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 الرضية التأطيرية-في ظل املتغيرات السياسية واالقتصادية واالجتماعية التي ألقت بظاللها على سوق الشغل ،في سياق بروز
جيل جديد من الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وبروز فاعلين اجتماعيين جدد وأشكال جديدة
لتفاعالت املواطنات واملواطنين مع القضايا املجتمعية ،وفي سياق التحديات التي تفرضها الثورة الرقمية
وتداعيات جائحة كورونا ،وما واكبها من تطورات متسارعة على مستوى حجم الوظائف ونوعيتها ،وشروط
وبيئة العمل ،وآليات العمل وأنماطه ،وتأثير كل ذلك على عالقات الشغل ،تترسخ القناعة أكثر بأهمية
الحوار االجتماعي التشاركي واملنتظم ،كمدخل مهم وأساس ي لتحقيق االستقرار والسلم االجتماعي وكقاطرة
للنمو.
وإذا كان املنتدى البرملاني الدولي للعدالة االجتماعية قد تناول في نسخته الثانية عام  ،2017موضوع الحوار
االجتماعي من زاوية املأسسة وأهميتها في تحقيق العدالة االجتماعية والتنمية املستدامة ،فإن مأسسة
الحوار االجتماعي الزالت مطروحة بحدة ،السيما في سياق تعزيز بناء الدولة االجتماعية وفي ظل تأكيد
التوجيهات امللكية السامية على اعتماده ومأسسته بوصفه اختيارا استراتيجيا للمملكة املغربية.1
كما أنه ،وفي ظل الظرفية االستثنائية التي يجتازها العالم برمته في ظل تفش ي جائحة كورونا ،تبقى انتظامية
الحوار االجتماعي على قاعدة التوافق والتعاقد ذات راهنية قصوى في ظل ارتفاع معدالت البطالة وال سيما
في صفوف الشباب ،وتدني انتاجية العمل ،وحجم االقتصاد غير املنظم ،وسوء ظروف العمل ،وقلة
مشاركة النساء في سوق الشغل ،وضعف الحماية االجتماعية أو عدم مالءمة تغطيتها.
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وفي ظل ما سبق ذكره ،يبقى استثمار الفرص املتاحة لوضع لبنات حوار اجتماعي تشاركي منتظم ،رهين
بتقديم إجابات عملية مبتكرة على عدد من التساؤالت ذات الطبيعة اإلجرائية:
 .1كيف يمكن استثمار الفرص الدستورية املعيارية خاصة املنصوص عليها في الفصلين  8و 13من
الدستور ،واستثمار ما أنتجته منظمة العمل الدولية من إسهامات قيمة في مجال مأسسة الحوار
االجتماعي وكذا املبادئ التوجيهية لألمم املتحدة بشأن األعمال التجارية وحقوق اإلنسان ،من أجل
االنتقال إلى منظومة وطنية جديدة للحوار االجتماعي تقوم على التشارك والتعاقد واالنتظام؟
 .2كيف يمكن ض م م م مم ممان تك ممام ممل آلي ممات ا لحوار االجتم مماعي على املس م م م ممتوي ممات الترابي ممة والقط مماعي ممة مع
اآلليات الوطنية؟
 .3كيف يمكن أن تتحمل األجندة الوطنية والترابية والقطاعية الجديدة للحوار االجتماعي قض م م ممايا
جديدة من قبيل املس م م م مماواة بين الجنس م م م ممين في أفق مكافحة كل أش م م م ممكال التميي املبنية على النوع
والقض م م مماء الفعلي والتام على تش م م ممغيل األطفال وض م م مممان ش م م ممروط العمل الالئق لأل م م ممخاص ذو
اإلعاقة وتأهيل االقتصاد غير املنظم؟
 .4كيف يمكن تحويمل آليمات الحوار االجتمماعي إلى فرص للوسم م م م مماطمة والتمدبير الوقمايي واالس م م م ممتبمما ي
لالضطرابات االجتماعية في فترات األزمات؟
 .5كيف يمكن ضم م م مممان تكامل أدوار املنظومة الوطنية للحوار االجتماعي ،بما فيها هيئات التشم م م مماور
املحدثة لدى مجالس الجهات والجماعات الترابية مع األدوار الدس م ممتورية للمجلس االقتص م مماد
واالجتماعي ومع وظائف مجلس املستشارين بالنظر إلى تأليفه وتركيبته التعددية؟
والستشراف عناصر إجابات عملية على هذه التساؤالت ،ينبغي استحضار ثالث تحديات ذات الصلة.
يتمثل التحدي الول في استثمار نجاحات وكذا إخفاقات املنظومة الحالية للحوار االجتماعي من أجل
االنتقال إلى منظومة جديدة تتكامل فيها األدوار بين مختلف آليات الحوار االجتماعي الوطنية ،والقطاعية،
والترابية ،وعلى مستوى الوحدات اإلنتاجية.
ويتمثل التحدي الثاني في تقوية القدرة االستباقية آلليات الوساطة عبر الحوار االجتماعي في سياق متسم
ببروز أنماط جديدة من عالقات العمل ،وقضايا جديدة تتجاوز نزاعات العمل الكالسيكية ،وتقو الطلب
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املجتمعي بخصوص الولوج إلى الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية على املستويين الوطني والترابي،
السيما في فترات األزمات.
فيما يتمثل التحدي الثالث في توسيع نطاق الحوار االجتماعي ليشمل قضايا جديدة ،تنبثق عن االلت امات
الدستورية واالتفاقية للمغرب ،من قبيل املساواة الفعلية ومكافحة التميي بين الجنسين في مجال العمل،
والقضاء على تشغيل األطفال ،وضمان شروط العمل الالئق لأل خاص ذو اإلعاقة ،وتأهيل االقتصاد
غير املنظم ،والقضاء على الفقر ،في أفق تعزيز النمو االقتصاد املطرد والشامل واملستدام.
وتشكل مخرجات التقارير والدراسات التي أصدرها املجلس االقتصاد واالجتماعي والبيئي في املوضوع
أرضيات صلبة للنقاش ومنطلقات منهجية وتوجيهية الستشراف حلول وإجابات جماعية مبتكرة على
التساؤالت والتحديات ذات الصلة .ذلك أن الرأ الصادر عن هذا األخير تحت عنوان "نحو جيل جديد من
الحوار االجتماعي باملغرب" يقترح عددا من الحلول اإلجرائية الهامة ،من قبيل :تحديث اإلطار التشريعي
واملؤسساتي ،من خالل إصدار قانون-إطار للحوار االجتماعي؛ واالرتقاء بمجلس املفاوضة الجماعية إلى هيأة
وطنية استشارية للحوار االجتماعي واملفاوضة الجماعية؛ واعتماد مقاربة تشاركية وتوافقية ،في إطار حوار
اجتماعي ثالثي األطراف ،في إعداد قانون النقابات والقانون التنظيمي املتعلق باإلضراب؛ وإحداث حوار
اجتماعي قطاعي وطنيا وجهويا سواء في القطاع العام ،أو في مختلف القطاعات االقتصادية؛ والنهوض
بالحوار االجتماعي داخل املقاولة مع العمل على تبسيط وتقوية التمثيلية املنتخبة لألجراء في املقاولة ،ودعم
وتشجيع املقاوالت على إبرام اتفاقيات جماعية؛ وتعزيز الحوار االجتماعي باعتباره أداة للديمقراطية
التشاركية عن طريق تشجيع دوره في التدبير العمومي والسياسات العمومية؛ وتطوير آفاق الحوار
االجتماعي وانفتاحه على فاعلين جدد؛ والنهوض بثقافة الحوار االجتماعي والتكوين.
ولترصيد كل ما أنجز من تقارير ودراسات في املوضوع وإثراء الفكر الجماعي حول التحديات والرهانات ذات
الصلة في ظل املتغيرات السياسية واالقتصادية واالجتماعية اآلنفة الذكر ،ينظم مجلس املستشارين
واملجلس االقتصاد واالجتماعي والبيئي ،تحت الرعاية السامية لصاحب الجاللة امللك محمد السادس
نصره هللا وأيده ،فعاليات املنتدى البرملاني الدولي السادس للعدالة االجتماعية في موضوع "الحوار
االجتماعي ورهانات الدولة االجتماعية".
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