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 تقديم

 االستقرار وضمان  باملجتمع، عالقتها في الدولة مشروعية لتأمين ، أولى جهة من ،  االستراتيجية املداخل اهم بين من االجتماعي، الحوار يعتبر

   لتنمية  أساسية دعامة  وأسلوبا، ومنهجا مضمونا  يشكل كما .  االجتماعية  والعدالة ، املستدامة والتنمية  االقتصادي، والنمو  السياس ي،

 اجتماعي مناخ شروط يوفر اجتماعي، وتعاقد  ميثاق ارساء و   واالشراكي، التمثيلي ديهابع في التكاملية العالقة وتجديد  الديمقراطي، البناء

 والتعاقدية  واملؤسساتية التشريعية املتطلبات ينظم  ثانية، جهة  ومن . الكاملة  املواطنة  مغرب مشروع تحقيق في يسهم  سليم، واقتصادي

 التوقعي والتدبير التنظيم. و التعبير وحريات . الالئق والعمل   والتشغيل الشغل سياسات  ور ويط   االجتماعية. األطراف بين املهنية  للعالقات

 الدولة ونمط .  التنمية نموذج حول  التداول      لعملية يؤسس ثالثة، جهة ومن  . واملجالية واملرفقية الوطنية االجتماعية للنزاعات والوقائي

 السياسات ومتابعة وتنفيذ تصميم مجال في ، املنظمة واملشاركة  للتشاور   كمنهج   الشاملة، للحكامة ةالجيد املمارسات أحسن وتبني . املتدخلة

 الغير للحاجيات  املتراكمة األضرار  مع  تفاعلها قياس و   العادل. وتوزيعها نتائجها و ونجاعتها  فعاليتها  وتقييم . واملرفقية الوطنية العمومية

 …   والترابية جماعيةوال الفردية   امللبات،

  الحكومة( ) السياسية األطراف بين اإليجابي التكامل إحداث في ، االجتماعي للحوار االستراتيجية األهمية على وطنيا الحاصل االجماع  ان

 الحوار ملؤسسة تدميرها يةومنهج. 2016   -2012 السابقة الحكومية للتجربة استحضارا و . ( نقابات ) واالجتماعية  ( املقاوالت ) واالقتصادية

 والعلمية واملدنية النقابية  املؤسسات ومهام ألدوار  الكامل   تبخيسها مع  بالقرارات. واالستفراد االستبداد أشكال ألقص ى وممارستها  االجتماعي.

 املمنهج  وتفكيكها الفساد. ملظاهر  وحمايتها  ومصاحبتها   والفردية. الجماعية الحريات  لضرب املركز   واستهدافها    والتشاورية. واالقتصادية

ب  واستبعادها العمومية. واملرافق للخدمات
َ
 الشعور  وفقدان والحرمان والتهميش باالستعباد اإلحساس تضخم درجة الى والحاجيات، املطال

 واالقتصادي السياس ي  بعده في الحالي، الوضع على ونتائجها وتداعياتها ، املنهجية هذه  بخطورة واستشعارا  …  الواحد للوطن باالنتماء

  …وترابيا وقطاعيا وطنيا اشكالها بمختلف  االحتجاجية املطلبية للحركات الواسع  لالنتشار  وتقديرا   واالجتماعي.

 الدولة لترجمة سياسية إرادة على يقوم ، الجماعي الذكاء لبناء ، هادئة ثورة جهة من  يتطلب ، واملستقبلي الراهن الوضع في االمر فان

 للخدمات الشامل الولوج حق ضمان و التضامني التوزيع على قادرة اجتماعية وعدالة . البشرية التنمية خدمة في يكون  واقتصاد  الديمقراطية.

 االساسية الحقوق  و الحريات  واحترام واملعرفي. العلمي  البحث   وانعاش . الشعبية املبادرات يموتنظ . املعلومات الى الوصول  وحق  العمومية

 الديمقراطي النهج لتعزيز  ، استعجالي مطلب االجتماعي الحوار اعتبار ،  ثانية جهة من يتطلب السياق  نفس وِفي … واملواطنات للمواطنين

 الى به واالنتقال … السياقية  الظرفية ضغوط و ، السياسية  املزاجية منطق من  ، ومضموًنا منهجا  وإخراجه . واملجتمع الدولة بين للعالقة

  تشريعي، بنص مؤطرة . ومستقلة دائمة مؤسسة على يستند  . منظم ومجتمعي اجتماعي كفعل ، اجتماعي للحوار الوطنية املأسسة مستوى 

 اتجاه العمل.في واصحاب والنقابات للحكومة املمثلة األطراف بين التعاقدّية ومصداقيتها االختصاصية، وصالحياتها  التنظيمي، مجالها يحدد

   االجتماعية.  العدالة  و املستدامة للتنمية استراتيجي  مرتكز  باعتباره التعاقدي.  االجتماعي  الحوار ملأسسة املغربي النموذج بناء

   ياالجتماع للحوار  الدولية املعايير  منطلقات .1

 قانونيا وتفعيلهما مأسستهما وضرورة ، الثنائية الجماعية واملفاوضة الثالثة. االجتماعية األطراف بين التعاقدي االجتماعي الحوار شكل لقد

  الجمعية يدتأي الى  الصدد، هذا في اإلشارة وتجدر .  الدولية  والتوصيات واالتفاقيات التشريعات ملجموع التوجيهي املنطق وميدانيا ومؤسساتيا

 ، 2008 ديسمبر19  في "، عادلة عوملة اجل من االجتماعية العدالة " حول  الدولية العمل منظمة اعالن من 5 للفقرة املتحدة لألمم العامة
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 تنفيذه في سهامواال  . الالئق العمل توفير برنامج ازاء  متكامل، نهج اعتماد لتعزيز "  األطراف كل فيه تدعو والتي  ،63/199 رقم قرار بمقتض ى

 واحترام ، العمل فرص إيجاد في واملتمثلة . البعضا بعضها يدعم والتي  املنفصلة. وغير املترابطة األربعة االستراتيجية األهداف على استنادا

  . االجتماعية" والحماية االجتماعي والحوار العمل، في االساسية والحقوق  املبادئ

 

 مادته )وخصوصا والثقافية واالجتماعية االقتصادية بالحقوق   الخاص الدولي العهد بمتابعة املعنية   االنسان، لحقوق  الدولية اللجنة وأقرت

 اإلعمال " ضمان ان اللجنة اعتبرت حيث ، 2016 ابريل 27 بتاريخ ، 23/2016 رقم ، االجتماعي الحوار أهمية حول  العام تعليقها في السابعة(

 الجماعي التفاوض تشمل بطرائق  وتوفيره، وتعزيزه الحق هذا لتيسير تدابير وضع )يشمل(  ومرضية، عادلة عمل طبشرو  التمتع في للحق الكامل

 بشروط التمتع في الحق ملمارسة "  الدائمة واملتابعة التقييم ضرورة على ، االجتماعية األطراف اللجنة نفس  أوصت كما .  " االجتماعي والحوار

 " املمارسة ضوء في املعايير تحديث بغية ، العمل واصحاب العاملين مع بالتشاور  والسياسات القوانين تأثير " دراسةو  . " ومرضية عادلة عمل

 وعالقات . الالئق بالعمل منها املتعلقة السيما . املهمة املسائل اثارة فرصة تتيح ، مناسبة حوار "اليات بإنشاء الدولة إشراف ضرورة على .و

  األخذ مع .   ن"والعاملي العمل اصحاب منظمات بين الوطنية للحدود العابر الحوار وتعزيز . العمل مجال في الجنسين بين واملساواة  العمل.

  بإحداث واملتعلق ،2007  نونبر 26 بتاريخ الصادر   ،10/62 رقم  املتحدة لألمم العامة الجمعية بقرار املتعلقة الدول   التزامات  االعتبار بعين

َيوْ 
ْ
   . سنة كل من فبراير20  يصادف والذي  االجتماعي، للعدالة العاملي مَ ال

 

 اهدافه وركزت  الثامن. االستراتيجي هدفه في للجميع الالئق العمل توفير  مرة، ألول  (2030-2015) املستدامة للتنمية الدولي البرنامج وحدد

 بالعمالة امللتحقين غير الشباب نسبة من كبيرة بدرجة بالحد " املتعلقة قضاياال مجموع في وطنيا االجتماعي الحوار مأسسة ضرورة على الفرعية

 لجميع واألمن السالمة توفر عمل بيئات وإيجاد  العمل، حقوق  حماية " و . " (8-6 رقم الفرعي الهدف )  . 2020 سنة بحلول  التدريب او والتعليم

  " (8ـ8 رقم يالفرع الهدف ) .. املهاجرين العمال فيهم بمن  العمال،

 

 أساس على بني اذا اال  ودائم، شامل سالم إقامة الى سبيل ال "  انه على ،1919  سنة التأسيسية دبلجته في ، الدولي العمل منظمة دستور  ويؤكد

 العمل شروط وتحسين ، االجتماعية العدالة تعزيز  " ضرورة على أكدت ، 1944 سنة بفيالدلفيا  مؤتمرها وِفي   . "  االجتماعية العدالة من

 بيئية اقتصاديات نحو العادل "االنتقال بخصوص ، 2015  سنة الصادر تقريرها في ، الدولية العمل منظمة أوصت كما  . " والرجال للنساء

 على العمومية اتللسياس املؤسساتي اإلطار من يتجزا ال جزءا ، االجتماعي الحوار "  فيها يكون  اليات توفير ضرورة على  للجميع". ومستدامة

 والنمو، ، اقتصادية املاكرو  البرامج " منها العمومية للسياسات املهيكلة القضايا  األطراف، بين االجتماعي الحوار يشمل وان . " املستويات كل

 ، االجتماعية الحماية و ، والصحية املهنية والسالمة ، الكفاءات وتطوير ، باملقاولة املتعلقة والسياسات ، والقطاعية الصناعية والسياسات

 ملؤتمرات االخيرة القرارات  الى باإلضافة ".األطراف وثالثية االجتماعي والحوار ، العمالية الحقوق  و ، الشغل لسوق  النشط التدبير سياسات و

  عليهما املصادق    املهيكل، غير صادواالقت ، الالئق العمل وقرار ،  الثالثي والتشاور  االجتماعي الحوار حول  قرار منها وخصوصا ، الدولي العمل

  .2009  لسنة 98  الدورة في علية املصادق  للتشغيل، العاملي امليثاق وقرار .2002   لسنة 90  الدورة في

 

 والتي  ،الجماعية واملفاوضة التنظيم حق مبادئ بتطبيق املتعلقة  ، 98  رقم الدولية العمل منظمة اتفاقية الى الصدد هذا في اإلشارة وتجدر

154  رقم واتفاقية  .1979 ماي 11 بتاريخ عليها واملصادقة ، العمالة سياسة بشأن 122 رقم واتفاقية .1957  ماي20 بتاريخ املغرب عليها صادق

 املعايير تطبيق لتعزيز  ،الثالثية وراتاملشا بشأن 144 رقم واتفاقية .2009   أبريل 3   بتاريخ عليها واملصادقة ، الجماعية املفاوضة تعزيز بشأن

 الشغل عالقات حول 151  واتفاقية . اإلجراء ممثلي حول 135  رقم واتفاقية . 2013  ماي16  بتاريخ عليها واملصادقة  العمل، مجال في الدولية

 التمييز منع حول 111 واتفاقية . األجر في املساواة حول 100  واتفاقية .  وإلغائه الجبري  العمل منع حول 105 و 29  واتفاقية . العامة بالقطاعات

 65  على صادق فاملغرب …   .182  رقم اتفاقية األطفال عمالة وحضر . لالستخدام األدنى الحد حول 138  واتفاقية . واملهنة االستخدام في

 . الدولية االتفاقيات من مجموعة على وتحفظه  املغرب مصادقة عدم  على اجبةو    واالشارة .190 أصل من الدولية العمل ملنظمة  اتفاقية

 1948  سنة الصادرة النقابي التنظيم حق وحماية النقابية الحرية بحق ملتعلقةا  87 رقم اتفاقية منها وخصوصا

 

  االجتماعي للحوار    الدستورية  املرجعية .2

 ، وتكاملها مجموعها في تشكل  دستورية، التزامات بمثابة ، وبنوده فصوله من العديد ومقتضيات ،2011  لسنة املغرب دستور   تصدير يعتبر

   االجتماعية، األطراف بين األدوار التقائية على تقوم .  االجتماعي الحوار ملأسسة جديدة منظومة الى االنتقال تؤمن  ومعيارية، منهجية شروطا
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  برؤية .  تعاقدية و  اقتراحية وقدرة   والترابي. والقطاعي الوطني املستوى  على منتظمة، بدوية وتنعقد   واضح.  بهيكلية وطنية مؤسسة في

 النمودج  شروط وتؤمن . واملستقبل الحاضر في واملحتملة الحالية اإلخفاقات  لتجاوز  الجماعي الذكاء وتنمي .  ووقائية واستشرافية   إستباقية

 العادل والتوزيع   املجتمعي، والتضامن الالئق، والعمل  املستدامة، والتنمية ، االجتماعية  العدالة و  التشاركية، لديمقراطيةل  املطلوب

 ،   الدستور  من8   املادة الى اإلشارة يمكن  اإلطار هذا وِفي …  االجتماعي والتعاقد والتفاوض والحوار  التشاور  من إطار في والخدمات للثروات

 في )املشغلين( العمل الصحاب املهنية واملنظمات املهنية والغرف لألجراء النقابية للمنظمات  املهنية املصالح تمثيلية أحقية على تؤكد التيو 

  يعوتشج ضمان على ،  العمومية السلطات ومسؤولية  . بها والنهوض تمثلها التي للفئات واالجتماعية االقتصادية واملصالح الحقوق  عن الدفاع

 وفق   املالي والدعم واالنشطة واملمارسة التاسيس مستوى  على  النقابية، للحريات كامل وإحترام   . الجماعية االتفاقيات وإبرام ،  املفاوضة حق

  19 واملادة .  ائيةالقض العدالة من بقرار اال  املهنية، املنظمات توقيف او حل  العمومية، السلطات على تحرم  9 واملادة . الديمقراطية القواعد

 وِفي  والبيئية. والثقافية واالجتماعية واالقتصادية والسياسية املدنية والحريات الحقوق  في والنساء الرجال  بين املساواة مضامين على تؤكد

 التشاورية الوظيفة   نشيطبت   العمومية والسلطات الدولة تعمل كما  املغرب. عليها صادق التي الدولية املواثيق بكل االلتزام اخرى  أبواب

      العمومية السياسات وتقييم ومتابعة وتنفيذ وتخطيط تصميم مجال في الفاعلين األطراف مختلف وإشراك .  ومؤسساتيا تشريعيا وتدعيمها

 العمومية  االدارة حوزة في املوجودة املعلومات على الحصول  وحق . (25 )الفصل  اشكالها بكل مكفولة والتعبير والراي الفكر حرية ان .كما

 املادة وتضمن   . (28 )الفصل قيد غير ومن  حرية بكل  واالراء واألفكار األخبار ونشر  التعبير  في الحق  للجميع ان كما . (27 الفصل ) مضمونة

 والعمالة األجانب تمتع 30 ملادةوا . اإلضراب وحق  السياس ي او النقابي واالنتماء ،والتأسيس السلمي والتظاهر واالجتماع التجمهر حرية 29

 بتعبئة ،  31 املادة في  الترابية  والجماعات العمومية والسلطات الدولة تلتزم كما . املغاربة للمواطنين بها املعترف االساسية بالحريات  املهاجرة

 والسكن ، والتكوين والتعليم ، االجتماعية مايةوالح الصحية ،  العمومية الخدمات ملجموع   العادل الولوج حق لضمان   املتوفرة الوسائل كل

 التشاورية الوظيفة ذات املؤسسات من مجموعة الدستور  حدد كما …واملستدامة البشرية والتنمية  والتشغيل، والشغل   والبيئة واملاء ، الالئق

 اشكال جميع ومحاربة املناصفة وهيئة (162) طالوسي ومؤسسة (161 )الفصل االنسان لحقوق  الوطني كاملجلس االطراف املتعددة و املستقلة

 واملجلس (169 الفصل ) والطفولة لالسرة االستشاري  املجلس  (167 الفص ) الرشوة من والوقاية للنزاهة الوطنية والهيئة (164 ) التمييز

    (    الفصل ) والبيئي واالجتماعي ياالقتصاد واملجلس (166 الفصل ) املنافسة ومجلس (170 الفصل ) الجمعوي  والعمل للشباب االستشاري 

  .      2011  لسنة دستور  اخر الى1962  سنة دستور. اول  من في منظمون  اإلضراب حق ان كما

                                          االجتماعي للحوار  حول  امللكية الرسالة .3

 رسالته في وخصوصا  ماسسته. وضرورة ، االجتماعي للحوار االستراتيجية األهمية على ، خطاباته من العديد في السادس محمد امللك  أكد

 طرف من املنظم  ،2017 سنة من فبراير20 في املنعقد .  االجتماعية للعدالة الدولي البرملاني للمنتدى الثانية الدورة في املشاركين الى املوجهة

 ، نجاحات استثمار يمكن كيف : العملية األسئلة من العديد على ، مالئمة اجابات تقديم  " اهمية الى فيه أشار والذي  .املستشارين مجلس

 لفمخت بين األدوار تكامل تحقيق يمكن وكيف ؟ جديدة منظومة الى االنتقال اجل من  االجتماعي، للحوار الحالية املنظومة إخفاقات  وكذا

 في  االجتماعي، الحوار عبر الوساطة آلليات االستباقية القدرة تقوية يمكن وكيف ؟ والترابية والقطاعية املوضوعاتية  االجتماعي، الحوار اليات

 بخصوص املجتمعي الطلب وتقوي   الكالسيكية. العمل نزاعات تتجاوز  جديدة وقضايا  العمل. عالقات من جديدة أنماط ببروز  متسم سياق

 مأسسة " في يتمثل االول  الرهان  ان على الرسالة نفس   وتؤكد " ؟ والترابي الوطني املستويين على واالجتماعية االقتصادية الحقوق  الى الولوج

 . واضحة ترابية  إمتدادات  ذات . انعقادها في منتظمة . ألطرافها شاملة . منهجيتها في واضحة  مسطرتها. في مبسطة  االجتماعي، الحوار اليات

 القضايا مختلف في أيضا وإنما ، العمل لعالقات الكالسيكية القضايا في فقط ليس … ياستشراف ونفس استباقية وقدرة . متكاملة وادوار

  الجتماعي،ا للحوار املنظومةالجديدة معالم في التفكير  املنطقية، الناحية من ذلك ويستلزم . الواسع بمفهومها  الالئق، العمل بمنظومة املتعلقة

 تستحضر ان " االجتماعي للحوار الجديدة املنظومة على يجب  كما   . " ياالجتماع السلم مرتكزات وكأحد ، التشاركية الديمقراطية اليات كإحدى

 ينبغي كما  يع.للجم الالئق العمل وتوفير  واملنتجة. الكاملة والعمالة … االقتصادي النمو وتعزيز … املستدامة التنمية أهداف ، خاص بشكل

 فقط ليس ، املتطلبات هذه استحضار ان … االجتماعي الحوار مأسسة مجال في قيمة إسهامات من ، الدولية العمل منظمة أنتجته ما استثمار

 منصف ستدامم تنموي  نموذج الى االنتقال اجل من …  يندرج وإنما  االجتماعي. الحوار ملنظومة واملؤسساتي املنهجي التماسك لضمان ، ضروريا

  " … متضامن مجتمع دعائم إلرساء أساسية مرتكزات بوصفهما ، الكريم العيش ومقومات  االجتماعية، العدالة يحقق  وشامل،

 االجتماعي للحوار واملؤسساتية التشريعية التجربة .4

 بداية منذ  مؤسساتية، ومواكبة ، تشريعية احبةمص  واملوسمي، والظرفي السياقي طابعها من بالرغم  باملغرب، االجتماعي الحوار تجربة عرفت

َيْومَ  والى التسعينات عقد
ْ
 التجريبية اللبنة شكل والذي   واملستقبل، للشباب الوطني املجلس احداث الى  الصدد، هذا في اإلشارة وتجدر .  ال
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 . 1994  نونبر24  ظهير بمقتض ى املحدث ،  االجتماعي  الحوار   ملتابعة االستشاري  املجلس  واحداث   واالجتماعي. االقتصادي للمجلس االولى

                    .1995 ماي 16   الخطاب في  االجتماعيين الفرقاء بين التشاورية واهدافه فلسفته  الثاني الحسن الراحل امللك  حدد حيث

 الضرورة على . (2011-1996 ) االجتماعي للحوار األربعة الجوالت  إطار في  ، االجتماعية األطراف بين املوقعة الثالثية االتفاقيات حددت كما

 الثانية  ولةوالج  للحكومة. املالي للقانون  التحضير بداية عند تشاورية  االولى سنويتين دورتين في ن الوطني االجتماعي للحوار املنتظمة الدورية

 القرارات اتخاذ صالحيات تملك وتمثيلية ، االعمال وجدول   العمل، منهجية على القبلي االتفاق مع . سنة كل من ماي فاتح حلول  قبل تعاقدية

  … التعاقدّية االلتزامات تنفيذ لتتبع ثالثية  لجنة  إحداث و  االجتماعي، الحوار لجوالت زمني سقف مع ،

 

  وحددت .1958  فبراير5  بمرسوم النقابي للعمل املوظفين ممارسة حق وضمان . 1957  لسنة يعود ظهير بمقتض ى لنقاباتا تأسيس حق ونظم

   منها: االجتماعية األطراف بين التشاورية املؤسسات من مجموعة (65-99 قانون  )  2004  سنة عليها املتوافق الشغل مدونة

 

 وتقديم الجماعية االتفاقيات إبرام وتشجيع الجماعية املفاوضة تنمية بهدف  ( 103 املادة الى92  ةاملاد من ) الجماعية املفاوضة مجلس�� ✓

  سنوات ثالثة في انتدابية ملدة الثالثة االجتماعية األطراف عن ممثلين من ويتكون  والتوصيات االقتراحات

   ( 525-522 املادة  ) االستشاري  الرأي وإبداء التشغيل مجال في العمومية السياسات دراسة بهدف التشغيل النعاش األعلى املجلس ✓

 النعاش الجهوية املجالس بأحداث جهوي  امتداد مع سنوات ثالثة في انتدابية ملدة الثالثة االجتماعية األطراف عن ممثلي من ويتكون 

   التشغيل

 بطب النهوض وتوصيات اقتراحات وتقديم املهنية السالمة الصحة. واقع دراسة بهدف املهنية االخطار من والوقاية الشغل طب مجلس ✓

 في انتدابية ملدة الثالثة االجتماعية األطراف عن ممثلي من ويتكون     (335 -332 )املادة املهنية واالمراض الحوادث من والوقاية الشغل

 سنوات ثالثة

 عن يممثل من  تتكون  و  (506-496 املادة ) املؤقت التشغيل بمقابالت املتعلقة للمقتضيات السليم التطبيق بتتبع املكلفة الثالثية اللجنة ✓

 سنوات ثالثة في انتدابية ملدة الثالثة االجتماعية األطراف

 يترأسها وطنية نزاعات او اقليم عدة بين املشتركة  الجماعية النزاعات في البحث  مهمتها (564 )املادة واملصالحة للبحث الوطنية اللجنة ✓

 التي واملصالحة للبحث اإلقليمية اللجان اشغال ومتابعة اعيةاالجتم األطراف ممثلي بين بالتساوي  وتتكون   بالشغل املكلف الوزير وطنيا

     (557 املادة ) اإلقليم عامل يرأسها

م تجتمع لم انها مع2010  سنة الشغل لوزير قرار بموجب أحداثها تم التي  الجماعية الشغل نزاعات في الوطنية التحكيم هيئة ✓
َ
 يحال ول

ي اليها
َ
  جماعي نزاع ا

  األطراف تمثيلية ضمان على والتشغيل الشغل بعالم املتصلة الوطنية والهيئات العمومية للمؤسسات املنظمة القوانين نصت كما ✓

 نذكر . والتنظيمية املوضوعاتية وصالحياتها اختصاصاتها مجاالت في بينها والحوار التشاور  إلدارة  اإلدارية مجالسها تركيبة في االجتماعية

 لثالثة انتدابية ملدة اجتماعي طرف كل عن ممثلين 8 من ويتكون  االجتماعي للضمان الوطني للصندوق  اإلدراي املجلس بالخصوص منها

  األطراف تمثيلية الى باالضافة الشغل. وإنعاش املنهي التكوين ومكتب . االجتماعي االحتياط ملنظمات الوطني والصندوق  سنوات.

 األعلى املجلس و  التقاعد. باصالح املكلفة الوطنية واللجنة . الصحي للتأمين الوطنية لةوالوكا .   للتعاضد األعلى  املجلس   في االجتماعية

  والبيئي واالجتماعي االقتصادي واملجلس . العمومية للوظيفة األعلى واملجلس  العلمي. البحث و  والتكوين للتربية

 الخصوص على منها  واملنشئات باملقاوالت الثنائي فاوضوالت والحوار التشاور  لتدبير  مؤسسات احداث على الشغل مدونة نصت كما ✓

   . املقاولة ولجنة . املهنية والسالمة الصحة ولجنة  . النقابي واملكتب باملقاولة النقابيين املمثلين ومؤسسة . اإلجراء مندوبي مؤسسة

 

  الجماعية واملفاوضة االجتماعي الحوار   لتجربة السياقية العناصر   .5

 وممارسة ومؤسساتية وقانونية تشريعية تجارب سجلت التي ، افريقيا وشمال األوسط الشرق  املنطقة في القالئل الدول  بين من املغرب يعتبر

 مع  بدايتها تنشيط في  خضعت  ةتجرب وهي   االجتماعية. واملنازعات التوترات لتجاوز  كوسيلة  الجماعية. واملفاوضة االجتماعي للحوار فعلية

َيْومَ  والى املاض ي القرن  من التسعينات أواسط
ْ
  الدولية. التحوالت مع املوضوعي ارتباطها في ،    وطنية  سياقية وأحداث  متغيرات  جهة من ،      ال

 التوازنات سياسة وتنفيذ ،  الهيكلي التقويم لبرنامج ، املاض ي القرن  من الثمانينات عقد منذ   باملغرب، املتعاقبة الحكومات خضوع في  تمثلت   و

 التدبير آلية طريق عن ، الترابية الخدمات مجموع من ومؤسساتها  الدولة وانسحاب . االجتماعية التوازنات حساب على ،  للدولة املالية

 عقد وأواسط  بداية مع   االجتماعي، الحراك واحداث   مؤشرات وارتفاع  االجتماع، التقشف لبرامج الكارثية النتائج إطار املفوض.وفي
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 واالقتصادي السياس ي بعدها في  املجتمعية، التوافقات   و للتوازنات كامل  إهتزاز  الى أدت والتي  …التسعينات عقد وبداية    الثمانينات،

 الظرفية ضغط بسبب     مضطرة، نفسها  لحكومةوا الدولة وجدت … القلبية السكتة خطاب الى وصوال .     واملؤسساتي والتشريعي واالجتماعي

  املشترك التصريح وثيقة عن باالعالن انتهى الذي و  باملغرب. االجتماعي التاريخ في التعاقدي االجتماعي للحوار  لحظة اول  لتجريب ، السياقية

 واالجور  الدخل وتحسين  االجتماعي، والسكن  ية،االجتماع والحماية  النقابية، الحريات مواضيع شملت والتي . 1996  سنة من غشت فاتح في

   …والتشغيل

 

 هيكلة  أعاده لبرنامج وتنشيطها ،  النيوليبرالية  للعوملة   الكاسح الصعود و ،   برلين جدار بسقوط تميزت      …التسعينات عقد بداية لكن

 على  و ، السوق  اقتصاد  هيمنة على والقائم    واالجتماعي.  واالقتصادي  سياس ي -االديو  بعده في      الجديد، الدولي  للنظام  األحادي القطب

  …والخدماتي االقتصادي املجال في     للدولة  التدخلية التوجهات هيكلة  إعادة   الى والدعوة  الجديدة، التكنولوجية والتحوالت  والرأسمال، املال

 وفق تطلبت والتي .  املاكرواقتصادية املؤشرات يعتمد جديد  برنامج دخول  عمليا و . الهيكلي التقويم برنامج من الخروج  في  وطنيا تجسدت

   التوافقي. التناوب صيغة في ، السياسية املعارضة وإدماج   الدستورية. املراجعة  صيغة في  السياس ي املشهد تشكيل اعادة   الوطني، سياقها

 الى الحكم انتقال  سياق ضمن ،   الخوصصة آلية طريق عن ، العمومية واملؤسسات تاملنشئا  مجموع من  الدولة انسحاب  برامج وتنفيذ

  و  العاملة، الطبقة مكونات مجموع على و  واملهنية، االجتماعية األوضاع على  السياقية بضغوطها اللحظة هذه اثرت و . السادس محمد امللك

 والذي ، االجتماعي الحوار من الثانية اللحظة مباشرة ، أخرى  مرة الدولة على فرضت  …والنزاعات التوترات وتوسع االحتجاجي الفعل  تنامي مع

 مع  2003   ابريل30     إتفاق على بالتوقيع الثالثة ولحظته  اليوسفي. الرحمن عبد حكومة مع 2000 ابريل 23 اتفاق توقيع عن نتائجه أسفرت

 على التوافق   االجور. على الضريبي والنظام  املهنية. والترقيات  لالجور. األدنى الحد في الزيادة تهم مواضيع شملت والتي .جطو ادريس  حكومة

  الشغل. تفتيش جهاز ودعم  النزاعات. ومعالجة األحكام وتنفيذ . لإلجراء  املستمر  التكوين . الخاص بالقطاع التقاعد أنظمة . الشغل مدونة

  …الشغل فقدان عن التعويض

 

 من  بالكامل  وتحريرها  السوق، القتصاد  الناظمة   الدولة توجهات تركيز  الى بالدعوة  تميزت   الحالي، القرن  من االولى العشرية بداية لكن

 بالكامل وتحويلها ،  الدولة ألدوار كاملة محاصرة الى  النيوليبرالية، التوجهات هيمنة    أدت كما .  والترابية واالجتماعية االقتصادية التزاماتها

 املال لتحالف يرتب بشكل  السياس ي، املشهد لهيكلة جديدة أشكال وبناء .  الخاصة االعمال و والرأسمال املال  اقتصاد برامج  لدعم اداة الى

  الشغل، سوق  في املنافسة وفرض واملستقبل. للحاضر املهيكلة واملشاريع  الثروة، مصادر على والسيطرة السياسية السلطة ومصادر  واألعمال،

  والحرمان التهميش مظاهر كل العمل،وتصاعد عالقات تفكك  و تفعيلها، من التملص خالل من  املهنية، للعالقات ةاالكراهي التشريعات وليونة

 ممنهج وتفكيك  االجتماعية، الحماية  أنظمة   وانهيار  والتسريحات، البطالة معدالت وارتفاع ، املنظمة غير القطاعات وتوسع ، املؤقت والعمل

 -2011) الثانية العشرية بداية مع  واسع شعبي حراك تطور  الى االولى العشرية نهاية مع أدت السياقية العناصر ههذ … العمومية للخدمات

 . واالجتماعي االقتصادي  املجلس وتنصيب بإحداث املتعلق الدستوري املقتض ى تفعيل  اخرى، مرة  الدولة على فرضت . فبراير(  20 حركة

 في عنه املعلن االجتماعي للحوار الرابعة اللحظة ومباشرة . ألوانها سابقة تشريعية وانتخابات  جديد. ستور د عن مارس 9  خطاب في واإلعالن

  واملنعدم املحدود الدخل لذوي  االجتماعية والحماية  الدخل، تحسين مواضيع يشمل والذي . الفاس ي عباس حكومة مع 2011  أبريل26  اتفاق

  و . العمومية للوظيفة األساس ي النظام مراجعة بشأن املشاورات مواصلة   و االجتماعية،  االعمال سسةومأ تطوير و ، النزاعات وتسوية ،

 التشريعات وتعزيز  والصحة، والتكوين التعليم ومنظومة ، الشباب تشغيل و ، االساسية املواد دعم ، التقاعد ألنظمة  الشامل اإلصالح

   …النقابية والحريات االجتماعية

     

    برامج وتنفيذ  الليبرالي. السوق  اقتصاد  برامج في الجديدة الحلقة تنفيذ في مباشرة  دخلت ،2016   -2012  الجديدة الحكومة تشكيل معو 

 قاصةامل لصندوق  مقايساتي  إصالح ) اسعارها في املهولة واالرتفاعات وتحريرها ،   الشمولي لالستهالك االساسية املواد دعم  من الدولة انسحاب

   للتقاعد( مقياس ي إصالح ) املعاش قيمة وتخفيض واملساهمات  العمل، مدة في بالزيادة ، والتقاعدية  االجتماعية الحماية أنظمة ومراجعة .  (

 بين اكةالشر  و  الغير تكليف آلية طريق عن ، واملرفقية والتكوينية والتعليمية الصحية الخدمات  مجموع عن الدولة تخلي وبرمجة  مع    .

 التنظيم وحق للحريات ممنهج استهداف مع ،   الجماعية واملفاوضة التعاقدي االجتماعي الحوار آلية وتدمير وتفكيك  والخاص. العام القطاع

 والزيادات . جور اال  وتجميد  املضربين اجور  من واالقتطاع   واالحتجاج. االضراب    في الحق منع  و عرقلة بقانون  والتلويح .  النقابي   واالحتجاج

 وهيمنة   . اجر بدون  والعمل  واملوسمي، واملؤقت الهش والعمل البطالة، مؤشرات وارتفاع .   املباشرة وغير املباشرة الضرائب مختلف في

 إلضعاف مقصودة منهجية في الحكومة ودخول  املرأة. عمل مستويات في رهيب وتراجع  واالنتاجية. االقتصادية البنية على املنظم غير االقتصاد
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 العمومية األموال ونهب  الفساد وحماية بالقرارات. واالستفراد االستبداد اشكال ارقى وممارسة واملدنية. والحقوقية النقابية املنظمات

 واالستعباد اعياالجتم والحرمان والتهميش  االستبعاد    مظاهر كل تضخم مع  واالحتكار.  الضريبي والتهرب املضاربة قيم وشيوع . وإختالسها

 الدولة بين العالقة توتر الى ومازالت أدت والتي   واليتها. املنتهية  الحكومة   سياسة  بسبب املوضوعي للقياس وقابلة مرقمة نتائج كلها … البشري 

  واالقليمي والجهوي  الفئوي  هابعد في املطلبية  االجتماعية والحركات .   والوطنية القطاعية النقابية االحتجاجية الحركات وتضخم . واملجتمع

  بالحسيمة( االجتماعي الحراك )

         

 تنامي رأسها وعلى . وسياسية واقتصادية اجتماعية حقيقية تحديات امام . نفسها  (2017) الجديدة الحكومة  وجدت  السياق هذا ضمن

  التشغيل، مجال في املعتمد السياس ي للنمط كامل انهيار بسبب  …ابيةالتر   االجتماعية والحركات   واملهنية، النقابية االحتجاجات رقعة واتساع

 وخطير مهول  ارتفاع مع  . النساء تشغيل مؤشرات في فضيع وتراجع .  الشواهد حاملي  الشباب لذا وخصوصا  البطالة، مؤشرات وارتفاع

 غير االقتصاد في العمل وهيمنة  . االجتماعية الحماية أنظمة في اإلجراء تصريح من والتهرب  واملحدود.  الوقت لبعض والعمل  الشغل، لهشاشة

  العجز وتفاقم . والجامعي املنهي والتكوين التعليم و التربية إصالح لبرامج عميق وفشل . النقابية املمارسة وحقوق   الحريات وتراجع . املهيكل

 الشمولي،  الصحي والتأمين االجتماعية   الحماية ملنظومة البنيوية تالالتواالخ . العالجية والتكلفات الصحية للحاجيات االستجابة في املتراكم

 النموذج بناء اعادة  تحديات الجديدة  الحكومة تواجه كما … التقاعد أنظمة الصالح املقياسية املقاربة ورفض  . وتوازناتها تغطيتها ونسبة

 ويوفر . الالئق الشغل لفرص  إنعاش الى املؤدي   مكوناته، بين والتوازن  لتكاملا لعالقة يؤسس  التنموي، بعده في والجهوي، الوطني االقتصادي

  ،بالنسبة ومنصف  عادل و وشامل واسع  ضريبي نظام وبناء . املنظم الغير االقتصاد بذكاء ويدمج . املتجددة منها وخصوصا الطاقة مصادر

  وغسل وتهريب الضريبي،  للتهرب فعلية ومحاربة   املشروعة. غير الضريبية االمتيازاتو   لإلعفاءات كامل والغاء  واملقاوالت. املستخدمين ملداخيل

 تواجه كما …  االجتماعية املسؤولية على القائمة املواطنة، املقاولة و االقتصاد بناء اتجاه في . االقتصادي  والريع الفساد اشكال وكل ، األموال

 الدولة بناء  و ، السياس ي االستقرار منها وخصوصا . واالوروبية العربية املنطقة في العام لوضعبا مرتبطة استراتيجية تحديات الحكومة هذه

 لالختالالت جدرية ومعالجة . والترابية الوطنية الوحدة لتأمين القبلية الشروط  يوفر استراتيجي منظور  وفق  واملتدخلة، والعادلة الديمقراطية

 الدولة وحدة  إطار في ، جهوية تنفيذية وهيئة ببرملان  الجهوي، الحكم مفهوم تجريب الى املتقدمة ويةالجه مفهوم من باالنتقال ، الجهوية

  والوطن. واملجتمع للدولة االجتماعية للمشروعية املؤسسة العمومية للخدمات االعتبار وإعادة  للقضاء. شامل وإصالح . الوطنية والحكومة

 للمجتمع والتاطيرية املؤسساتية املشروعية  تقوية خالل من  والجهوي، الوطني املستوى  على التمثيلية الديمقراطية ملقومات فعلي واسترجاع

  وظائفها تنشيط و .  والعلمية واملدنية النقابية  و االقتصادية التنظيمات ملشروعية عملي بتدعيم التشاركية الديمقراطية ومقومات … السياس ي

  … للحكامة  الجيدة واملمارسات الشعبية اتواالستشار  والتفاوضية التشاورية

 

 إجراء  أهمها من . متعددة استراتيجية بمداخل  …جديدة وعتبة مرحلة الى املغرب دخول  الى تؤشر … كثير وغيرها العناصر هذه الى اإلشارة

 تحقق   . جديدة منظومة الى االنتقال و  االجتماعي، للحوار الحالية املنظومة إخفاقات  وكذا نجاحات استثمار  من  يمكن   موضوعي، تقييم

  والثنائية   الثالثية . والترابية والقطاعية املوضوعاتية . واملؤسساتية والقانونية الدستورية االجتماعي الحوار اليات مختلف بين األدوار تكامل

 السياس ي بين الضرورية التوازنات لتعديل   االستباقية، القدرة  تتملك مؤسسة  الى االجتماعي والتعاقد  الحوار   لتحويل    . األطراف

 ىعل واالجتماعية االقتصادية  للحقوق    العادل  الولوج بخصوص املجتمعي الطلب    مشروعية مع وتتجاوب   . واالجتماعي واالقتصادي

   لبناء ، املقاوالت  وأصحاب والنقابات الحكومة بين  جماعي، عمل  وبلورة    للتفكير،  إمكانية وبحث   والترابي. والقطاعي  الوطني املستويين

  واالستقرار للسلم  أساس ي مرتكز و  ، التشاركية الديمقراطية  و ، الرشيد الحكم اليات من  كآلية   االجتماعي،  والتعاقد للحوار  جديدة  منظومة

      االقتصادية.  والتنمية والسياس ي ياالجتماع

                  

    الجماعية واملفاوضة االجتماعي الحوار  تجربة تقييم منطلقات .6

 الوطني ستوى امل على ه لتدبير االليات من مجموعة اعتمدت . العهد حديثة  كتجربة تثمينها يمكن   باملغرب  االجتماعي الحوار  ممارسة 

 للمغرب القريب التاريخ من صعبة مراحل في  االستقرار وتأمين  االجتماعي. التشريع تنمية في مهمة ادوار ولعبت وباملقاوالت. والترابي والقطاعي

 املستديم  للتآكل ،  عيةالجما واملفاوضة ، التعاقدي  االجتماعي الحوار تعرض  الوقت نفس في لكنه .  والتحسين للتطوير  قابلة  منظومة وهي ،

 باعادة  مرتبطة ، سياقية ألجندات   االجتماعي الحوار لحظات وخضوع  . الظرفية  موسميته بسبب ،  الدستورية أدواره وتراجع . والنشط

 او  . االجتماعية والتوترات جاجاالحت مؤشرات   إرتفاع بضغوطات   وارتباطه .    العمومية  لسياساتها السلبية والتأثيرات ،  الدولة أدوار   هيكلة

 تدمير او  والحكومة. للدولة والسياسية العقائدية امليزاجية بسبب ، الشامل واالستبعاد للتفكيك  الوطني االجتماعي الحوار دورية تعرض
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 الحوار آللية الحكومة   تجاوز  وا  . واملؤسساتية والتشريعية التنفيذية التزاماتها من املوقعة األطراف  تخلص بسبب التعاقدّية، مصداقيته

  األطراف بين التوافق آلية خارج من  قرارات بإتخاذ واستفرادها  املهنية. والعالقات االجتماعي  للشأن مهيكلة قضايا في ،  الوطني  االجتماعي

 تجميد بسبب او   والدولية. الوطنية مةالقائ والتشريعات القوانين  تطبيق و ، الدستورية املقتضيات تفعيل   من تملصها أو .  االجتماعية

 واختالل  توصياتها. او تقاريرها احالة ومساطر ، وتكاملها التقائيتها وضوح وعدم . الشغل مدونة بمقتض ى املحدثة التشاورية املؤسسات فعالية

  .  والنقابات العمل اصحاب بين ةالثنائي الجماعية املفاوضة تجارب مع او . الوطني االجتماعي الحوار لحظات مع بالكامل عالقتها

 

 والتدبير الجماعي التفاوض ثقافة غياب بسبب ،  جماعية اتفاقيات الى التوصل    ضعف  التقييمية، والدراسات الرسمية التقارير كل سجلت

 فمحدودية …  باملقاوالت النقابي التمثيل بمؤسسات املتعلقة و  الشغل، ملدونة القانونية املقتضيات تفعيل  وعدم  للنزاعات. التوقعي

 وغياب .  الترابية والجماعات العمومية واملؤسسات الحكومية والقطاعات يةاإلنتاج والوحدات واملؤسسات باملقاوالت الجماعية االتفاقيات

 آالف عدة في ،  املهنية لالنتخابات املنظمة القوانين  وإحترام تفعيل وعدم . املتجانسة واملقاوالت  للوحدات اإلطارية الجماعية لالتفاقيات كامل

 مما   االجتماعي، التشريع خارج العاملين من اآلالف عشرات ووجود املستقلين.  ظاهرة   الباستعم فبركتها الى اللجوء أو  املحصية املقاوالت من

 الشغل ومراقبة ، تفتيش  جهاز اداء وتراجع    . الالئق والعمل الصحية والتغطية  االجتماعي الضمان  و ، النقابي التنظيم منافع من يحرمهم

  التاريخي التأخر الى باالضافة النقابي. املستمر والتكوين التكوين لبرامج كافي دعم وجود وعدم . الجماعية املفاوضة وتشجيع املهنية والعالقات

 مسطرة وغياب .  األعضاء املتساوية   اإلدارية للجان  التمثيلية الهيكلة وإعادة ،.  العمومية للوظيفة األساس ي للنظام وشاملة كاملة ملراجعة

 آلية وجود  عدم  الى باالضافة . الترابية والجماعات العمومية  واملؤسسات والقطاعات . كمشغلة حكومةال مع  الثنائية للمفاوضة وأضحة

  العمومية واملنشئات بالقطاعات املهنية والسالمة للصحة

 

            االجتماعي الحوار  ملأسسة جديدة منظومة لبناء االساسية املوجهات .7

  املكتسبات، عن للدفاع مقاومة قوة الى   تفاوضية. اقتراحية تاطيرية قوة  من  التحول    النقابية، املنظمات  على فرضت ، التقييمية  عناصر  هذه

 تستهدف …   االجتماعية والتوافقات القرارات صناعة في وتاثيرها  النقابات، إسهام  أضعاف وبرامج سياسة ان . الوجود في االستمرار وحق

  . والسياسية واالجتماعية االقتصادية الحيوية ومكوناته  باملجتمع، عالقتها اختالل وتركيز  واقتصاديا. سياسيا لةالدو  أضعاف  االولى بالدرجة

 املهيكلة بالقرارات واالستفراد  االجتماعي، للحوار الوطنية املنظومة  إلضعاف إجتماعي كطرف  والحكومة، للدولة مصلحة ألية وجود ال بالتالي

    . النقابية املنظمات دور  وتهميش ، ياالجتماع للميدان

 

 على الوقوف يقتض ي  …االجتماعية والعدالة ، تنمية واقتصاد  السياسية، للديمقراطية  املغربي للنموذج الجماعي البناء مسار في التقدم إن

 تنفيذ وإشكاليات  ومحدوديتها. ضعفها وعناصر . ةاألربع  الوطنية اتفاقياته ونتائج  االجتماعي. للحوار الحالية املنظومة ملكتسبات القوة عناصر

  الثنائية الجماعية  للمفاوضة  امليداني  والتطبيق التنشيط في الشديد الضعف على الوقت نفس وِفي ،  التشريع قوة على الوقوف  و  مقتضياتها.

   عملية إن   الجماعية، واملفاوضة االجتماعي للحوار لحاليةا املنظومة محدودية وعلى    والجهوي. الترابي املجال  وِفي والقطاعات باملقاوالت

 ذات املؤسسات من العديد  ادوار  في  وإلتقائية  املنتج،  الفّعال التكامل تضمن أن املفروض من ،  االجتماعي للحوار جديد ملجال التاسيس

 الوظيفة دات واملجالس . ( … االنسان لحقوق  الوطني جلسامل - والبيئي واالجتماعي االقتصادي )املجلس الدستورية التشاورية الوظيفة

 . ( العمومية للوظيفة األعلى املجلس ) العمومية للوظيفة األساس ي والنظام ، التركيب والثالثية الثنائية  الشغل مدونة في الواردة التشاورية

 االجتماعي الحوار  تحمل محدودية  تجاوز   الوقت نفس وفي …  التعاضد أنظمة و والصحية االجتماعية الحماية ملؤسسات اإلدارية واملجالس

 و ، والبيئة  واالجتماعية االقتصادية  التحوالت و    واملجتمع، للدولة املهيكلة للقضايا   تنظيمه، سياقات وضغوط  موسميته، بفعل  الحالي

 …  للجميع مجتمع في  االنسان لحقوق  الفعلي والتحقيق ، وميةالعم السياسات  برامج وتوجهات  الالئق، والعمل ، املستدامة  التنمية أهداف

 يحدد إطار قانون  ووضع  مأسسته. اتجاه في  االجتماعي، والتعاقد للحوار الوطنية املنظومة بناء اعادة تتطلب  التفاصيل، هذه استحضار ان

 األطراف مختلف بين واألدوار اإلطار تكامل  مؤسسةك  فيه  تتحقق  منطق ضمن …  العمل ومجاالت  التنظيمية، الهيكلة و الصالحيات

  التالية املرجعيات   االعتبار بعين ياخد ان على  … تكرارها او  استنساخها او تعارضها او  تداخلها ويتجنب  …  املوجودة واالليات واملؤسسات

 

 ، النقابية واملنظمات ، الحكومة تمثل  األطراف ثالثية مبدأ على ،  الوطنية والتجارب الدولية التشريعات وفق ، االجتماعي الحوار   يقوم ❖

 بين  تطبيقه مجال يتحدد ،  اجتماعي تعاقد الى الوصول  بهدف  . الجهوي  و الوطني الصعيد على ، العمل الصحاب املنظمة والهيئات

    . وطنيال املستوى  على  املتعاقدة، األطراف
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 واصحاب ، النقابية املنظمات تمثل  األطراف، ثنائية مبدأ على ،  الوطنية  والتجارب  الدولية التشريعات وفق ، الجماعية املفاوضة  تقوم ❖

 عدة او  عبالقطا او الخاص بالقطاع  مقاوالت عدة او  ، باملقاولة االمر تعلق سواء  املتجانسة. اإلنتاجية بالوحدات او باملقاولة العمل

 يتحدد جماعية اتفاقيات الى الوصول  بهدف .  ترابية   جماعات عدة او بجماعة او عمومية.  مؤسسات عدة او مؤسسة او    قطاعات.

     . االتفاقية ألطراف التنظيمي املستوى   حسب  تطبيقها مجال

    ملزم. اجتماعي تعاقد الى الوصول  بهدف  األطراف. الثالثي جتماعياال  للحوار  التعاقدّية  و وليةالتدا و  التمثيلية الوظيفة  على  التاكيد  ❖

 اتفاقيات الى الوصول  بهدف  األطراف.  الثنائية الجماعية    للمفاوضة   التداولية و   التمثيلية والوظيفة  .   والجهوي  الوطني املستوى  على

de Fonction  bi ou trip contractualisation de et concertation  ) املؤسسة او القطاع او املقاولة مستوى  على  ملزمة.  جماعية

 parties.) عن الثنائية  الجماعية واملفاوضة الثالثي االجتماعي الحوار وظيفة  تمييز ضرورة مع :  

o تقوم برملانية هنيةم كغرفة الدستور  بنص            واملحدثة االطراف املتعددة  املستشارين ملجلس  االستشارية الوظيفة . أوال  

 والبرامج السياسات  ومسائلة وتقييم  التنفيذي الحكومي الجهاز ومسائلة ومراقبة والتصويت التشريعية املؤسسة  بمهمات

 ( évaluer et contrôler voter, de Fonction ) الحكومية

o  الطرف )  الدستور  بنص املحدثة   والحكومة الدولة عن واملستقلة   األطراف املتعددة     التشاورية  التمثيلية الوظيفة : ثانيا 

 االقتصادي للمجتمع املمثل الطرف - املختصين والباحثين  الخبراء  ملجتمع املمثل الطرف - والجمعوي  املدني  للمجتمع املمثل

 املؤسسة من بطلب  او ذاتية بإحالة رأي تقرير  صياغة الى الوصول  بهدف  ( … النقابي لمجتمعل املمثل الطرف -واملقاوالتي

 والتكوين للتربية األعلى املجلس او والبيئي واالجتماعي االقتصادي كاملجلس   إكراهية وغير ملزمة غير البرملانية  او  الحكومية

 املناصفة هيئة او ( الدستور  من 161 )الفصل ومستقلة تعددية ؤسسةكم  االنسان لحقوق  الوطني املجلس او  العلمي والبحث

 من 170 )الفصل الجمعوي  والعمل للشباب االستشاري  املجلس او الدستور( من 164 (الفصل التمييز اشكال جميع ومحاربة

    . (…pluripartisme consultation de Fonction  )  املماثلة  التشاورية املؤسسات او  ( الدستور 

o  األساس ي النظام بنص  او   الشغل. مدونة بنص املحدثة التشاورية باملؤسسات املوضوعاتية   التمثيلية الوظيفة  : ثالثا 

 اختصاصها مجال في رأي او توصيات او اقتراحات تقديم الى الوصول  بهدف  االطراف. الثنائية او  الثالثية .   العمومية للوظيفة

  (thématiques consultation de Fonction ) … وتنظيماتها

o اعتماد الى الوصول  بهدف  . والتعاضدي الصحي والتأمين  االجتماعية  للحماية   اإلدارية املجالس في التمثيلية الوظيفة : رابعا 

 (décision et planification de Fonction  ) للمؤسسة السنوي  التدبير  ومراقبة راتوقرا استراتيجيات

 املواد وباقي … 139-31-13-12 - 8 رقم والفصول   الدستور، تصدير مضامين وبالخصوص .   2011  لدستور  املعيارية املقتضيات تفعيل ❖

 ومجموع …  التشاركية والديمقراطية ، التشاورية والوظيفة ، الجماعية واملفاوضة  االجتماعي، للحوار الوطنية باملنظومة  املتصلة

    الجماعية. واملفاوضة االجتماعي الحوار بموضوع املتصلة  الدولية، العمل منظمة عن الصادرة ، الدولية  والتوصيات االتفاقيات

 البرملاني للمنتدى الثانية النسخة في واملشاركات املشاركين الى املوجهة ، امللكية الرسالة في الواردة  املنهجية املوجهات بمضامين االسترشاد ❖

 مدخل : االجتماعي الحوار مأسسة " موضوع حول  ، املستشارين مجلس طرف من واملنظم .2017  فبراير20 يوم االجتماعية للعدالة

 هذا عن الصادرة واملخرجات التوصيات و  التوجيهية، املبادئ مضامين اعتماد و ". االجتماعية والعدالة  املستدامة للتنمية أساس ي

  . واالستدامة املأسسة على تقوم  االجتماعي، للحوار جديدة منظومة وبناء ، التجربة تقييم ضرورة على يؤكد والتي  الدولي. املنتدى

 وأهداف احترامها يجب ضوابط : اجتماعي ميثاق  أجل من "  والبيئي واالجتماعي االقتصادي املجلس عن الصادر الرأي تقرير إعتبار  ❖

 نزاعات من بالوقاية " املتعلق وتقريره . االجتماعي بعده في للدستور  معيارية كقراءة (.   2011  -1  رقم ذاتية )احالة " بشأنها التعاقد ينبغي

 ) مقارنة تجارب : االجتماعي الحوار حول  العمل ورشة وخالصات  (.  2012  -6  رقم ذاتية )إحالة " بالتراض ي وحلها الجماعية الشغل

  .2014  مارس26  يوم املجلس بمقر املنظمة وأملانيا( املغرب

 لسنة " أفاق أية : باملغرب عياالجتما الحوار " بخصوص الدولية العمل ملنظمة التابع ، للتدريب الدولي املركز دراسة بتوصيات االسترشاد  ❖

 بضرورة وتوصياته ، االجتماعية األطراف ومواقف  االجتماعي، للحوار الحالية املنظومة تجربة بتقييم املتعلقة  الجوانب  وخصوصا2015 

 جهوية ومنتديات  اعي.االجتم للحوار مهيكلة قضايا حول   وطنية ندوة بتنظيم سنوي  تقليد وترسيم . االجتماعي للحوار وطنية هيأة مأسسة

 واملؤسسات والقطاعات  الخاصة،  باملقاوالت الجماعية للمفاوضة عملي تفعيل على والتأكيد  االجتماعي. الحوار المركزية تعزيز بهدف

  . االجتماعي للحوار املهيكلة القضايا في ، الثالث لألطراف   املستمر والتكوين التكوين أهمية على والتأكيد . العمومية

 تحت . املتوسط  جنوب بلدان في االجتماعي الحوار ومؤسسات اليات تنمية يستهدف الذي . " سوليد "  مشروع  بمحاور  االستئناس  ❖

 واملؤسساتي واالجتماعي واالقتصادي السياس ي الوضع " حول  الدراسة وخصوصا . االوروبي واالتحاد   للنقابات، العربي االتحاد إشراف
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  االجتماعية،  األطراف واتجاهات ومواقف آراء "  حول  البحثية  الدراسة ونتائج . 2016  لسنة " باملغرب االجتماعي بالحوار وعالقتها ،

 بمشاركة " واآلفاق الواقع : االجتماعي الحوار " حول  اإلقليمية الندوة وتوصيات  .2016  لسنة " املغرب حالة -االجتماعي الحوار بخصوص

 باملغرب االجتماعي الحوار تجربة " حول  الكونفدرالية الندوة وتقرير.   البيضاء بالدار 2016   ديسمبر 29-28 وميي واألردن وتونس املغرب

 القضايا : باملغرب االجتماعي الحوار " حول  الثانية الكونفدرالية الندوة وخالصات .2016 لسنة " املشتركة والقضايا الخالفية القضايا :

 الحوار  لجولة  االجتماعي،  االستقرار على ونتائجه ،  السياس ي  الفشل من املستفادة والدروس .2017  لسنة عياالجتما للحوار املهيكلة

 املوضوعاتية األوراق " حول  الثالثة الكونفدرالية  الندوة خالصات و . 2016 لسنة وماي ابريل شهر طيلة املنظمة ، األطراف بين االجتماعي

   .2017  لسنة يوليوز 16  -15  في  "  واالستدامة املأسسة وضرورة  االجتماعي للحوار املهيكلة

 

  واالستدامة املأسسة ضرورة : االجتماعي للحوار  الجديدة املنظومة أسس .8

 وعناصر    االستباقية،   واالنتاجية  العملي، و التطبيقي  والضعف    املؤسساتي، والتعدد  التشريع، قوة  عناصر ، االعتبار بعين  األخذ إن

 للحوار جديدة  وطنية منظومة بناء اتجاه في   … واالستدامة والتكامل الاللتقائية  لتطوير املتاحة   الفرص وأيضا املوسمية، خطر و ، التآكل

   املؤسسات، مختلف مع التكاملية عالقتها وينظم    الذات. قائمة كمؤسسة يحددها إطار قانون  ووضع مأسسته ضرورة على تقوم  اعي،االجتم

 على  الجماعية واملفاوضة االجتماعي الحوار مجاالت  مختلف بين  الوظيفي، التكامل شروط تؤمن منهجية وفق  الحالية، املنظومة ومكونات

   …والترابي القطاعي  نيالوط املستوى 

  االستراتيجي  الهدف . 1

 بين املطلوبة للمصالحة ومدخل  ،  واالجتماعية التشاركية  للديمقراطية  أساسية آلية  بإعتباره  االجتماعي، للحوار  جديدة منظومة تصميم

 وتعزيز  املستدامة التنمية  و    ي،االجتماع  والتوازن  واالستقرار السلم و ،  االجتماعية  العدالة  و الوساطة مرتكزات وكأحد ، واملجتمع الدولة

  وشامل، منصف مستدام تنموي  نموذج الى االنتقال  تؤمن .  الكريم العيش ومقومات ، للجميع الالئق لالعم شروط  وتوفير   االقتصادي، النمو

 …  متضامن مجتمع كنف في املشترك العيش  دعائم إلرساء

      العملي الهدف . 2

 شامل اجتماعي لحوار  الدورية االستدامة وتطبيق   لتعزيز   مؤاتي، ومناخ  بيئة خلق على تسهر   االجتماعي،  للحوار  وطنية   مؤسسة بناء

 التغييرات إحداث بهدف ،  مبتكرة أدوات و فاعل نموذج و ،  جيدة   ملمارسات  جديدة منظومة   تطوير على وتعمل    ومؤسس ي. وديناميكي

 أفضل وإعتماد . االجتماعي ارالحو  وبرامج سياسات و أهداف  تطوير عبر ، االجتماعية االطراف وعادات مواقف في واملطلوبة الضرورية

       االجتماعيين. الشركاء بين والتشاركي املشترك التعاون  وتعزيز   املمارسات،

  املتوقعة النتيجة .3 

 شامل .  واإلدارية التواصلية منهجيته في واضح  مسطرته. في مبسط تنظيمي قانوني باطار  االجتماعي  للحوار  وطنية مؤسسة على التوفر

 والحوار التشاور  اليات مختلف بين االلتقائية  يضمن  متكامل دور  و . واضح وقطاعي   جهوي  بامتدادا  . انعقاده في منتظم .  الثالثية ألطرافه

  االجتماعيين. الشركاء بين والتشاركي التوافقي الجماعي الذكاء من إطار في  …ياستشراف نفسو  استباقية قدرة مع . والتفاوض

 

  االجتماعي للحوار  الوطنية املؤسسة تسمية . 4

 ىعل املفتوحة  التسميات من مجموعة نقترح املجال هذا في املقارنة التجارب على وبناء واملختصين الخبراء من العديد مع التشاور  إطار في

    … االجتماعي للحوار املغربية  والتجربة النموذج االعتبار بعين تأخذ أخرى  مقترحات

  الجماعية واملفاوضة االجتماعي والتعاقد للحوار الوطنية املؤسسة .1

 الجماعي والتعاقد االجتماعي للحوار الوطنية املؤسسة .2

 ( املذكرة هذه في املعتمدة التسمية )   االجتماعي للحوار الوطنية املؤسسة .3

 االجتماعي للحوار الوطني املجلس .4

 االجتماعي للحوار  الوطنية املؤسسة ومهام  صالحيات .5

 املعياري  التأطير في الواردة  ، ومجاالته ومضامينه ابعاده مختلف في ، االجتماعي الحوار   وتطوير وإدارة تنظيم  وصالحيات مهام  املؤسسة تتولي

لة ذات والتوصيات الدولية   تفاقياتلال  ، القائمة   والقوانين   والتشريعات ، امللكية والخطب  املغربي الدستور  مضامين و   عنها. الصادرة الِصّ

 واالقتصادية اعيةاالجتم املسائل كل في  بالنظر تختص  والتي . للمؤسسة  الثالثي التركيب   ملبدأ   واملفعلة الضامنة  املغربية.  التجربة عناصر و

 االجتماعي  مناخ وتطوير وتقييم ومتابعة فعال ثالثي اجتماعي حوار .وضمان املمثلة االجتماعية االطراف بين واملشترك الثالثي االهتمام دات
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 االستمرارية من إطار في  واالستثماري. االقتصادي والنمو والتنمية  الالئق العمل  و االجتماعية العدالة بين التكاملية للعالقة  محفز سليم

 : التالية باملهام املؤسسة  تقومو     االجتماعي. للحوار املنظمة واالستدامة

  للمؤسسة واالستشارية  االقتراحية املهام : اوال  ❖

 املمارسات احسن لتطوير والتوجهات املبادي واقتراح والقطاعي والجهوي  الوطني االجتماعي الحوار واقع برصد املؤسسة تقوم .1

 الوطني االقتصادي والنمو والتنمية االجتماعية والحماية والتكوين والتشغيل الالئق والعمل املهنية العالقات مجال في

 اداء تطوير و  االجتماعية النزاعات من الوقاية في املساهمة و  االجتماعي التشريع احترام   و لتطوير اليات واقتراح  والجهوي 

 الوطنية للجنة كامل ودعم بالتعاون  والقطاعي والجهوية الوطنية الشغلية النزاعات وفض املهنية العالقات ادارة في املؤسسات

  جماعيةال الشغل نزاعات في الوطنية التحكيم وهيئة واملصالحة للبحث

 التنمية ومخططات واالجتماعي االقتصادي املجال في الحكومة طرف من املقدمة والبرامج املشاريع في  االقتراحي الراي ابداء  .2

 االتفاقيات على املصادقة مشاريع وعلى العمل واصحاب للعمال النقابية باملنظمات املتعلقة املسائل جميع وفي  املالية والبرامج

 في وجوبا ويستشار . الدولية العمل ملنظمة املقدمة التقارير اعداد في واملساهمة  الدولية العمل بمعايير عالقةال ذات الدولية

 االجتماعية والحماية املنهي والتكوين املهنية والعالقات بالشغل الصلة ذات الحكومية والقرارات واملراسيم القوانين مشاريع

  النص بمشروع املؤسسة توصل تاريخ من مفتوحا يوما 22 اجل في الحكومة رئيس على يحال  تقرير ضمن رايها املؤسسة وتقدم

  البرنامج او املشروع

 للمؤسسة التعاقدي   االجتماعي الحوار   مهام  : انياث ❖

 والسقف العمل،  ومنهجية االعمال جدول  وتحديد امللفات واعداد تحضير على االجتماعي للحوار الوطنية املؤسسة تشرف .1

 االكثر النقابية واملنظمات العمل اصحاب ومنظمات الحكومة بين التركيب الثالثي الوطني االجتماعي للحوار  لجولتين  نيالزم

 تعاقد الى الوصول  بهدف  سنة كل من وماي ابريل خالل الثانية والجولة  واكتوبر سبتمبر خالل االولى الجولة ،  تمثيلية

 يخصه فيما كل املتعاقدة لالطراف وملزمة نافذة الثالثة االطراف بين املبرمة االتفاقاتو  التعاقدات تعتبر و . وطني اجتماعي

   التركيب ثالثة لجنة اطار في املوقعة االلتزامات تنفيذ وتقييم تتبع على املؤسسة تعمل و  الرسمية بالجريدة وتنشر التزامات من

 التركيبة الثالثي الجهوي  االجتماعي الحوار جوالت النطالق زمنيال البرنامج على االجتماعي للحوار الوطنية املؤسسة تعلن .2

 اجتماعي تعاقد الى الوصول  بهدف الجهوية( النقابية واملنظمات العمل اصحاب ومنظمات الجهوية العمومية )السلطات

  الجهوي  الترابي للمجال واجتماعيا اقتصاديا املهيكلة القضايا مجموع حول  جهوي 

  مختلف في  التركيبة الثنائي الجماعية املفاوضة جوالت النطالق الزمني  البرنامج على االجتماعي للحوار الوطنية املؤسسة تعلن .3

 القطاعات و الفالحية والضيعات  املتجانسة ةاملقوالتي والوحدات والتحويلية والخدمية والتجارية الصناعية املقاوالت

 القضايا مجموع حول  قطاعية جماعية اتفاقيات الى الوصول  بهدف التربية والجماعات العمومية واملؤسسات الحكومية

  ملجالها املهيكلة

 واالتفاقيات الجهوية االجتماعية والتعاقدات  الوطنية االجتماعية بالتعاقدات  االجتماعي للحوار الوطنية املؤسسة تتوصل .4

 الوطني االجتماعي للحوار الدائمة اللجنة اطار في اوال  وممارستها فعاليتها لتطوير اليات ويقترح ويتابع القطاعية الجماعية

 ادماج ويتم الجماعية املفاوضة ومجلس القطاعية الجماعية واالتفاقيات للمفاوضة الدائمة اللجنة اطار في ثانيا و والجهوي 

  االجتماعي للحوار الوطنية للمؤسسة السنوي  التقرير في واملقترحات  والتقييم صالتشخي

  للمؤسسة الدراسية املهام : ثالثا ❖

 والعالقات الشغل بعالم املتعلقة املسائل مختلف في للنظر ذاتي طلب خالل من االجتماعي للحوار الوطنية للمؤسسة ويحق .1

 للجهات والتوصيات  االقتراحات وتقديم إلثارتها محددة خبرة طلب او دراسات زانجا طلب او الصلة ذات واملواضيع املهنية

  املختصة

 املتصلة القضايا مختلف حول  دراسية وانشطة علمية ندوات وتنظيم تصميم االجتماعي للحوار الوطنية للمؤسسة يحق .2

 الجماعية واملفاوضة االجتماعي الحوار ومهارات اليات مجال في املستمر والتكوين للتكوين برامج ودعم واعداد . مهامها بمجال

  االجتماعية االطراف مع بالشراكة املتصلة تشريعيةوال  واالجتماعية االقتصادية واملوضوعات

  للمؤسسة التواصلية املهام : رابعا ❖

 مجال تهم التي العامة   والوثائق والدراسات املعلومات جميع على والحصول  طلب االجتماعي للحوار الوطنية للمؤسسة يحق .1

  املختصة العمومية والهياكل واملعاهد االدارية املصالح تعدها والتي اختصاصه
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 املماثلة املؤسسات مع والتجارب علوماتامل وتبادل وتعاون  شراكة عالقات بربط  االجتماعي للحوار الوطنية املؤسسة تقوم .2

 ورئيس السادس محمد امللك الى منه نسخة وتوجه نشاطه حول  سنوي  تقرير باعداد االجتماعي للحوار الوطنية املؤسسة تقوم

 اتللنقاب العامين واالمناء العمومية املؤسسات ورؤساء الوزراء جميع والى املستشارين ومجلس النواب مجلس ورئيس الحكومة

 املوقع على وينشر سنة كل من االولى الثالثة االشهر خالل وذلك  الجهات ورؤساء العمل الصحاب املهنية واملنظمات الوطنية

   للمؤسسة االلكتروني

  االجتماعي للحوار  الوطنية املؤسسة هياكل  تركيبة .6 

  للمؤسسة  العامة االدارة .  االداري  املجلس مكتب .  للمؤسسة  االداري  املجلس .  الثالثة التنظيمية الهياكل من املؤسسة تتكون 

  للمؤسسة االداري  املجلس .7 

 األكثر ابيةالنق املنظمات عن وممثلين  الحكومة. عن ممثلين من متساو عدد من . االجتماعي الحوار ملؤسسة االداري  املجلس يتركب .1

 والتصويت املناقشة حق ولهم   (. حكومي بمرسوم األعضاء عدد يحدد )  تمثيال األكثر العمل اصحاب منظمات عن وممثلين  تمثيال.

 ثالثة االقل على ويجتمع  سنوات. ستة  ملدة  منظماتهم من باقتراح ، بمرسوم تسميتهم وتتم   للمؤسسة. االداري  املجلس اشغال في

  الرئيس من بدعوة  الضرورة دعت وكلما السنة في مرات

 املجلس عن ممثل ) الدستورية االستشارية املؤسسات على  اإلشرافية  بصفتهم معينين أعضاء للمؤسسة االداري  املجلس يشمل .2

 املناصفة وهيئة اناالنس لحقوق  الوطني املجلس - العلمي والبحث والتكوين للتربية األعلى املجلس - والبيئي واالجتماعي االقتصادي

 وأعضاء …املماثلة واملؤسسات  الجمعوي  والعمل للشباب االستشاري  واملجلس الوسيط ومؤسسة التمييز اشكال كل ومحاربة

 او  الشغل. مدونة بنص املحدثة و . التركيب  ثنائية او ثالثية   موضوعاتية، استشارية مؤسسات على  اإلشرافية  بصفتهم معينين

 -   التشغيل النعاش األعلى املجلس عن ممثل -   الجماعية املفاوضة مجلس عن ممثل     ) العمومية للوظيفة ساس ياأل  النظام بنص

 للمقتضيات السليم التطبيق بتتبع املكلفة الثالثية اللجنة  عن ممثل - املهنية االخطار من والوقاية الشغل طب مجلس عن ممثل

 نزاعات في الوطنية التحكيم هيئة عن ممثل -  واملصالحة للبحث الوطنية اللجنة عن ممثل -  املؤقت التشغيل بمقابالت املتعلقة

 .   للتعاضد األعلى  املجلس عن وممثل . العمومية للوظيفة األعلى  املجلس  عن ممثل -   الجماعية الشغل

  عن ممثل  )  الصحي والتأمين االجتماعية الحماية وصناديق  ملؤسسات  ادارية مجالس على اإلشرافية  بصفتهم معينين وأعضاء .3

 التكوين  مكتب عن وممثل . االجتماعي االحتياط ملنظمات الوطني  الصندوق  عن وممثل  - االجتماعي للضمان الوطني  الصندوق 

 التقاعد أنظمة  بإصالح كلفةامل الوطنية  اللجنة عن وممثل  . الصحي للتأمين الوطنية  الوكالة  عن وممثل    الشغل. وإنعاش املنهي

 … للتشغيل الوطنية الوكالة عن وممثل

  املهنية والعالقات والقانونية واالجتماعية االقتصادية املجاالت في وخبرتهم التخصصية وكفاءتهم العلمية بصفتهم معينين وأعضاء .4

  التركيب ثالثية او الثنائية االستشارية املؤسسات  او التركيب املتعددة االستشارية املؤسسات في التمثيلية بصفتهم املعينين األعضاء .5

 و وعروض رأي وتقديم االداري  املجلس في املناقشة حق لهم   العلمية الخبرة او  الصحي والتأمين االجتماعية الحماية مؤسسات  او

 لهم يحق وال اإلشرافي صهماختصا مجال تخص املجلس مكتب من بطلب بحوث او دراسات على واإلشراف  وخبرة   تقارير  تقديم

  سنوات ستة ملدة مؤسساتهم من باقتراح  حكومي بمرسوم تسميتهم وتتم   للمؤسسة االداري  املجلس في التصويت

 طب مجلس – الجماعية املفاوضة مجلس ) الشغل مدونة بنص واملحدثة  التركيب الثالثية التشاورية الوطنية املؤسسات تصبح .6

 التطبيق وتققيم بتتبع املكلفة التركيب الثالثية اللجنة – التشغيل النعاش االعلى املجلس – املهنية طاراالخ من والوقاية الشغل

 الشغل نزاعات في الوطنية التحكيم هيئة  -  واملصالحة للبحث الوطنية اللجنة - املؤقت بالتشغيل الخاصة لالحكام السليم

 كمؤسسات االجتماعي للحوار الوطنية باملؤسسة مرتبطة  للتعاضد األعلى  املجلس . العمومية للوظيفة األعلى  املجلس  -   الجماعية

 الى لها املنظمة املساطر وفق عليها املصادقة بعد ومقترحاتها وتوصياتها تقاريرها وترفع الخاصة اجندتها وفق تشتغل متخصصة

    االجتماعي للحوار الوطنية املؤسسة

  االجتماعي للحوار الوطنية املؤسسة في والعضوية بغرفتيه لبرملانا في العضوية بين الجمع يمكن ال .7

 وباتفاق ،  الثالثة االجتماعية لالطراف املنتسب  االدارة مجلس مكتب أعضاء احد ، وتسييره للمؤسسة االداري  املجلس رئاسة يتولي .8

 املجلس رئيس ويساعد . للتجديد قابلة غير سنتين ملدة  الثالثة االطراف بين بالتناوب ، للمؤسسة االداري  املجلس رئاسة تكون   بينهم.

   االخريين. االجتماعيين الطرفين من تعينهما يتم  نائبان

 في القرارات  وتأخذ ، اجتماعي طرف كل عن بالتساوي   األقل، على أعضائه لثلثي فعلي بحضور  للمؤسسة االداري  املجلس يجتمع .9

  . مرجحا الرئيس صوت يكون   التساوي  وعند ، األصوات ةبأغلبي االمر تعذر وإذا بالتوافق املجلس
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  املؤسسة.  ومهام الختصاصات  املهيكلة بالقضايا مرتبطة  دائمة، و متخصصة  موضوعاتية لجان بإحداث االداري  املجلس يقوم .10

  . مستعجلة او ظرفية مسائل في للنظر محددة ملهمات وظيفية لجان او لجنة احداث ويمكن

  عملها سير وتنظيم وتركيبتها وعددها الدائمة اللجان إحداث إجراءات فيها بما   للمؤسسة  لتدبير خليدا نظام يحدث .11

  االداري  املجلس مكتب .8 

 االداري  املجلس من  وعضو  ونائبيه. بصفته الرئيس  بينهم من أعضاء ستة من للمؤسسة االداري  املجلس مكتب يتركب�� .1

  للمؤسسة االداري  املدير ويحضر .  الثالثة االجتماعية االطراف قبل من اختيارهم يتم .  الثالثة االجتماعية  االطراف يمثلون 

 االداري. املجلس مكتب وبرامج مقررات تنفيذ  على  ويسهر التصويت في املشاركة دون   املكتب. اشغال في ويشارك

  امللفات و البرامج  وإعداد  االداري. املجلس جلسات وبرمجة  املجلس. االعمال جدول  تحديد الداري ا املجلس مكتب ويتولى .2

 الحوار لجوالت والتحضير والتواصلية والدراسية والتعاقدية  واالستشارية االقتراحية املهام مجال في ، عليه املعروضة

 وإعداد ، اشغالها على واإلشراف ، اللجان عمل وتوزيع    … ائيةالثن الجماعية املفاوضات على واالشراف الثالثي االجتماعي

   …املؤسسة وثائق وحفظ الجلسات محاضر  وتحرير . للمصادقة االداري  املجلس على وعرضه  للمجلس، السنوي  التقرير

 االداري  املجلس إدارة .9 

 في والكفاءة بالخبرة لهم املشهود األشخاص بين من   حكومي. بقرار يعين مدير ، للمؤسسة واملالي االداري  التسيير يتولى�� .1

 به الجاري  املرسوم  إطار في   واملنهي. واالجتماعي االقتصادي باملجال مؤهالت ولهم . واملالي واالداري   التدبيري  التصرف مجال

 .  وقضائيا وإداريا مدنيا املجلس ويمثل  مركزي.  ملدير مماثلة  امتيازات له وتسند   املسؤولية. تحملل بالتباري  املتعلق العمل

 واملالي االداري  التنظيم ويحدد . التصويت عملية في الحق دون  ، كمقرر  ومكتبها للمؤسسة االداري  املجلس اشغال ويحضر

 العمومية للوظيفة العام االساس ي النظام ألحكام ؤسسةبامل واملستخدمون  املوظفون  ويخضع .  حكومي بمرسوم للمؤسسة

 الصفقات لنظام ، وأنشطتها برامجها وتنفيذ تصميم  في املؤسسة وتخضع . اإلدارية الصبغة ذات العمومية واملؤسسات

     . املختصة املماثلة واالجهزة للحسابات. األعلى املجلس ومراقبة  العمومية.  واملحاسبة

 

  الراي مذكرة وعمشر  إعداد

  التنفيذي املكتب

  للشغل الديمقراطية الكونفدرالية


