برنامج املنتدى
11.00-09.30
الجلسة االفتتاحية
• كلمة السيد النعم ميارة ،رئيس مجلس املستشارين
• كلمة السيد عزيز أخنوش ،رئيس الحكومة
• كلمة السيد راشيد الطالبي العلمي ،رئيس مجلس النواب
• كلمة السيد أحمد رض ى شامي ،رئيس املجلس االقتصاد واالجتماعي والبيئي
• كلمة شرفية للدكتور سيدي محمد تونس ،رئيس برملان املجموعة االقتصادية لدول غرب إفريقيا
• كلمة شرفية للسيد مصطفى التليلي ،األمين العام لالتحاد العربي للنقابات

13.00-11.00
الجلسة الولى
مكانة الحوار االجتماعي في األجندة املؤسساتية الدولية والوطنية
رئيس الجلسة :السيد أحمد اخشيشن ،نائب رئيس مجلس املستشارين
• السيدة رانية بخازي ،مديرة منظمة العمل الدولية بمنطقة املغرب العربي
• السيد روبيرتو سانتوس سواريز ،األمين العام للمنظمة الدولية للمشغلين
• السيدة شاران بارو ،األمينة العامة للكونفدرالية الدولية للنقابات
• السيد يونس السكوري ،وزير اإلدماج االقتصاد واملقاولة الصغرى والشغل والكفاءات
• السيد شكيب العلج ،رئيس االتحاد العام ملقاوالت املغرب
• السيد ميلود معصيد ،نيابة عن األمين العام لالتحاد املغربي للشغل
• السيدة خديجة الزومي ،نيابة عن الكاتب العام لالتحاد العام للشغالين باملغرب
• السيد يونس فراشين ،نيابة عن الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل

14.00-13.00

غذاء

4

15.45-14.00
الجلسة الثانية
دور الحوار االجتماعي في الحد من التأثيرات السلبية لألزمات على اإلنتاجية وسوق الشغل
رئيس الجلسة :السيد محمد حور اني ،عضو املجلس االقتصاد واالجتماعي والبيئي
• "دور الحوار االجتماعي في الحد من التأثيرات السلبية لألزمات على اإلنتاجية وسوق الشغل –
دروس من تجربتنا الوطنية" ،األستاذ جمال أغماني
• "االستلهام من معايير العمل الدولية لتطوير املمارسات الجيدة في مجال الحوار االجتماعي"،
األستاذ رشيد الفياللي املكناس ي
• "الحاجة امللحة إلى نموذج جديد للحوار االجتماعي ملواجهة التحوالت االقتصادية واالجتماعية"،
األستاذ العربي الجعيدي
تفاعل ومناقشة

17.30-15.45
الجلسة الثالثة
آفاق االنتقال إلى جيل جديد من الحوار االجتماعي في سياق تعزيز بناء الدولة االجتماعية
رئيس الجلسة :السيد عبد اإلله حفظي ،عضو مكتب مجلس املستشارين
• تقديم رأ املجلس االقتصاد واالجتماعي والبيئي من طرف السيدة نجاة السيمو ،رئيسة اللجنة
املكلفة بالشغل والعالقات املهنية باملجلس االقتصاد واالجتماعي والبيئي
• السيد كمال الهشومي ،ممثل وزارة اإلدماج االقتصاد واملقاولة الصغرى والشغل والكفاءات
• "مستقبل الحوار االجتماعي باملغرب" ،األستاذ محمد القري اليوسفي
تفاعل ومناقشة

18.00-17.30
الجلسة الختامية
رئيس الجلسة :السيد رئيس مجلس املستشارين
• تقديم الوثيقة الختامية ألشغال املنتدى ،األستاذ إبراهيم الزياني
• مناقشة واعتماد الوثيقة الختامية.

 18.00توقيع لوحة تشكيلية تذكارية
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