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 تقديم

تعتبر مدونة الشغل واحددا مدب بديب  ادم التشدريعا  لمدت المسدتوي الدو ن   

ل رةدد   مددب الحمايددة امسددتوي كبيددر مددوةر     متوازنددةوتكددرل لمنمومددة قانونيددة 

كمدددا تدددوةر حمايدددة م مدددة   خاصدددة لاجدددرام مدددب جميددد  ال  دددا  العالقدددة الشدددغمية 

لممشددغميب  وتنددمب اسددتخدام المشددغل تليددا  التبعيددة اتقتصددادية والتنميميددة التدد  

تجمدد  ارجددرام بالمتدداوت  المشددغمة ل ددم  ةدد  ة ددار مددب النتددة  واحتددرام ارمددب 

 .لتد الشغلالتانون  والتعاقدي ر راف 

كمدا تددن   وتعتبدر مدب المبدادأل ارساسدية المددق ر  لتدانوب الشدغل بدالمغر  

مددب  من ددا  قيددام لالقددة الشددغل لمددت  سددال 9لمي ددا ديباجددة مدونددة الشددغل والمدداد  

احتددرام الحريددة النتابيددة واتنتمددام السياسدد  واترام السياسددية لاجددرام  واددو مددا 

يتوةروب لمدت انتمداما  نتابيدة  بيت م  بالتبعية ةسح المجال ل قتم ارجرام  الذي

اسددددية  بددددالتعبير لددددب اددددذا اترام واتنتمدددداما   و سياسددددية  و يحممددددوب  رام سي

وممارسدددة الحتدددوت المرتب دددة ب دددا  لمدددت لدددرار حدددي الترشدددح لم دددام انتدابيدددة 

 .وممارست ا

ةلدت ارحكدام الخاصدة المتعمتدة ولم تغ ل مدوندة الشدغل ادذا الجاند   ةةنداةة 

  وتنمددديم الممارسدددة النتابيدددة داخدددل بندددمانا  ممارسدددة ارجيدددر لحتوقددد  النتابيدددة

اوت  ة  الكتا  النالث مب المدونة  تنمن   ينا  حكاما تتتدا   مد  حتدوت المت

ذا  ال بيعدددة السياسدددية  مددد  من دددا ارجدددرام الممارسددديب لم دددام انتدابيدددة  خاصدددة 

احت ام م ة  ن ل الوق  بعتود الشغل الت  تجمع دم بالمتاولدة المشدغمة  ومدب بديب 

تدن   مدب حيدا  ارجيدر ادو مدا الذي ي دم ادذا الجاند  -ةب لم يكب الوحيد-ارحكام 

المشدغميب ( لمدت سدبيل الوجدو )الت   لزمد  مب مدونة الشغل   022لمي  الماد  

 لندام ةد  المجدالل الجماليدة  رخصدا لمتغيد  مدب  جدل بمنح ارجرام الذيب ام 

المشدداركة ةدد  الجمسددا  العامددة ل ددذا المجددالل  والمجدداب التابعددة ل ددا والددذيب اددم 

 :ما نص  المذكور  022الماد   ةذ جام ة  . لنام ةي ا

يج  لمدت المشدغميب  ب يمنحدوا  جدرامام  الدذيب ادم  لندام ةد  المجدالل "

الجمالية  رخصا لمتغي  مب  جدل المشداركة ةد  الجمسدا  العامدة ل دذا المجدالل  

 .والمجاب التابعة ل ا والذيب ام  لنام ةي ا
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الا  مدا لدم يدتم قدي ارجر لب التغيبدا  المنصدو  لمي دا ةد  ال تدر   لدت ي

 .اتت ات لمت خالف ذلك

يمكب استدراك سالا  الشغل النا عة  بسب  التغيبا  المشار ةلي ا ةد  ادذا 

الماد   م  مرالا  المتتنيا  المتعمتة بمد  الشدغل  المشدار ةلي دا ةد  البدا  ارول 

 ."مب التسم النالث مب الكتا  النان  مب اذا التانوب

التغيبا  المنصو  لمي ا ةد  المداد  المدذكور   مدب بديب كما جعم  المدونة 

 .من ا 20ارسبا  التانونية لتوقف لتد الشغل مققتا  بتا لمماد  

 مجاالس جمايياةلندام ةد  ارارجدرام  يشدمل 722 ب من وت المداد  لير 

  ةت   دوب ليرام مب ارجرام ارلنام ة  مجدالل الجمالدا  الترابيدة ارخدري

مجددالل الج ددا   ومجددالل ) مددب الدسددتور 531  ال صددل المنصددو  لمي ددا ةدد

وت يشدمل  يندا ارجدرام ارلندام ةد  الغدرف الم نيدة  وت   (العمات  وارقاليم

  البرلمداب  رلدم تماندل  بيعدة الم دام التد  تتوتادا ادذا ارلنام ة   حدد مجمسد

ليددة ال  ددا   واتحدداد العمددة مددب ورام تمتيدد  ارجددرام ارلنددام ةدد  المجددالل الجما

 . لالا 722بالحي ة  التغي  مب  جل المشاركة ة  ارشغال المذكور  ة  الماد  

وم  ارخذ باتلتبار كوب  لنام المجالل الجمالية  كما  لنام الجمالا  

الترابية ارخدري  و لندام الغدرف الم نيدة  يعتبدروب جميعدا مدب ال  دا  المكوندة 

لمممكة  ويعتبر قصورا تشريعيا مب دستور ا 33لمجمل المستشاريب  بتا لم صل 

  ب يخول ن  التانوب لعنو مجمل جمال   المرتب  بعتد شغل  حتا ةد  التغيد 

مددب مدونددة الشددغل   37و 722 بتددا لمتتندديا  المددادتيب  وتوقيددف لتددد الشددغل 

بالنسبة رشغال المجمل الجمال   دوب  شغال مجمل المستشاريب الدذي قدد يكدوب 

 .ستيعا  من وت الن  لم  ا  ارخري المذكور لنوا ةي   ناايك لب لدم ا

ورلم  ن  يجوز مدب بدا  اتجت داد التندا     ب تمجدح المحداكم ةلدت اسدتخدام 

 ي مجدالل  خدري يتمتد  التيال لت بيي ن دل الحكدم لمدت ارجدرام ارلندام ةد  

  ةةندد  مددب ارجدددي لامددب التددانون  بصدد ة التمنيددل  و الصدد ة النيابيددة  لندداقاا

 .قة الشغل  ب يكوب اذا التنصي  صريحا ة  التانوبر راف لال
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التانونيب التنميمييب لمجمل النوا  ولمجمل المستشداريب  والم يدر  لمما  ب

وندعية مختم دة  ةلدت  ابرتدر  يالشريف بمنابة النمام ارساسد  لمومي دة العموميدة  

يعدود  لمتانونيب التنميمييب المدذكوريب ة بتا. ة  اذا الشحبحد ما  لموم   الدولة 

ةلددت مناصددب م بمجددرد انت ددام م ددام م النيابيددة  ةدد  حالددة تندداة   اددقتم الموم ددوب

مومي ددة النمددام ارساسدد  لكمددا يخددول . وت ي تدددون اومددا   م مدد  الم ددام النيابيددة  

 واتستيداع  لند اتقتنام  اإللحات  ليا  المجوم ةلت لممومف العموم  العمومية

 .لمحصول لمت اامش  كبر لممارسة حتوق  السياسية

مصددالح جميدد   تا ةعددالاستحنددر مددب مدونددة الشددغل 722و  37المددادتيب و

 لزمتددا المتاولددة بمددنح ارجيددر رخصددا لمتغيدد  ةدد    بحيددث   ددراف لالقددة الشددغل

 وقا  محدد  يت مب ا المشاركة ةد  الجمسدا  العامدة لممجدالل الجماليدة  و شدغال 

بارا وقتا يتوقف ةي  لتد الشغل  وت يقدي لن   جر  ما لم يت ي لمت لجان ا  والت

 .متتنيا   كنر ةا د  لاجير

الل بدالتوازب الدذي  قامتد    ودوب اإلخدةةب متترح ادذا التدانوب  التبارا لذلك

 722تتمديم المداد  يتدوخت  بديب مصدالح ارجدرام والمشدغميب  722و 37ب المادتا

لتشمل ارجرام ارلنام ة  مجالل الجمالا  الترابية جميع ا   مب مدونة الشغل

 .وارلنام ة  الغرف الم نية  ومجمس  البرلماب
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  722المادة تتميم يرمي إلى مقترح قانون 
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 مادة فريدة

 31.66مدب التدانوب رقددم  722تغيدر وتدتمم لمدت النحدو التدال   حكدام المداد  

 55) 5171رجدد   51ةدد   5.13.561الصددادر بتن يددذا الم يددر الشددريف رقددم 

 :المتعمي بمدونة الشغل( 7113سبتمبر 

ذيب ادم  لندام يج  لمت المشغميب  ب يمنحدوا  جدرامام  الد :722المادة «

مجااالس الجمايااات الترابيااة أو فااي  رفااة أحااد مجلسااي البرلمااانح أو أحااد ةدد  

أو    رخصا لمتغي  مدب  جدل المشداركة ةد  الجمسدا  العامدة ل دذا المجداللمهنية

 » .  والمجاب التابعة ل ا والذيب ام  لنام ةي االغرف

المشااركة فاي األشاغال بويسمح لألجراء األيضاء بأحد مجلسي البرلماان «

 » .ينالمجلسأي من األخرى التي تدخل ضمن اختصاصات «

 تينيدلي األجير بما يثبت مشاركته الفعلية في األشغال المذكورة في الفقار«

 » .تينالسابق«

 » .خالف ذلك.................................................قدي ارجرت ي«

 ( الباق  ت تغيير ةي) 


