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صادقــت الجمعيــة العامــة للمجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي خــالل دورتهــا العاديــة 116، المنعقــدة 
بتاريــخ 26 نونبــر 2020، باألغلبيــة علــى هــذا التقريــر.  

ويشــير التقريــر إلــى الحــوار االجتماعــي الوطنــي الثالثــي األطــراف حقــق عــددا مــن المكتســبات علــى مــدى 
25 ســنة، مــن أبرزهــا 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 األدنــى لألجــور فــي القطــاع الخــاص. 

ويظــل الحــوار االجتماعــي الوطنــي الثالثــي األطــراف مقرونــا بالظرفيــة السياســية، ال حــوارا ممأسســا ومنتظمــا. 
غيــر أنــه يــكاد ينحصــر فــي جــوالت الحــوار الثالثــي األطــراف علــى حســاب أشــكال أخــرى مــن الحــوار االجتماعــي 

التــي تؤثــر بشــكل كبيــر علــى الســلم االجتماعــي والمردوديــة االقتصاديــة والتطــور االجتماعــي. 

ووعيــاً منــه باألهميــة االســتراتيجية للحــوار االجتماعــي بالنســبة لمســتقبل المغــرب، يقتــرح المجلــس االقتصــادي 
واالجتماعــي والبيئــي اعتمــاد تصــور جديــد قائــم علــى عــدد مــن الرهانــات الرئيســية والمبــادئ الكبــرى، تتعلــق 
بتوفــر إرادة سياســية قويــة والعمــل علــى مأسســة منظومــة شــاملة للحــوار االجتماعــي، وتعزيــز تمثيليــة الشــركاء 
ــاح الحــوار االجتماعــي علــى فاعليــن جــدد، وإســهام  االجتماعييــن، وتوســيع مواضيــع الحــوار االجتماعــي، وانفت
الحــوار االجتماعــي فــي إعــداد السياســات والبرامــج العموميــة وتطويــر االتفاقيــات الجماعيــة. فــي هــذا الصــدد، 

يتعيــن القيــام بمــا يلــي: 

تحديث اإلطار التشريعي والمؤسساتي، من خالل إصدار قانون-إطار للحوار االجتماعي.  	
والمفاوضــة  	 االجتماعــي  للحــوار  استشــارية  وطنيــة  هيئــة  إلــى  الجماعيــة  المفاوضــة  بمجلــس  االرتقــاء 

الجماعيــة.
اعتمــاد مقاربــة تشــاركية وتوافقيــة، فــي إطــار حــوار اجتماعــي ثالثــي األطــراف، فــي إعــداد قانــون النقابــات  	

والقانــون التنظيمــي المتعلــق باإلضــراب. 
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إحــداث حــوار اجتماعــي قطاعــي وطنيــا وجهويــا ســواء فــي القطــاع العــام، أو فــي مختلــف القطاعــات  	
االقتصاديــة.

النهــوض بالحــوار االجتماعــي داخــل المقاولــة مــع العمــل علــى تبســيط وتقويــة التمثيليــة المنتخبــة لألجــراء  	
فــي المقاولــة، ودعــم وتشــجيع المقــاوالت علــى إبــرام اتفاقيــات جماعيــة.

تعزيــز الحــوار االجتماعــي باعتبــاره أداة للديموقراطيــة التشــاركية عــن طريــق تشــجيع دوره فــي التدبيــر  	
العمومــي والسياســات العموميــة.

ــن  	 ــى فاعلي ــع الحــوار االجتماعــي وانفتاحــه عل ــق توســيع مواضي ــاق الحــوار االجتماعــي عــن طري ــر آف تطوي
جــدد. 

النهوض بثقافة الحوار االجتماعي والتكوين. 	




