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الرضية التأطريية
ختليدا لليوم العاملي للعداةل الاجامتعية ،اذلي مت اإقراره مبقتىض قرار امجلعية العامة للمم
املتحدة عدد  26/01بتارخي  62نونرب 6112واستامثرا ملتزيهه املثمث ة يف هعدد مكوانهه ومتثيلياهه
الرتابية واملهنية والاقتصادية والاجامتعية ،ودوره كغرفة برملانية هرتمج هطلعات خمتلف
الفاعلني يف احلياة الوطنية من خالل نقاش معويم هعددي وتشاريك ،ينظم جملس املستشارين
النسخة الثانية للمنتدى الربملاين ادلويل للعداةل الاجامتعية حتت شعار "مأسسة احلوار
الاجامتعي :مدخل أسايس للتمنية املس تدامة والعداةل الإجامتعية".
لقد أصبح احلوار الاجامتعي حيتل ماكنة هامة يف هنظمي العالقات املهنية ابعتباره
اإحدى الراكئز الساس ية لتطوير عالقات العمل والريق بعا م الشغل اإ ى مس توتات أرى ،بل
اإنه ابت ميثل جحر الزاوية ابلنس بة لالس تقرار الس يايس والسمل والعداةل الاجامتعيني والمنو
الإقتصادي املس تدام.
ومن مت صارت قضية مأسسة احلوار الاجامتعي عىل ارهباط وثيق بقضية العداةل
الاجامتعية ،ويكفي يف هذا الصدد التذكري ابلفقرة اخلامسة من اإعالن منظمة العمل ادلولية
بشأن العداةل الاجامتعية من أجل عوملة عادةل واذلي اعثمدهه امجلعية العامة للمم املتحدة يف
 01ديسمرب  6112مبقتىض القرار  ،26/011ويه الفقرة اليت تشري اإ ى هأييد امجلعية العامة
لدلعوة "اليت وهجها الإعالن لتعزيز اعامتد هنج متاكمل إازاء برانمج هوفري العمل الكرمي
والإسهام يف هنفيذه ،استنادا اإ ى الهداف الاسرتاهيجية الربعة املرتابطة وغري املنفص ة واليت
يدمع بعضها بعضا واملثمث ة يف اإجياد فرص العمل واحرتام املبادئ واحلقوق الساس ية يف العمل
واحلوار الاجامتعي وامحلاية الاجامتعية".
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اإن احلوار الاجامتعي ،بوصفه مبدأ ،ومفهوما ومهنجية جيد أساسا مرجعيا متينا هل يف
ادلس تور ويف القانون ادلويل حلقوق الإنسان ويف أعامل منظمة العمل ادلولية.
فامي خيص ادلس تور ،ينص البند الثالث من الفصل الثامن عىل الالزتام الإجيايب
للسلطات العمومية ابلعمل عىل تشجيع املفاوضة امجلاعية ،كام ينص الفصل الثالث عرش منه
عىل الالزتام الإجيايب للسلطات العمومية عىل اإحداث هيئات للتشاور قصد إارشاك خمتلف
الفاعلني الاجامتعيني يف اإعداد الس ياسات العمومية وهفعيلها وهنفيذها وهقيميها .وجتدر الإشارة
اإ ى أن هذه الالزتامات الإجيابية تشلك رشوطا مهنجية ذات طابع معياري هؤمن ،بدون
شك ،اإطار مأسسة واس تدامة احلوار الاجامتعي.
وفامي يتعلق ابلقانون ادلويل حلقوق الإنسان ،أقرت اللجنة املعنية ابحلقوق الاقتصادية
والاجامتعية والثقافية أمهية احلوار الاجامتعي بوصفه اإحدى املكوانت الساس ية للعمل
الالئق يف هعليقها العام رمق  )6102(66بشأن احلق يف الثمتع برشوط معل عادةل ومرضية1
(املادة  2من العهد ادلويل اخلاص ابحلقوق الاقتصادية والاجامتعية والثقافية) الصادر بتارخي
 62أبريل  ،6102حيث اعتربت اللجنة املذكورة ،أن ضامن" الإعامل الاكمل للحق يف الثمتع
برشوط معل عادةل ومرضية" يشمل " وضع هدابري لتيسري هذا احلق وهعزيزه وهوفريه ،بطرائق
تشمل التفاوض امجلاعي واحلوار الاجامتعي2".
مضن نفس املنطق أشارت نفس اللجنة الممية يف التعليق العام املذكور اإ ى ضورة
التقيمي املس ثمر ل"ممارسة احلق يف الثمتع برشوط معل عادةل ومرضية " وذكل عرب املراجعة
ادلورية ل" هأثري القوانني والس ياسات ،ابلتشاور مع العاملني وأحصاب العمل ،بغية حتديث
املعايري يف ضوء املامرسة"  ،وأوصت يف نفس الإطار ادلول الطراف يف العهد ادلويل
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اخلاص ابحلقوق الاقتصادية والاجامتعية والثقافية ،ومن بيهنا بالدان ،ابإنشاء" أليات حوار
مناس بة هتيح فرصة اإاثرة املسائل املهمة " لس امي املتعلقة مهنا ابلعمل الالئق ،وعالقات
العمل ،واملساواة بني اجلنسني يف جمال العمل ،وحىت هأهيل القطاع غري املهيلك .3بل اإن
اللجنة أوصت ابختاذ هدابري" هعزيز احلوار العابر للحدود الوطنية بني منظامت أحصاب العمل
والعاملني".4
وجتدر الإشارة أيضا اإ ى أن هوفري العمل الالئق للجميع يشلك جوهر الهدف الثامن من
خطة التمنية املس تدامة لعام  ، 5 6161كام يرهبط حتقيق عدد من الهداف الفرعية املرهبطة
ابلهدف الثامن  -عىل سبيل املثال ل احلرص اإ ى حد كبري مبأسسة أليات احلوار الاجامتعي
عىل املس توى الوطين،وهذا ما يصدق مثال ابلنس بة للهدف الفرعي  2-2املتعلق ب"احلد
بدرجة كبرية من نس بة الش باب غري امللتحقني ابلعامةل أو التعلمي أو التدريب حبلول عام "6161
أو الهدف الفرعي  2-2املتعلق ب "حامية حقوق العمل وإاجياد بيئات معل هوفر السالمة
والمن مجليع العامل ،مبن فهيم العامل املهاجرون ،وخباصة املهاجرات ،والعاملون يف الوظائف
غري املس تقرة".
يف اإطار متاكمل ،ينبغي التذكري بدور منظمة العمل ادلولية يف الهنوض ابحلوار
الاجامتعي اكإحدى املكوانت الربع للعمل الالئق .6ففي اإحدى اإصداراهتا الخرية بعنوان
"اخلطوط التوجهيية من أجل انتقال عادل حنو اقتصادات بيئية ومس تدامة وجمثمعات
للجميع" ،7أوصت منظمة العمل ادلولية برضورة هوفري "هوافق اجامتعي قوي حول هدف
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وس بل الاس تدامة" وأن يكون " احلوار الاجامتعي جزءا ل يتجزأ من الإطار املؤسسايت
للس ياسات العمومية عىل لك املس توتات" .8وقد اعتربت منظمة العمل ادلولية مضن نفس
الإطار أن احلوار الاجامتعي هو اإحدى اجملالت التسع ذات العالقة ابلس تدامة البيئية
والاقتصادية والاجامتعية (الس ياسات املاكرواقتصادية والمنو ،الس ياسات الصناعية
والقطاعية ،الس ياسات املتعلقة ابملقاوةل ،هطوير الكفاءات ،السالمية املهنية والصحة ،امحلاية
الاجامتعية ،س ياسات التدبري النشط لسوق الشغل ،احلقوق ،واحلوار الاجامتعي وثالثية
الطراف).
وبناء عىل هذا التصور وضعت منظمة العمل ادلولية خطوطا هوجهيية هتعلق ابنسجام
الس ياسات العمومية والرتهيبات املؤسساهية اليت هتعلق بأدوار احلكومة يف الهنوض ابحلوار
الاجامتعي اذلي من شأنه متكني املقاوةل من المنو وضامن العمل الالئق للجميع وا إلدماج
الاجامتعي والقضاء عىل الفقر يف مرح ة الانتقال اإ ى اقتصادات مس تدامة ،مع اإاتحة الفرص
ملشاركة الرشاكء الاجامتعيني عىل مجيع مس توتات صناعة الس ياسات العمومية.
وإاذا اكن احلوار الإجامتعي هو الوس ي ة املثىل لتجاوز التوترات واملنازعات الإجامتعية
وا إلرهقاء ابلشأن الوطين اإ ى املس توى املأمول مبا حيقق أهداف احلرية والكرامة ،فاإن مأسسة
هذا احلوار هبقى القاطرة احلقيقية والفعاةل لوضع اإطار ترشيعي ومؤسسايت يف جمال احلوار
الإجامتعي مع هوس يع صالحياهه وجمالهه وهنظميه وعقلنته ليصبح اإلزاميا للك الرشاكء
الاجامتعيني ( حكومة ونقاابت املشغلني والعامل الكرث متثيلية).
لقد عرفت العوملة انتشارا واسعا منذ سقوط جدار برلني ونتج عهنا متغريات خالل
العقود الخرية اتسمت بتقوية اقتصاد السوق وهفوق البورصة وهمينة العنرص التكنولوي،
مما أثر عىل هطور أساليب الإنتاج وظهور أمناط جديدة لهذه العالقات اكلعمل املؤقت ،العمل
§13 (a) Guiding principles
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لبعض الوقت ،العمل ابلعقد من الباطن ،العمل داخل املنازل وهنوع الهجرة وهوسع القطاع
غري املنظم.
ويف ظل هذا الوضاع ،تزايدت معدلت البطاةل والترسحيات وهأثرت ش بكة امحلاية
الإجامتعية واحنرست جمالهتا مما أصبح يفرض هنج أسلوب احلوار كلية للتخفيف من أاثرها
السلبية عىل الواقع.
اإن معاجلة هذه الإشاكلت ل ميكن أن همت اإل يف اإطار حوار اجامتعي عىل الصعيد
الوطين يأخذ بعني الاعتبار الظروف الاقتصادية والاجامتعية للبدل ويوزع العباء والتاكليف
عىل خمتلف الفرقاء.
ولقد جشعت لك من منظمة العمل ادلولية ومنظمة العمل العربية مبدأ التفاوض امجلاعي
الثاليث الطراف بني ادلول العضاء ،وذكل من خالل دمعهام للحوار الاجامتعي اذلي
يرشك أحصاب العمل والنقاابت العاملية يف وضع وهطبيق الس ياسات الوطنية الاجامتعية
والاقتصادية ابعتباره أفضل الس بل حلل الزناعات بشلك سلمي وأداة ضورية لزتادة
الإنتاجية وجتنب اخلالفات يف العمل وبناء جمثمعات مامتسكة.
ومن بني الرشوط الساس ية لتعزيز احلوار الاجامتعي احرتام العمل النقايب ومأسسة
املفاوضة امجلاعية وهعزيز التشاور واحلوار بشلك عام.
ويف املغرب ،شلك الاهامتم ابلتشاور بني الطراف الاجامتعية وهبين مقارابت عامة
مالمئة لتأسيس وهنظمي العالقات املهنية أحد الهداف الساس ية لبالدان .ومن أجل ذكل
ابدر املرشع املغريب اإ ى وضع ترسانة قانونية هامة مت عىل اإثرها اإحداث مجموعة من أليات
التشاور واملفاوضة والتوفيق وذكل سواء عىل املس توى الوطين أو القطاعي ،اجلهوي أواحمليل
أو داخل املقاوةل ،واليت متتزيت بتنوع تركيبهتا وجمال اختصاصاهتا.
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ولقد شلك خروج املغرب من برانمج التقومي الهيلكي مع مطلع التسعينات من القرن
املايض ،اذلي متتزيت أهدافه ابلتحمك يف موازنة ادلوةل عىل حساب التوازانت الاجامتعية
فضال عن بروز هيار النيوليربالية اذلي يدعو اإ ى احلد من هدخالت ادلوةل وهنج س ياسة
اخلوصصة ،مرح ة حامسة يف التوجه حنو بناء التوافقات الاجامتعية اليت متثلث يف اإبرام 4
اهفاقات اجامتعية (الترصحي املشرتك لفاحت غشت  ،0112اهفاق  01حمرم  66- 0460أبريل
 ،-6111اهفاق  61أبريل  6116واهفاق  62أبريل  ،)6100واليت اكن من بني نتاجئها هعزيز
العمل الالئق و اإقرار السمل الاجامتعي.
ومع ذكل ،جيب الإقرار بأن جولت احلوار الإجامتعي بني احلكومة والفاعلني
الاقتصاديني والاجامتعيني لهمت اإل حتت الضغط وبعد الاحتجاجات العاملية يف ظل غياب
ألية مؤسساهية مركزية ثالثية الرتكيب جتثمع بشلك دوري ومنتظم ،واحضة يف صالحياهتا
وجمالت معلها وهعزز الليات القامئة حاليا.
اإن هذا التشخيص النقدي ،ميكن قراءهه أيضا عىل ضوء رأي اجمللس الاقتصادي
والاجامتعي الصادر س نة  6100حتت عنوان " من أجل ميثاق اجامتعي جديد :ضوابط
جيب احرتاهما وأهداف ينبغي التعاقد بشأهنا" واذلي أوىص فيه يف احملور الرابع املعنون
"احلوار الاجامتعي ،احلوار املدين والرشااكت اجملددة" ب"حتسني ممارسة احلوار الاجامتعي
بشلك مس ثمر".9
إان الرتاكامت اليت حققهتا بالدان يف جمال احلوار الاجامتعي ،والتطور الس يايس
والاقتصادي والاجامتعي اذلي عرفه املغرب واذلي أههل لإبرام اهفاقيات حول التبادل احلر،
واخنراطه الاكمل يف املنظمة العاملية للتجارة ،والزتامه ابحرتام احلقوق الساس ية لإجراء ودمع
احلوار الاجامتعي ،وهطوير العالقات املهنية وحتسني ظروف العمل وهعزيز وسائل التعبري
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ومتثيل مصاحل الفئات املهنية ،وهنصيص ادلس تور املغريب عىل مبدأ املفاوضة امجلاعية ،لكها
عنارص هقتيض وضع اإطار ترشيعي ومؤسسايت يف جمال احلوار الاجامتعي اذلي أصبح ضورة
حيوية ليس فقط لفض الزناعات الاجامتعية وحتسني الوضاع املادية واملهنية ،ولكن أساسا
لتحقيق التمنية املس تدامة والعداةل الاجامتعية.
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