة اإلدارية و المكتب الوطني.

 

 (:21المادة)

  

ـ يجتمع بصفة عادية كل ستة أشهر باستدعاء من المكتب الوطني و عند الضرورة أي استثنائيا بطلب من المكتب الوطني  9

 هاأو من اللجنة اإلدارية أو بأغلبية أعضائ

 ـ تتخذ القرارات باألغلبية النسبية  2

 

الفصل الثالث: اللجنة اإلدارية الوطنية                                        

 

 (:22المادة)

 

 . باألغلبية النسبيةتنتخب اللجنة اإلدارية في المؤتمر  

 

 (:23المادة)

 

و تسيير النقابة و تسهر على تطبيق قراراتها و اختياراتها بين  تعتبر اللجنة اإلدارية الوطنية الهيئة المسؤولة عن قيادة -9

             ؛المؤتمرين

 ؛تنتخب من بين أعضائها المكتب الوطني  -2

تشكل من بين أعضائها دوائر وطنية مكلفة بالتنظيم و التكوين و دائرة  المرأة و العالقات العامة  و الخارجية  -1            

    ؛و الملفات النقابية، ويرأس هذه الدوائر أعضاء من المكتب الوطني أو اللجنة اإلدارية الوطنية و دراسة المطالب

 ؛تحضر و تنظم و تستدعي المؤتمر الوطني و المجلس الوطني -6           

   ؛ـتراقب أعمال المكتب الوطني ومحاسبته  9           

 اإلقالة؛في حالة الوفاة أو االستقالة أو  ـ تعوض أحد أعضاء المكتب الوطني 1           

 النقابة؛ـ تحل الفروع المخلة بالتزاماتها أو المسيئة لمبادئ وأهداف  1           

ـ تبث في المخالفات واإلخالالت والمشاكل المحالة عليها من طرف المكتب الوطني وتتخذ التدابير واإلجراءات  8          

 الالزمة.

  

 :(24المادة)

 

 عضو ينتخبهم المؤتمر لمدة أربع سنوات. 69إلى 19تتكون اللجنة  اإلدارية الوطنية من  -9        
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تجتمع في دورات عادية مرة كل ثالثة أشهر باستدعاء من المكتب الوطني وإذا دعت الضرورة بطلب من أغلبية  -2       

 أعضائها    

 ـ تتخذ القرارات باألغلبية النسبية  1       

 

لفصل الرابع:  المكتب الوطني      ا  

 

 (:25المادة)

 

 ؛ـ يعتبر المكتب الوطني الهيئة المنفذة لمقررات المؤتمر الوطني وقرارات اللجنة اإلدارية و المجلس الوطني 9         

 عضوا يوزعون المهام فيما بينهم على الشكل التالي : 29إلى  91ـ يتكون المكتب الوطني من  2        

الكاتب/ة العام/ة ـ نائب/ة الكاتب/ة العام/ة أو نوابه ـ أمين/ة المال ـ نائب/ة أمين/ة المال ـ مقرر/ة ـ نائب/ة المقرر ـ ـ 

  .مستشارون /ات مكلفون/ات بمهام

 

 : (26المادة )

 

 وبصفة استثنائية كلما دعت الضرورة إلى ذلك  كل ستة أشهرـ يجتمع المكتب الوطني مرة  9         

  .ـ تتخذ القرارت باألغلبية النسبية 2         

 

 (:27المادة)
 

 اختصاصات المكتب الوطني         

 ؛يتكلف بصفة جماعية باإلدارة الفعلية للنقابة بين مؤتمرين -9

 ؛يحدد النظام الداخلي مهام واختصاصات أعضاء المكتب الوطني -2

بين أعضاء اللجنة اإلدارية أو من اعضاء يمكن للمكتب الوطني أن يستعين في مهامه بلجان يكونها من  -1

 .النقابة 

 

                                       

 الفصل الخامس : الفروع المحلية ، اإلقليمية أو الجهوية  

 

 :(28المادة )
  

تأسيس الفروع المحلية على صعيد المؤسسة أو على صعيد مؤسسات يتم وفق شروط يحددها النظام  -9
 ؛لهذه الغاية لجنة تحضيرية تحدد من بين أعضاءها منسقا ومقررا الداخلي وتشكل

ينتخب األعضاء في إطار جمع عام على مستوى المؤسسة )مجلس نقابي محلي ( مكتبا محليا يتراوح عدد  -2
 ؛عضو 91و  9بين  أعضاءه

ا أوجهويا ينتخب  األعضاء في إطار جمع عام لعدة مؤسسات )مجلس نقابي إقليمي أو جهوي( مكتبا إقليمي -1
 .عضوا 99و  1يتراوح عدد أعضاءه بين 

  

 (:29المادة )
 

 المكتب )المحلي أو اإلقليمي أو الجهوي ( المهام فيما بينهم على الشكل التالي :  أعضاءيوزع      _9

الكاتب/ة ـ نائب/ة الكاتب/ة  ـ المقرر/ة ـ نائب/ة المقرر/ة ـ أمين/ة المال ـ نائب/ة أمين/ة المال ـ 
  ؛مستشارون/ات مكلفون بمهام

 يجتمع المكتب مرتين في الشهر وبصفة استثنائية كلما دعت الضرورة إلى ذلك 
  .تتخذ القرارات باألغلبية النسبية

 
 

 

 

 (:31المادة )
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 مهام المكتب )المحلي أو اإلقليمي أو الجهوي(

 يحدد النظام الداخلي مهام واختصاصات أعضاء المكتب     _9 
 يمكن للمكتب أن يستعين في مهامه بلجان مختصة يكونها من بين أعضاء الفرع     _ 2  
 

 (31المادة )
 

ـ     يعقد األعضاء  جموعات عامة )مجالس نقابية ( عادية كل سنتين وأخرى استثنائية كلما دعت الضرورة إلى  9 
  ؛ذلك

األدبي والمالي والبث فيهما وانتخاب المكتب الجديد ـ مهمة الجموعات العامة العادية هي االستماع إلى التقريرين  2 
  .و مناقشة جميع القضايا التي تهم النقابة

 
 

 
 البــاب الســــــــــادس

 ماليــــة النقابــة الوطنيــة للصناعــة التقليديــة
 

 (:32المادة )
 
 تتكون مداخيل النقابة الوطنية للصناعة التقليدية من : 

  ؛يؤديها األعضاءاالشتراكات التي  -9
  ؛النسبة التي تساهم بها الفروع من بطاقات العضوية السنوية -2

  ؛مرد ودية األنشطة الثقافية والفنية واالجتماعية التي تقوم بها النقابة -1

 .كافة المداخيل المسموح بها قانونيا -6
 

 ( : 33المادة )
 

المكتب الوطني وتوقع وثائق الدفع في  تقرر مصاريف النقابة الوطنية للصناعة التقليدية العادية من طرف -9
 ؛آن واحد من طرف أمين المال والكاتب العام أو من طرف نائبيهما

 التقليدية.يفتح حساب بريدي أو بنكي في اسم النقابة الوطنية للصناعة  -2

 
 : (34المادة )

 

ألقل مرة كل أربع أشهر أعضاء من بين أعضاء اللجنة اإلدارية وتجتمع على ا 1تؤسس لجنة وطنية للحسابات من  
لمراقبة الحسابات والتسيير المالي بالنسبة للثالثة أشهر السابقة وتختار من بين أعضائها مقررا يكلف بتحرير 
المحاضر والتقارير التي تسلم للجنة اإلدارية الوطنية أو المؤتمر كما يسلم لها األمين العام للمالية جميع الوثائق 

 الضرورية للمراقبة
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 
 التحكيــــــم السابع:البـــــاب 

 
 (:35)المادة 
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أعضاء ينتخبون من طرف اللجنة اإلدارية الوطنية ومن بين أعضائها ويتعرض كل  9ـ  تتكون لجنة تحكيم من  9

مسؤول نقابي قام بأعمال مضرة بسمعة النقابة ومنافية ألهدافها إلى المثول أمام هذه اللجنة وتمنح تقريرا معلال توجهه 
 ؛ت المناسبة للجنة اإلدارية الوطنية المخول لها اتخاذ القرارا

  .ـ يحدد النظام الداخلي طريقة واليات اشتغال لجنة التحكيم 2
 

 البــاب الثامن : صنـــدوق التضـــــامن
 

 (:36)المادة 
 
 تتكون مداخيل هذا الصندوق من : 
 اشتراك يحدد قيمته النظام الداخلي  -9
 من األداءات التي قد يقوم بها أشخاص من أجل التضامن  -2
 الباقي من التبرعات التي يجمع لفائدة الموظفين واألعوان بسبب نشاطهم النقابي  -1

تكون أو تفتح هذه المداخيل حسابا بصندوق التضامن وتودع أيضا حسب نفس الشروط التي يحددها المكتب  -6
 الوطني الذي يقرر كذلك الوقت المالئم لسحبها .

 

 
 
 

 البــاب التاسع : مقتضيات عامــــة

 
 (:37)ة الماد

 
ال تعتبر اجتماعات الهيئات المسؤولة قانونية إال بحضور األغلبية المطلقة ألعضائها وفي حالة عدم توفر النصاب  

القانوني ' أكثر من النصف ' يؤجل االجتماع إلى اجل ال يتعدى خمسة عشر يوما الموالية يكون بعدها االجتماع 
 قانونيا مهما كان عدد الحاضرين .

 
 (:38)المادة 

 
 ال يمكن تعديل القانون األساسي  إال بقرار من المؤتمر تتخذها األغلبية النسبية. 

 األقل.يمكن إبالغ مشروع التعديالت إلى المكتب الوطني شهرا قبل انعقاد المؤتمر على 
 .تهيئ  اللجنة اإلدارية الوطنية نظاما داخليا منسجما مع هذا القانون

  
 (:39)المادة 

 
 الحاضرين.تحل النقابة الوطنية للصناعة التقليدية بقرار من المؤتمر مصادق عليه بأغلبية ثالث أرباع المؤتمرين  

 تحال ممتلكات النقابة وأموالها في حالة حلها للكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
 

 (:41)المادة 
 

وطنية للصناعة التقليدية  المنعقد بمدينة الرباط صودق على هذا القانون من طرف المؤتمر الوطني الثاني للنقابة ال
  2114نونبر  22بتاريخ 

 

 


