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 القانون األساسي
 قدیمت

 29(الموافق لـ  1432شعبان  27الصادر في  1.11.91بناءا على الظھیر الشریف رقم 
 .8و 7) بتنفیذ الدستور وخاصة الفصل 2011یولیوز 

، الموافق 1377ذي الحجة  18بتاریخ  1. 54. 119وبناءا على أحكام الظھیر الشریف رقم 
. 1465ة الحق النقابي بالمغرب. وعمال بالمرسوم رقم المنظم لممارس 1957یولیوز  16لـ 

بمثابة النظام األساسي العام  1958فبرایر  5الموافق لـ  1377رجب  15بتاریخ  2. 57
 .للوظیفة العمومیة

تجددت بالمغرب المركزیة النقابیة التي تحمل اسم االتحاد العام للشغالین بالمغرب، وھي 
تقالل اإلداري والمالي والشخصیة المعنویة، تم تأسیسھ لمدة تنظیم نقابي مركزي یتمتع باالس

، زنقة المنصور الذھبي، شارع عالل 43غیر محدودة ویوجد مقره المركزي بالرباط في : 
 .الرباط –بن عبد هللا 

وھو مقر یمكن تغییره داخل المدینة أو خارجھا بقرار من المكتب التنفیذي ومصادقة المجلس 
 .العام

 ل : أھداف المنظمة و وسائل عملھاالباب األو

 : األھداف 1المادة 
یسعى االتحاد العام للشغالین بالمغرب ومن خالل تنظیماتھ القطاعیة والمجالیة إلى تحقیق 

 : األھداف التالیة
صیانة كرامة األجراء واألجیرات واالعتناء بھم داخل فضاءات العمل وحمایة حقوقھم  -

 .ل داخل العالقات اإلنتاجیةوضمان حضورھم الفعال والعاد
السعي الى اتحاد األجراء واألجیرات على الصعید الوطني لبناء مجتمع عادل مبني على  -

 .قیم العدل والتضامن والتآزر
تمتین روابط التضامن العمالي بین األجراء واألجیرات عبر العمل المشترك بین النقابات  -

 …واإلفریقیة والدولیة الوطنیة والمغاربیة والعربیة واإلسالمیة
تحصین العمل النقابي من كل سلوكات والتواطئ واالنحراف والعبث بمصالح الشغیلة  -

 .وتنمیطھا أو منعھا من التعبیر أو تمییعھا وتشردمھا وإضعاف قدراتھا النضالیة
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ت اترسیخ مكاسب النضال النقابي ومنھا الحریات النقابیة طبقا للمقتضیات الوطنیة واالتفاقی -
 ..الدولیة المتعلقة بھا

الدفاع عن المطالب ذات الطابع االجتماعي واالقتصادي والثقافي والبیئي (السكن، التعلیم،  -
 :الصحة، االستھالك، الترفیھ) لـ

 .األجراء النشیطین *
 .األجراء ذوي االحتیاجات الخاصة *
 .األجراء المتقاعدین *
العنف واالستغالل والتحرش بكل أنواعھ المرأة العاملة وحمایتھا ضد كل أصناف  *

 .ومصادره وصیانة حقوق األمومة وتربیة األبناء
الشباب الشغیل واستمراریة تأھیلھ المعرفي والمھني وتقویة قدراتھ التأطیریة والتواصلیة  *

سواء داخل المقاوالت أو في مراكز التكوین المھني والمعاھد العلیا للتكنلوجیا ومؤسسات 
 .طر العلیاتكوین األ

 .محاربة كافة أشكال التمییز المبنیة على أساس نقابي أو عرقي أو جغرافي أو دیني -
محاربة كل أنواع االستغالل الذي یطال العمال والعامالت أینما وجدوا وباألخص في  -

 .األماكن غیر الصالحة للعمل لعدم توفرھا على شروط الصحة والسالمة المھنیة
االستقرار الشامل للمواطنین على قواعد العدل واإلنصاف صیانة العمل على تحقیق  -

لكرامتھم وعزة الوطن وأمنھ ووحدتھ الترابیة وتكامل مكوناتھ الثقافیة في ظل العقیدة 
 .اإلسالمیة السمحة

 : الوسائل 2المادة 
 :من الوسائل التي تعتمدھا المنظمة لتحقیق أھدافھا

 .تشمل المجاالت المعرفیة وضع برامج للتنشیط السوسیو تنموي -
 .والمھنیة والثقافیة والفنیة والریاضیة والترفیھیة -
اعتماد العالقات الدولیة في تطور الثقافة العمالیة للمنظمة وترقیة مستوى أدائھا وتعمیق  -

 .انتشارھا كتنظیم جماھیري للدفاع عن حقوق الشغالین
 .وطنیة والدولیةاعتماد نظام الشراكة والتعاون مع المؤسسات ال -
توظیف كل الطاقات واإلمكانیات والمبادرات التي یسمح بھا القانون لتحقیق األھداف  -

 .المشار إلیھا آنفا

 الباب الثاني : العضویة

 : 3المادة 
 : تصنف العضویة داخل االتحاد العام للشغالین بالمغرب الى ثالثة أصناف

 .العضویة العاملة -
 .العضویة الشرفیة -
 .لعضویة االنتسابیةا -

 : 4المادة 
تمنح عضویة االتحاد العام للشغالین بالمغرب لكل األجراء رسمیین كانوا أم مؤقتین أو 

عرضیین أو موسمیین أو أعوان اإلنعاش الوطني أو الغیر النظامیین أو متقاعدین في القطاع 
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أو مھنیي الخدمات العام والشبھ العام والجماعات الترابیة، أو القطاع الخاص والنقل 
والمھاجرین الذین یؤمنون بقیم المنظمة وینضبطون لقوانینھا، ویؤدون واجب االنخراط 

السنوي واالشتراك في جمعیة التضامن والمساعدة االجتماعیة، ویعملون من أجل أداء رسالة 
 .المنظمة بصدق وأمانة

 : 5المادة 
قدم خدمة للمنظمة من أجل تحقیق یعتبر عضوا شرفیا بالمنظمة كل شخص ذاتي أو معنوي 

 .أھدافھا، المنصوص علیھا في ھذا القانون
 :6المادة 

یعتبر عضوا منتسبا للمنظمة كل شخص ذاتي متدرب یتابع تكوینھ المھني بإحدى مراكز 
التكوین أو التأھیل المھني أو بالمدارس العلیا لتكوین األطر شریطة حصولھ على بطاقة 

مح لھ باالستفادة من خدمات المنظمة وأنشطتھا الوطنیة والجھویة عضویة المنتسب التي تس
 .واإلقلیمیة وأنشطتھا الدولیة

 : 7المادة 
 .تحدد الضوابط الشكلیة لالنخراط بكل أصنافھ الثالثة داخل المنظمة بواسطة قوانینھا الداخلیة

 الباب الثالث : تنظیم األجھزة المدبرة للمنظمة واختصاصاتھا

 : 8المادة 
 .تحدد ضوابط االنخراط بكل أصنافھ الثالثة داخل المنظمة بواسطة المكتب التنفیذي

 .یحدد المجلس العام باقتراح من المكتب التنفیذي واجب االنخراط
 : 9المادة 

یدبر العمل النقابي داخل االتحاد العام للشغالین بالمغرب في إطار إرساء الحكامة الجیدة 
 : ة بواسطة المؤسسات والھیئات التالیةوإفعال اآللیات الدیمقراطی

 المؤتمر الوطني -
 .المكتب التنفیذي -
 .اللجنة المركزیة -
 .الجامعات والنقابات الوطنیة : مركزیا وجھویا وإقلیمیا ومحلیا -
 .االتحادات الجھویة واإلقلیمیة والمحلیة -

 : 10المادة 
قطاعیا ومجالیا أجھزة منتخبة  یدبر المنظمة على المستوى الوطني والجھوي واإلقلیمي

 .بطریقة دیمقراطیة وفق ما ینص علیھ القانون
 : المؤتمر العام 11المادة 

 :المؤتمر الوطني ھو أعلى سلطة تقریریة في المنظمة ویتكون من
 .أعضاء المكتب التنفیذي -
 .أعضاء اللجنة المركزیة -
 .أعضاء المجلس العام -
 .ة والتأدیبأعضاء ھیأة التحكیم والمصالح -
 .أعضاء مجلس الدراسات واألبحاث -
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األعضاء المنخرطین المنتدبین من االتحادات الجھویة واإلقلیمیة والمحلیة والجامعات  -
والنقابات الوطنیة حیث یحدد عدد المنتدبین للمؤتمر لكل اتحاد من االتحادات المذكورة من 

حددھا ھذه األخیرة باقتراح من المكتب قبل اللجنة التحضیریة للمؤتمر بناءا على معاییر ت
 .التنفیذي
 : 12المادة 

ینعقد المؤتمر الوطني بصفة عادیة مرة كل أربع سنوات وبصفة استثنائیة بطلب من ثلثي 
 .أعضاء المجلس العام بجدول أعمال محدد، معروف بشكل مسبق

 : 13المادة 
 : یختص المؤتمر بما یلي

 .منظمة والمصادقة علیھاالبث في القوانین األساسیة لل -
 .المصادقة على التقریرین األدبي والمالي -
تقییم األعمال السابقة لفترة انعقاد المؤتمر ووضع التوجھات والسیاسات النقابیة  -

 .واالجتماعیة للمنظمة بین المؤتمرین
 .انتخاب الكاتب العام وأعضاء المكتب التنفیذي اعتمادا على نظام االقتراع بالالئحة -

 : المجلس العام 14المادة 
 : یعتبر المجلس العام للمنظمة أعلى سلطة تقریریة بعد المؤتمر ویتكون من

 أعضاء المكتب التنفیذي -
 . أعضاء اللجنة المركزیة -
 .كتاب وأمناء الجامعات والنقابات الوطنیة التابعة لھا -
 .كتاب وأمناء النقابات الوطنیة القطاعیة -
 .التحادات الجھویة واإلقلیمیةكتاب وأمناء ا -
 .الكاتب الوطني واألمین لمنظمة الشبیبة الشغیلة -
 .الكاتبة الوطنیة واألمینة لمنظمة المرأة الشغیلة -
 .كما یحضر عضو واحد لكل من مجلس الخبراء وھیأة التحكیم وجمعیة الشؤون االجتماعیة -

 : 15المادة 
 : یختص المجلس العام بما یلي

 :قة علىالمصاد -1
 النظام الداخلي الذي یضعھ المكتب التنفیذي من أجل تدبیر الشأن النقابي -
 .الخطط النضالیة السنویة والراھنیة وأشكالھا -
 .برنامج العمل السنوي -
التقریر الوطني حول واقع التشغیل والتنمیة والحقوق والحریات النقابیة الذي یعده مجلس  -

 .الدراسات واألبحاث
 .ت ھیأة التحكیم والمصالحة والتأدیبقرارا -
 .تاریخ المؤتمر العام ومكان انعقاده -
تقییم وتوجیھ أداء االتحادات الجھویة واإلقلیمیة والمحلیة والجامعات والنقابات القطاعیة  -2

 .العاملة تحت لواء المنظمة
 : 16المادة 

استثنائیة  شتنبر) وبصفة –یل یجتمع المجلس العام للمنظمة بصفة عادیة مرتین في السنة (أبر
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 .كلما دعت الظروف لذلك بطلب من المكتب التنفیذي أو ثلثي أعضاء المجلس العام
 : الكاتب العام 17المادة 

 .ینتخب الكاتب العام للمنظمة لمدة أربع سنوات قابلة للتجدید مرة واحدة –
یھ بالمغرب یتوفر فیترشح لمنصب الكاتب العام كل عضو في االتحاد العام للشغالین  –

الشرط التالي : أن یكون منتخبا في المكتب التنفیذي للمنظمة لوالیتین على األقل بما في ذلك 
 .الوالیة المنتھیة

 .یعتبر ھو الناطق الرسمي باسم المنظمة –
 .یعین مدیرا للمركز العام للمنظمة من المكتب التنفیذي –
 .قضائیة وكذا جمیع الجھات المعنیةیمثل المنظمة أمام السلطات اإلداریة وال –
 یقترح الكتاب الوطنیین للقطاعات والمناطق على المكتب التنفیذي للمصادقة علیھم –
 .یترأس أشغال المكتب التنفیذي –
 .یوقع االتفاقیات والشراكات باسم المنظمة –
 .یوقع الشیكات بمعیة أمین مال المنظمة –
أمین المال، كما یمكنھ االستعانة بخبیر محاسب عند یتتبع تدبیر مالیة المنظمة بمعیة  –

 .االقتضاء
 .یوقع العقد الخاص بتشغیل المستخدمین بإدارة المنظمة وفق ضوابط مدونة الشغل –

 .ـــ یدعو لعقد المؤتمرات الوطنیة للجامعات والنقابات الوطنیة
 .یرأس دورات مجالس الجامعات –
 .واالستثنائیةیرأس دورات المجلس العام العادیة  –
 .یعین من ینوب عنھ في حالة غیابھ –

 : المكتب التنفیذي 18المادة 
) عضوا یتم انتخابھم من المؤتمر الوطني، 21یتكون المكتب التنفیذي من واحد وعشرین (

باإلضافة إلى المستشارین البرلمانیین ویترشح لعضویة المكتب التنفیذي كل عضو منخرط 
: تحمل المسؤولیة وطنیا أو جھویا أو إقلیمیا لمدة والیتین على األقل.  تتوفر فیھ الشرط التالي

 .ویجب مراعاة تمثیلیة النساء والشباب والجھات والقطاعات
 : وتتوزع مھام المكتب التنفیذي كما یلي

 .الكاتب العام -1
 .امین مال المنظمة -2
 .مستشارون مكلفون بمھام من الكاتب العام -3

 اصات المكتب التنفیذي: اختص 19المادة 
 : یختص المكتب التنفیذي للمنظمة بما یلي

 .تفعیل مقررات المؤتمر العام والمجلس العام –
 .السھر على تنزیل الجھویة والالمركزیة والالتمركز على مستوى التنظیم النقابي –
 .تنظیم االتحادات الجھویة واإلقلیمیة والمحلیة –
 .وطنیةتنظیم الجامعات والنقابات ال –
 .تمثیل المنظمة في جوالت الحوار االجتماعي –
 .دعم القطاع العمومي وشبھ العمومي والجماعات المحلیة وكذا القطاع الخاص والنقل –
 .إشاعة روح التضامن والمساندة االجتماعیة والعمل على تقویتھا –
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 .مد وتقویة جسور التواصل اإلقلیمي والدولي للمنظمة –
تحوالت االجتماعیة واالقتصادیة وانعكاساتھا على أوضاع الطبقة مواكبة ورصد ال –

 .العاملة، وتقدیر المواقف بشأنھا
إصدار القرارات التنظیمیة، وقرارات تعلیق عضویة كل من اقترف سلوكا مخالفا لقوانین  –

 .المنظمة بعد عرضھ على لجنة التحكیم والمصالحة والتأدیب
 : 20المادة 

یذي للمنظمة مرة واحدة في الشھر بصفة عادیة، وبشكل استثنائي بدعوة یجتمع المكتب التنف
 .من الكاتب العام أو أغلبیة أعضاء المكتب التنفیذي

 : 21المادة 
 : تتكون اللجنة المركزیة من

 أعضاء المكتب التنفیذي –
 أعضاء المكتب التنفیذي المنتھیة والیتھم –
 كتاب الجامعات و المكاتب الوطنیة –
 ب اإلتحادات الجھویةكتا –
 األعضاء الممثلون لالتحاد العام بالھیئات و مجالس الوطنیة منتخبة –
 أعضاء المجلس االقتصادي و االجتماعي و البیئي –

 : 22المادة 
 :تضطلع اللجنة المركزیة بالمھام التالیة

 .مواكبة مستجدات الساحة النقابیة والتطورات االستعجالیة –
 .رارات المتعلقة بالحوار االجتماعي المركزيصیاغة اقتراح الق –
 :و تقدیمھ للمجلس العام  اقتراح الملف المطلبي –
 .تجتمع اللجنة المركزیة مرة كل ثالثة أشھر أو بدعوة من الكاتب العام –

 : أمین المال 23المادة 
 .یعتبر مسؤوال عن الشؤون المالیة –
 ابة الدائمةیسھر على تنفیذ المیزانیة التي تضعھا الكت –
 یقدم تقریرا مالیا دوریا –
 یتتبع عملیة توزیع االبطائق وتحصیل مداخیلھا  –
یوفر اآللیات اللوجیستیكیة للمجالس العامة والمؤتمرات واللقاءات واالجتماعات بعد قرار  –

 .مكتب التنفیذي أو الكاتب العام
 .یوقع الشیكات مع الكاتب العام –

 العام: مدیر المركز  24المادة 
 یعینھ الكاتب العام من بین أعضاء المكتب التنفیذي –
 یسھر على إدارة المركز –
 یسھل عمل الكاتب العام –
 یسھر على تنظیم كل االجتماعات بالمركز العام –

 : الجامعات والنقابات الوطنیة 25المادة 
عیة تسابھم لوضتتكون الجامعة من النقابات المنتمیة لقطاع متجانس یمیز العاملین فیھ ان

 .إداریة یحكمھا نظام أساسي إن وجد
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یجب مالءمة القوانین األساسیة للجامعات والنقابات مع القانون األساسي للمنظمة مع مراعاة 
 .حجم الجامعة أو النقابة الوطنیة من الناحیة العددیة

 : 26المادة 
أو إقلیمیة أو محلیة، تأسیس المكاتب الجامعیة وھیاكلھا وأجھزتھا وطنیا كانت أو جھویة 

وتجدیدھا، وتركبتھا، وطرق انتخابھا وتسییرھا، یتم وفق ما تنص علیھ قوانینھا التأسیسیة، 
 .وبتشاور وتنسیق تام مع المكاتب اإلقلیمیة التابعة لھا

 : 27المادة 
 .على النقابات الوطنیة القطاعیة 26تسري مقتضیات المادة 

 : 28المادة 
قطاعیة بوجود جامعة تضم شغیلة نفس القطاع المتجانسة وضعیتھا  یمنع أي تأسیس لنقابة

 .المھنیة واإلداریة یحكمھا نظام أساسي خاص
 : 29المادة 

 : یتكون مجلس الجامعات من كل أعضاء المكاتب الوطنیة لكل جامعة أو نقابة وطنیة في
 القطاع العام –
 القطاع الشبھ العمومي –
 .القطاع الخاص –
 .قطاع النقل –

 : 30المادة 
 : تناط بالمجالس المذكورة أعاله المھام التالیة

التداول في الوضعیات اإلداریة والقانونیة المشتركة وظروف االشتغال المھنیة داخل  –
 ..فضاءات العمل وتقییم المكاسب بإرادة تعمیمھا

 .تعمیق التواصل والتفاعل بین العاملین وتوسیع قاعدة المنخرطین –
تدارس التقاریر القطاعیة وصیاغة مشاریع التدخل والمواقف النضالیة التي یتوجب على  –

األجھزة التقریریة اتخاذھا بشأن مختلف الوضعیات اإلداریة والمھنیة (ترقیات، ترسیم، 
 .…)تطبیق النصوص

تنسیق الخطط ووضع البرامج الخاصة لخوض االستحقاقات الخاصة بمندوبي العمال  –
ین في القطاع الخاص والنقل وبالقطاع شبھ العمومي والموظفین في القطاع العام والمستخدم

 .والجماعات المحلیة
 : 31المادة 

 -تجتمع مجالس الجامعات والنقابات الوطنیة والقطاعیة والمھنیة مرتین في السنة (دجنبر
مكتب ال أو غالبیة أعضاء  أبریل) بصفة عادیة وبصفة استثنائیة بطلب من الكاتب العام

 .التنفیذي
 : 32المادة 

 .تعتبر ھیئة التحكیم و المصالحة األداة الوحیدة لفض النزاعات
وتتكون من خمسة أعضاء یتم تعیینھم من المجلس العام من بین الكفاءات النقابیة المناضلة 

 .داخل االتحاد العام للشغالین بالمغرب باقتراح من الكاتب العام للمنظمة
 : 33المادة 

 : ص لجنة التحكیمتخت
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ـ البث في النزاعات التنظیمیة وطنیا وجھویا أو إقلیمیا أو محلیا أو قطاعیا، بناء على طلب 
 .من المكتب التنفیذي

 .ـ اتخاذ القرارات في السلوكات المتجاوزة لقوانین المنظمة
قویم تـ النظر بشكل نھائي في الطعون الواردة علیھا في قرارات لجان التحكیم والمحاسبة و

 .أداء التنظیمات الجھویة أو القطاعیة
 : 34المادة 

 .قرارات ھیئة التحكیم تلزم الجمیع
 : 35المادة 

أعضاء مجلس الدراسات واألبحاث یعینھم الكاتب العام باقتراح من المكتب التنفیذي  –
 .وبانتداب من الجامعات والنقابات الوطنیة القطاعیة في المجاالت المرتبطة بقطاعاتھا

یختص مجلس الدراسات واألبحاث بوضع الدراسات واألبحاث إلى تحقیق ما ورد في  –
 .الفترة الثانیة من ھذه المادة

 : 36المادة 
یجتمع مجلس الخبراء في إطار جلسات علمیة متخصصة في موضوع معین أربع مرات في 

 .السنة، وكلما دعت الظروف لذلك بتكلیف من المكتب التنفیذي
 : 37المادة 

تدبیر شؤون المنظمة على الصعید الجھوي من خالل المؤتمر الجھوي والمجلس الجھوي 
 .والمكتب الجھوي تحث رئاسة عضو مكتب التنفیذي بتكلیف من الكاتب العام

 : المؤتمرات الجھویة 38المادة 
 : یعتبر المؤتمر الجھوي أعلى سلطة تقریریة في نطاق الجھة ویتكون من

 .نفیذي المتواجدین في المنطقةأعضاء المكتب الت –
 .أعضاء المكاتب الوطنیة للجامعات والنقابات الوطنیة المتواجدین في المنطقة –
 .أعضاء المكاتب المحلیة –
 .أعضاء المكاتب اإلقلیمیة –
 .أعضاء المكتب الجھوي –
 .كتاب وأمناء منظمة الشبیبة الشغیلة –
 كاتبات وأمینات منظمة المرأة الشغیلة –
 .لمتفرغین النقابیین العاملین بالجھةا –
 .ممثلي اللجان اإلداریة المتساویة األعضاء ومندوبي العمال –

 : 39المادة 
 : یختص المؤتمر الجھوي بمایلي

والوحدات  .وضع اآللیات التنظیمیة والھیكلة وخاصة القطاع الخاص بالمناطق الصناعیة –
 .بالجھة اإلنتاجیة والخدماتیة وكذا النقل المتواجدة

 .تدارس الوضعیة النقابیة بالجھة –
 .انتخاب المندوبین للمؤتمر الوطني –

 : 40المادة 
ینعقد المؤتمر الجھوي بشكل عادي كل أربع سنوات قبل انعقاد المؤتمر العام للمنظمة وكلما 

 .دعت الضرورة لذلك في دورة خاصة بجدول أعمال محدد بعد استشارة المكتب التنفیذي
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 : 41المادة 
یتكون مجلس المنطقة من كتاب وأمناء اإلتحادات اإلقلیمیة وأعضاء المكتب التنفیذي 

المتواجدین بالمنطقة والكاتب واألمین الجھویین للشبیبة الشغیلة والكاتب واألمینة للمرأة 
 .الشبابیة الشغیلة

 : اختصاصات المجلس الجھوي 42المادة 
 .لالتحاد العام العمل على الھیكلة الجھویة الترابیة –
تفعیل وضع اآللیات التنظیمیة والھیكلیة للقطاعات ، وخاصة القطاع الخاص بالمناطق  –

 الصناعیة والوحدات اإلنتاجیة والخدماتیة، كذا النقل المتواجدة بالجھة
التقید بتوجیھ كل الجھود واالنشغاالت لتحقیق الھدف السابق في تنظیمات القطاع العام  –

 .جامعة أو النقابة الوطنیة المعنیة باألمربتنسیق مع ال
 .تنفیذ مقررات أجھزة المنظمة الوطنیة والجھویة  –
 .اإلشراف على تكوین األطر النقابیة ونشر الثقافة العمالیة –
تدبیر العمل التضامني والمساندة االجتماعیة وإشاعة ھذه الروح ما بین أعضاء المنظمة  –

 .جھویا
 .برام االتفاقیات الجماعیة مع الخواص داخل الجھةقیادة المفاوضات وإ –
 .السھر على الحملة االنتخابیة الخاصة بالمأجورین وخاصة القطاع الخاص بالجھة –

 : 43المادة 
عضوا ینتخبھم  25إلى  17ینتخب المكتب الجھوي لوالیة تدوم أربع سنوات، ویتكون من 

بواسطة نظام االقتراع بالالئحة على قاعدة  المجلس الجھوي إما بالتوافق أو باالقتراع السري
 ..أكبر معدل. وتتوزع المھام فیما بینھم إما بالتوافق أو باالقتراع السري

 : 44المادة 
یجتمع المجلس الجھوي ثالث مرات في السنة وبعد اجتماع المجالس اإلقلیمیة التابعة لمنطقة 

 .نفوذه الجھوي
لكاتب الجھوي المنتخب وإذا تعذر علیھ ذلك یعین یترأس أشغال المجلس الجھوي للمنطقة ا

 .الكاتب العام للمنظمة من یترأس ھذه األشغال
 : 45المادة 

تنتظم االتحادات اإلقلیمیة والمحلیة وتدبر وفق النظام الذي ینظم ویدبر االتحادیات الجھویة 
 .مع مراعاة موقعھا الجغرافي وحجمھا على المستوى المیداني

 : 46المادة 
یتكون المجلس اإلقلیمي من أعضاء المكتب اإلقلیمي والمكاتب المحلیة وكتاب وأمناء  –

المكاتب النقابیة والقطاعیة والمنقطعین وأعضاء المكتب التنفیذي المتواجدین باإلقلیم وممثلي 
 .اللجان المتساویة األعضاء، ومندوبي العمال

 .بدعوة من المكتب اإلقلیمي یجتمع مرة واحدة في السنة وكلما دعت الضرورة لذلك –
 .یھتم بالقضایا النقابیة واالقتصادیة واالجتماعیة باإلقلیم ویعد ملفات في ھذا المجال –
 .یحدد البرنامج السنوي على مستوى اإلقلیم في كل المجاالت التي تھم الشغیلة –
اطق منتفعیل وضع اآللیات التنظیمیة والھیكلیة للقطاعات وخاصة القطاع الخاص بال –

 .الصناعیة والوحدات اإلنتاجیة وكذا النقل المتواجدة باإلقلیم
توجیھ كل الجھود واالنشغاالت لتحقیق األھداف في تنظیمات القطاع العام بتنسیق مع  –
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 .الجامعة والنقابة الوطنیة التابعة لھا
 .تنفیذ مقررات األجھزة الوطنیة للمنظمة –

 : المؤتمر اإلقلیمي 47المادة 
المجلس اإلقلیمي إلى مؤتمر إقلیمي كل ثالث سنوات النتخاب المكتب اإلقلیمي،  یتحول

 .ویترأس أشغالھ الكاتب الجھوي
 : المكتب اإلقلیمي 48المادة 

عضوا ینتخبھم المؤتمر اإلقلیمي إما  25إلى  09یتكون مكتب االتحاد اإلقلیمي من  –
 .بالتوافق أو باالقتراع السري

 .وع على األقل وكلما دعت الضرورة لذلكیجتمع مرة في األسب –
 .ینسق بین النقابات اإلقلیمیة والمحلیة والقطاعیة –
 .یمثل المنظمة على صعید اإلقلیم –
 .ینظم ندوات ولقاءات، وینجز دراسات وأبحاث متعلقة باإلقلیم –

 : االتحاد المحلي 49المادة 
 .یتكون االتحاد المحلي من ثالث نقابات على األقل

 : 50ادة الم
یتكون مجلس االتحاد المحلي من أعضاء المكتب المحلي وكتاب وأمناء النقابات  –

والمنقطعین، وأعضاء المكتب التنفیذي المتواجدین باإلقلیم، ومندوبي العمال وأعضاء اللجان 
 .اإلداریة المتساویة األعضاء

 .یجتمع مرة كل ثالثة أشھر, وكلما دعت الضرورة لذلك –
عضوا برئاسة الكاتب  25إلى  09بین أعضائھ مكتب االتحاد المحلي من  ینتخب من –

 .الجھوي وبإشراف الكاتب الجھوي للمنطقة
 . یدرس العمل التنظیمي ویتابع القضایا النقابیة لالتحاد داخل مجالھ الترابي –

 : 51المادة 
ائھ إما بالتوافق عضوا، ویحدد المھام بین أعض 25إلى  09یتكون مكتب االتحاد اإلقلیمي من 

 .أو باالقتراع السري، ویدیر العمل النقابي على الصعید المحلي
 : 52المادة 

تتكون الجامعة من النقابات المھنیة، ویشمل نشاطھا جمیع القضایا ذات الطابع المھني، وتعقد 
 .مؤتمرھا مرة كل أربع سنوات

 : 53المادة 
 .عضوا 21إلى  09یتكون المكتب الجامعي من  –
ینتخب الكاتب العام وأعضاء المكتب الوطني من المؤتمر اعتمادا على نظام االقتراع  –

 .بالالئحة وعلى قاعدة أكبر معدل
 .یجتمع مرتین في الشھر وكلما دعت الضرورة لذلك –

 : 54المادة 
تتكون النقابة الوطنیة من النقابات المھنیة المتشابھة ویشمل نشاطھا جمیع القضایا ذات 

 .المھني، وتعقد مؤتمرھا مرة كل أربع سنوات وكلما دعت الضرورة لذلك الطابع
 : 55المادة 

عضوا تنتخبھم اللجنة المركزیة یجتمع  21إلى  9یتكون المكتب الوطني للنقابة الوطنیة من 
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 .مرتین في الشھر وكلما دعت الضرورة إلى ذلك وینتخب الكاتب الوطني من المؤتمر
 : 56المادة 

الجھوي للنقابة الوطنیة أعضاء المكتب الجھوي، الكتاب واألمناء اإلقلیمیین  یضم المجلس
والمحلیین ویجتمع مرتین في السنة وكلما دعت الضرورة الى ذلك أو بطلب من المكتب 

 .الوطني
 : 57المادة 

 .عضوا 21الى  9یتكون في كل جھة مكتب جھوي من  –
من المؤتمر اعتمادا على نظام االقتراع  ینتخب الكاتب الجھوي وأعضاء المكتب الجھوي –

 .بالالئحة وعلى قاعدة أكبر معدل

 الباب الرابع : التدبیر المالي لالتحاد العام للشغالین بالمغرب

 : 58المادة 
 .تحدد اختصاصات أمین المال بمقتضى النظام الداخلي للمنظمة

 : 59المادة 
 : تتكون مالیة المنظمة من الموارد التالیة

نخراطات السنویة للعمال والعامالت والمستخدمین والمستخدمات والموظفین اال –
 .والموظفات والمتقاعدین واألعضاء الشرفیون والمنتسبون

 .یحدد ثمن بطاقة االنخراط من طرف المكتب التنفیذي –
 .دعم السلطات العمومیة –
 .القانون الدعم الوارد من خالل الشراكات الوطنیة والدولیة وفق ما یسمح بھ –
 .الھبات والمساھمات التشجیعیة أو التضامنیة –

 : 60المادة 
تتكون مالیة المنظمة على مستوى األجھزة الترابیة والمجالیة (الجھات والقطاعات 

 : والجماعات والنقابات الوطنیة) مما یلي
 .االنخراطات -1
ھویا وأجنبیا وفق ما الدعم الناتج عن الشراكات التي تبرمھا ھذه األجھزة قطاعیا وج -2

 .یسمح بھ القانون
 .مساھمات االستفادة من األنشطة -3
 .المشاریع المدرة للدخل -4

 : 61المادة 
تودع مالیة المنظمة الوطنیة أو الجھویة أو القطاعیة بحسابات بنكیة خاصة، ویتم صرفھا 

 .بواسطة شیكات بنكیة یوقعھا الكاتب العام واألمین على المستوى الوطني
 .وتوقع على المستوى الجھوي واإلقلیمي والمحلي من طرف المسؤولین األولین وأمنائھم

یجب أن تصرف مالیة المنظمة الوطنیة وفق البرنامج السنوي المصادق علیھ من قبل 
 .المجلس العام

 : 62المادة 
 في سجالت مرقمة ومؤرخة –وطنیا أو قطاعیا أو إقلیمیا أو جھویا  –یدون أمین المال 
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ومؤشر علیھا من طرف الكاتب العام وطنیا أو جھویا أو إقلیمیا أو قطاعیا، ویقدم تقریرا 
مفصال عنھا أمام األجھزة التدبیریة والتقریریة، وللجھات المانحة عند االقتضاء، وذلك بشكل 

 .سنوي، ویمكن نشرھا على الموقع االلكتروني للمنظمة
 : 63المادة 

ویاتھا لالفتحاص والمحاسبة من طرف الجھات التي یعتمدھا تخضع مالیة المنظمة بكل مست
 .القانون في ھذا الصدد

 : 64المادة 
تمول األنشطة اإلقلیمیة، المحلیة والقطاعیة داخل كل إقلیم من خالل المیزانیة الجھویة 
للمنظمة بناءا على دراسة ترصد الخصوصیات والحاجیات والممیزات التي تتمیز بھا 

 .لیمیة والمحلیة بكل جھةالمجاالت اإلق
 : 65المادة 

تكون اجتماعات ھیاكل المنظمة الوطنیة والترابیة قانونیا وتلزم قراراتھا الجمیع بتوفر 
یوما بمن  15) وإذا لم یتوفر النصاب یرجأ االجتماع لینعقد بعد 1األغلبیة النسبیة (النصف+

 .حضر وتلزم قراراتھ الجمیع
 : 66المادة 

لمجالي : ال حق ألي كان في المنظمة طرد أي عضو أو جماعة أو تنظیم على المستوى ا –
 .إال بناء على قرار من ھیأة التحكیم والمصالحة والتأذیب ومصادقة المجلس العام

المذكورة  26على المستوى القطاعي : تعرض كل الحاالت والمخالفات الواردة في المادة  –
أدیب، وترفع تقاریر بذلك إلى المكتب التنفیذي أعاله على ھیأة التحكیم والمصالحة والت

 .للمنظمة
لكل جامعة أو نقابة وطنیة تعمل تحث لواء االتحاد العام للشغالین بالمغرب حق االنسحاب  –

 .(ثلثي) منخرطیھا 2\3شریطة تقدیم تقریر في ذلك في مؤتمر استثنائي، وبمصادقة 
 : 67المادة 

ضو أو جماعة أو تنظیم إال بناء على قرار من ھیأة ال حق ألي كان في المنظمة طرد أي ع
 .التحكیم ومصادقة المجلس العام للمنظمة في دورة عادیة

لكل جامعة أو نقابة وطنیة أو إقلیمیة أو محلیة أو جھویة تعمل تحت لواء اإلتحاد العام 
ادقة صللشغالین بالمغرب حق االنسحاب شریطة تقدیم تقریر في ذلك في مؤتمر استثنائي وبم

 . ثلثي منخرطیھا 2/3
 : 68المادة 

یتم انتخاب األجھزة التدبیریة للمنظمة على المستویات الوطنیة والترابیة والقطاعیة بالتوافق 
 .أو باالقتراع عبر الالئحة وفق قاعدة األغلبیة المطلقة

 : 69المادة 
من  ¾ أرباعأسست ھذه المنظمة لمدة غیر محدودة وال یمكن حلھا إال بمصادقة ثالثة 

أعضائھا في مؤتمر استثنائي وذلك بالتصویت السري على ھذا القرار باألغلبیة، وتسلم 
ممتلكات المنظمة في حال حلھا إلى جمعیة خیریة یقررھا المؤتمر االستثنائي ویأخذ الكاتب 

 .العام تعھدا باالستالم
 : 70المادة 

ألحكام القانون المنظم لحق للمنظمة الحق في إحداث تنظیمات جمعویة متخصصة طبقا 
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تأسیس الجمعیات بغرض توسیع دائرة خدماتھا و ذلك مثل منظمة المرأة الشغیلة ومنظمة 
الشبیبة الشغیلة وجمعیة التضامن والمساعدة االجتماعیة وجمعیات أخرى ال تھدف إلى 

 .الربح
 : 71المادة 

ظمة في دوراتھ العادیة أو في ال یمكن تعدیل ھذا القانون إال من قبل المؤتمر الوطني للمن
 .دورة استثنائیة

 : 72المادة 
كل األمور التي لم ترد بھذا القانون، والتي تتعلق بتدبیر المنظمة تعالج بواسطة النظام 

الداخلي والقرارات التنظیمیة التي تعتبر من اختصاص المجلس العام للمنظمة، وإذا كانت 
القوانین األساسیة واألنظمة الداخلیة للجامعات  متعلقة بالتدبیر القطاعي تعالج بواسطة

 .والنقابات الوطنیة القطاعیة بعد مصادقة المكتب التنفیذي للمنظمة
 : 73المادة 

في حالة غیاب الكاتب العام یعین ھذا األخیر من ینوب عنھ، وذلك بقرار یرسل لجمیع ھیاكل 
 .المنظمة والدوائر الحكومیة

 : 74المادة 
نون ساري المفعول بعد المصادقة علیھ من قبل المؤتمر الوطني االستثنائي أصبح ھذا القا

 .2017ماي  07للمنظمة المنعقد ب : الرباط یوم 

 2017ماي  07حرر بالرباط یوم 

 الكاتب العام
 النعم میارة
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