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طبقــاً للمــادة  6مــن القانــون التنظيمــي رقــم  128.12المتعلــق بالمجلــس االقتصــادي
واالجتماعــي والبيئــي ،قــرر المجلــس ،فــي إطــار إحالــة ذاتيــة ،إعــداد تقريــر حــول موضــوع
الحوار االجتماعي.
وقــد َعهِ ـ َد مكتــب المجلــس للجنــة الدائمــة المكلفــة بقضايــا التشــغيل والعالقــات المهنيــة
بإعداد هذا التقرير.
وخــال دورتهــا  116العاديــة ،المنعقــدة بتاريــخ  26نونبــر  ،2020صادقــت الجمعيــة العامــة
للمجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي باألغلبيــة علــى التقريــر الــذي يحمــل عنــوان:
« نحــو جيــل جديــد للحــوار االجتماعــي بالمغــرب :أرضيــة للنقــاش» ،والمنبثــق عنــه هــذا
الرأي.
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مقدمة
نشــأ الحــوار االجتماعــي كمفهــوم وممارســة فــي ســياق القضايــا المرتبطــة بعالــم الشــغل ،وفــض النزاعــات
االجتماعيــة ،والســعي إلــى تحقيــق الســلم االجتماعــي .ويشــمل الحــوار االجتماعــي عــادة كل الممارســات
التفاوضيــة التــي تجــري بيــن طرفــي عالقــة العمــل ،أي بيــن المشــغل واألجــراء أو بيــن هيئــات المشــغلين
والنقابــات ،وكــذا جــوالت التفــاوض والتشــاور التــي تنعقــد بكيفيــة دوريــة أو غيــر منتظمــة فــي إطــار ثالثــي يجمــع
الســلطات الحكوميــة والهيئــات التمثيليــة للمشــغلين والنقابــات.
وتفيــد العديــد مــن التجــارب والدراســات أن الحــوار االجتماعــي فــي القطاعــات االقتصاديــة يــؤدي إلــى
تحســين األداء االقتصــادي للمقاولــة ،ذلــك ألنــه يســاهم فــي إرســاء وتطويــر ممارســات مهنيــة جيــدة وتعزيــز
التعاون وتحفيز الموارد البشرية ،سواء في األوضاع العادية أو في وقت األزمات.
انطالقــا مــن هــذه المقاربــة ،ارتــأى المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي تنــاول موضــوع الحــوار
االجتماعــي ببالدنــا مســاهمة منــه فــي بلــورة تصــور «جيــل جديــد مــن منظومــات هــذا الحــوار» ،كمــا جــاء فــي
التوجيهات الملكية السامية.
ففضــا عــن إبــراز الرهانــات المرتبطــة بقضايــا التنميــة والديموقراطيــة التشــاركية ،يُ َذكِ ــر الــرأي بالمبــادئ
األساســية التــي يقــوم عليهــا الحــوار االجتماعــي وال ســيما مرجعيــة منظمــة العمــل الدوليــة ،ثــم يقــدم لمحــة
عــن تطــور الحــوار االجتماعــي بالمغــرب وتشــخيصا لمكوناتــه وحصيلتــه .كمــا يلقــي الــرأي الضــوء علــى بعــض
التجــارب الدوليــة الهامــة فــي مجــال الحــوار االجتماعــي التــي يمكــن االســتئناس بهــا .وبنــاء علــى المحــاور
الســابقة ،يقــدم الــرأي أبــرز الخالصــات ويســتعرض الرهانــات التــي يــرى المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي
والبيئــي أنهــا تمثــل مفاتيــح تحديــث منظومــة الحــوار االجتماعــي بالمغــرب .وفــي الجــزء األخيــر مــن الــرأي
يطــرح المجلــس توصيــات عمليــة كمســاهمة منــه فــي ورش تطويــر جيــل جديــد للحــوار االجتماعــي فــي
المغرب.

دسترة مبدأ الحوار
يؤكــد دســتور  2011تشــبث الدولــة بمبدأيــن أساســيين همــا المشــاركة والحــوار ،إذ جــاء فــي تصديــر الوثيقــة
الدســتورية «إن المملكــة المغربيــة ،وفــاء الختيارهــا الــذي ال رجعــة فيــه ،فــي بنــاء دولــة ديمقراطيــة يســودها

الحــق والقانــون ،تواصــل بعــزم مســيرة توطيــد وتقويــة مؤسســات دولــة حديثــة ،مرتكزاتهــا المشــاركة ...وذلــك
فــي ظــل تشــبث الشــعب المغربــي بقيــم االنفتــاح واالعتــدال والتســامح والحــوار».

كمــا ينــص الفصــل األول مــن الدســتور علــى أن النظــام الدســتوري للمملكــة يقــوم علــى الديموقراطيــة المواطنــة
والتشــاركية ،فــي حيــن يدعــو الفصــل الثامــن إلــى النهــوض بالمفاوضــة الجماعيــة وتعزيــز التمثيــل المهنــي
والنقابــي .ويدعــو الفصــل الثالــث عشــر مــن الدســتور الســلطات العموميــة إلــى «إحــداث هيئــات للتشــاور ،قصــد
إشــراك مختلــف الفاعليــن االجتماعييــن ،فــي إعــداد السياســات العموميــة وتفعيلهــا وتنفيذهــا وتقييمهــا».

7

رأي املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي

إرادة سياسية للدولة
تمثــل التوجيهــات الملكيــة حافــزا قويــا للمجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي إلنجــاز هــذه الدراســة
حــول الحــوار االجتماعــي .لقــد احتــل هــذا الموضــوع مكانــة متميــزة فــي الخطــب والرســائل الملكيــة ،ذلــك أن
الرســالة الملكيــة الموجهــة إلــى المنتــدى البرلمانــي الدولــي الثانــي للعدالــة االجتماعيــة ،الــذي نظمــه مجلــس
المستشــارين بتاريــخ  20فبرايــر  ،2017تعــد مرجعيــة هامــة حملــت أفــكارا مســتقبلية وتوجيهــات متقدمــة مــن
شــأنها ترســيخ الحــوار االجتماعــي ،والنهــوض بــأدواره ،وتوســيع نطاقــه.
لقــد اســتعرضت الرســالة الملكيــة الســامية أربعــة رهانــات تحيــط بمنظومــة الحــوار االجتماعــي .تتمثــل هــذه
الرهانــات فــي «مأسســة آليــات حــوار اجتماعــي ،مبســطة فــي مســطرتها ،واضحــة فــي منهجيتهــا ،شــاملة

ألطرافهــا ،منتظمــة فــي انعقادهــا ،ذات امتــدادات ترابيــة واضحــة ،وأدوار متكاملــة ،وقــدرة اســتباقية ،ونفــس
استشــرافي ،وذات قــدرة أيضــا علــى الوســاطة...،وفي «ضــرورة توســيع موضوعــات الحــوار االجتماعــي لتشــمل
قضايــا جديــدة ،»...وكذلــك «ضــرورة بنــاء المنظومــة الجديــدة للحــوار االجتماعــي باســتحضار متطلبــات
المســاواة بيــن الجنســين ،ومقاربــة حقــوق اإلنســان ،والتزامــات بالدنــا بمقتضــى اتفاقيــات منظمــة العمــل
الدوليــة ،ومتطلبــات التنميــة المســتدامة بأبعادهــا الثالثــة االقتصاديــة واالجتماعيــة والبيئيــة ،»...وأيضــا
«اعتبــار مأسســة الحــوار االجتماعــي مدخــا أساســيا لتحقيــق العدالــة االجتماعيــة والتنميــة المســتدامة».
ثــم خلصــت الرســالة الملكيــة الســامية إلــى فكــرة رائــدة وهــي أن «...أحــد التحديات األساســية التــي تهم مختلف
األطــراف المعنيــة بالحــوار االجتماعــي ،تتمثــل فــي كيفيــة االنتقــال إلــى جيــل جديد مــن منظومات هــذا الحوار».
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1.الحوار االجتماعي والمعايير الدولية
1 .1مفهوم وأدبيات الحوار االجتماعي لدى منظمة العمل الدولية
تعتبــر منظمــة العمــل الدوليــة ،التــي احتفلــت ســنة  2019بالذكــرى المئويــة لتأسيســها ،مرجعــا عالميــا فــي كل ما
يتعلــق بقضايــا الشــغل .وتتوفــر هــذه المنظمــة الدوليــة الرائــدة علــى رصيــد وثائقــي مرجعــي هــام جــدا يشــمل
دســتورها الــذي صــدر عنــد تأسيســها فــي العــام  1919وعــدد هــام مــن االتفاقيــات والتوصيــات والدراســات التــي
حظــي فيهــا الحــوار االجتماعي بمكانــة خاصة.

تُعرف منظمـــة العمل الدوليـــة الحوار االجتماعي بأنـــه «جميـــع أنـــواع التفـــاوض أو التشـاور أو تبـادل المعلومـات
بيـن ممثلـي الحكومـات وأصحـاب العمـل والعمـال أو فيمــا بينهــم بشــأن القضايــا ذات االهتمــام المشــترك».
إن اهتمــام منظمــة العمــل الدوليــة بالحــوار االجتماعــي جعلهــا تصــدر عــددا مــن االتفاقيــات والتوصيــات حــول
هــذا الموضــوع .مــن أهــم اتفاقيــات المنظمــة الدوليــة التــي تعنــى بالحــوار االجتماعــي ،االتفاقيــة رقــم 98
حــول الحــق فــي التنظيــم النقابــي وفــي المفاوضــة الجماعيــة الصــادرة فــي  ،1949واالتفاقيــة رقــم  144بشــأن
المشــاورات الثالثيــة (معاييــر العمــل الدوليــة) الصــادرة فــي  ،1976واالتفاقيــة  154الخاصــة بتشــجيع المفاوضة
الجماعيــة الصــادرة فــي .1981
وتؤكــد منظمــة العمــل الدوليــة فــي مرجعياتهــا علــى أن نجــاح الحــوار االجتماعــي يبقــى رهينــا بتوفــر خمســة
شروط ،وهي:
		
منظمات نقابية ومهنية للمشغلين قوية ومستقلة.
إرادة سياسية لالنخراط في الحوار االجتماعي.
احتــرام الحريــات األساســية وهــي الحريــة النقابيــة والمفاوضــة الجماعيــة ،كمــا جــاء فــي االتفاقيتيــن
 87و		.98
دعم مؤسساتي مناسب.
اعتراف متبادل بين الشركاء االجتماعيين.
كما تعتبر منظمة العمل الدولية المفاوضـة الجماعيـة من صميـم ممارسات الحـوار االجتماعـي.
علــى صعيــد آخــر ،تعتبــر منظمــة العمــل الدوليــة الحــوار االجتماعــي بمثابــة أداة فــي خدمــة التنميــة المســتدامة،
وكشــكل مــن أشــكال الحكامــة أيضــا .كمــا تــرى أن الحــوار االجتماعــي يمكــن أن يســاهم فــي تحقيــق أهــداف
التنمية المستدامة التي حددتها األمم المتحدة في أفق سنة .2030
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2.منظومة الحوار االجتماعي بالمغرب
1 .2لمحة تاريخية
ظهــرت أولــى التشــريعات المرتبطــة بالحــوار االجتماعــي فــي فتــرة الحمايــة .وبعــد االســتقالل ،عــرف المغــرب
فــي فتــرة الخمســينات والســتينات تأســيس عــدد مــن المجالــس الثالثيــة األطــراف المتخصصــة فــي مجــاالت
الشــغل ،والتــي تحتضــن بحكــم تركيبتهــا نوعــا مــن الحــوار االجتماعــي ،كالمجلــس االستشــاري لطــب الشــغل فــي
 ،1958والمجلــس األعلــى للوظيفــة العموميــة فــي  ،1958والمجلــس األعلــى لالتفاقيــات الجماعيــة فــي .1960
فــي بدايــة التســعينات بــدأ يــروج ألول مــرة مفهــوم الحــوار االجتماعــي فــي القامــوس السياســي والنقابــي .وتجلى
االهتمــام الرســمي برعايــة الحــوار االجتماعــي فــي تأســيس المجلــس الوطنــي للشــباب والمســتقبل ،ثــم المجلس
االستشــاري لمتابعــة الحــوار االجتماعــي ســنة  .1994بعــد ذلــك انطلقــت جــوالت الحــوار االجتماعــي االجتماعي
الوطني الثالثي األطراف التي تجمع الحكومة والنقابات األكثر تمثيلية وممثلي المشغلين.
غيــر أنــه يُالحــظ أن الحــوار االجتماعــي ببالدنــا يــكاد ينحصــر فــي جــوالت الحــوار الثالثــي األطــراف التــي
تنعقــد بصفــة غيــر منتظمــة وتشــارك فيهــا الحكومــة والفرقــاء االجتماعييــن (النقابــات األكثــر تمثيليــة واالتحــاد
العــام لمقــاوالت المغــرب) ،وتُطلــق علــى هــذا الحــوار أحيانــا تســمية الحــوار االجتماعــي علــى المســتوى العالــي.

2.2آليات ومؤسسات متعددة للحوار االجتماعي
أحــدث المشــرع المغربــي عــددا مــن اآلليــات والمؤسســات التــي تعنــى بالحــوار االجتماعــي فــي القطــاع العــام
(الوظيفــة العموميــة والجماعــات الترابيــة) والقطــاع الخــاص ،فضال عن هيئات استشــارية دســتورية ومؤسســات
للحوار االجتماعي الموضوعاتي.

1.2.2.القطاع العام
المجلــس األعلــى للوظيفــة العموميــة :أحــدث المجلــس األعلــى للوظيفــة العموميــة بمقتضــى الفصــل
العاشــر مــن الظهيــر الشــريف رقــم  1.58.008الصــادر فــي  24فبرايــر  1958بمثابــة النظــام األساســي
العــام للوظيفــة العموميــة .وهــو يتوفــر علــى تركيبــة ثنائيــة تضــم ممثليــن عــن اإلدارة والجماعــات المحليــة
وممثلين عن الموظفين.
اللجــن اإلداريــة المتســاوية األعضــاء :تعتبــر اللجــن اإلداريــة المتســاوية األعضــاء هيئــات استشــارية تنظــر
فــي القضايــا التــي تخــص المســار المهنــي للموظفيــن .وقــد أحدثــت بمقتضــى الظهيــر الشــريف رقــم 008-
 58-1بتاريــخ  24فبرايــر  1958حــول النظــام األساســي للوظيفــة العموميــة ونصوصــه التطبيقيــة وال ســيما
المرسوم رقم  2.59.0200الصادر في  5ماي .1959
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2.2.2.القطاع الخاص
يشــرف القطــاع الحكومــي المكلــف بالشــغل علــى عــدد مــن هيئــات الحــوار االجتماعــي الثالثيــة التركيــب
المتخصصة:
مجلــس المفاوضــة الجماعيــة :أحدثــت هــذه الهيئــة بمقتضــى المــادة  101مــن مدونــة الشــغل لدعــم
المفاوضــة الجماعيــة وتكريســها فــي عالقــات الشــغل ،وهــي هيئــة حلت محــل «المجلس األعلــى لالتفاقيات
الجماعيــة» المحــدث بالظهيــر الشــريف الصــادر فــي  29نونبــر  .1960تتكــون الهيئــة مــن ممثليــن عــن
اإلدارة ،وممثلين عن المنظمات المهنية للمشغلين وعن المنظمات النقابية لألجراء.

مجلــس طــب الشــغل والوقايــة مــن المخاطــر المهنيــة :تتلخــص مهمتــه فــي «تقديــم اقتراحــات وآراء مــن
أجــل النهــوض بمفتشــية طــب الشــغل ،والمصالــح الطبيــة للشــغل ،وفــي كل مــا يخــص حفــظ الصحــة
والســامة المهنيــة والوقايــة مــن حــوادث الشــغل واألمــراض المهنيــة».1
المجلــس األعلــى إلنعــاش التشــغيل :تنــص المــادة  522مــن مدونــة الشــغل علــى إنشــاء «المجلــس األعلــى
إلنعــاش التشــغيل» للقيــام بوظيفــة استشــارية تتعلــق ب «تنســيق سياســة الحكومــة فــي مجــال التشــغيل،
وإبــداء الــرأي فــي جميــع القضايــا التــي تهــم التشــغيل علــى المســتوى الوطنــي».
اللجنــة الثالثيــة المكلفــة بتتبــع التطبيــق الســليم لألحــكام المنظمــة لمقــاوالت التشــغيل المؤقــت :بعــد
مصادقتــه علــى اتفاقيــة الشــغل الدوليــة رقــم  181بشــأن وكاالت االســتخدام الخاصــة ،أحــدث المشــرع
لجنــة ثالثيــة التركيــب بمقتضــى المــادة  496مــن مدونــة الشــغل تعنــى بتتبــع التطبيــق الســليم للمقتضيــات
الخاصة بمقاوالت التشغيل المؤقت.
 اللجنــة الثالثيــة المكلفــة بالتشــاور بشــأن معاييــر العمــل الدوليــة :عمــل القطــاع الحكومــي المكلــف بالشــغل
ســنة  2015علــى إحــداث لجنــة ثالثيــة األطــراف عهــد إليهــا بالقيــام بالتشــاور حــول معاييــر العمــل الدوليــة
وأنشطة منظمة العمل الدولية.
اللجنــة الوطنيــة للبحــث والمصالحــة :تبــت «اللجنــة الوطنيــة للبحــث والمصالحــة» فــي النزاعــات الجماعيــة
للشــغل فــي حالتيــن؛ إذا تعــذر الوصــول إلــى اتفــاق بيــن أطــراف النــزاع أمــام «اللجنــة اإلقليميــة للبحــث
والمصالحــة»؛ أو إذا امتــد نــزاع الشــغل الجماعــي إلــى عــدة عمــاالت أو أقاليــم ،أو إلــى مجمــوع التــراب
الوطني.

3.2.2.هيئات الحوار المهني على المستوى الترابي
أحــدث المشــرع المغربــي هيئــات ثالثيــة التركيــب للحــوار االجتماعــي الجهــوي تشــتغل ،تحــت رئاســة عامــل
العمالــة أو اإلقليــم ،علــى قضايــا تهــم أساســا القطــاع الخــاص وتتنــاول مجــاالت الشــغل والتشــغيل والتكويــن
المهنــي .وهــي المجالــس اإلقليميــة والجهويــة إلنعــاش التشــغيل ،واللجنــة االقليميــة للبحــث والمصالحــة واللجنــة
اإلقليمية المكلفة بالبت في طلبات اإلغالق والتسريح.

 - 1املادة  332من مدونة الشغل
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4.2.2.الهيئات الدستورية االستشارية
أحــدث دســتور  2011عــدة هيئــات استشــارية ،بعضهــا تــم تنصيبــه ،مثــل «المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي
والبيئــي» و»المجلــس األعلــى للتربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي» و»مجلــس الجاليــة المغربيــة بالخــارج» ،وبعضها
لــم يفعــل بعــد ،مثــل «الهيئــة المكلفــة بالمناصفــة ومحاربــة جميــع أشــكال التمييــز» و»المجلــس االستشــاري
للشــباب والعمــل الجمعــوي» و»المجلــس االستشــاري لألســرة والطفولــة» .وتعتبــر مســاهمة هــذه الهيئــات
الدســتورية أساســية فــي إرســاء دعائــم حــوار اجتماعــي موســع وفــق مقاربــة تشــاركية تضمــن انخراطــا أكبــر
للقوى الحية للمجتمع.

5.2.2.مؤسسات الحوار االجتماعي الموضوعاتي
تتميــز المجالــس اإلداريــة لبعــض المؤسســات العموميــة وبعــض الهيئــات المتخصصــة بتركيبــة ثالثيــة تضــم
الشــركاء االجتماعييــن الذيــن يســاهمون عــادة فــي الحــوار االجتماعــي .هــذه التركيبــة تمنــح صالحيــات
استشــارية وتنفيذيــة للشــركاء االجتماعييــن .مــن بيــن تلــك المؤسســات ،اللجنــة الوطنيــة إلصــاح أنظمــة
التقاعــد ،ومجلــس إدارة الصنــدوق الوطنــي للضمــان االجتماعــي ،والمجلــس اإلداري لمكتــب التكويــن المهنــي
وإنعاش الشغل.

 6.2.2.آليات الحوار والتشاور في الجماعات الترابية
فــي إطــار تنزيــل مقتضيــات الفصــل  139مــن الدســتور ،أفــردت القوانين التنظيميــة للجماعــات الترابية الصادرة
في  2015مقتضيات إلحداث هيئات استشارية تهتم بقضايا المرأة والشباب واالستثمار.

3.2أطراف الحوار االجتماعي
1.3.2.السلطات العمومية
مــن بيــن القطاعــات الحكوميــة المعنيــة بالحــوار االجتماعــي ســواء بحكــم القانون أو الممارســة نذكر بالخصوص
القطاعــات الحكوميــة المكلفــة بالشــغل والوظيفــة العموميــة والداخلية والطاقة والمعــادن والمالحة التجارية.
القطاع الحكومي المكلف بالشغل ودوره في الحوار االجتماعي

يمثــل القطــاع الــوزاري المكلــف بالشــغل واإلدمــاج المهنــي الحكومــة فــي المفاوضــات الثنائيــة أو المتعــددة
األطــراف فــي مياديــن الشــغل والتشــغيل والحمايــة االجتماعيــة ،كمــا يمثلهــا فــي المنظمــات الدوليــة والجهويــة
للشــغل ،ويعمــل علــى «النهــوض بالمفاوضــات الجماعيــة بيــن الشــركاء االجتماعييــن والمســاهمة فــي تســوية

نزاعــات الشــغل وتنشــيط الحــوار االجتماعــي وتفعيــل آلياتــه والرقــي بــه وطنيــا وقطاعيــا وعلــى مســتوى
المقــاوالت» .2كمــا يتــرأس هــذا القطــاع الــوزاري الهيئــات االستشــارية الثالثيــة التركيــب (مجلــس المفاوضــة
الجماعيــة والمجلــس األعلــى إلنعــاش التشــغيل ومجلــس طــب الشــغل والوقايــة مــن المخاطــر المهنيــة.)...

 - 2املادة األولى من املرسوم  2.14.280بتاريخ  18يونيو 2014
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القطاع الحكومي المكلف بالوظيفة العمومية

أناط المرسوم رقم  2-06-82الصادر في  2006/11/10بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة تحديث القطاعات
العامــة ،بالقطــاع الحكومــي المكلــف بإصــاح اإلدارة عــددا مــن المهــام ،منهــا «تتبــع الحــوار االجتماعــي والســهر
علــى تطبيــق االتفاقــات المترتبــة عنــه» 3فــي القطــاع العــام .كمــا أن هــذا القطــاع يتــرأس المجلــس األعلــى
للوظيفــة العموميــة باعتبــاره فضــاء للتشــاور والحــوار حــول قضايــا الوظيفــة العموميــة والموظفيــن.
القطاع الحكومي المكلف بالداخلية

تضطلــع وزارة الداخليــة بــدور أساســي فــي الحــوار االجتماعــي ،ســواء مــا يتعلــق بالحــوار الوطنــي الثالثــي
األطــراف أو بالحــوار القطاعــي (الجماعــات المحليــة) أو بالحــوار الجهــوي واإلقليمــي .فالــوزارة ممثلــة بحكــم
القانــون فــي الهيئــات الوطنيــة االستشــارية الثالثيــة التركيــب ،ويتــرأس عمالهــا هيئــات ثالثيــة التركيــب تُعنــى
أساســا بمجــال الشــغل فــي القطــاع الخــاص .ولقــد تميــز اتفــاق  25ابريــل  2019المنبثــق عــن آخــر جولــة مــن
جــوالت الحــوار االجتماعــي الوطنــي الثالثــي األطــراف ،بتكليــف القطــاع الــوزاري المكلــف بالداخليــة بمهمــة
التفاوض مع الشركاء االجتماعيين باسم الحكومة.
القطاع الحكومي المكلف بالطاقة والمعادن

يضطلــع قطــاع الطاقــة والمعــادن فــي القطــاع المنجمــي ببعــض المهــام التــي يباشــرها القطــاع الحكومــي المكلــف
بالشــغل بالنســبة للقطــاع الخــاص عمومــا .علــى مســتوى العالقــات المهنيــة ،يقــوم هــذا القطــاع بالعمــل علــى
تســوية نزاعــات الشــغل التــي قــد تنشــب فــي المقــاوالت المنجميــة ،وبتدبيــر آليــات الحــوار االجتماعــي التي تنبثق
عــن االنتخابــات المهنيــة (لجنــة القانــون األساســي والمســتخدمين واللجنــة االستشــارية ومندوبــو الســامة).
القطاع الحكومي المكلف بالنقل (المالحة التجارية)

يشــرف هــذا القطــاع الحكومــي علــى قطــاع النقــل بمختلــف مكوناتــه ،باســتثناء النقــل الجــوي الــذي ألحــق
مؤخــرا بقطــاع الســياحة .وتجــدر اإلشــارة إلــى أنــه منــذ  ،2013تاريــخ توقــف أنشــطة اللجنــة المركزيــة ألربــاب
البواخر ،لم يقدم أي ملف مطلبي ،مع تسجيل تراجع كبير في عدد العاملين في هذا القطاع.

2.3.2.النقابات األكثر تمثيال لألجراء
لقــد حــددت المــادة  425مــن مدونــة الشــغل معاييــر الحصــول علــى صفــة «النقابــة األكثــر تمثيال» على المســتوى
الوطنــي وعلــى مســتوى المقاولــة .ففضــا عــن االســتقالل الفعلــي للنقابــة وقدرتهــا التعاقديــة ،تشــترط مدونــة
الشــغل حصــول النقابــة علــى  % 6علــى األقــل مــن مجمــوع عــدد مندوبــي األجــراء المنتخبيــن فــي القطاعيــن
العمومــي والخــاص علــى المســتوى الوطنــي .أمــا علــى صعيــد المقاولــة ،فيتعيــن الحصــول علــى نســبة % 35
علــى األقــل مــن مجمــوع عــدد مندوبــي األجــراء المنتخبيــن علــى صعيــد المقاولــة أو المؤسســة .غيــر أن المدونــة
أغفلــت إقــرار معاييــر التمثيلــة علــى مســتوى قطاعــات وفــروع األنشــطة االقتصاديــة ،وطنيــا وجهويــا ،ولــم تميــز
بيــن التمثيليــة النقابيــة فــي القطــاع الخــاص والتمثيليــة النقابيــة فــي القطــاع العــام .هــذا وينــاط بالنقابــات
األكثــر تمثيــا التفــاوض وإبــرام اتفاقيــات الشــغل الجماعيــة وتمثيــل األجــراء والمســتخدمين والموظفيــن فــي
مختلــف هيئــات المشــاركة والتفــاوض واالستشــارة.
 - 3املادة اخلامسة من املرسوم  2-06-82بتاريخ  10نونبر 2006
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3.3.2.المنظمات المهنية للمشغلين
الجمعيات والنقابات المهنية والهيئات بين المهنية

ينتظــم المشــغلون فــي إطــار قانــون الجمعيــات أو وفــق الظهيــر رقــم  1.57.119بشــأن النقابــات المهنيــة الصــادر
فــي  ،1957/70/16والــذي يعتــرف للمشــغلين ولألجــراء بحريــة وحــق تأســيس النقابــات للدفــاع عــن مصالحهــم
االقتصاديــة واالجتماعيــة والمهنيــة .بعــض المنظمــات المهنيــة للمشــغلين أُسســت علــى شــكل نقابــات مهنيــة،
كاالتحــاد المغربــي للفالحــة والنقابــة الوطنيــة للتجــار والحرفييــن واالتحــاد العــام للمقــاوالت والمهــن .بينمــا
تأســس االتحــاد العــام لمقــاوالت المغــرب ،وهــو الهيئــة التــي تمثــل المشــغلين فــي الحــوار الوطنــي الثالثــي
األطراف ،على شكل جمعية مهنية.
إن مبــدأ الحريــة النقابيــة المكــرس فــي الدســتور والقوانيــن أدى إلــى تعــدد الهيئــات المهنيــة .وهــذا يســتدعي
ضــرورة إقــرار معاييــر التمثيليــة المهنيــة للمشــغلين لتحديــد المنظمــات المهنيــة للمشــغلين األكثــر تمثيليــة،
خاصــة وأن كثيــرا مــن النصــوص القانونيــة تشــير إلــى هــذا النــوع مــن النقابــات علــى اعتبارهــا المؤهلــة
للمشاركة في هياكل الحوار بمختلف أشكاله.
باإلضافــة إلــى النمطيــن الســابقين للتمثيــل المهنــي للمشــغلين ،أي اإلطاريــن النقابــي والجمعــوي ،هنــاك صنــف
ثالــث للتمثيــل المهنــي للمشــغلين هــو «الهيئــات بيــن المهنيــة للفالحــة والصيــد البحــري» التــي تعتبــر مجموعــات
ذات شــخصية معنويــة خاضعــة للقانــون الخــاص تحــدث بيــن مهنييــن بمحــض إرادتهــم ينتمــون إلــى نفــس
السلســلة الفالحيــة أو الصيــد البحــري.4

4.3.2.منظمات المجتمع المدني
مــن زاويــة حرصــه علــى تكريــس الديمقراطيــة التشــاركية ،أقــر الدســتور منظمــات المجتمــع المدنــي كفاعــل
أساســي فــي التأثيــر علــى السياســات العموميــة .وذلــك بالمســاهمة فــي إعــداد قــرارات ومشــاريع لــدى
المؤسســات المنتخبــة والســلطات العموميــة ،وكــذا فــي تفعيلهــا وتقييمهــا (المــادة  12مــن الدســتور) .ولتحقيــق
هــذه المشــاركة ،تنــص المــادة  13مــن الدســتور علــى أن «تعمــل الســلطات العموميــة علــى إحــداث هيئــات

للتشــاور ،قصــد إشــراك مختلــف الفاعليــن االجتماعييــن ،فــي إعــداد السياســات العموميــة وتفعيلهــا وتنفيذهــا
وتقييمــها».

كمــا أن منظمــة العمــل الدوليــة تحــث علــى إشــراك منظمــات المجتمــع المدنــي فــي الحــوار المدنــي أو مــا يســمى
أحيانا بالحوار المجتمعي أو الحوار االجتماعي الموسع أو الحوار الثالثي فأكثر.

 - 4القانون رقم  13.12املتعلق بالهيئات بني املهنية للفالحة والصيد البحري
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3.حصيلة الحوار االجتماعي
	1 .3المكاسب ونقاط القوة
1.1.3.تشريع متقدم للحوار االجتماعي في المقاولة
تمثــل مدونــة الشــغل الصــادرة ســنة  2003إحــدى النتائــج اإليجابيــة للحــوار االجتماعــي الوطنــي الثالثــي
األطــراف ومكســبا لمختلــف الفاعليــن فــي مجــال العمــل .تتضمــن مدونــة الشــغل عــددا مــن المقتضيــات التــي
تعــزز الحــوار االجتماعــي داخــل المقاولــة ،وذلــك مــن خــال مأسســة الوظيفــة االستشــارية بيــن أطــراف العمــل
وتشجيع المفاوضة الجماعية وإبرام االتفاقيات الجماعية وتنظيم التحكيم في نزاعات الشغل.
وفــي هــذا الصــدد ،تكــرس مدونــة الشــغل عــددا مــن آليــات الحــوار االجتماعــي داخــل المقاولــة ،ولعــل أبرزهــا
«لجنــة المقاولــة» بالنســبة للمقــاوالت التــي تشــغل مــا ال يقــل عــن  50أجيــرا .هــذه الهيئــة لهــا طابــع استشــاري
فــي القضايــا االقتصاديــة واالجتماعيــة التــي تهــم المقاولــة .كمــا تنــص مدونــة الشــغل علــى «لجنــة الســامة
وحفظ الصحة» وعلى انتخاب مندوب األجراء في المقاوالت التي تشغل  10أشخاص فأكثر.

2.1.3.الحوار الوطني الثالثي األطراف
تُـ ِـوج مســار الحــوار االجتماعــي الوطنــي الثالثــي األطــراف منــذ انطالقــه ســنة  1996بتوقيــع خمــس اتفاقيــات
مكنت من تحقيق عدة مكاسب اجتماعية:
اتفــاق فاتــح غشــت  :1996أرســى أســس الحــوار االجتماعــي وأقــر آلياتــه ،وأعلــن الحــرص علــى احتــرام
الحريــات النقابيــة وقانــون الشــغل واالتفاقيــات الدوليــة .كمــا أقــر زيــادة محــدودة ألجــور الموظفيــن والرفــع
من الحد األدنى لألجر في القطاع الخاص.
اتفــاق  23أبريــل  :2000اتفقــت فيــه األطــراف الثالثــة (الحكومــة ،المركزيــات النقابيــة ،االتحــاد العــام
لمقــاوالت المغــرب) علــى إقــرار الســلم االجتماعــي باعتبــاره مســؤولية مشــتركة وعنصــرا أساســيا لتأهيــل
االقتصاد الوطني لمواجهة مختلف التحديات.
اتفــاق  30أبريــل  :2003كــرس مبــدأ التشــاور والتفــاوض لحــل الخالفــات بيــن األطــراف ،وتكثيــف اللقــاءات
مــن أجــل تعميــق الحــوار حــول مواضيــع أساســية كإصــاح نظــام التقاعــد ،وبلــورة إصــاح منظومــة األجــور
والتعويضات ،وتفعيل مدونة التغطية الصحية والحماية االجتماعية.
اتفــاق  26أبريــل  :2011بلغــت تكلفتــه اإلجماليــة  13,202مليــار درهــم ،وهــم الزيــادة فــي أجــور الموظفيــن
بمبلــغ  600درهــم ،ورفــع حصــص الترقيــات ،ورفــع الحــد األدنــى للمعاشــات ،وأقــر اســترداد مبالــغ
المســاهمات فــي الصنــدوق الوطنــي للضمــان االجتماعــي بالنســبة لألجــراء الذيــن لــم يســتوفوا شــروط
الحصــول علــى معــاش التقاعــد.
اتفــاق  25أبريــل ( 2019ســاري المفعــول للفتــرة  :)2021-2019ســيكلف مــا قــدره  14,5مليــار درهــم
ســنويا إثــر قــرار الزيــادة فــي أجــور الموظفيــن .كمــا تضمــن االتفــاق الرفــع مــن التعويضــات العائليــة والحــد
األدنــى لألجــور .كمــا تميــز االتفــاق األخيــر بتوجــه ملمــوس نحــو مأسســة الحــوار االجتماعــي الوطنــي
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الثالثــي األطــراف مــن خــال إحــداث آليــات دائمــة ،وهــي :اللجنــة العليــا للتشــاور؛ واللجنــة الوطنيــة للحــوار
االجتماعــي التــي تجتمــع فــي دورتيــن ســنويا؛ واللجنــة الجهويــة واإلقليميــة للحــوار االجتماعــي التــي تجتمــع
مرتيــن علــى األقــل فــي الســنة؛ ولجنــة القطــاع العــام؛ ولجنــة القطــاع الخــاص.

	2.3مواطن الضعف
1.2.3.مؤشرات اجتماعية واقتصادية غير مرضية والحاجة إلى نموذج اجتماعي جديد
رغــم المجهــودات التــي قــام بهــا المغــرب فــي الســنوات األخيــرة لتحقيــق قفــزة نوعيــة فــي مجــال التنميــة ،فــإن
المؤشــرات االجتماعيــة واالقتصاديــة تشــهد علــى اســتمرار العجــز االقتصــادي واالجتماعــي .حســب مؤشــرات
ســنة  ،2019فنســبة النمــو فــي تراجــع ولــم تتجــاوز  2,5فــي المائــة ،بينمــا بلــغ العجــز فــي الميزانيــة نســبة 4,2
فــي المائــة ،وتفاقــم عجــز الميــزان التجــاري الــذي بلــغ  18,6فــي المائــة ،وارتفعــت المديونيــة إلــى  64,9فــي
المائــة مــن الناتــج الداخلــي الخــام ،فــي حيــن لــم يتعــد الناتــج الداخلــي الخــام مــا معدلــه  5456دوالر للفــرد.5
وبالنظــر إلــى حجــم الخصــاص واالختــاالت وضعــف مؤشــرات التنميــة البشــرية ،دعــا جاللــة الملــك إلــى إعــادة
النظــر فــي النمــوذج التنمــوي الــذي يعتمــده المغــرب وقــرر تعييــن لجنــة لدراســة ووضــع نمــوذج تنمــوي جديــد.
لذلــك فــإن منظومــة متقدمــة للحــوار االجتماعــي مــن شــأنها أن تمكــن مــن المســاهمة فــي بنــاء نمــوذج اجتماعــي
جديــد يعتبــر مكونــا رئيســيا مــن مكونــات النمــوذج التنمــوي المنشــود.

2.2.3.ضعف عامل الثقة وضعف ثقافة الحوار
أجمــع عــدد مــن الفاعليــن فــي إطــار جلســات اإلنصــات حــول موضــوع هــذا الــرأي علــى أن فقــدان الثقــة
بيــن األطــراف يعتبــر مــن أهــم أســباب تعثــر الحــوار االجتماعــي .وال شــك أن إشــكالية الثقــة تتجــاوز حــدود
عالــم الشــغل ،إذ إنهــا قضيــة مجتمعيــة ،تحتــاج إلــى تحليــل أســبابها بشــكل أوســع ،وإلــى تضافــر جهــود كافــة
مؤسســات التنشــئة االجتماعيــة ،ومســاهمة مختلــف الفعاليــات والقــوى الحيــة إلعــادة بنائهــا وترســيخها فــي
منظومة قيم المجتمع.

3.2.3.جدول أعمال محدود :تركيز مواضيع الحوار االجتماعي في المفاوضات حول األجور
اســتقر األمــر فــي أدبيــات الحــوار االجتماعــي فــي المغــرب علــى أن معيــار نجــاح الحــوار رهيــن باالتفــاق علــى
الزيــادة فــي األجــور .يســري هــذا علــى الحــوار الوطنــي الثالثــي األطــراف وعلــى الحــوار االجتماعــي داخــل
المقاولــة إن ُوجــد .هــذه المقاربــة الضيقــة للحــوار االجتماعــي ال تســتقيم مــع مفهــوم الديموقراطيــة التشــاركية
الــذي ينبغــي أن يســتحضره الحــوار ،والــذي يحــث علــى المشــاركة المواطنــة الواســعة فــي قضايــا التنميــة
عمومــا .ولقــد أكــدت الرســالة الملكيــة الســامية الموجهــة إلــى المشــاركين فــي المنتــدى البرلمانــي الدولــي
الثانــي للعدالــة االجتماعيــة الــذي نظمــه مجلــس المستشــارين بتاريــخ  20فبرايــر  2017علــى توســيع مضاميــن
الحــوار االجتماعــي.

 - 5املصدر :منتدى االقتصاد واألعمال باألمم املتحدة
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4.2.3.الشركاء االجتماعيون وتحدي التمثيلية
يعتبــر معيــار تمثيليــة الفرقــاء االجتماعييــن مــن نقابــات وتنظيمــات مهنيــة للمشــغلين الذين يشــاركون فــي الحوار
االجتماعــي قضيــة جوهريــة .فمشــروعية الحــوار االجتماعــي تُســتمد مــن اتســاع قاعــدة أعضــاء الشــركاء
االجتماعييــن ،كمــا يتوقــف نجاحــه علــى مــدى قــدرة هــؤالء الشــركاء علــى تعبئــة الفئــات التــي يمثلونهــا.
ومــن الالفــت فــي التجربــة المغربيــة أن الحــوار االجتماعــي يطــرح تحديــات وإشــكاالت حقيقيــة فيمــا يخــص
موضــوع التمثيليــة .فــإذا اقتصرنــا علــى الشــكل المهيمــن علــى الحــوار االجتماعــي بالمغــرب ،أي الحــوار
االجتماعــي الوطنــي الثالثــي األطــراف ،ســنقف وال شــك علــى بعــض المفارقــات .فالنســيج االقتصــادي الوطنــي
يشــمل فئــات واســعة مــن المشــغلين مســتبعدة مــن الحــوار االجتماعــي وليســت لهــا تمثيــل في الحــوار االجتماعي
الوطنــي الثالثــي األطــراف ،كالقطــاع الفالحــي والمقــاوالت الصغيــرة جدا وقطــاع الحرفييــن والمهنيين والقطاع
غيــر المنظــم .ومــن جانــب التنظيمــات النقابيــة ،فــإن مشــاركة النقابــات األكثــر تمثيــا فــي هــذا الحــوار تبقــى
مطبوعــة بنســبة متدنيــة لالنتمــاء النقابــي ال تتعــدى  4فــي المائــة ،حســب أرقــام نشــرتها المندوبيــة الســامية
للتخطيــط ســنة  ،2018مقابــل تنامــي أعــداد الالمنتميــن وظهــور مــا يســمى بالتنســيقيات.
وتتجلــى محدوديــة التأطيــر النقابــي بشــكل واضــح فــي القطاعيــن العــام والخــاص .فبنــاء علــى مــا أســفرت
عنــه االنتخابــات المهنيــة األخيــرة (فــي القطاعيــن العــام والخــاص) ســنة  ،2015مــا زال الالمنتمــون يتصــدرون
النتائــج بنســبة  ،% 49.79رغــم التطــور الحاصــل فــي توســيع التمثيليــة النقابيــة مقارنــة باالنتخابــات المهنيــة
لســنة ( 2009نســبة الالمنتميــن بلغــت حينئــذ  .)% 55.09مــا يطــرح صعوبــات علــى مســتويات عــدة ،ســواء
المقاولــة أو القطــاع أو الجهــة ،إذ يصبــح مــن الصعــب إفــراز النقابــات األكثــر تمثيليــة وإبــرام اتفاقيــات شــغل
جماعيــة والنهــوض بمختلــف أشــكال الحــوار األخــرى.
أمــا علــى مســتوى معاييــر التمثيليــة ،واعتبــارا لتعــدد أشــكال ومســتويات الحــوار (القطــاع العــام والقطــاع الخاص
علــى الصعيــد الوطنــي وعلــى صعيــد القطاعــات االقتصاديــة والجهــات) ،فمــع غيــاب معاييــر دقيقــة وموضوعيــة
لتحديــد المنظمــات المهنيــة للمشــغلين األكثــر تمثيــا والمنظمــات النقابيــة لألجــراء األكثــر تمثيــا كأطــراف
أساســية فــي الحــوار االجتماعــي ،فــإن تنظيــم أي حــوار اجتماعــي إن علــى المســتوى القطاعــي أو الجهــوي
ســوف يواجــه إشــكال مشــروعية التمثيليــة.
كمــا يُســجل عــدم إشــراك المنظمــات النقابيــة لألجــراء األكثــر حضــورا علــى المســتوى القطاعــي فــي الحــوار
االجتماعــي الوطنــي الثالثــي األطــراف ،عندمــا ال تكــون مــن بيــن األكثــر تمثيليــة علــى المســتوى الوطنــي ،مــع مــا
يمكــن أن يترتــب عــن هــذا الوضــع مــن صعوبــات فــي تنفيــذ االتفاقــات وضمــان مصداقيــة الحــوار.

5.2.3.ضعف الحوار االجتماعي القطاعي والترابي
إذا كانــت التجربــة المغربيــة فــي مجــال الحــوار االجتماعــي قــد كرســت شــكل الحــوار االجتماعــي الوطنــي
الثالثــي األطــراف الــذي يجمــع الحكومــة واالتحــاد العــام لمقــاوالت المغــرب والنقابــات األكثــر تمثيليــة ،فــإن
الحــوار االجتماعــي القطاعــي يــكاد يكــون شــبه غائــب ،ســواء فــي القطاعــات العموميــة أو فــي القطــاع الخــاص.
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بالنســبة للقطــاع العــام ،دعــا رئيــس الحكومــة الــوزراء ،بمقتضــى المنشــور رقــم  02/2017بتاريــخ  5يونيو ،2017
إلــى تفعيــل الحــوار االجتماعــي القطاعــي مــع المركزيــات النقابيــة األكثــر تمثيــا .مــع العلــم أنــه تطغــى علــى
هــذا الحــوار االجتماعــي المطالــب ذات األثــر المالــي المباشــر مثــل الرفــع مــن األجــور والترقــي الوظيفــي  -التي
تظــل مشــروعة  -علــى حســاب الحــوار والتعــاون مــن أجــل تطويــر الخدمــات العموميــة ورفــع مردوديــة القطــاع
العــام وتأهيــل وتكويــن المــوارد البشــرية وغيرهــا مــن المواضيــع الهامــة.
أمــا بالنســبة للقطــاع الخــاص ،يالحــظ أنــه تعــذر بنــاء منظومــة تســمح بإقامــة حــوار اجتماعــي فــي القطاعــات
االقتصاديــة المختلفــة ،ســواء علــى المســتوى الوطنــي أو علــى المســتوى الجهــوي .علمــا أن منظومــة مــن هــذا
النــوع هــي الكفيلــة بتنظيــم القطاعــات االقتصاديــة وتكريــس الســلم االجتماعــي وتعزيــز حكامــة القطاعــات
اإلنتاجيــة وتحســين القــدرة التنافســية.
كمــا أن غيــاب الحــوار االجتماعــي المندمــج جهويــا ومحليــا ال يســاير خيــار الجهويــة المتقدمــة الــذي انخــرط
فيــه المغــرب .ورغــم أن القوانيــن التنظيميــة الجديــدة الخاصــة بالجهــات والعمــاالت والجماعــات نصــت علــى
تأســيس نــوع مــن الحــوار الموســع ،مــن خــال تشــكيل هيئــات استشــارية بمشــاركة المجتمــع المدنــي والفاعليــن
االقتصادييــن للنظــر فــي قضايــا التنميــة الجهويــة والمحليــة ،إال أن تلــك اآلليــات لــم يتــم تفعيلهــا بعــد علــى كافــة
المستويات الترابية وبكيفية مؤثرة في مسلسل اتخاد القرار.

6.2.3.ممارسة محدودة للحوار االجتماعي داخل المقاولة
إذا كانــت العديــد مــن التجــارب الدوليــة تتعاطــى مــع الحــوار االجتماعــي باعتبــاره تعاقــدا داخــل المقاولــة،
يفضــي إلــى مردوديــة أعلــى وجــودة فــي العمــل واإلنتــاج ويرفــع التنافســية ،فبالنســبة لبالدنــا ،يالحــظ ضعــف
ثقافــة الحــوار بشــكل عــام وبشــكل خــاص فــي مجــال المقاولــة .إذ غالبــا مــا يســود الحــذر والتوجــس ،وأحيانــا
المواجهــة ،بيــن الطرفيــن (المشــغل واألجيــر) بــدل الثقــة والمشــاركة والتعــاون.
لقــد رصــدت مدونــة الشــغل عــدة آليــات للحــوار االجتماعــي داخــل المقاولــة فــي أشــكاله الخاصــة بالمفاوضــة
الجماعيــة والتشــاور والمشــاركة .غيــر أن ترســيخ هــذه الممارســة الفضلــى داخــل المقاولــة مــا زالــت متواضعــة،
ســواء فيمــا يخــص التفــاوض أو االستشــارة أو تفعيــل اآلليــات التمثيليــة (منــدوب األجــراء ،لجنــة المقاولــة ،لجنــة
الصحــة والســامة ،الممثلــون النقابيــون) .وبالنظــر لمــا يفوتــه هــذا الضعــف علــى مســتوى الحــوار االجتماعــي
داخــل المقاولــة مــن مكاســب لألجــراء وللمقاولــة مــن زاويــة االســتقرار والســلم االجتماعــي والمردوديــة
االقتصاديــة ،فــإن لذلــك بالــغ األثــر أيضــا علــى معــدل النمــو االقتصــادي للبلــد وعلــى الحقــوق االجتماعيــة
لألفــراد وعلــى قضايــا التنميــة بصفــة عامــة.

7.2.3.منهجية غير واضحة وحصيلة محدودة للحوار االجتماعي الوطني الثالثي األطراف
انطلــق الحــوار االجتماعــي الوطنــي الثالثــي األطــراف فــي منتصــف التســعينات ،ورافــق االنطالقــة إحــداث
المجلــس االستشــاري لمتابعــة الحــوار االجتماعــي ســنة  ،1994والــذي تقــرر حلــه خمــس ســنوات بعــد تأسيســه.
وقــد أفضــى هــذا الحــوار إلــى إبــرام خمــس اتفاقيــات ،وهــي اتفــاق فاتــح غشــت  ،1996واتفــاق  23أبريــل ،2000
واتفاق  30أبريل  ،2003واتفاق  26أبريل  ،2011واتفاق  25أبريل .2019
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لقــد حقــق الحــوار االجتماعــي الوطنــي الثالثــي األطــراف عــددا مــن المكتســبات على مدى  25ســنة ،مــن أبرزها
تكريــس ممارســة الحريــات النقابيــة ،وإصــدار مدونــة الشــغل ،وتوســيع االســتفادة مــن الحمايــة االجتماعيــة،
والتغطيــة الصحيــة ،والزيــادة فــي األجــور ،وتحســين شــروط الترقــي فــي القطــاع العــام ،والزيــادة فــي الحــد
األدنى لألجور في القطاع الخاص.
غير أنه بالمقابل يعرف هذا الحوار عددا من النواقص ،من أبرزها:
يظــل الحــوار االجتماعــي الوطنــي الثالثــي األطــراف مقرونــا بالظرفيــة السياســية ،ال حــوارا ممأسســا
ومنتظما.
غيــاب التنســيق مــع المؤسســات والهيئــات االستشــارية والتقريريــة المعنيــة بالحــوار االجتماعــي ،ومــع
األشكال األخرى من الحوار االجتماعي.
غياب تمثيلية فئات واسعة من المشغلين ومن األجراء.
تركيز جدول أعمال الحوار على القضايا المتعلقة باألجور.
عدم تنفيذ االلتزامات والمقتضيات الواردة في بعض االتفاقيات.

4.تجارب دولية وممارسات جيدة للحوار االجتماعي
1.4.النموذج الفرنسي
تتميــز حصيلــة الحــوار االجتماعــي بفرنســا بعــدد مــن المكاســب ،كمــا تتجلــى خاصــة فــي نتائــج المفاوضــة
8
الجماعيــة .ففــي ســنة  6 2019تــم توقيــع  10اتفاقيــة بيمهنيــة .7كمــا بلــغ عــدد اتفاقيــات الفــروع االقتصاديــة
 1100اتفاقيــة ،مقابــل  1380اتفاقيــة ســنة  .2018وعلــى مســتوى المقــاوالت تــم توقيــع  80780اتفاقيــة بيــن
المشــغلين وممثلــي األجــراء بزيــادة قدرهــا  % 30عــن حصيلــة  ،2018فــي انســجام مــع مــا لوحــظ فــي الســنوات
األخيــرة مــن تنــام لالتفاقيــات الجماعيــة علــى مســتوى المقــاوالت وتكريــس للمفاوضــة الجماعيــة كآلية أساســية
مــن آليــات الحــوار االجتماعــي القطاعــي والمحلــي.
ورغــم هــذه المنجــزات ،يعــرف الحــوار االجتماعــي فــي فرنســا عــددا مــن اإلشــكاليات التــي تحــد مــن جاذبيــة
النمــوذج الفرنســي .مــن أبــرز تلــك اإلشــكاليات ثقافــة المواجهــة التــي طبعــت تاريخيــا العالقــة بيــن الفرقــاء
االجتماعييــن (المشــغلون وممثلــو المأجوريــن) .كمــا يتســم الحــوار االجتماعــي فــي فرنســا بتعقيــدات تفرضهــا
عــدة عوامــل موضوعيــة ،منهــا تعــدد التمثيليــات المهنيــة والنقابيــة ( 8تنظيمــات نقابيــة) وضعــف االنخــراط فــي
النقابــات .كمــا يعانــي الحــوار االجتماعــي مــن تضخــم عــدد الفــروع االقتصاديــة الــذي يبلــغ  700فــرع (غيــر
القطاع الفالحي).

 - 6تقرير»حصيلة املفاوضة اجلماعية لسنة  – »2019املديرية العامة للشغل  -فرنسا
7 - Interprofessionnel
8 - Branches économiques
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ومــن أجــل تبســيط إطــار الحــوار االجتماعــي فــي المقــاوالت ودعمــه ،صــدرت قــرارات عــن رئيــس الجمهوريــة
فــي  20179عــززت أســبقية االتفاقيــة الجماعيــة داخــل المقاولــة علــى االتفاقيــات القطاعيــة ،كمــا وحــدت
تمثيليــة األجــراء داخــل المقاولــة التــي تشــغل  11أجيــرا فأكثــر فــي هيئــة جديــدة أنيطــت بهــا مهمــة المفاوضــة
والحــوار االجتماعــي ،وهــي اللجنــة االجتماعيــة واالقتصاديــة.10

2.4.نموذج أوروبا الشمالية (ألمانيا ،هوالندا ،السويد ،الدانمارك)
تبرهــن تجــارب دول شــمال أوروبــا علــى أن الحــوار االجتماعــي يمكــن أن يكون أحد العوامل الحاســمة في تحقيق
التقدم االقتصادي واالستقرار االجتماعي وفي رفع مستوى التنافسية والمردودية في المقاوالت.
يبيــن تصنيــف منتــدى دافــوس حــول التنافســية للموســم  2019-2018الــذي يشــمل  140دولــة أن هوالنــدا
تحتــل الرتبــة السادســة فــي مجــال التنافســية والرتبــة الثالثــة فــي مجــال جــودة العالقــات االجتماعيــة ،كمــا
تحتــل الســويد الرتبتيــن التاســعة والعاشــرة ،والدانمــرك الرتبتيــن العاشــرة والرابعــة ،وألمانيــا الرتبتيــن الثالثــة
والتاسعة عشرة.
كمــا تتميــز هــذه البلــدان األربعــة بتدنــي مســتوى البطالــة ،إذ تبلــغ نســبتها فــي الســويد  % 6,6وفــي الدانمــارك
 % 4,3وال تتجــاوز فــي كل مــن هوالنــدا وألمانيــا  ،% 3,2وفــق اإلحصائيــات المســجلة فــي آخــر .112019
ورغــم بعــض الفــروق المحــدودة بيــن دول شــمال أوروبــا ،إال أن هنــاك قواســم مشــتركة قويــة بينهــا تتمثــل فــي
تجــذر ثقافــة الحــوار االجتماعــي ،ووجــود شــركاء اجتماعييــن يتمتعــون باســتقاللية قويــة وتأثيــر حاســم فــي
الســاحة ،وتكريــس روح الثقــة والتعــاون بيــن أطــراف الحــوار ،واالعتمــاد علــى ال مركزيــة الحــوار االجتماعــي،
فــي ظــل دور محــدود للدولــة ،مــن خــال تشــجيع الحــوار علــى مســتوى القطاعــات االقتصاديــة وعلــى مســتوى
المقاوالت.

3.4.النموذج الكندي
ترســخ التجربــة الكنديــة ال مركزيــة الحــوار االجتماعــي مــن خــال جعــل مجــال ظــروف العمــل والمفاوضــة
الجماعيــة مــن اختصــاص األقاليــم (أي المقاطعــات) .فعلــى ســبيل المثــال ،تتميــز أكبــر المقاطعــات الكنديــة
وهــي مقاطعــة الكيبيــك بنســبة انتمــاء نقابــي مرتفعــة تعــادل أربــع مــرات معــدل االنتمــاء النقابــي بالواليــات
المتحــدة ،وهــو مــا يجعــل المفاوضــة الجماعيــة ذات حضــور وازن فــي العالقــات المهنيــة .ومــن أبــرز خصائــص
عالــم الشــغل فــي مقاطعــة الكيبيــك كذلــك أن االنتمــاء النقابــي ال يكــون فرديــا ،بــل هــو قــرار جماعــي تتخــذه
أغلبيــة العامليــن فــي المؤسســة أو موقــع العمــل .وبمقتضــى هــذا القــرار الجماعــي ،تُمنــح الشــرعية والحــق
فــي المفاوضــة الجماعيــة للتمثيليــة النقابيــة .اآلليــة المعتمــدة تعنــي أن ال وجــود إال لنقابــة وحيــدة فــي كل
مؤسســة أو موقــع عمــل ،مــع العلــم أن المفاوضــة الجماعيــة يمكــن أن تتــم أيضــا علــى مســتوى المقاولــة أو الفــرع
االقتصادي.
9 - Ordonnance n° 20171386- du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la
valorisation des responsabilités syndicales
)10 - Comité social et économique (CSE
 - 11املصدرEurostat :

20

نحو جيل جديد من احلوار االجتماعي باملغرب :أرضية للنقاش

وســعيا منهــا إلــى تحســين ظــروف العمــل واالرتقــاء بمعاييــر المردوديــة والمنافســة ،طــورت العديــد مــن
المقــاوالت الكنديــة نمــاذج متقدمــة للتدبيــر المشــترك ولتدبيــر التغييــر فــي المقاولــة باالعتمــاد علــى مشــاركة
فعليــة للنقابــات ولألجــراء.

5.الرهانــات والمبــادئ الكبــرى المؤسســة لمنظومــة جديــدة للحــوار
االجتماعي
بنــاء علــى الخالصــات التــي تــم اســتنتاجها مــن واقــع الحــوار االجتماعــي ومــن التجــارب الدوليــة الرائــدة ،يعتبــر
المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي أن نجــاح أي مبــادرة تــروم وضــع تصــور جديــد واعتمــاد منظومــة
حــوار اجتماعــي متقدمــة فــي المغــرب يتوقــف علــى مــدى قدرتهــا علــى اســتيعاب وحســن تدبيــر عــدد مــن
الرهانات الرئيسية والمبادئ الكبرى:

1.دور اإلرادة السياسية
إن تأســيس منظومــة حــوار اجتماعــي جديــدة ومتقدمــة يعتبــر مشــروع إصــاح ذا أبعــاد وآثــار سياســية
واقتصاديــة واجتماعيــة كبــرى .لذلــك فــإن نجــاح هــذا المشــروع رهيــن أوال بالوعــي بالــدور اإليجابــي الــذي
يمكــن أن يؤديــه الحــوار االجتماعــي خدمــة لمســتقبل بالدنــا ،وأيضــا بتوفــر إرادة سياســية قويــة تســهر علــى
انطالق مشروع اإلصالح وعلى حسن تنزيله إلى أن يحقق األهداف المرسومة له.

2.ابتكار منظومة وطنية خاصة
فــي غيــاب نمــوذج موحــد للحــوار االجتماعــي علــى الصعيــد الدولــي وتعــدد التجــارب والممارســات ،يتعيــن العمــل
علــى ابتــكار منظومــة حــوار اجتماعــي خاصــة بالمغــرب ،بمــا يتجــاوب مــع واقعــه وتطلعاتــه ،مــع األخــذ بعيــن
االعتبار المعطيات الثقافية والتاريخية واالجتماعية واالقتصادية التي يتميز بها السياق الوطني.

3.دور الثقافة والقيم
يقتضــي التفكيــر فــي مســتقبل الحــوار االجتماعــي والتخطيــط لوضــع منظومــة تســتجيب لتطلعــات األجيــال
القادمــة االنتبــاه إلــى الــدور الحاســم لثقافــة وقيــم المجتمــع بصفــة عامــة ،وإلــى ثقافــة الشــركاء االجتماعييــن
والفاعلين في مجال العمل بصفة خاصة		.
مــا يعنــي الحاجــة إلــى تعبئــة كافــة وســائل التنشــئة والتحســيس والتكويــن فــي القطاعــات التربويــة واإلعالميــة
والثقافيــة والتكوينيــة ،كــي تنخــرط فــي تلقيــن القيــم والمعــارف التــي تمهــد الطريــق أمــام نشــر ثقافــة الحــوار
االجتماعي.

4.مأسسة منظومة شاملة
ال يمكــن اختــزال الحــوار االجتماعــي فــي شــكل واحــد مــن أشــكال هــذا الحــوار ،كالحــوار الوطنــي الثالثــي
األطــراف الــذي يســتأثر بــكل االهتمــام دون إيــاء األهميــة نفســها لباقــي مكونــات المنظومــة .علــى هــذا
األســاس تبــرز الحاجــة إلــى العمــل علــى مأسســة منظومــة شــاملة تحــرص علــى الرقــي بالحــوار االجتماعــي فــي
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القطــاع العــام علــى المســتوى الوطنــي وعلــى المســتوى الجهــوي والمحلــي (ال مركزيــة الحــوار االجتماعــي) ،وفــي
مختلف القطاعات االقتصادية بجميع مستوياتها ،مركزيا وجهويا وفي المقاولة.

5.تعزيز تمثيلية الشركاء االجتماعيين
يســتمد الحــوار االجتماعــي مشــروعيته مــن قــوة تمثيليــة أطرافــه ،وتكتســب النتائــج التــي يتمخــض عنهــا مــن
القــوة والتأثيــر علــى قــدر وزن الشــركاء االجتماعييــن .ومــن شــأن وجــود شــركاء اجتماعييــن يتمتعــون بحضــور
وازن وتمثيليــة واســعة أن يســاعد هــذه الهيئــات علــى تأديــة مهامهــا فــي تأطيــر المشــغلين والمأجورين والتعبيــر
عــن مطالبهــم ،وفــي تكريــس قيــم المشــاركة ومحاربــة مظاهــر اإلقصــاء التــي تفــرز أشــكاال جديدة مــن االحتجاج
خارج ما يتيحه الدستور والقوانين.

6.تقوية قدرات الشركاء االجتماعيين
يعتمــد نجــاح الحــوار االجتماعــي أيضــا علــى تقويــة قــدرات الشــركاء االجتماعييــن ،ســواء المنظمــات النقابيــة
وممثلــي األجــراء أو المنظمــات الممثلــة للمشــغلين أو المحاوريــن باســم الســلطات العموميــة .إذ يتعيــن أن
تحــرص المنظومــة الجديــدة علــى تقويــة اإلمكانيــات البشــرية والماديــة للشــركاء االجتماعييــن وعلــى تحسيســهم
وتكوينهــم فــي مجــال الحــوار االجتماعــي ،وعلــى تمكينهــم مــن المعلومــات والمعطيــات والكفــاءات التــي تؤهلهــم
لتملــك كافــة المواضيــع التــي تُطــرح علــى طاولــة الحــوار االجتماعــي ،خاصــة المواضيــع الجديــدة التــي تفرضهــا
التحوالت العميقة التي يعرفها عالم الشغل.

7.توسيع مواضيع الحوار االجتماعي
ال يمكــن الحديــث عــن منظومــة جديــدة دون أن يتســع جــدول أعمــال الحــوار االجتماعــي الســتيعاب مواضيــع
جديــدة ومتجــددة .إذ يتعــذر استشــراف آفــاق جديــدة إذا اقتصــر الحــوار علــى األجــور وبعــض القضايــا التــي،
رغم أهميتها ،تظل محدودة.
فــي القطــاع االقتصــادي مثــا ،تفــرض التحــوالت والتحديــات التــي يعرفهــا عالــم الشــغل أن يتنــاول الحــوار
االجتماعــي قضايــا مثــل العمــل الالئــق ،والتكويــن ،ومحاربــة البطالــة ،وتشــجيع مشــاركة المــرأة فــي مجــال
العمــل ،وتكريــس المســاواة بيــن الجنســين فــي العمــل ،وتنافســية المقــاوالت ،واســتقطاب االســتثمار ،وآثــار
التكنولوجيا الرقمية ،وقضايا البيئة ،ومستقبل الشغل.
كمــا يمكــن أن يشــتغل أطــراف الحــوار االجتماعــي ،علــى الصعيــد الوطنــي وفــي الجهــات ،علــى مواضيــع جديــدة
ذات أولويــة ،مــن قبيــل التنميــة المســتدامة وتطويــر جــودة الخدمــات العموميــة وتدبيــر الشــؤون المحليــة وتطويــر
اإلنتاج ودعم االبتكار وتأهيل الكفاءات وغيرها.

8.انفتاح الحوار االجتماعي على فاعلين جدد
يكــون الحــوار االجتماعــي فــي الغالــب حــوارا ثنائيــا يجمــع المشــغلين وممثلــي األجــراء أو ثالثيــا حيــن تنضــم
الجهــات الحكوميــة باعتبارهــا مشــغال ومقننــا إلــى طاولــة المفاوضــات .غيــر أن منظمــة العمــل الدوليــة صنفــت
نوعــا جديــدا مــن الحــوار االجتماعــي يميــل إلــى أن يكــون حــوارا مجتمعيــا تحــت مســمى «الثالثــي زائــد».12
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كذلــك فــإن اتســاع مواضيــع الحــوار االجتماعــي ليشــمل مواضيــع جديــدة (كالبيئــة والثــورة الرقمية والمســاواة
فــي العمــل بيــن الرجــل والمــرأة )...تدخــل فــي مجــال اهتمــام فاعليــن آخريــن (المجتمــع المدنــي ،الخبــراء،
الباحثــون ،)...يفــرض االنفتــاح علــى أطــراف جديــدة.
لذلــك ،وتجســيدا لقيــم المشــاركة المواطنــة والتعــاون ،وإغنــاء للحــوار ،يتعين إيجاد صيغ لمســاهمة فاعلين جدد
متى دعت المصلحة لذلك ،دون المساس بصالحيات وأدوار األطراف التقليدية للحوار االجتماعي.

9.إسهام الحوار االجتماعي في إعداد السياسات والبرامج العمومية
يعتبــر الحــوار االجتماعــي آليــة ديموقراطيــة تشــرك الفاعليــن االجتماعييــن والهيئــات المتخصصــة والمواطنيــن
فــي اتخــاذ القــرار .لذلــك يتعيــن إيجــاد صيــغ لتمكيــن هــؤالء الفاعليــن مــن المســاهمة فــي إعــداد وتقييــم
السياســات العموميــة والبرامــج المعتمــدة فــي إطــار التدبيــر العمومــي المركــزي والجهــوي والمحلــي .وذلــك بمــا
ينسجم مع مقتضيات الدستور والتوجهات الجديدة التي أفرزتها التجارب الدولية.

10.تطوير وتعميم االتفاقيات الجماعية
مــن أهــم النتائــج المرجــوة مــن الحــوار االجتماعــي فــي القطــاع االقتصــادي والمقــاوالت إبرام اتفاقيــات جماعية
تســهم فــي تكريــس الســلم االجتماعــي وتوفيــر شــروط العمــل الالئــق وتحســين إنتاجيــة وتنافســية النســيج
االقتصــادي وتمكيــن المقــاوالت واألجــراء مــن تدبيــر العالقــات المهنيــة باســتقاللية ومرونــة .وهــو األمــر الــذي
يقتضــي اتخــاذ تدابيــر تشــريعية وتنظيميــة مــن أجــل تشــجيع القطاعــات االقتصاديــة علــى أن تبــرم ،فــي أجــل
محــدد ،اتفاقيــات جماعيــة وطنيــة وجهويــة ،وكذلــك حــث المقــاوالت علــى إبــرام اتفاقيــات جماعيــة خاصــة بهــا.

6.توصيــات المجلــس مــن أجــل جيــل جديــد مــن منظومــات الحــوار
االجتماعي
يوصــي المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي بتبنــي تصــور جديــد للحــوار االجتماعــي يتجــاوز المقاربــة
الحاليــة ،التــي لــم تعــط النتائــج المرجــوة منهــا ،وينســجم مــع المقتضيات الدســتورية التي تؤســس للديموقراطية
المواطنــة والتشــاركية (الفصــل األول مــن الدســتور) وترســخ الحقــوق األساســية للمواطــن .كمــا يأمــل المجلــس
فــي أن يُمكِ ــن التصــور المقتــرح مــن بنــاء جيــل جديــد مــن منظومــات الحــوار االجتماعــي ،وفــق مــع مــا دعــت إليــه
التوجيهات الملكية السامية ،وبما ينسجم مع طموح المغرب في بناء نموذج تنموي جديد.
تعتمــد مقاربــة المجلــس علــى اقتــراح عــدد مــن التدابيــر واإلجــراءات العمليــة وفــق ثالثــة محــاور ،وهــي كالتالــي:
مأسســة منظومــات متكاملــة للحــوار االجتماعــي ،وتعزيــز الحــوار االجتماعــي باعتبــاره أداة للديموقراطيــة
التشاركية ،والنهوض بثقافة الحوار االجتماعي.
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مأسسة منظومات متكاملة للحوار االجتماعي
بالنظــر إلــى كــون الحــوار االجتماعــي يهم عدة مســتويات ،كالقضايا ذات الطابع الوطني والقطاعات االقتصادية
والقطاعــات العموميــة والمجــاالت الجهويــة والترابيــة ومــا يهــم المقاولــة ،فــإن المجلس االقتصــادي واالجتماعي
والبيئــي يــرى ضــرورة تشــكيل منظومــة متعــددة األشــكال والمســتويات لالســتجابة لكافــة االســتحقاقات التــي
يفرضها الحوار االجتماعي .لهذه الغاية يوصي المجلس:
أوال ،بتحديث اإلطار التشريعي والمؤسساتي ،من خالل:

1 .إصــدار قانون-إطــار للحــوار االجتماعــي ،وفــق مقاربــة تشــاركية ،يحــدد المبــادئ والتوجهــات والمعاييــر
واألهــداف التــي تتأســس وفقهــا منظومــة متكاملــة للحــوار االجتماعــي تغطــي كافــة المســتويات (الوطنــي
والقطاعــي والجهــوي وداخــل المقاولــة) ،كمــا يحــدد مكونــات وآليــات المنظومــة فــي القطاعيــن العــام
والخــاص.
2 .االرتقــاء بمجلــس المفاوضــة الجماعيــة إلــى هيئــة وطنيــة استشــارية للحــوار االجتماعــي والمفاوضــة
الجماعية مع دعمها باإلمكانيات البشرية والمادية .على أن توكل للهيئة مهام:
تأدية دور استشاري في مجال الحوار االجتماعي والمفاوضة الجماعية؛
إنجاز دراسات في كل ما يتعلق بالحوار االجتماعي؛
التحسيس والمواكبة وترسيخ ثقافة الحوار االجتماعي؛
رصد وتقييم أداء منظومة الحوار االجتماعي؛
المساهمة في تفعيل آليات الوساطة الخاصة بنزاعات الشغل؛
إصدار تقرير سنوي لحصيلة الحوار االجتماعي والمفاوضة الجماعية في المملكة.
3 .اعتمــاد مقاربــة تشــاركية وتوافقيــة ،فــي إطــار حــوار اجتماعــي ثالثــي األطــراف ،فــي إعــداد قانــون النقابــات
والقانــون التنظيمــي المتعلــق باإلضــراب والقوانيــن ذات الصلــة بمــا يضمــن الحريــة النقابيــة ووفقــا لمعاييــر
منظمــة العمــل الدوليــة ،وإصــدار قانــون النقابــات والقانــون التنظيمــي المتعلــق باإلضــراب وفــق مــا ينــص
عليــه الفصــان  8و 29مــن الدســتور .مــع الحــرص علــى ضمــان اســتقاللية النقابــات والمنظمــات المهنيــة
للمشغلين وتحديث هياكلها ودعم قدراتها وتقوية حضورها.
ثانيا ،بإحداث حوار اجتماعي قطاعي وطنيا وجهويا ،من خالل:

4 .تفعيــل الحــوار االجتماعــي القطاعــي فــي القطــاع العــام ،عــن طريــق ســن مقتضيــات قانونيــة واتخــاذ تدابيــر
عمليــة تفيــد فــي تأطيــر وتفعيــل الحــوار االجتماعــي فــي القطاعــات والمؤسســات العموميــة ،وفــي تحديــد
معاييــر النقابــات األكثــر تمثيليــة .علــى أن يركــز هــذا الحــوار علــى قضايــا تثميــن وتحفيــز الرأســمال
البشــري وتحســين جــودة الخدمــات العموميــة وتطويــر الحكامــة ورفــع مردوديــة المرفــق العمومــي.
5 .وضــع معاييــر موضوعيــة وواضحــة للتمثيليــة الوطنيــة والجهويــة للمنظمــات المهنيــة للمشــغلين والتنظيمــات
النقابية في كل قطاع إنتاجي واقتصادي على حدة.
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6 .إحــداث ،لــكل قطــاع اقتصــادي وإنتاجــي ،لجنــة حــوار اجتماعــي وطنيــة تعنــى بقضايــا القطــاع ذات الصبغــة
الوطنيــة ولجــان حــوار اجتماعــي جهويــة تعنــى بقضايــا القطــاع فــي الجهــات ،علــى أن يشــارك فــي الحــوار
كل مــن الســلطات العموميــة المختصــة وممثلــي المشــغلين والنقابــات الممثلــة لألجــراء الذيــن يحددهــم
القانــون وفقــا لمعاييــر التمثيليــة .وبالنظــر ألهميــة إبــرام اتفاقيــات جماعيــة لتكريــس الســلم االجتماعــي
فــي النســيج االقتصــادي وتحســين منــاخ األعمــال ورفــع اإلنتاجيــة وتشــجيع االســتثمار ،وانســجاما مــع مــا
جــاء فــي الفصــل  8مــن الدســتور ،تنخــرط اللجــان القطاعيــة الوطنيــة والجهويــة فــي حــوار اجتماعــي وفــي
المفاوضة بغاية إبرام اتفاقيات جماعية في أفق زمني محدد.
ثالثا ،بالنهوض بالحوار االجتماعي داخل المقاولة ،من خالل:

7 .العمــل علــى تبســيط وتقويــة التمثيليــة المنتخبــة لألجــراء فــي المقاولــة ،وذلــك بالحــرص علــى توحيــد كافــة
الهيئــات التمثيليــة داخــل المقاولــة فــي هيئــة واحــدة هــي لجنــة المقاولــة ،مــع الحــرص علــى:
توســيع قاعــدة المقــاوالت المعنيــة بتأســيس لجنــة المقاولــة عبــر تخفيــض العتبــة المنصــوص عليهــا فــي
المادة  464من مدونة الشغل من خمسين إلى أحد عشر أجيرا؛
ضمــان تمثيــل المــرأة فــي لجنــة المقاولــة بمــا يتناســب مــع عــدد النســاء اللواتــي يشــتغلن فــي
المقاولة؛
مالءمــة األنظمــة األساســية المطبقــة علــى فئــات األجــراء الــواردة فــي المــادة  3مــن مدونــة الشــغل (البحــارة،
أجراء المقاوالت المنجمية ،إلخ) مع التوصيات المقترحة أعاله بخصوص لجنة المقاولة؛
8 .دعــم وتشــجيع المقــاوالت علــى إبــرام اتفاقيــات جماعيــة ومراجعــة شــروط تحديــد النقابــة األكثــر تمثيليــة
داخل المقاولة بما يحصن االتفاقية الجماعية ويضمن السلم االجتماعي طيلة فترة سريانها.

تعزيز الحوار االجتماعي باعتباره أداة للديموقراطية التشاركية
يؤكــد الدســتور المغربــي علــى مبــدأ المشــاركة والحــوار ،كمــا جــاء فــي تصديــر الوثيقــة الدســتورية .وينــص
الفصــل األول علــى أن النظــام الدســتوري للمملكــة يقــوم علــى الديموقراطيــة المواطنــة والتشــاركية ،لذلــك يُعتبــر
الحــوار االجتماعــي أحــد أدوات الديموقراطيــة التشــاركية .ومــن أجــل توســيع آفــاق الحــوار االجتماعــي كــي
يعكــس بشــكل أفضــل الطمــوح إلــى ترســيخ الديموقراطيــة التشــاركية ويخــدم قضايــا التنميــة ،يوصــي المجلــس
بما يلي:
أوال :تعزيز دور الحوار االجتماعي في التدبير العمومي والسياسات العمومية ،عن طريق:

9 .تبنــى الدولــة فــي إطــار سياســاتها العامــة آلليــة مســتدامة تُف ّعــل عنــد كل مبــادرة تــروم تحقيــق إصــاح
هــام فــي قطــاع مــا ،بحيــث تبــادر الســلطة العموميــة أو المؤسســة العموميــة المعنيــة بتشــكيل هيئــة خاصــة
ومتعــددة األطــراف لتدبيــر مسلســل الحــوار واقتــراح الحلــول ورســم االســتراتيجيات ،علــى أن يتــم فــي هــذا
اإلطــار ،إذا مــا دعــت الضــرورة إلــى ذلــك ،تنظيــم مناظــرات ولقــاءات وأنشــطة ومنتديــات حــوار مواطنــة.
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	10.تفعيــل حقيقــي وناجــع للمقتضيــات المتعلقــة بإحــداث اآلليــات التشــاركية والهيئــات االستشــارية الــواردة فــي
القانــون التنظيمــي المتعلــق بالجهــات والقانــون التنظيمــي المتعلــق بالعمــاالت واألقاليــم والقانــون التنظيمــي
المتعلق بالجماعات ،انسجاما مع مقتضيات الفصل  139من الدستور.
ثانيا :تطوير آفاق الحوار االجتماعي ،من خالل:

	11.العمــل علــى توســيع مواضيــع الحــوار االجتماعــي بــأن يتنــاول الحــوار ،فضــا عــن المواضيــع التقليديــة
المرتبطــة بالشــغل ،قضايــا وتحديــات أخــرى ،مثــل التكويــن ،ومحاربــة البطالــة ،وتشــجيع مشــاركة المــرأة
فــي مجــال العمــل ،وتكريــس المســاواة بيــن الجنســين فــي العمــل ،وتنافســية المقــاوالت ،ومردوديــة المرفــق
العــام ،واســتقطاب االســتثمار ،وآثــار التكنولوجيــا الرقميــة ،وقضايــا البيئــة ،ومســتقبل الشــغل.
	12.تعزيــز الحــوار االجتماعــي عــن طريــق اإلنصــات لفعاليــات أخــرى ،كالخبــراء والباحثيــن والمجتمــع المدنــي،
وذلــك وفــق صيــغ مرنــة ومبتكــرة فــي الحــوار ،مــن أجــل اإلفــادة مــن مشــاركة هــذه الفعاليــات فــي تقديــم
الرأي والخبرة.
	13.حــرص أطــراف الحــوار االجتماعــي علــى توظيــف واســع للتكنولوجيــا الرقميــة وإنشــاء منصــات وتطبيقــات
رقميــة تســتقطب فاعليــن ومهتميــن ومواطنيــن داخــل وخــارج أرض الوطــن إلغنــاء الحــوار االجتماعــي حــول
مختلف المبادرات والقضايا ذات البعد الوطني أو الجهوي أو المحلي.

النهوض بثقافة الحوار االجتماعي
وعيــا منــه بــأن نجــاح الحــوار االجتماعــي رهيــن فــي المــدى القريــب بتكريــس ثقافــة الحــوار بيــن الشــركاء
االجتماعييــن ،وفــي المــدى البعيــد بتشــبع األجيــال الجديــدة بثقافــة الحــوار ،يــرى المجلــس االقتصــادي
واالجتماعــي والبيئــي ضــرورة االهتمــام بالتكويــن وبــدور اإلعــام ومؤسســات التنشــئة االجتماعيــة .ولذلــك
يوصي المجلس بما يلي:
أوال :تكويــن ممثلــي أطــراف الحــوار االجتماعــي فــي النســيج االقتصــادي وفــي األقاليــم والجهــات ،مــن
خــال:

	14.حــرص المنظمــات المهنيــة للمشــغلين والنقابــات والغــرف المهنيــة والمراكــز الجهويــة لالســتثمار علــى
التنظيــم المســتمر لــدورات تحسيســية وتكوينيــة فــي مجــال الحــوار االجتماعــي ومهــارات الحــوار والتفــاوض
لفائــدة مســؤولي المقــاوالت واألطــر النقابيــة وممثلــي األجــراء.
	15.تكويــن أطــر اإلدارة الترابيــة وأعضــاء وأطــر المجالــس الجهويــة والمجالــس الترابيــة فــي مجــال الحــوار
االجتماعي الجهوي والمحلي وعلى مهارات الحوار والتفاوض.
ثانيا :إعداد أجيال المستقبل للتفاعل اإليجابي مع الحوار االجتماعي ،من خالل:

	16.دمــج مضاميــن حــول الحــوار االجتماعــي ضمــن مــواد تكويــن طلبــة شــعب القانــون واالقتصــاد وتدبيــر
المقــاوالت وتدبيــر المــوارد البشــرية فــي الجامعــات ومعاهــد التكويــن العالــي والتكويــن المهنــي.
	17.إدراج مواضيــع فــي مقــررات التربيــة الوطنيــة ترســخ قيــم الحــوار فــي الناشــئة وتُعرفهــا علــى دور المقاولــة
والنقابة والحوار االجتماعي.
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ثالثا :النهوض بثقافة الحوار االجتماعي في المجتمع ،من خالل:

	18.التعــاون مــع وســائل اإلعــام فــي تأميــن تغطيــة إعالميــة وإخباريــة منتظمــة لكافــة األنشــطة والمنتديــات
والمنجــزات المتعلقــة بالحــوار االجتماعــي.
	19.حــرص وســائل اإلعــام علــى مواكبــة الهيئــات والمؤسســات العموميــة والخاصــة والمقــاوالت التــي تقــدم
تجارب جيدة في مجال الحوار االجتماعي.
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مــالحــق
ملحق  :1الئحة الفاعلين الذين تم اإلنصات إليهم
ينتهــز المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي هــذه المناســبة ليتقــدم بأصــدق عبــارات الشــكر لمختلــف
الفاعليــن والهيئــات والمؤسســات الذيــن شــاركوا فــي جلســات اإلنصــات التــي نظمهــا المجلــس فــي إطــار إعــداد
هذه الدراسة.
	-وزارة الشغل واإلدماج المهني
	-وزارة االقتصاد والمالية

	-الــوزارة المنتدبــة لــدى رئيــس الحكومــة المكلفــة بإصــاح االدارة
القطاعات الوزارية والمؤسسات

وبالوظيفــة العموميــة

	-وزارة الداخلية

	-وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات
	-وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة
	-وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك
الجمعيات المهنية

	-الكونفدرالية المغربية للفالحة والتنمية القروية
	-االتحاد المغربي للفالحة

	-االتحاد العام لمقاوالت المغرب
	-االتحاد المغربي للشغل
منظمات المشغلين والنقابات

	-الكونفدرالية الديمقراطية للشغل
	-االتحاد العام للشغالين بالمغرب
	-االتحاد الوطني للشغل بالمغرب

	-الفيدرالية الديموقراطية للشغل
	-أرمون هاتشويل
	-منال العبوبي
خبراء

	-أحمد بوهرو

	-جمال اغماني

	-محمد القري اليوسفي

	-رشيد الفياللي المكناسي
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ملحــق  :2الئحــة أعضــاء اللجنــة الدائمــة المكلفــة بقضايــا التشــغيل والعالقــات
المهنيــة
التهامي الغرفي
أرمون هاتشويل
محمد حوراني
محمد علوي
خليل بنسامي
بوخالفة بوشتى (نائب الرئيس)
نجاة السيمو (الرئيسة)
أحمد أبوه (نائب المقرر)
محمد بنجلون
محمد بولحسن
عبد الكريم فوطاط
علي غنام
منصف كتاني
رياض امحمد
سيدي محمد كاوزي
كريمة امكيكة
محمد مستغفر (مقرر اللجنة والموضوع)
خالد لحلو
خالد الشدادي
لبنى اطريشة
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ملحق  :3الخبراء الذين واكبوا عمل اللجنة
الخبير الدائم بالمجلس

السيد محمد الخمليشي

المترجمة

السيدة نادية أوغياطي
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