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خلصــت األشــغال التــي أنجزهــا المجلـــس االقتصـــادي واالجتماعـــي والبيئـــي، إلــى أن إحــداث المجلــس 
الوطنــي للحــوار االجتماعــي رهيــن بالعديــد مــن العوامــل.

ــة  ــة الحالي ــى تصــور شــمولي واضــح إلصــالح المنظوم ــكاز عل ــة المقترحــة هــو االرت إن شــرط وجــود الهيئ
للحــوار االجتماعــي، نصوصــا ومؤسســات. لــذا يتعيــن ترشــيد وتبســيط المســاطر وتنظيــم الهندســة الحاليــة 
والمســتقبلية فــي الحــوار االجتماعــي فــي ظــل المتغيــرات البنيويــة التــي يشــهدها ســوق الشــغل وتنافســية 
المقاولــة واليــد العاملــة المؤهلــة، واألنمــاط الجديــدة للتشــغيل، مــع اســتحضار ضــرورة اســتكمال اإلطــارات 

القانونيــة المتعلقــة بالمنظمــات النقابيــة والمهنيــة (قانــون اإلضــراب، قانــون النقابــات...).

لتجــاوز االختــالالت التــي تطبــع منظومــة الحــوار االجتماعــي الحالــي، يتعيــن علــى الهيئــة مــن جهــة، تحديــد طريقة 
توســيع قاعــدة الحــوار االجتماعــي فــي المســتقبل، مــن خــالل ضمــان مشــاركة العامليــن فــي المقــاوالت الصغــرى 
ــول المناســبة لمســألة  ــر المنظــم، ومــن جهــة أخــرى إيجــاد الحل والعمــال الفالحييــن والعامليــن فــي القطــاع غي
ــة للمشــغلين والمنظمــات  ــع المنظمــات المهني ــى تتمت ــام والخــاص، وحت ــن الع ــا فــي القطاعي ــة وتفاوتاته التمثيلي

النقابيــة بتمثيليــة حقيقيــة ومعبــرة ومنصفــة تؤهلهــا للقيــام بــاألدوار المنوطــة بهــا علــى أحســن وجــه.

ــع  ــذ والتتب ــات للتنفي ــع آلي ــام والخــاص م ــن الع ــة للقطاعي ــزة جهوي ــى أجه ــة عل ــر الهيئ ــس أن تتوف ــرح المجل ويقت
ــذا الشــأن. ــة به ــة للمملك ــات الجهوي ــع التوجه ــك تماشــيا م ــم، وذل والتقيي

كمــا يتعيــن توســيع التمثيليــة ضمــن تركيبــة الهيئــة المقترحــة بإدمــاج مكونــات مؤثــرة وضروريــة للحــوار االجتماعي، 
لتوفيــر المعطيــات والمعلومــات واالستشــارة، مــع تعزيــز األهــداف لتشــمل شــروط العمل الالئق، وتحقيق المســاواة 
الفعليــة، ومكافحــة التمييــز بيــن الجنســين، والقضــاء علــى الفقــر، ومكافحــة تشــغيل األطفــال، وضمــان شــروط 

العمــل الالئــق لألشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة، واحتــرام حقــوق اإلنســان.
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إن الهيئــة المقترحــة، يجــب أن تشــكل فرصــة وآليــة لتجــاوز كل النواقــص والتعقيــدات والمحدوديــة التــي تطبــع 
الحــوار االجتماعــي الحالــي، ورافعــة للســلم والتماســك المجتمعيَّيْــن الكفيليْــن بتحقيــق التنميــة المســتدامة 

والرخــاء االقتصــادي واالجتماعــي.


