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 مقدمة 
، وفض النزاعات االجتماعية،  في سياق القضايا المرتبطة بعالم الشغلكمفهوم وممارسة  نشأ الحوار االجتماعي  

بين  ويشمل الحوار االجتماعي عادة كل الممارسات التفاوضية التي تجري    والسعي إلى تحقيق السلم االجتماعي.

جوالت التفاوض والتشاور  وكذا  ،  أو بين هيئات المشغلين والنقابات  ، أي بين المشغل واألجراءعالقة العملطرفي  

منتظمة   أو غير  بكيفية دورية  تنعقد  التمثي التي  والهيئات  الحكومية  السلطات  للمشغلين  في إطار ثالثي يجمع  لية 

 والنقابات.  

الحوار االجتماعي  العديد من  تفيد  و أن  والدراسات  القطاعالتجارب  األداء    ةاالقتصادي  اتفي  إلى تحسين  يؤدي 

موارد  وتحفيز ال تطوير ممارسات مهنية جيدة وتعزيز التعاونفي إرساء وألنه يساهم    ، ذلكاالقتصادي للمقاولة

 وقت األزمات.  األوضاع العادية أو في ، سواء في البشرية

ببالدنا  الحوار االجتماعي  تناول موضوع  ارتأى المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي  انطالقا من هذه المقاربة،  

   تصور "جيل جديد من منظومات هذا الحوار"، كما جاء في التوجيهات الملكية السامية. بلورة في منه مساهمة 

األساسية التي   ئبالمباد  رأيالر  ك  ذ  ي  ،  التشاركية  الرهانات المرتبطة بقضايا التنمية والديموقراطيةإبراز  ضال عن  فف

لمحة عن تطور الحوار االجتماعي يقدم  مرجعية منظمة العمل الدولية، ثموال سيما  الحوار االجتماعيعليها قوم ي

لمكوناته  بالمغرب   كما  وتشخيصا  مجال  الرأي    يلقيوحصيلته.  في  الهامة  الدولية  التجارب  الضوء على بعض 

يستعرض  وأبرز الخالصات    رأيوبناء على المحاور السابقة، يقدم ال.  ئناس بهاالحوار االجتماعي التي يمكن االست

االقتصادي واالجتماعي والبيئي أنها تمثل مفاتيح تحديث منظومة الحوار االجتماعي المجلس  رى  يالتي  رهانات  ال

جيل جديد   تطويرورش  كمساهمة منه في    عملية  يطرح المجلس توصيات   رأي وفي الجزء األخير من ال  .لمغرببا

  المغرب. في لحوار االجتماعي ل

 ة مبدأ الحوار سترد

تشبث الدولة بمبدأين أساسيين هما المشاركة والحوار، إذ جاء في تصدير الوثيقة الدستورية    2011يؤكد دستور  

إن المملكة المغربية، وفاء الختيارها الذي ال رجعة فيه، في بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون، تواصل  "

وذلك في ظل تشبث الشعب المغربي    ...المشاركة  هابعزم مسيرة توطيد وتقوية مؤسسات دولة حديثة، مرتكزات

 ". الحواربقيم االنفتاح واالعتدال والتسامح و

  ،على أن النظام الدستوري للمملكة يقوم على الديموقراطية المواطنة والتشاركية من الدستور  كما ينص الفصل األول  

إلى النهوض بالمفاوضة الجماعية وتعزيز التمثيل المهني والنقابي. ويدعو الفصل    الثامنفي حين يدعو الفصل  

عشر إلى    الثالث  العمومية  السلطات  الدستور  الفاعلين  من  مختلف  إشراك  قصد  للتشاور،  هيئات  "إحداث 

 االجتماعيين، في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها".  

 

 للدولةإرادة سياسية  

قويا   الملكية حافزا  التوجيهات  والبيئي  لتمثل  االقتصادي واالجتماعي  ال نجاز  ل لمجلس  الحوار  هذه  دراسة حول 

ذلك أن الرسالة الملكية الموجهة   ،االجتماعي. لقد احتل هذا الموضوع مكانة متميزة في الخطب والرسائل الملكية 

  ، 2017فبراير    20الذي نظمه مجلس المستشارين بتاريخ    ،جتماعيةإلى المنتدى البرلماني الدولي الثاني للعدالة اال

متقدمة وتوجيهات  مستقبلية  أفكارا  حملت  هامة  مرجعية  والنهوض   تعد  االجتماعي،  الحوار  ترسيخ  شأنها  من 

 . نطاقهبأدواره، وتوسيع  
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. تتمثل هذه الرهانات في رهانات تحيط بمنظومة الحوار االجتماعي لقد استعرضت الرسالة الملكية السامية أربعة

"مأسسة آليات حوار اجتماعي، مبسطة في مسطرتها، واضحة في منهجيتها، شاملة ألطرافها، منتظمة في انعقادها،  

على   أيضا  قدرة  وذات  استشرافي،  ونفس  استباقية،  وقدرة  متكاملة،  وأدوار  واضحة،  ترابية  امتدادات  ذات 

ضرورة بناء ..."، وكذلك "ضرورة توسيع موضوعات الحوار االجتماعي لتشمل قضايا جديدة وفي "...وساطة،ال

النسان،   حقوق  ومقاربة  الجنسين،  بين  المساواة  متطلبات  باستحضار  االجتماعي  للحوار  الجديدة  المنظومة 

ة المستدامة بأبعادها الثالثة االقتصادية والتزامات بالدنا بمقتضى اتفاقيات منظمة العمل الدولية، ومتطلبات التنمي

والبيئية " واالجتماعية  وأيضا  االجتماعية ..."،  العدالة  لتحقيق  أساسيا  مدخال  االجتماعي  الحوار  مأسسة  اعتبار 

 . والتنمية المستدامة"

ف األطراف  "...أحد التحديات األساسية التي تهم مختلثم خلصت الرسالة الملكية السامية إلى فكرة رائدة وهي أن  

 المعنية بالحوار االجتماعي، تتمثل في كيفية االنتقال إلى جيل جديد من منظومات هذا الحوار". 

 

ً

 دوليةال معايير الالحوار االجتماعي و 1

 مفهوم وأدبيات الحوار االجتماعي لدى منظمة العمل الدولية  1.1

 

بالذكرى المئوية لتأسيسها، مرجعا عالميا في كل ما يتعلق   2019تعتبر منظمة العمل الدولية، التي احتفلت سنة  

بقضايا الشغل. وتتوفر هذه المنظمة الدولية الرائدة على رصيد وثائقي مرجعي هام جدا يشمل دستورها الذي صدر  

التي حظي فيها الحوار االجتماعي   وصيات والدراسات وعدد هام من االتفاقيات والت 1919عند تأسيسها في العام  

    بمكانة خاصة.

"جميـع أنـواع التفـاوض أو التشـاور أو تبـادل المعلومـات  بأنـه  الحوار االجتماعي  الدوليـة  العمل  منظمـة    عرفت  

 .القضايــا ذات االهتمــام المشــترك"بيـن ممثلـي الحكومـات وأصحـاب العمـل والعمـال أو فيمــا بينهــم بشــأن  

اهتمام   االجتماعيإن  بالحوار  الدولية  العمل  هذا    منظمة  حول  والتوصيات  االتفاقيات  من  عددا  تصدر  جعلها 

  التنظيمفي  حق  ال حول    98االتفاقية رقم  ،  منظمة الدولية التي تعنى بالحوار االجتماعيالمن أهم اتفاقيات  الموضوع.  

بشأن المشاورات الثالثية )معايير العمل   144رقم  االتفاقية  ، و 1949في  الصادرة    النقابي وفي المفاوضة الجماعية

 .1981المفاوضة الجماعية الصادرة في تشجيع الخاصة ب   154االتفاقية ، و1976الصادرة في  الدولية(

 جتماعي يبقى رهينا بتوفر خمسة شروط، وهي: أن نجاح الحوار االفي مرجعياتها على  منظمة العمل الدولية  وتؤكد  

 منظمات نقابية ومهنية للمشغلين قوية ومستقلة.  -

 إرادة سياسية لالنخراط في الحوار االجتماعي. -

 . 98و 87احترام الحريات األساسية وهي الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية، كما جاء في االتفاقيتين  -

 دعم مؤسساتي مناسب.  -

 متبادل بين الشركاء االجتماعيين. اعتراف  -

 الحـوار االجتماعـي. ممارسات  صميـم  منكما تعتبر منظمة العمل الدولية المفاوضـة الجماعيـة 
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في خدمة التنمية المستدامة، وكشكل  ة  الدولية الحوار االجتماعي بمثابة أدا العمل  تعتبر منظمة  على صعيد آخر،  

الحوار االجتماعي يمكن أن يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي  من أشكال الحكامة أيضا. كما ترى أن 

 . 2030حددتها األمم المتحدة في أفق سنة 

 بالمغرب   الحوار االجتماعيمنظومة  2

 تاريخية  لمحة 2.1

 

في فترة  ، عرف المغرب  بعد االستقالل و  .في فترة الحماية  أولى التشريعات المرتبطة بالحوار االجتماعي  ظهرت

والتي تحتضن  الخمسينات والستينات تأسيس عدد من المجالس الثالثية األطراف المتخصصة في مجاالت الشغل، 

االجتماعي،   الحوار  من  نوعا  تركيبتها  الشغلكابحكم  لطب  االستشاري  األعلى  ، و1958  في  لمجلس  المجلس 

 . 1960في  جماعيةال  ياتلالتفاق على المجلس األ، و1958في  للوظيفة العمومية

. وتجلى االهتمام  والنقابي  السياسيقاموس  في ال  الحوار االجتماعي  مفهوم ألول مرة  يروج  في بداية التسعينات بدأ  

المجلس االستشاري لمتابعة  ، ثم المجلس الوطني للشباب والمستقبل  في تأسيسالرسمي برعاية الحوار االجتماعي 

الوطني الثالثي األطراف   االجتماعي جوالت الحوار االجتماعي لقتانطبعد ذلك  .1994سنة  االجتماعيالحوار 

 .المشغلينوممثلي  األكثر تمثيلية التي تجمع الحكومة والنقابات  

تي تنعقد بصفة  الت الحوار الثالثي األطراف ال جو  كاد ينحصر فييالحوار االجتماعي ببالدنا  أن  الحظ  ير أنه ي  غ

الحكومة والفرقاء االجتماعيين )النقابات األكثر تمثيلية واالتحاد العام لمقاوالت المغرب(،    اتشارك فيهغير منتظمة و

 الحوار االجتماعي على المستوى العالي.  تسمية أحيانا   ى هذا الحوارطلق علت  و

 مؤسسات متعددة للحوار االجتماعي و آليات 2.2

القطاع العام )الوظيفة    في الحوار االجتماعي  بالتي تعنى  مؤسسات  الليات و اآلأحدث المشرع المغربي عددا من  

الخاص  والقطاع  الترابية(  والجماعات  هيئاتالعمومية  عن  فضال  دستورية  ،  لحوار  لومؤسسات    استشارية 

 . االجتماعي الموضوعاتي

 القطاع العام   2.2.1

من    العاشر  فصلال   مقتضىعلى للوظيفة العمومية بأحدث المجلس األ:  العمومية  للوظيفة  لىاألع  المجلس  •

بمثابة النظام األساسي العام للوظيفة    1958فبراير    24الصادر في    1.58.008الظهير الشريف رقم  

تضم    يتوفر  وهو  العمومية. ثنائية  تركيبة  عن على  وممثلين  المحلية  والجماعات  الدارة  عن  ممثلين 

 . الموظفين

عضاء هيئات استشارية تنظر في  اللجن الدارية المتساوية األ  تعتبر :  األعضاء  اللجن الدارية المتساوية •

التي تخص المسار المهني للموظفين   1-58-008الظهير الشريف رقم  مقتضى  أحدثت ب  وقد   .القضايا 

وال سيما المرسوم    ونصوصه التطبيقيةساسي للوظيفة العمومية  حول النظام األ   1958فبراير    24بتاريخ  

 . 1959ماي  5الصادر في  2.59.0200 رقم 

 لقطاع الخاص ا 2.2.2

 تماعي الثالثية التركيب المتخصصة:على عدد من هيئات الحوار االجالشغل القطاع الحكومي المكلف بشرف  ي

المفاوضة الجماعية • الهيئة بمقتضى  :  مجلس  المفاوضة   من مدونة الشغل  101المادة  أحدثت هذه  لدعم 

وت هيئة حلت  كريسهاالجماعية  الشغل، وهي  الجماعية"محل    في عالقات  لالتفاقيات  األعلى    "المجلس 
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من ممثلين عن الدارة، وممثلين  الهيئة  تكون  ت.  1960  نونبر  29المحدث بالظهير الشريف الصادر في  

 .لألجراءالمنظمات النقابية  عن عن المنظمات المهنية للمشغلين و

المهنية • المخاطر  والوقاية من  الشغل  مهم:  مجلس طب  اقتراحات وآراء من أجل    فيته  تتلخص  "تقديم 

النهوض بمفتشية طب الشغل، والمصالح الطبية للشغل، وفي كل ما يخص حفظ الصحة والسالمة المهنية 

 .1والوقاية من حوادث الشغل واألمراض المهنية" 

نعاش المجلس األعلى ل"إنشاء    على  من مدونة الشغل  522تنص المادة  :  لالتشغي على لنعاش  المجلس األ •

تنسيقًسياسةًالحكومةًفيًمجالًالتشغيل،ًوإبداءًالرأيًفيًً  "  للقيام بوظيفة استشارية تتعلق ب  "لتشغيلا

ًً."جميعًالقضاياًالتيًتهمًالتشغيلًعلىًالمستوىًالوطني

بعد مصادقته على :  التطبيق السليم لألحكام المنظمة لمقاوالت التشغيل المؤقتاللجنة الثالثية المكلفة بتتبع   •

، أحدث المشرع لجنة ثالثية التركيب  بشأن وكاالت االستخدام الخاصة  181اتفاقية الشغل الدولية رقم  

  من مدونة الشغل تعنى بتتبع التطبيق السليم للمقتضيات الخاصة بمقاوالت التشغيل   496بمقتضى المادة  

 المؤقت. 

المكلف بالشغل سنة القطاع الحكومي    عمل:  المكلفة بالتشاور بشأن معايير العمل الدوليةاللجنة الثالثية    •

نشطة  أطراف عهد إليها بالقيام بالتشاور حول معايير العمل الدولية وعلى إحداث لجنة ثالثية األ  2015

 منظمة العمل الدولية.  

للبحث والمصالحة" في النزاعات الجماعية للشغل    وطنية"اللجنة ال  تتب   :والمصالحةللبحث  وطنية  الاللجنة   •

في حالتين؛ إذا تعذر الوصول إلى اتفاق بين أطراف النزاع أمام "اللجنة القليمية للبحث والمصالحة"؛ أو  

 إذا امتد نزاع الشغل الجماعي إلى عدة عماالت أو أقاليم، أو إلى مجموع التراب الوطني.

 على المستوى الترابي المهني الحوار  يئاته 2.2.3

جهوي تشتغل، تحت رئاسة عامل العمالة أو  لحوار االجتماعي الالتركيب ل   أحدث المشرع المغربي هيئات ثالثية

المجالس  وهي    . ل والتشغيل والتكوين المهنيغالشمجاالت  أساسا القطاع الخاص وتتناول  القليم، على قضايا تهم  

قليمية المكلفة بالبت في طلبات  اللجنة الووالمصالحة    ث اللجنة االقليمية للبح، ولتشغيلنعاش ا والجهوية لقليمية  ال

   .غالق والتسريحال

 لهيئات الدستورية االستشارية ا 2.2.4

  " المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي"، مثل  نصيبهتم ت عدة هيئات استشارية، بعضها    2011أحدث دستور  

بعد،    يفعلوبعضها لم    ،" مجلس الجالية المغربية بالخارج "و  "المجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي"و

 "المجلس االستشاري للشباب والعمل الجمعوي"و  "الهيئة المكلفة بالمناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز"مثل  

ساسية في إرساء دعائم حوار  لهيئات الدستورية أ . وتعتبر مساهمة هذه ا "المجلس االستشاري لألسرة والطفولة"و

 وفق مقاربة تشاركية تضمن انخراطا أكبر للقوى الحية للمجتمع.  اجتماعي موسع

 مؤسسات الحوار االجتماعي الموضوعاتي  2.2.5

العمومية   المؤسسات  لبعض  الدارية  المجالس  الهيئات  تتميز  الشركاء  المتخصصة  وبعض  ثالثية تضم  بتركيبة 

تمنح صالحيات استشارية وتنفيذية للشركاء هذه التركيبة    .االجتماعيين الذين يساهمون عادة في الحوار االجتماعي

مجلس إدارة الصندوق الوطني  ، واللجنة الوطنية لصالح أنظمة التقاعد ،  من بين تلك المؤسسات االجتماعيين.  

 .وإنعاش الشغل داري لمكتب التكوين المهنيالمجلس ال، و للضمان االجتماعي

 
 من مدونة الشغل  332المادة    1
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 في الجماعات الترابية والتشاور آليات الحوار   2.2.6

الصادرة في  من الدستور، أفردت القوانين التنظيمية للجماعات الترابية    139في إطار تنزيل مقتضيات الفصل  

 مقتضيات لحداث هيئات استشارية تهتم بقضايا المرأة والشباب واالستثمار. 2015

 

 االجتماعي أطراف الحوار  2.3

 سلطات العمومية ال 2.3.1

ن الممارسة  أو  القانون  بحكم  سواء  االجتماعي  بالحوار  المعنية  الحكومية  القطاعات  بين  بالخصوص  ذمن  كر 

 الطاقة والمعادن والمالحة التجارية. و والداخليةالوظيفة العمومية غل وشالمكلفة بال  القطاعات الحكومية

 المكلف بالشغل ودوره في الحوار االجتماعي القطاع الحكومي •

الحكومة في المفاوضات الثنائية أو المتعددة األطراف في  الشغل والدماج المهني  القطاع الوزاري المكلف بمثل  ي

االجتماعية  والحماية  والتشغيل  الشغل  كما  ميادين  للشغلي،  والجهوية  الدولية  المنظمات  في  على  يو  ، مثلها  عمل 

"النهوض بالمفاوضات الجماعية بين الشركاء االجتماعيين والمساهمة في تسوية نزاعات الشغل وتنشيط الحوار  

هذا القطاع الوزاري    ترأس يكما    .2لياته والرقي به وطنيا وقطاعيا وعلى مستوى المقاوالت" آاالجتماعي وتفعيل  

على لنعاش التشغيل ومجلس طب  المفاوضة الجماعية والمجلس األلهيئات االستشارية الثالثية التركيب )مجلس  ا

 .(...الشغل والوقاية من المخاطر المهنية

 المكلف بالوظيفة العمومية  القطاع الحكومي •

بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة تحديث القطاعات    2006/ 10/11در في  االص  2- 06-82أناط المرسوم رقم  

"تتبع الحوار االجتماعي والسهر على  ، منها  المهامعددا من  إصالح الدارة  بالمكلف  بالقطاع الحكومي  العامة،  

العام  3تطبيق االتفاقات المترتبة عنه" القطاع ي ذه كما أن  .  في القطاع  ترأس المجلس األعلى للوظيفة العمومية ا 

 . للتشاور والحوار حول قضايا الوظيفة العمومية والموظفين باعتباره فضاء

 الداخلية  ب القطاع الحكومي المكلف •

و  أ طراف الحوار الوطني الثالثي األما يتعلق بسواء  ، دور أساسي في الحوار االجتماعيبوزارة الداخلية  تضطلع 

ممثلة بحكم القانون في الهيئات  وزارة  فال  .جهوي والقليميال الحوار  بالقطاعي )الجماعات المحلية( أو  الحوار  ب

عنى أساسا بمجال الشغل في القطاع  ت   ويترأس عمالها هيئات ثالثية التركيب ،الوطنية االستشارية الثالثية التركيب

الوطني الثالثي   الحوار االجتماعيآخر جولة من جوالت المنبثق عن   2019ابريل   25اتفاق  لقد تميزو .الخاص

 . باسم الحكومةبمهمة التفاوض مع الشركاء االجتماعيين بالداخلية  القطاع الوزاري المكلف تكليفاألطراف، ب 

 المكلف بالطاقة والمعادن  القطاع الحكومي •

الشغل القطاع الحكومي المكلف بباشرها  ي ضطلع قطاع الطاقة والمعادن في القطاع المنجمي ببعض المهام التي  ي

بالعمل على تسوية نزاعات الشغل  هذا القطاع  قوم  يعلى مستوى العالقات المهنية،  بالنسبة للقطاع الخاص عموما.  

االجتماعي التي تنبثق عن االنتخابات المهنية )لجنة    ليات الحوار آر  يتدبب و  ،التي قد تنشب في المقاوالت المنجمية

 السالمة(.    وساسي والمستخدمين واللجنة االستشارية ومندوبالقانون األ

 المكلف بالنقل )المالحة التجارية( القطاع الحكومي •

قطاع  بألحق مؤخرا  الذي  لنقل الجوي  باستثناء ا   ،مكوناتهمختلف  ا القطاع الحكومي على قطاع النقل بذيشرف ه 

لم يقدم أي    نشطة اللجنة المركزية ألرباب البواخر، أ ، تاريخ توقف  2013  ذ منوتجدر الشارة إلى أنه  .  سياحةال

 . تراجع كبير في عدد العاملين في هذا القطاعمع تسجيل ، ملف مطلبي 

 
 2014يونيو  18بتاريخ   2.14.280المادة األولى من المرسوم   2
 2006نونبر  10بتاريخ   2-06-82الخامسة من المرسوم المادة    3
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   لألجراء كثر تمثيل الالنقابات ا 2.3.2

الوطني   ىعلى المستوكثر تمثيال" حصول على صفة "النقابة األمعايير المدونة الشغل من  425المادة لقد حددت  

النقابة  حصول  ، تشترط مدونة الشغل  وقدرتها التعاقديةففضال عن االستقالل الفعلي للنقابة  ة.  المقاولعلى مستوى  و

مستوى  على ال  والخاص% على األقل من مجموع عدد مندوبي األجراء المنتخبين في القطاعين العمومي  6على  

% على األقل من مجموع عدد مندوبي األجراء  35الحصول على نسبة فيتعين   ،. أما على صعيد المقاولةالوطني

ات  قطاع  ىأغفلت إقرار معايير التمثيلة على مستوالمدونة    غير أن  .المنتخبين على صعيد المقاولة أو المؤسسة

النقابية  ولم تميز بين التمثيلية النقابية في القطاع الخاص والتمثيلية    ،، وطنيا وجهوياوفروع األنشطة االقتصادية

العالفي   و  م.ا قطاع  تمثيالاأل  النقاباتب   يناطهذا  األ  كثر  وتمثيل  الجماعية  الشغل  اتفاقيات  وإبرام  جراء التفاوض 

 والمستخدمين والموظفين في مختلف هيئات المشاركة والتفاوض واالستشارة. 

 لمهنية للمشغلين  المنظمات ا 2.3.3

 والهيئات بين المهنية   الجمعيات والنقابات المهنية •

الصادر في  النقابات المهنية  بشأن    1.57.119رقم  الظهير    وفق  وأقانون الجمعيات  في إطار  ن  والمشغل  ينتظم 

مصالحهم االقتصادية  ولألجراء بحرية وحق تأسيس النقابات للدفاع عن  للمشغلين  ي يعترف  ذال ، و16/70/1957

االتحاد المغربي للفالحة ، كسست على شكل نقابات مهنية عض المنظمات المهنية للمشغلين أ  . بواالجتماعية والمهنية

بينما تأسس االتحاد العام لمقاوالت المغرب،    .واالتحاد العام للمقاوالت والمهن  والنقابة الوطنية للتجار والحرفيين

  مشغلين في الحوار الوطني الثالثي األطراف، على شكل جمعية مهنية.وهو الهيئة التي تمثل ال

إقرار  ضرورة    ستدعيهذا يو  المهنية.  الهيئات  أدى إلى تعدد  ينان و قالدستور و في الإن مبدأ الحرية النقابية المكرس  

كثيرا من النصوص  ن  أخاصة و   ية، معايير التمثيلية المهنية للمشغلين لتحديد المنظمات المهنية للمشغلين األكثر تمثيل

 في هياكل الحوار بمختلف أشكاله. على اعتبارها المؤهلة للمشاركة ا النوع من النقابات ذلى ه إ القانونية تشير 

 

لتمثيل  صنف ثالث ل هناك  طارين النقابي والجمعوي،  أي ال  ، بالضافة إلى النمطين السابقين للتمثيل المهني للمشغلين

التي تعتبر مجموعات ذات شخصية معنوية   "مهنية للفالحة والصيد البحري بين ال"الهيئات    هوالمهني للمشغلين  

 .4ينتمون إلى نفس السلسلة الفالحية أو الصيد البحري خاضعة للقانون الخاص تحدث بين مهنيين بمحض إرادتهم 

 نظمات المجتمع المدني  م 2.3.4

ساسي في  أ فاعل  ك  المجتمع المدنيمنظمات    أقر الدستور  ، ديمقراطية التشاركيةمن زاوية حرصه على تكريس ال 

لك بالمساهمة في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات  ذو .يةالتأثير على السياسات العموم

من الدستور    13المادة  تنص    ،ه المشاركةذ هحقيق  ولت   من الدستور(.   12ا في تفعيلها وتقييمها )المادة  ذالعمومية، وك

"تعمل السلطات العمومية على إحداث هيئات للتشاور، قصد إشراك مختلف الفاعلين االجتماعيين، في  على أن  

   إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها".

ما يسمى أحيانا  أو  في الحوار المدني    على إشراك منظمات المجتمع المدنيتحث  منظمة العمل الدولية  كما أن  

 . أكثرفالحوار االجتماعي الموسع أو الحوار الثالثي  وأ لحوار المجتمعيبا

 

 
 بالهيئات بين المهنية للفالحة والصيد البحري المتعلق  13.12القانون رقم  4
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 حصيلة الحوار االجتماعي   3

 القوة   لمكاسب ونقاطا 3.1

 تشريع متقدم للحوار االجتماعي في المقاولة  3.1.1

سنة   الصادرة  الشغل  مدونة  األطراف    2003تمثل  الثالثي  الوطني  االجتماعي  للحوار  اليجابية  النتائج  إحدى 

مدونة الشغل عددا من المقتضيات التي تعزز الحوار االجتماعي تتضمن  ومكسبا لمختلف الفاعلين في مجال العمل.  

ية وإبرام  داخل المقاولة، وذلك من خالل مأسسة الوظيفة االستشارية بين أطراف العمل وتشجيع المفاوضة الجماع

 االتفاقيات الجماعية وتنظيم التحكيم في نزاعات الشغل.

الصدد،   هذا  "لجنة    كرستوفي  أبرزها  ولعل  المقاولة،  داخل  االجتماعي  الحوار  آليات  من  عددا  الشغل  مدونة 

ل المقاولة"   عن  بالنسبة  يقل  ال  ما  تشغل  التي  القضاي  50لمقاوالت  في  استشاري  طابع  لها  الهيئة  هذه  ا  أجيرا. 

وعلى   الصحة"  وحفظ  السالمة  "لجنة  على  الشغل  مدونة  تنص  كما  المقاولة.  تهم  التي  واالجتماعية  االقتصادية 

 أشخاص فأكثر. 10انتخاب مندوب األجراء في المقاوالت التي تشغل 

 الحوار الوطني الثلثي األطراف  3.1.2

بتوقيع خمس اتفاقيات مكنت من   1996ج مسار الحوار االجتماعي الوطني الثالثي األطراف منذ انطالقه سنة و  ت  

 تحقيق عدة مكاسب اجتماعية: 

غشت   ✓ فاتح  احترام  1996اتفاق  على  الحرص  وأعلن  آلياته،  وأقر  االجتماعي  الحوار  أسس  أرسى   :

ات الدولية. كما أقر زيادة محدودة ألجور الموظفين والرفع من يالحريات النقابية وقانون الشغل واالتفاق

 لألجر في القطاع الخاص. الحد األدنى  

: اتفقت فيه األطراف الثالثة )الحكومة، المركزيات النقابية، االتحاد العام لمقاوالت  2000  أبريل  23اتفاق   ✓

المغرب( على إقرار السلم االجتماعي باعتباره مسؤولية مشتركة وعنصرا أساسيا لتأهيل االقتصاد الوطني  

 لمواجهة مختلف التحديات. 

وتكثيف اللقاءات    ، : كرس مبدأ التشاور والتفاوض لحل الخالفات بين األطراف2003  أبريل  30اتفاق   ✓

بلورة إصالح منظومة األجور وكإصالح نظام التقاعد،    أساسيةمن أجل تعميق الحوار حول مواضيع  

 وتفعيل مدونة التغطية الصحية والحماية االجتماعية.  ، والتعويضات

وهم الزيادة في أجور الموظفين    ،مليار درهم  13,202الجمالية    ته: بلغت تكلف 2011أبريل    26اتفاق   ✓

استرداد مبالغ المساهمات  أقر  ، و ورفع الحد األدنى للمعاشات  ،ورفع حصص الترقيات   ،درهم   600بمبلغ  

في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي بالنسبة لألجراء الذين لم يستوفوا شروط الحصول على معاش 

 . التقاعد

مليار درهم    14,5سيكلف ما قدره    (:2021-2019)ساري المفعول للفترة    2019أبريل    25اتفاق   ✓

الحد األدنى  االتفاق الرفع من التعويضات العائلية و  تضمن. كما  سنويا إثر قرار الزيادة في أجور الموظفين

  الثالثي األطرافمأسسة الحوار االجتماعي الوطني  توجه ملموس نحو  ب االتفاق األخير  ر. كما تميز  ولألج

اللجنة الوطنية للحوار االجتماعي التي تجتمع  و  ؛اللجنة العليا للتشاور :  من خالل إحداث آليات دائمة، وهي

؛  اللجنة الجهوية والقليمية للحوار االجتماعي التي تجتمع مرتين على األقل في السنة و   سنويا؛  في دورتين

 . لجنة القطاع الخاص؛ ولجنة القطاع العامو
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 مواطن الضعف   3.2

 جديد اجتماعي نموذج الحاجة إلى و  مؤشرات اجتماعية واقتصادية غير مرضية 3.2.1

المؤشرات    فإن في مجال التنمية،  حقيق قفزة نوعية  رغم المجهودات التي قام بها المغرب في السنوات األخيرة لت

فنسبة   ، 2019  رات سنةحسب مؤشاالقتصادي واالجتماعي.  استمرار العجز    تشهد علىاالجتماعية واالقتصادية  

لميزان  ا وتفاقم عجز    ،في المائة  4,2، بينما بلغ العجز في الميزانية نسبة  في المائة  2,5النمو في تراجع ولم تتجاوز  

في حين لم   ،من الناتج الداخلي الخامفي المائة  64,9، وارتفعت المديونية إلى  في المائة 18,6الذي بلغ التجاري 

معدله   ما  الخام  الداخلي  الناتج  للفرد   5456يتعد  الخصاص  وبالنظر .  5دوالر  وضعف    واالختالالت  إلى حجم 

وقرر تعيين الذي يعتمده المغرب  مؤشرات التنمية البشرية، دعا جاللة الملك إلى إعادة النظر في النموذج التنموي  

تمكن من  نظومة متقدمة للحوار االجتماعي من شأنها أن  فإن م لذلك  لدراسة ووضع نموذج تنموي جديد.  لجنة  

 . النموذج التنموي المنشودمن مكونات رئيسيا يعتبر مكونا جديد المساهمة في بناء نموذج اجتماعي 

 ثقافة الحوار  الثقة وضعف عامل   ضعف 3.2.2

على أن فقدان الثقة بين األطراف    رأينصات حول موضوع هذا الال أجمع عدد من الفاعلين في إطار جلسات  

قضية    إنهاالحوار االجتماعي. وال شك أن إشكالية الثقة تتجاوز حدود عالم الشغل، إذ  تعثر    يعتبر من أهم أسباب 

ومساهمة   ،وإلى تضافر جهود كافة مؤسسات التنشئة االجتماعية  ،تحتاج إلى تحليل أسبابها بشكل أوسع   ،مجتمعية

 مختلف الفعاليات والقوى الحية لعادة بنائها وترسيخها في منظومة قيم المجتمع. 

 مواضيع الحوار االجتماعي في المفاوضات حول األجور  تركيز جدول أعمال محدود: 3.2.3

في    ة زياد الباالتفاق على  أن معيار نجاح الحوار رهين    استقر األمر في أدبيات الحوار االجتماعي في المغرب على

جد. هذه  وعلى الحوار االجتماعي داخل المقاولة إن و    األطراف  على الحوار الوطني الثالثي  هذا. يسري  األجور

  ، الحوار ينبغي أن يستحضره  ي  ذمفهوم الديموقراطية التشاركية الال تستقيم مع  المقاربة الضيقة للحوار االجتماعي  

الموجهة  السامية  الرسالة الملكية    كدتقد ألو  .عموما  في قضايا التنمية  الواسعة  حث على المشاركة المواطنةيي  ذوال

  20إلى المشاركين في المنتدى البرلماني الدولي الثاني للعدالة االجتماعية الذي نظمه مجلس المستشارين بتاريخ  

 . توسيع مضامين الحوار االجتماعيعلى  2017فبراير  

 التمثيلية  تحديالشركاء االجتماعيون و 3.2.4

الذين يشاركون في الحوار االجتماعي نقابات وتنظيمات مهنية للمشغلين  يعتبر معيار تمثيلية الفرقاء االجتماعيين من  

ماعيين، كما يتوقف  ستمد من اتساع قاعدة أعضاء الشركاء االجتقضية جوهرية. فمشروعية الحوار االجتماعي ت  

 نجاحه على مدى قدرة هؤالء الشركاء على تعبئة الفئات التي يمثلونها. 

ومن الالفت في التجربة المغربية أن الحوار االجتماعي يطرح تحديات وإشكاالت حقيقية فيما يخص موضوع  

بالمغرب، أي الح المهيمن على الحوار االجتماعي  الشكل  فإذا اقتصرنا على  وار االجتماعي الوطني  التمثيلية.  

سنقفاألطراف   الثالثي شك  ،  المفارقات.   وال  بعض  من    على  واسعة  فئات  يشمل  الوطني  االقتصادي  فالنسيج 

الثالثي الوطني  االجتماعي  الحوار  في  تمثيل  لها  وليست  االجتماعي  الحوار  من  مستبعدة  ،  األطراف   المشغلين 

التنظيمات    انبوقطاع الحرفيين والمهنيين والقطاع غير المنظم. ومن جكالقطاع الفالحي والمقاوالت الصغيرة جدا  

  4 لنقابي ال تتعدىالنقابية، فإن مشاركة النقابات األكثر تمثيال في هذا الحوار تبقى مطبوعة بنسبة متدنية لالنتماء ا

الالمنتمين وظهور ما   أعداد ، مقابل تنامي  2018حسب أرقام نشرتها المندوبية السامية للتخطيط سنة    ، في المائة

 يسمى بالتنسيقيات. 

نتخابات  ال وتتجلى محدودية التأطير النقابي بشكل واضح في القطاعين العام والخاص. فبناء على ما أسفرت عنه ا
 

 نتدى االقتصاد واألعمال باألمم المتحدة المصدر: م 5
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،  %49.79، ما زال الالمنتمون يتصدرون النتائج بنسبة  2015سنة    (الخاصين العام وفي القطاعالمهنية األخيرة )

بلغت  الالمنتمين  )نسبة    2009رغم التطور الحاصل في توسيع التمثيلية النقابية مقارنة باالنتخابات المهنية لسنة  

  (. ما يطرح صعوبات على مستويات عدة، سواء المقاولة أو القطاع أو الجهة، إذ يصبح من%  55.09حينئذ  

 الصعب إفراز النقابات األكثر تمثيلية وإبرام اتفاقيات شغل جماعية والنهوض بمختلف أشكال الحوار األخرى. 

أما على مستوى معايير التمثيلية، واعتبارا لتعدد أشكال ومستويات الحوار )القطاع العام والقطاع الخاص على  

ف والجهات(،  االقتصادية  القطاعات  صعيد  وعلى  الوطني  لتحديد  الصعيد  وموضوعية  دقيقة  معايير  غياب  مع 

المنظمات المهنية للمشغلين األكثر تمثيال والمنظمات النقابية لألجراء األكثر تمثيال كأطراف أساسية في الحوار  

سوف يواجه إشكال مشروعية   تنظيم أي حوار اجتماعي إن على المستوى القطاعي أو الجهوي  فإناالجتماعي،  

 .  التمثيلية

ل عدم إشراك المنظمات النقابية لألجراء األكثر حضورا على المستوى القطاعي في الحوار االجتماعي سجكما ي  

الوطني الثالثي األطراف، عندما ال تكون من بين األكثر تمثيلية على المستوى الوطني، مع ما يمكن أن يترتب  

 عن هذا الوضع من صعوبات في تنفيذ االتفاقات وضمان مصداقية الحوار.  

 الحوار االجتماعي القطاعي والترابي ضعف  3.2.5

إذا كانت التجربة المغربية في مجال الحوار االجتماعي قد كرست شكل الحوار االجتماعي الوطني الثالثي األطراف  

والنقابات األكثر تمثيلية، فإن الحوار االجتماعي القطاعي   االتحاد العام لمقاوالت المغرب الذي يجمع الحكومة و

 يكاد يكون شبه غائب، سواء في القطاعات العمومية أو في القطاع الخاص.  

  ، 2017يونيو    5بتاريخ    02/2017المنشور رقم    بمقتضى  ،الوزراءدعا رئيس الحكومة  بالنسبة للقطاع العام،  

طغى على هذا الحوار  تأنه  مع العلم  تمثيال.  تفعيل الحوار االجتماعي القطاعي مع المركزيات النقابية األكثر    إلى

  -التي تظل مشروعة    -ذات األثر المالي المباشر مثل الرفع من األجور والترقي الوظيفي  المطالب  االجتماعي  

والتعاون  الحوار  وتكوين    على حساب  وتأهيل  العام  القطاع  مردودية  ورفع  العمومية  الخدمات  تطوير  أجل  من 

 .هامةوغيرها من المواضيع ال الموارد البشرية

ة قتصاديالا  اتقطاعال يالحظ أنه تعذر بناء منظومة تسمح بإقامة حوار اجتماعي في  بالنسبة للقطاع الخاص،  أما  

علما أن منظومة من هذا النوع هي الكفيلة بتنظيم  الجهوي.  على المستوى  ، سواء على المستوى الوطني أو  المختلفة

 القدرة التنافسية.  لقطاعات النتاجية وتحسين االقطاعات االقتصادية وتكريس السلم االجتماعي وتعزيز حكامة 

يار الجهوية المتقدمة الذي انخرط فيه المغرب.  غياب الحوار االجتماعي المندمج جهويا ومحليا ال يساير خ  كما أن

ورغم أن القوانين التنظيمية الجديدة الخاصة بالجهات والعماالت والجماعات نصت على تأسيس نوع من الحوار  

من خالل تشكيل هيئات استشارية بمشاركة المجتمع المدني والفاعلين االقتصاديين للنظر في قضايا التنمية    ،الموسع

على كافة المستويات الترابية وبكيفية مؤثرة في مسلسل    فعيلها بعد المحلية، إال أن تلك اآلليات لم يتم تالجهوية و

 . اتخاد القرار

 للحوار االجتماعي داخل المقاولة    ةمحدودممارسة  3.2.6

كانت   ال الإذا  المقاولة  اتعاقدباعتباره    الحوار االجتماعيتتعاطى مع  الدولية  تجارب  عديد من  إلى يفضي    ،داخل 

عام  بشكل ثقافة الحوار  ضعف يالحظ  ، بالدنال  بالنسبةف ، لتنافسيةارفع يو العمل والنتاجفي  جودة و أعلى   يةمردود

المقاولةخاص في  وبشكل   الطرفين   إذ غالبا ما  .مجال  المواجهة، بين  والتوجس، وأحيانا  الحذر  )المشغل   يسود 

 المشاركة والتعاون. بدل الثقة و  واألجير(
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في أشكاله الخاصة بالمفاوضة الجماعية    مدونة الشغل عدة آليات للحوار االجتماعي داخل المقاولة قد رصدت  ل

سواء فيما يخص    ،متواضعةزالت    ماداخل المقاولة    ن ترسيخ هذه الممارسة الفضلى غير أ  .والتشاور والمشاركة

ن  ولجنة المقاولة، لجنة الصحة والسالمة، الممثلمندوب األجراء،  اآلليات التمثيلية )  فعيلالتفاوض أو االستشارة أو ت

المقاولة من مكاسب لألجراء   ن(.والنقابي الحوار االجتماعي داخل  لما يفوته هذا الضعف على مستوى  وبالنظر 

، فإن لذلك بالغ األثر أيضا على معدل  ةاالقتصادي  يةم االجتماعي والمردودوللمقاولة من زاوية االستقرار والسل

 النمو االقتصادي للبلد وعلى الحقوق االجتماعية لألفراد وعلى قضايا التنمية بصفة عامة. 

 األطراف  للحوار االجتماعي الوطني الثلثي محدودةحصيلة منهجية غير واضحة و 3.2.7

الثالثي   الوطني  االجتماعي  الحوار  التسعيناتاألطراف  انطلق  منتصف  االنطالقة    ، في  المجلس    إحداث ورافق 

   .تقرر حله خمس سنوات بعد تأسيسه ، والذي1994سنة  يستشاري لمتابعة الحوار االجتماعاال

اتفاق  ، و2000  أبريل  23اتفاق  ، و1996اتفاق فاتح غشت  ، وهي  خمس اتفاقياتإبرام  إلى  الحوار  هذا  أفضى    وقد

 . 2019 أبريل  25اتفاق  ، و 2011أبريل  26اتفاق ، و2003أبريل  30

تكريس من أبرزها  سنة،    25على مدى    الثالثي األطراف عددا من المكتسبات  الحوار االجتماعي الوطنيحقق  لقد  

  ، والتغطية الصحية   ،وتوسيع االستفادة من الحماية االجتماعية  ،وإصدار مدونة الشغل  ،ممارسة الحريات النقابية

   ألدنى لألجور في القطاع الخاص.والزيادة في الحد ا  ،وتحسين شروط الترقي في القطاع العام  ،والزيادة في األجور

 : أبرزها  ، منمن النواقص اددهذا الحوار عيعرف بالمقابل  غير أنه  

   .ال حوارا ممأسسا ومنتظمابالظرفية السياسية،   امقروناألطراف  الوطني الثالثي  الحوار االجتماعي  يظل   •

ومع األشكال ،  االجتماعي  المعنية بالحوار  االستشارية والتقريريةتنسيق مع المؤسسات والهيئات  ال   غياب •

  األخرى من الحوار االجتماعي.

 . من المشغلين ومن األجراء ةواسعفئات تمثيلية غياب  •

 القضايا المتعلقة باألجور.  على  الحوار جدول أعمالتركيز  •

 بعض االتفاقيات.الواردة في مقتضيات التزامات و ل اال عدم تنفيذ •
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 تجارب دولية وممارسات جيدة للحوار االجتماعي   4

 النموذج الفرنسي 1.4

تتميز حصيلة الحوار االجتماعي بفرنسا بعدد من المكاسب، كما تتجلى خاصة في نتائج المفاوضة الجماعية. ففي  

  1380اتفاقية، مقابل   1100  8كما بلغ عدد اتفاقيات الفروع االقتصادية   .7اتفاقية بيمهنية   10تم توقيع    20196سنة  

اتفاقية بين المشغلين وممثلي األجراء بزيادة قدرها    80780. وعلى مستوى المقاوالت تم توقيع  2018اتفاقية سنة  

، في انسجام مع ما لوحظ في السنوات األخيرة من تنام لالتفاقيات الجماعية على مستوى  2018  حصيلة عن  30%

 المقاوالت وتكريس للمفاوضة الجماعية كآلية أساسية من آليات الحوار االجتماعي القطاعي والمحلي. 

المن و فرنسا  رف  يع  ،جزات رغم هذه  االجتماعي في  النموذج    اددعالحوار  تحد من جاذبية  التي  من الشكاليات 

)المشغلون    الفرنسي. من أبرز تلك الشكاليات ثقافة المواجهة التي طبعت تاريخيا العالقة بين الفرقاء االجتماعيين

ضها عدة عوامل موضوعية، منها تعدد  يتسم الحوار االجتماعي في فرنسا بتعقيدات تفركما  .  وممثلو المأجورين(

. كما يعاني الحوار االجتماعي من  وضعف االنخراط في النقابات   (تنظيمات نقابية  8التمثيليات المهنية والنقابية )

   (.فرع )غير القطاع الفالحي 700تضخم عدد الفروع االقتصادية الذي يبلغ 

 20179المقاوالت ودعمه، صدرت قرارات عن رئيس الجمهورية في  ومن أجل تبسيط إطار الحوار االجتماعي في  

التفاقيات القطاعية، كما وحدت تمثيلية األجراء داخل المقاولة  على اعززت أسبقية االتفاقية الجماعية داخل المقاولة  

نة االجتماعية  في هيئة جديدة أنيطت بها مهمة المفاوضة والحوار االجتماعي، وهي اللج فأكثر    أجيرا   11التي تشغل  

 .10واالقتصادية 

 أوروبا الشمالية )ألمانيا، هوالندا، السويد، الدانمارك( نموذج  2.4

تبرهن تجارب دول شمال أوروبا على أن الحوار االجتماعي يمكن أن يكون أحد العوامل الحاسمة في تحقيق التقدم  

 .  في المقاوالت ديةاالقتصادي واالستقرار االجتماعي وفي رفع مستوى التنافسية والمردو

دولة أن هوالندا تحتل الرتبة   140الذي يشمل    2019-2018يبين تصنيف منتدى دافوس حول التنافسية للموسم  

السادسة في مجال التنافسية والرتبة الثالثة في مجال جودة العالقات االجتماعية، كما تحتل السويد الرتبتين التاسعة 

 عشرة.  ةاشرة والرابعة، وألمانيا الرتبتين الثالثة والتاسعوالعاشرة، والدانمرك الرتبتين الع

وال  % 4,3وفي الدانمارك  % 6,6كما تتميز هذه البلدان األربعة بتدني مستوى البطالة، إذ تبلغ نسبتها في السويد 

 .  201911، وفق الحصائيات المسجلة في آخر % 3,2تتجاوز في كل من هوالندا وألمانيا 

تمثل في تجذر ثقافة  تبينها    ةقوي  ةمشترك  واسم رغم بعض الفروق المحدودة بين دول شمال أوروبا، إال أن هناك قو

، وتكريس روح  الساحةالحوار االجتماعي، ووجود شركاء اجتماعيين يتمتعون باستقاللية قوية وتأثير حاسم في  

 
 فرنسا -المديرية العامة للشغل  – " 2019حصيلة المفاوضة الجماعية لسنة تقرير"  6
7Interprofessionnel   
8  Branches économiques 
9017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social 1386 du 22 septembre 2-Ordonnance n° 2017 

et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales 

10 Comité social et économique (CSE)  
 Eurostatالمصدر:  11
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بين أطراف الحوار، واالعتماد على ال مركزية الحوار االجتماعي، في ظل دور محدود للدولة، من  الثقة والتعاون  

 خالل تشجيع الحوار على مستوى القطاعات االقتصادية وعلى مستوى المقاوالت.  

 النموذج الكندي 3.4

والمفاوضة الجماعية من التجربة الكندية ال مركزية الحوار االجتماعي من خالل جعل مجال ظروف العمل  ترسخ  

بنسبة  الكيبيك  أكبر المقاطعات الكندية وهي مقاطعة تميز ت. فعلى سبيل المثال،  )أي المقاطعات( اختصاص األقاليم 

ما يجعل المفاوضة الجماعية    هو، وانتماء نقابي مرتفعة تعادل أربع مرات معدل االنتماء النقابي بالواليات المتحدة

أن االنتماء  كذلك  من أبرز خصائص عالم الشغل في مقاطعة الكيبيك  وذات حضور وازن في العالقات المهنية.  

بمقتضى هذا  النقابي ال يكون فرديا، بل هو قرار جماعي تتخذه أغلبية العاملين في المؤسسة أو موقع العمل. و

اآللية المعتمدة تعني أن ال وجود   .حق في المفاوضة الجماعية للتمثيلية النقابيةالشرعية وال  ت منحالقرار الجماعي،  

إال لنقابة وحيدة في كل مؤسسة أو موقع عمل، مع العلم أن المفاوضة الجماعية يمكن أن تتم أيضا على مستوى  

 المقاولة أو الفرع االقتصادي. 

  مردودية والمنافسة، طورت العديد من المقاوالت الكندية وسعيا منها إلى تحسين ظروف العمل واالرتقاء بمعايير ال

     على مشاركة فعلية للنقابات ولألجراء. عتمادنماذج متقدمة للتدبير المشترك ولتدبير التغيير في المقاولة باال

 والمبادئ الكبرى المؤسسة لمنظومة جديدة للحوار االجتماعي  رهاناتال 5

لمجلسًًيعتبرًًاًً،ومنًالتجاربًالدوليةًالرائدًةًًمنًواقعًالحوارًاالجتماعيًًاستنتاجهاالخالصاتًالتيًتمًًعلىًًبناءًً

والبيئيًً ًًاالقتصاديًواالجتماعيً تروم مبادرةً أيً اجتماعيًًًوضعأنًنجاحً واعتمادًمنظومةًحوارً تصورًجديدً

ًً علىفيًًمتقدمة يتوقفً استيعابًًًًمدىًًالمغربً علىً ًًقدرتهاً تدبير الوحسنً منً والمبادئًًًًرئيسيةالرهاناتًًعددً

ًً:الكبرى

 دور اإلرادة السياسية  .1

ذً إصالحً مشروعً يعتبرً ومتقدمةً جديدةً اجتماعيً حوارً منظومةً تأسيسً واقتصاديةًًًًًاإنً سياسيةً وآثارً أبعادً

واجتماعيةًكبرى.ًلذلكًفإنًنجاحًهذاًالمشروعًرهينًأوالًبالوعيًبالدورًاإليجابيًالذيًيمكنًأنًيؤديهًالحوارًً

وأيضاًبتوفرًإرادةًسياسيةًقويةًتسهرًعلىًانطالقًمشروعًاإلصالحًوعلىًحسنًًًًبالدنا،مستقبلًًاالجتماعيًخدمةًل

ًتنزيلهًإلىًأنًيحققًاألهدافًالمرسومةًله.

   خاصة  منظومة وطنية ابتكار .2

العملًعلىًً التجاربًوالممارسات،ًيتعينً للحوارًاالجتماعيًعلىًالصعيدًالدوليًوتعددً فيًغيابًنموذجًموحدً

ًاالعتبارًالمعطياتًً ًبعين ًاألخذ ًيتجاوبًمعًواقعهًوتطلعاته،ًمع ًبالمغرب،ًبما ًاجتماعيًخاصة ابتكارًمنظومةًحوار

 ً.وطنيالثقافيةًوالتاريخيةًواالجتماعيةًواالقتصاديةًالتيًيتميزًبهاًالسياقًال

 

 

 دور الثقافة والقيم  .3

منظومةًتستجيبًلتطلعاتًاألجيالًالقادمةًاالنتباهًًيقتضيًالتفكيرًفيًمستقبلًالحوارًاالجتماعيًوالتخطيطًلوضعًً

وإلىًثقافةًالشركاءًاالجتماعيينًوالفاعلينًفيًمجالًالعملًبصفةًًًً،المجتمعًبصفةًعامةًًإلىًالدورًالحاسمًلثقافةًوقيًم

ً.ًًخاصة

ًً والتكوين والتحسيسً التنشئةً وسائلً كافةً تعبئةً إلىً الحاجةً يعنيً القطاعاتًًماً الثقافيةًًوًًيةواإلعالمًًةالتربوًيفيً

ًنشرًثقافةًالحوارًاالجتماعي.ًًًمأماتمهدًالطريقًكيًتنخرطًفيًتلقينًالقيمًوالمعارفًالتيًًً،يةالتكوينو

 منظومة شاملة مأسسة  .4

الًيمكنًاختزالًالحوارًاالجتماعيًفيًشكلًواحدًمنًأشكالًهذاًالحوار،ًكالحوارًالوطنيًالثالثيًاألطرافًالذيًً

تبرزًالحاجةًإلىًالعملًعلىًهذاًاألساسًًقيًمكوناتًالمنظومة.ًًنفسهاًلبااألهميةًًًًإيالءدونًًاالهتمامًًكلًًبستأثرًًي
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علىًالمستوىًالوطنيًوعلىًًفيًالقطاعًالعامًًتحرصًعلىًالرقيًبالحوارًاالجتماعيًًمنظومةًشاملةًًًًمأسسةعلىًً

ًً،جميعًمستوياتهابالمستوىًالجهويًوالمحليً)الًمركزيةًالحوارًاالجتماعي(،ًوفيًمختلفًالقطاعاتًاالقتصاديةًً

ًمركزياًوجهوياًوفيًالمقاولة.

 الشركاء االجتماعيين  تمثيليةتعزيز  .5

منًالقوةًوالتأثيرًًًًاتمخضًعنهيوتكتسبًالنتائجًالتيًًًًً،منًقوةًتمثيليةًأطرافهيستمدًالحوارًاالجتماعيًمشروعيتهًً

وتمثيليةًواسعةًًوجودًشركاءًاجتماعيينًيتمتعونًبحضورًوازنًًومنًشأنًًًًوزنًالشركاءًاالجتماعيين.ًًقدرعلىًً

والتعبيرًعنًمطالبهم،ًوفيًتكريسًقيمًًًشغلينًوالمأجورينتأديةًمهامهاًفيًتأطيرًالمًًعلىًًهيئاًتالهذهًًأنًيساعدًً

ًالمشاركةًومحاربةًمظاهرًاإلقصاءًالتيًتفرزًأشكاالًجديدةًمنًاالحتجاجًخارجًماًيتيحهًالدستورًوالقوانين.ًًًًًً

 تقوية قدرات الشركاء االجتماعيين  .6

ا المنظماتً سواءً االجتماعيين،ً الشركاءً قدراتً تقويةً علىً أيضاً االجتماعيً الحوارً نجاحً وممثليًًيعتمدً لنقابيةً

ًيتعينًً ًإذ ًالعمومية. ًالسلطات ًباسم ًالمحاورين ًأو ًللمشغلين ًالممثلة ًالمنظمات ًأو ًالجديدةًًاألجراء ًالمنظومة ًتحرص أن

ًاالجتماعي،ًًعلىًً ًالحوار ًمجال ًفي ًتحسيسهمًوتكوينهم ًاالجتماعيينًوعلى ًللشركاء ًالبشريةًوالمادية ًاإلمكانيات تقوية

وا المعلوماتً منً تمكينهمً لتوعلىً تؤهلهمً التيً والكفاءاتً ت ًًًملكلمعطياتً التيً المواضيعً طرحًعلىًطاولةًًكافةً

ًخاصةًالمواضيعًالجديدةًالتيًتفرضهاًالتحوالتًالعميقةًالتيًيعرفهاًعالمًالشغلً.ً،الحوارًاالجتماعي

 توسيع مواضيع الحوار االجتماعي  .7

ًً أعمال جدولً يتسعً أنً دونً جديدةً منظومةً عنً الحديثً يمكنً جديدةًًالً مواضيعً الستيعابً االجتماعيً الحوارً

ومتجددة.ًإذًيتعذرًاستشرافًآفاقًجديدةًإذاًاقتصرًالحوارًعلىًاألجورًوبعضًالقضاياًالتي،ًرغمًأهميتها،ًتظلًً

ًًًمحدودة.

الحوارًاالجتماعيً يتناولً الشغلًأنً التيًيعرفهاًعالمً التحوالتًوالتحدياتً القطاعًاالقتصاديًمثال،ًتفرضً فيً

وتكريسًالمساواةًًًً،وتشجيعًمشاركةًالمرأةًفيًمجالًالعملًً،ومحاربةًالبطالًةًً،التكوينالعملًالالئق،ًوثلًًمقضاياًً

العمل فيً الجنسينً المقاوالتًً،بينً ًًوتنافسيةً االستثمار، الرقميةًً،واستقطابً التكنولوجياً البيئةًً،وآثارً ًً،وقضاياً

ًومستقبلًالشغل.

الجهات،ًعلىًً الوطنيًوفيً الصعيدً االجتماعي،ًعلىً الحوارً يشتغلًأطرافً أنً يمكنً ًًكماً ذاتًًمواضيعًجديدة

دعمًًتطويرًجودةًالخدماتًالعموميةًوتدبيرًالشؤونًالمحليةًوتطويرًاإلنتاجًوو،ًمنًقبيلًالتنميةًالمستدامةًًأولوية

ًوغيرها.ًاالبتكارًوتأهيلًالكفاءاًت

 على فاعلين جدد   االجتماعيالحوار  انفتاح   .8

ًً االجتماعيًًيكون الجهاتًًالحوارً تنضمً حينً ثالثياً أوً األجراءً وممثليً المشغلينً يجمعً ثنائياً حواراً الغالبً فيً

ًً ًًالحكومية ومقننا أنًًباعتبارهاًمشغالً غيرً المفاوضات.ً منًًإلىًطاولةً نوعاًجديداً الدوليةًصنفتً العملً منظمةً

يكو أنً إلىً يميلً زائدً"الحوارًاالجتماعيً "الثالثيً فإن12ًًنًحواراًمجتمعياًتحتًمسمىً كذلكً اتساعًمواضيعًً.ً

(ًتدخلًًوالمساواةًفيًالعملًبينًالرجلًوالمرأة... الحوارًاالجتماعيًليشملًمواضيعًجديدةً)كالبيئةًوالثورةًالرقمية

ًاالنفتاحًعلىًأطرافًجديدةً.فرضًًيًً،الباحثون...(الخبراء،ًًفيًمجالًاهتمامًفاعلينًآخرينً)المجتمعًالمدني،ً

فاعلينًجددًمتىًدعتًًمساهمةًً،ًوإغناءًللحوار،ًيتعينًإيجادًصيغًلتجسيداًلقيمًالمشاركةًالمواطنةًوالتعاونولذلك،ًً

 ً.األطرافًالتقليديةًللحوارًاالجتماعيذلك،ًدونًالمساسًبصالحياتًوأدوارًًلالمصلحةً

 ج العموميةإسهام الحوار االجتماعي في إعداد السياسات والبرام  .9

يعتبرًالحوارًاالجتماعيًآليةًديموقراطيةًتشركًالفاعلينًاالجتماعيينًوالهيئاتًالمتخصصةًوالمواطنينًفيًاتخاذًً

البرامجًالسياساتًالعموميةًووتقييمًًمنًالمساهمةًفيًإعدادًًالفاعلينًًلذلكًيتعينًإيجادًصيغًلتمكينًهؤالءًًًً.القرار

 
12 Tripartisme plus 
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والتوجهاتًً.ًوذلكًبماًينسجمًمعًمقتضياتًالدستورًًالمركزيًوالجهويًوالمحليًًالتدبيرًالعموميالمعتمدةًفيًإطارًً

ًالجديدةًالتيًأفرزتهاًالتجاربًالدوليةً.

 تطوير وتعميم االتفاقيات الجماعية  .10

اتفاقياتًجماعيةًتسهمًفيًًإبرامًًمنًأهمًالنتائجًالمرجوةًمنًالحوارًاالجتماعيًفيًالقطاعًاالقتصاديًوالمقاوالتًً

ًالمقاوالتًً ًاالقتصاديًوتمكين ًالنسيج ًإنتاجيةًوتنافسية ًالالئقًوتحسين ًالعمل ًاالجتماعيًوتوفيرًشروط ًالسلم تكريس

اتخاذًتدابيرًتشريعيةًوتنظيميةًًيقتضيًًاألمرًالذيًًوهوًًًًمرونة.واألجراءًمنًتدبيرًالعالقاتًالمهنيةًباستقالليةًو

،ًفيًأجلًمحدد،ًاتفاقياتًجماعيةًوطنيةًوجهوية،ًوكذلكًحثًًتبرًمًًمنًأجلًتشجيعًالقطاعاتًاالقتصاديةًعلىًأن

ًً.خاصةًبهاًالمقاوالتًعلىًإبرامًاتفاقياتًجماعية

 االجتماعي من أجل جيل جديد من منظومات الحوار  توصيات المجلس 6

ًاالجتماعي ًللحوار ًتصورًجديد ًبتبني ًاالقتصاديًواالجتماعيًوالبيئي ًالمجلس ًاًلًًيوصي ًالمقاربة التيًًً،حاليًةيتجاوز

النتائجًالمرجوةًمنها للديموقراطيةًالمواطنةًوالتشاركيةًًًً،لمًتعطً وينسجمًمعًالمقتضياتًالدستوريةًالتيًتؤسسً

ًالمجلسًفيًأنًي ًًًالحقوقًاألساسيةًللمواطن.)الفصلًاألولًمنًالدستور(ًوترسخًً نًالتصورًالمقترحًمنًًمكًِكماًيأمل

نسجمًمعًماًدعتًإليهًالتوجيهاتًالملكيةًالسامية،ًوبماًي معًًوفقي،ًًلحوارًاالجتماعجيلًجديدًمنًمنظوماتًابناءًً

ً.ًًطموحًالمغربًفيًبناءًنموذجًتنمويًجديد

مأسسةًًكالتالي:ًًوهيًً،ًًمحاورابيرًواإلجراءاتًالعمليةًوفقًثالثةًًمقاربةًالمجلسًعلىًاقتراحًعددًمنًالتًدعتمدًًت

والنهوضًًًً،تعزيزًالحوارًاالجتماعيًباعتبارهًأداةًللديموقراطيةًالتشاركيةو،ًًجتماعيالحوارًااتًمتكاملةًللمنظوم

ً.بثقافةًالحوارًاالجتماعي

 مأسسة منظومات متكاملة للحوار االجتماعي 

ًً إلى االقتصاديةًًًًكونبالنظرً والقطاعاتً الوطنيً الطابعً ذاتً كالقضاياً مستويات،ً عدةً يهمً االجتماعيً الحوارً

المقاولة،ًفإنًالمجلسًاالقتصاديًواالجتماعيًوالبيئيًًهمًًوالقطاعاتًالعموميةًوالمجاالتًالجهويةًوالترابيةًوماًي

اال لكافةً لالستجابةً والمستوياتً األشكالً متعددةً منظومةً تشكيلً ضرورةً الحوارًًيرىً يفرضهاً التيً ستحقاقاتً

ًً:وصيًالمجلًساالجتماعي.ًلهذهًالغايةًي

 ،ًمنًخالل:ًًوالمؤسساتي بتحديث اإلطار التشريعي أوال، 

قانون .1 االجتماعيًًإطارً-إصدارً تشاركية،للحوارً مقاربةً وفقً والمعاييرًًًً،ً والتوجهاتً المبادئً يحددً

ً)الوطنيًوالقطاعيً ًالمستويات ًتغطيًكافة ًاالجتماعي ًللحوار ًتتأسسًوفقهاًمنظومةًمتكاملة ًالتي واألهداف

ًوالجهويًوداخلًالمقاولة(،ًكماًيحددًمكوناتًوآلياتًالمنظومةًفيًالقطاعينًالعامًوالخاص.

للحوارًاالجتماعيًوالمفاوضةًالجماعيةًًنيةًاستشاريةًًهيئةًوطاالرتقاءًبمجلسًالمفاوضةًالجماعيةًإلىًً .2

ًمهام:ًلهيئًةتوكلًًلمعًدعمهاًباإلمكانياتًالبشريةًوالمادية.ًعلىًأنً

ًً؛والمفاوضةًالجماعيةًدورًاستشاريًفيًمجالًالحوارًاالجتماعيتأديةًً •

ًً؛فيًكلًماًيتعلقًبالحوارًاالجتماعيإنجازًدراساتً •

ًحوارًاالجتماعيً؛ثقافةًالًًترسيخالتحسيسًوالمواكبةًو •

 ًً؛الحوارًاالجتماعيمنظومةًوتقييمًأداءًًرصد •

ًً؛المساهمةًفيًتفعيلًآلياتًالوساطةًالخاصةًبنزاعاتًالشغل •

ًفيًالمملكة.والمفاوضةًالجماعيةًإصدارًتقريرًسنويًلحصيلةًالحوارًاالجتماعيً •
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3. ًً تشاركية مقاربةً ثالثيًًاعتمادً اجتماعيً حوارً إطارً فيً النقاباتًًاألطراف،وتوافقية،ً قانونً إعدادً  فيً

ًالتنظيميًً ًبوالقانون ًالصلةًًاإلضرابًًالمتعلق ًالنقابيةًًوالقوانينًذات ًالحرية ًيضمن ًلمعاييرًمنظمةًوبما وفقا

اإلضرابًوفقًماًينصًعليهًالفصالنًًالمتعلقًبوالقانونًالتنظيميً قانونًالنقاباًتًوإصدارً،العملًالدوليًة

وتحديثًًًًوالمنظماتًالمهنيةًللمشغلينًًالحرصًعلىًضمانًاستقالليةًالنقاباتمنًالدستور.ًمع29ًًًًو8ًً

 ً.هياكلهاًودعمًقدراتهاًوتقويةًحضورها

 منًخالل:، إحداث حوار اجتماعي قطاعي وطنيا وجهويا بثانيا، 

سنًمقتضياتًقانونيةًواتخاذًتدابيرًعمليةًًًعنًطريقً،تفعيلًالحوارًاالجتماعيًالقطاعيًفيًالقطاعًالعام .4

وفيًتحديدًمعاييرًالنقاباتًًً،تأطيرًوتفعيلًالحوارًاالجتماعيًفيًالقطاعاتًوالمؤسساتًالعموميةتفيدًفيً

تمثيلية جودةًًًً.األكثرً وتحسينً البشريً الرأسمالً وتحفيزً تثمينً قضاياً علىً الحوارً هذاً يركزً أنً علىً

 ً.ةًورفعًمردوديةًالمرفقًالعموميالخدماتًالعموميةًوتطويرًالحكام

ًًًًوضع .5 للمعايير وواضحةً ًًًًتمثيليةموضوعيةً والجهوية والتنظيماتًًالوطنيةً للمشغلينً المهنيةً للمنظماتً

 النقابيةًفيًكلًقطاعًإنتاجيًواقتصاديًعلىًحدةً.

ًاقتصاديًوإنتاجيً،إحداًث .6 ًقطاع ًلكل ًاجتماعيًوطنيلجنًً، ًالوطنيةًًًًةةًحوار ًالصبغة ًالقطاعًذات ًبقضايا تعنى

ًاجتماعيًجهويةًًانولج ًالجهاًتًًحوار ًفي ًالقطاع ًبقضايا ًالسلطاتًًتعنى ًالحوارًكلًمن ًفي ًيشارك ًأن ،ًعلى

ًالمختصةًوممثل ًالتمثيلية.ًًيالعمومية ًلمعايير ًالقانونًوفقا ًيحددهم ًالذين ًلألجراء ًالممثلة ًًالمشغلينًوالنقابات

األًًبالنظرو إبرامً مناخًهميةً وتحسينً االقتصاديً النسيجً فيً االجتماعيً السلمً لتكريسً جماعيةً تفاقياتً

نًًالجمنًالدستور،ًتنخرطًال8ًًوانسجاماًمعًماًجاءًفيًالفصلًًًًلًورفعًاإلنتاجيةًوتشجيعًاالستثمار،اعماأل

زمنيًإبرامًاتفاقياتًجماعيةًفيًأفقًًفيًحوارًاجتماعيًوفيًالمفاوضةًبغايةًًجهويةًًالوطنيةًوالقطاعيةًال

 ً.محدد

 منًخالل:، النهوض بالحوار االجتماعي داخل المقاولةبثالثا، 

كافةًالهيئاتًًًًتوحيدًًبالحرصًعلىالعملًعلىًتبسيطًوتقويةًالتمثيليةًالمنتخبةًلألجراءًفيًالمقاولة،ًوذلكًً .7

ًً:،ًمعًالحرصًعلىلجنةًالمقاولةالتمثيليةًداخلًالمقاولةًفيًهيئةًواحدةًهيً

ادةًًتوسيعًقاعدةًالمقاوالتًالمعنيةًبتأسيسًلجنةًالمقاولةًعبرًتخفيضًالعتبةًالمنصوصًعليهاًفيًالم •

 را؛ًًيعشرًأجأحدًإلىًمنًخمسينًمنًمدونةًالشغل464ًً

 ؛ضمانًتمثيلًالمرأةًفيًلجنةًالمقاولةًبماًيتناسبًمعًعددًالنساءًاللواتيًيشتغلنًفيًالمقاولة •

منًمدونةًالشغلً)البحارة،3ًًًًمالءمةًاألنظمةًاألساسيةًالمطبقةًعلىًفئاتًاألجراءًالواردةًفيًالمادةًً •

 ً؛المقترحةًأعالهًبخصوصًلجنةًالمقاولةوصياتًًية،ًإلخ(ًمعًالتأجراءًالمقاوالتًالمنجًم

اتفاقي .8 إبرامً علىً المقاوالتً وتشجيعً داخلًًًجماعيةًًاتدعمً تمثيليةً األكثرً النقابةً تحديدً ومراجعةًشروطً

 المقاولةًبماًيحصنًاالتفاقيةًالجماعيةًويضمنًالسلمًاالجتماعيًطيلةًفترةًسريانها.

 

 تعزيز الحوار االجتماعي باعتباره أداة للديموقراطية التشاركية 

الوثيقةًالدستورية.ًوينصًالفصلًاألولًًكماًجاءًفيًتصديرًًًً،مبدأًالمشاركةًوالحواًرعلىًًالدستورًالمغربيًًيؤكدًً

عتبرًالحوارًاالجتماعيًأحدًًلذلكًي ًً،علىًأنًالنظامًالدستوريًللمملكةًيقومًعلىًالديموقراطيةًالمواطنةًوالتشاركية
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ًترسيخًً ًإلى ًالطموح ًأفضل ًبشكل ًيعكس ًاالجتماعيًكي ًالحوار ًآفاق ًتوسيع ًأجل ًالتشاركية.ًومن ًالديموقراطية أدوات

ًالتشاركيةًويخدمًقضاياًالتنمية،ًيوصيًالمجلسًبماًيليً:ًالديموقراطية

 ،ًعنًطريق:تعزيز دور الحوار االجتماعي في التدبير العمومي والسياسات العموميةأوال: 

ًًقطاعفيًهامًتحقيقًإصالحًترومًعندًكلًمبادرةًًلًفع ًت ًمستدامةًًةليآلًتبنىًالدولةًفيًإطارًسياساتهاًالعامة .9

ًًما المعنيةتبادرًًًًبحيث، العموميةً المؤسسةً أوً العموميةً ًًلًًيتشًكبًًالسلطةً ًًهيئة األطرافًًخاصة ومتعددةً

االستراتيجياًت الحلولًورسمً الحوارًواقتراحً ماًدعتًًلتدبيرًمسلسلً إذاً يتمًفيًهذاًاإلطار،ً أنً ،ًعلىً

 ة.تنظيمًمناظراتًولقاءاتًوأنشطةًومنتدياتًحوارًمواطنالضرورةًإلىًذلك،ًً

ًلًًتفعيل .10 ًالقانونًًحقيقيًوناجع ًالواردةًفي ًاالستشارية ًاآللياتًالتشاركيةًوالهيئات ًبإحداث ًالمتعلقة لمقتضيات

المتعلقًً التنظيميً والقانونً واألقاليمً بالعماالتً المتعلقً التنظيميً والقانونً بالجهاتً المتعلقً التنظيميً

 ً.منًالدستور139ًانسجاماًمعًمقتضياتًالفصلًًًبالجماعات،

ً

 ،ًمنًخاللً:ثانيا: تطوير آفاق الحوار االجتماعي

المواضيعًالتقليديةًالمرتبطةًًًبأنًيتناولًالحوار،ًفضالًعنًًالحوارًاالجتماعيالعملًعلىًتوسيعًمواضيعً .11

ًً،وتشجيعًمشاركةًالمرأةًفيًمجالًالعملًً،ومحاربةًالبطالةًً،،ًمثلًالتكويًنأخرىحدياتًًًتبالشغل،ًقضاياًو

اًل بينً المساواةً العملوتكريسً فيً المقاوالتًً،جنسينً العامًً،وتنافسيةً المرفقً واستقطابًًًً،ومردوديةً

 ومستقبلًالشغلً.ًً،وقضاياًالبيئةً،وآثارًالتكنولوجياًالرقميةً،االستثمار

12. ًً المدني،ًًًلاإلنصاتًًعنًطريقًًًًالحوارًاالجتماعيتعزيز والمجتمعً والباحثينً كالخبراءً فعالياتًأخرى،ً

الحوار،ًًصيغًمرنةًومبتكرةًًوذلكًوفقًً اإلفادةًمنًًفيً الفعالياتًًمنًأجلً الرأيًًفيًًمشاركةًهذهً تقديمً

 والخبرةً.

ًاالجتماعيًعلىًً .13 ًالحوار ًالرقميةًًلواسعًًتوظيفًًحرصًأطراف وإنشاءًمنصاتًوتطبيقاتًرقميةًلتكنولوجيا

ًًمختلفحولًًإلغناءًالحوارًاالجتماعيًًفاعلينًومهتمينًومواطنينًداخلًوخارجًأرضًالوطنًًًًتستقطب

 بعدًالوطنيًأوًالجهويًأوًالمحليً.المبادراتًوالقضاياًذاتًاًل

 

 النهوض بثقافة الحوار االجتماعي 

أنًنجاحًالحوارًاالجتماعيًرهينًفيًالمدىًالقريبًبتكريسًثقافةًالحوارًبينًالشركاءًاالجتماعيين،ًًوعياًمنهًب

والبيئيًضرورةًً واالجتماعيً االقتصاديً المجلسً يرىً الحوار،ً بثقافةً الجديدةً األجيالً بتشبعً البعيدً المدىً وفيً

ًيوصيًالمجلسًبماًيلي:ًًًاالهتمامًبالتكوينًوبدورًاإلعالمًومؤسساتًالتنشئةًاالجتماعية.ًولذلك

 ،ًمنًخاللً:أوال: تكوين ممثلي أطراف الحوار االجتماعي في النسيج االقتصادي وفي األقاليم والجهات 

المراكزًالجهويةًلالستثمارًعلىًالتنظيمًًووالغرفًالمهنيةًًوالنقاباتًًللمشغلينًًالمهنيةًًًًمنظماتحرصًال .14

ًً االجتماعي الحوارً مجالً فيً وتكوينيةً تحسيسيةً لدوراتً والتفاوضوالمستمرً الحوارً لفائدةًًًًمهاراتً

 ً.مسؤوليًالمقاوالتًواألطرًالنقابيةًوممثليًاألجراء

 

وتكوينًً .15 الترابيةً اإلدارةً مجالأطرً فيً الترابيةً والمجالسً الجهويةً المجالسً وأطرً الحوارًًًًأعضاءً

 علىًمهاراتًالحوارًوالتفاوض.واالجتماعيًالجهويًوالمحليً

ً،ًمنًخاللً:ثانيا: إعداد أجيال المستقبل للتفاعل اإليجابي مع الحوار االجتماعي

تدبيرًالمقاوالتًًالقانونًواالقتصادًوموادًتكوينًطلبةًشعبًضمنًالحوارًاالجتماعيًمضامينًحولًدمجً .16

 فيًالجامعاتًومعاهدًالتكوينًالعاليًوالتكوينًالمهنيً. البشريةوتدبيرًالمواردًً

 

17. ًً ًًإدراج ًًفيًًمواضيع الوطنية التربيةً فيًًًًرسختمقرراتً الحوارً المقاولةًًعلىًًًًهات عرفوًًالناشئةقيمً دورً

 االجتماعيً.ًلنقابةًوالحواراو
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 ،ًمنًخالل:ثالثا: النهوض بثقافة الحوار االجتماعي في المجتمع

ًاإلعالمًًًًالتعاونًمع .18 ًاألنشطةًوالمنتدياتًوالمنجزاتًًفيًًوسائل ًلكافة ًإعالميةًوإخباريةًمنتظمة ًتغطية تأمين

 .المتعلقةًبالحوارًاالجتماعي

ً

ًًتجارًبوالمقاوالتًالتيًتقدمًًوالخاصةًمؤسساتًالعموميةًهيئاتًواللمواكبةًاعلىًًوسائلًاإلعالمًحرص .19

 .لحوارًاالجتماعيفيًمجالًًاجيدةً
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: الئحة الفاعلين الذين تم اإلنصات إليهم ملحق 

ينتهز المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي هذه المناسبة ليتقدم بأصدق عبارات الشكر لمختلف الفاعلين والهيئات والمؤسسات الذين  

 الدراسة. شاركوا في جلسات النصات التي نظمها المجلس في إطار إعداد هذه 

 

 وزارة الشغل والدماج المهني  •

 وزارة االقتصاد والمالية  •

صالح االدارة  إب   ة مكلف اللدى رئيس الحكومة    ةمنتدب لاارة  وزال •

 وبالوظيفة العمومية 

 وزارة الداخلية  •

والمياه   • القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  وزارة 

 والغابات

 المستدامة والتنمية   وزارة الطاقة والمعادن •

 التجهيز والنقل واللوجستيك  ةراوز •

 

 القطاعات الوزارية والمؤسسات   -
 

 الكونفدرالية المغربية للفالحة والتنمية القروية  •

 االتحاد المغربي للفالحة  •

 

 الجمعيات المهنية  -

 العام لمقاوالت المغرب  تحاداال •

 

 االتحاد المغربي للشغل  •

 لكونفدرالية الديمقراطية للشغل ا •

 بالمغرب االتحاد العام للشغالين •

 بالمغرب  االتحاد الوطني للشغل •

 الفيدرالية الديموقراطية للشغل  •

 

 والنقابات المشغلين  منظمات  -

 أرمون هاتشويل  •

 منال العبوبي •

 أحمد بوهرو  •

 جمال اغماني  •

 اليوسفي  القري محمد  •

 رشيد الفياللي المكناسي  •

 

 خبراء   -
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بقضايا التشغيل والعالقات المهنية : الئحة أعضاء اللجنة الدائمة المكلفة  ملحق 

 

 التهامي الغرفي  .1
 أرمون هاتشويل   .2

 محمد حوراني .3
 محمد علوي   .4
 خليل بنسامي   .5

 بوخالفة بوشتى )نائب الرئيس(  .6
 نجاة السيمو )الرئيسة(  .7
 أحمد أبوه )نائب المقرر(  .8

 محمد بنجلون    .9
 محمد بولحسن   .10

 عبد الكريم فوطاط   .11
 علي غنام .12

 منصف كتاني   .13
 رياض امحمد  .14

 سيدي محمد كاوزي   .15
 كريمة امكيكة   .16

 محمد مستغفر )المقرر(  .17
 خالد لحلو  .18

 خالد الشدادي   .19
 لبنى اطريشة  .20

 

 واكبوا عمل اللجنة الذين خبراء ال: ملحق 

 

 السيد محمد الخمليشي  الخبير الدائم بالمجلس 

 السيدة نادية أوغياطي  المترجمة 

 

 


