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 ال رضية التأ طريية 

 

قراره مبقتىض قرار امجلعية العامة لل مم    ختليدا لليوم العاملي للعداةل الاجامتعية، اذلي مت اإ

متثيلياهه هه و مكوانتزيهه املثمث ة يف هعدد مل ااستامثر و  6112نونرب 62بتارخي  01/26املتحدة عدد 

خمتلف  دوره كغرفة برملانية هرتمج هطلعاتو  ،الاقتصادية والاجامتعيةاملهنية والرتابية و 

 نطنية من خالل نقاش معويم هعددي وتشاريك، ينظم جملس املستشاريالفاعلني يف احلياة الو 

 أ سسة احلوارم"النسخة الثانية للمنتدى الربملاين ادلويل للعداةل الاجامتعية حتت شعار 

 ."العداةل الإجامتعيةدامة و مدخل أ سايس للتمنية املس ت :الاجامتعي

 حيتل ماكنة هامة يف هنظمي العالقات املهنية ابعتباره الاجامتعياحلوار  لقد أ صبح

بل ،  بعا م الشغل اإ ى مس توتات أ رىالريقال ساس ية لتطوير عالقات العمل و  اإحدى الراكئز

نه  المنو و  نيجامتعيالا العداةل السمل و لالس تقرار الس يايس و جحر الزاوية ابلنس بة ابت ميثل اإ

 .املس تدام الإقتصادي

عداةل ثيق بقضية الارهباط و  عىلقضية مأ سسة احلوار الاجامتعي  صارت متمن و  

يكفي يف هذا الصدد التذكري ابلفقرة اخلامسة من اإعالن منظمة العمل ادلولية الاجامتعية، و 

 اذلي اعثمدهه امجلعية العامة لل مم املتحدة يفو  أ جل عوملة عادةلبشأ ن العداةل الاجامتعية من 

ة تشري  اإ ى هأ ييد امجلعية العام اليت ، ويه الفقرة011/26مبقتىض القرار  6112ديسمرب  01

زاء برانمج هوفري العمل الكرمي "لدلعوة  اليت وهجها الإعالن لتعزيز اعامتد هنج متاكمل اإ

ص ة واليت اإ ى ال هداف الاسرتاهيجية ال ربعة املرتابطة وغري املنف والإسهام يف هنفيذه، استنادا

يدمع بعضها بعضا واملثمث ة يف اإجياد فرص العمل واحرتام املبادئ واحلقوق ال ساس ية يف العمل 

 ".واحلوار الاجامتعي وامحلاية الاجامتعية
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تينا هل  يف م  ا مرجعيامهنجية جيد أ ساساحلوار الاجامتعي، بوصفه مبدأ ، ومفهوما و اإن 

 يف أ عامل منظمة العمل ادلولية. يل حلقوق الإنسان ويف القانون ادلوادلس تور و

البند الثالث من الفصل الثامن عىل الالزتام الإجيايب  ينص ،فامي خيص ادلس تور

للسلطات العمومية ابلعمل عىل تشجيع املفاوضة امجلاعية، كام ينص الفصل الثالث عرش منه 

لإجيايب للسلطات العمومية عىل اإحداث هيئات للتشاور قصد اإرشاك خمتلف عىل الالزتام ا

عداد الس ياسات العمومية وهفعيلها وهنفيذها وهقيميها. و الفاعلني الاجامتعي در الإشارة جتني يف اإ

دون اري هؤمن، باإ ى أ ن هذه الالزتامات الإجيابية تشلك رشوطا مهنجية ذات طابع معي

طار مأ سسة و   احلوار الاجامتعي. اس تدامة شك، اإ

قوق الاقتصادية ية ابحلاللجنة املعن  أ قرتفامي يتعلق ابلقانون ادلويل حلقوق الإنسان، و 

لعمل لأ مهية احلوار الاجامتعي بوصفه اإحدى املكوانت ال ساس ية  والاجامتعية والثقافية

 1يةومرض ( بشأ ن احلق يف الثمتع برشوط معل عادةل 6102)66الالئق يف هعليقها العام رمق 

لصادر بتارخي ا من العهد ادلويل اخلاص ابحلقوق الاقتصادية والاجامتعية والثقافية( 2)املادة 

ع الإعامل الاكمل للحق يف الثمت اعتربت اللجنة املذكورة، أ ن ضامن" ، حيث6102أ بريل  62

ائق بطر  وضع هدابري لتيسري هذا احلق وهعزيزه وهوفريه، " يشمل "برشوط معل عادةل ومرضية

 2"تشمل التفاوض امجلاعي واحلوار الاجامتعي.

ورة ض مضن نفس املنطق أ شارت نفس اللجنة ال ممية يف التعليق العام املذكور اإ ى       

كل عرب املراجعة ذو  التقيمي املس ثمر ل"ممارسة احلق يف الثمتع برشوط معل عادةل ومرضية "

ث ة حتديمع العاملني وأ حصاب العمل، بغيادلورية ل" هأ ثري القوانني والس ياسات، ابلتشاور 

ويل أ وصت يف نفس الإطار  ادلول ال طراف يف العهد ادلاملعايري يف ضوء املامرسة" ، و 

                                                           
1E/C.12/GC/23 

2E/C.12/GC/23 (§60)  
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نشاء" أ ل اخلاص ابحلقوق الاقتصادية والاجامتعية والثقافية، و  يات حوار من بيهنا بالدان، ابإ

اثرة املسائل املهمة " لس امي املتعلقة ات عالقق، و عمل الالئمهنا ابل مناس بة هتيح فرصة اإ

ن 3حىت هأ هيل القطاع غري املهيلكيف جمال العمل، و  املساواة بني اجلنسنيالعمل، و  . بل اإ

اللجنة أ وصت ابختاذ هدابري" هعزيز احلوار العابر للحدود الوطنية بني منظامت أ حصاب العمل 

 . 4والعاملني"

جتدر الإشارة أ يضا اإ ى أ ن هوفري العمل الالئق للجميع يشلك جوهر الهدف الثامن من و      

حتقيق عدد من ال هداف الفرعية املرهبطة  يرهبط، كام  5 6161خطة التمنية املس تدامة لعام 

عىل سبيل املثال ل احلرص اإ ى حد كبري مبأ سسة أ ليات احلوار الاجامتعي  -ابلهدف الثامن 

املتعلق ب"احلد  2-2ما يصدق مثال ابلنس بة للهدف الفرعي   اذ،وهالوطينعىل املس توى 

" 6161 حبلول عام التعلمي أ و التدريب بدرجة كبرية من نس بة الش باب غري امللتحقني ابلعامةل أ و

جياد بيئات معل هوفر السالمة  2-2أ و الهدف الفرعي  املتعلق ب "حامية حقوق العمل واإ

فهيم العامل املهاجرون، وخباصة املهاجرات، والعاملون يف الوظائف  وال من مجليع العامل، مبن

 املس تقرة".  غري

طار متاكمل،   ينبغي التذكري بدور منظمة العمل ادلولية يف الهنوض ابحلوار  يف اإ

اإحدى اإصداراهتا ال خرية بعنوان ففي . 6عمل الالئقال ربع لل كوانتاملالاجامتعي اكإحدى 

ثمعات جم نتقال عادل حنو اقتصادات بيئية ومس تدامة و أ جل ااخلطوط التوجهيية من "

ري "هوافق اجامتعي قوي حول هدف ، أ وصت منظمة العمل ادلولية برضورة هوف7للجميع"

                                                           
3E/C.12/GC/23 (§63)  
4E/C.12/GC/23 (§67) 

5A/RES/70/1 
  يل ،المكونات األربع للعمل الالئق حسب أجندة منظمة العمل الدولية هي : الحوار االجتماعي، الحماية االجتماعية، الحقوق في العمل و التشغ6

 
7International Labor organisation : Guidelines for a just transition towards environmentally sustainable 

economies and societies for all, 2015 
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أ ن يكون " احلوار الاجامتعي جزءا ل يتجزأ  من الإطار املؤسسايت س بل الاس تدامة" و و 

نظمة العمل ادلولية مضن نفس قد اعتربت م . و 8للس ياسات العمومية عىل لك املس توتات"

ية لس تدامة البيئ الإطار أ ن احلوار الاجامتعي هو اإحدى اجملالت التسع ذات العالقة اب

ية الس ياسات الصناع  المنو،و  الاجامتعية )الس ياسات املاكرواقتصاديةوالاقتصادية و

الصحة، امحلاية و  ير الكفاءات، السالمية املهنيةالقطاعية، الس ياسات املتعلقة ابملقاوةل، هطو و 

ثالثية و احلقوق، واحلوار الاجامتعي  س ياسات التدبري النشط لسوق الشغل، الاجامتعية،

 ال طراف(. 

لق ابنسجام عوبناء عىل هذا التصور وضعت منظمة العمل ادلولية خطوطا هوجهيية هت

ابحلوار  وضهتعلق بأ دوار احلكومة يف الهناليت الرتهيبات املؤسساهية الس ياسات العمومية و 

ماج دلإ اضامن العمل الالئق للجميع و الاجامتعي اذلي من شأ نه متكني املقاوةل من المنو و 

اتحة الفرص الاجامتعي و  القضاء عىل الفقر يف مرح ة الانتقال اإ ى اقتصادات مس تدامة، مع اإ

 ملشاركة الرشاكء الاجامتعيني عىل مجيع مس توتات صناعة الس ياسات العمومية. 

ذا اكن احلوار الإجامتعي هو الوس ي ة املثىل و  عية لتجاوز التوترات واملنازعات الإجامتاإ

ة، فاإن مأ سسة الكراماملأ مول مبا حيقق أ هداف احلرية و الإرهقاء ابلشأ ن الوطين اإ ى املس توى و 

طار ترشيعي و  هذا ر  جمال احلوامؤسسايت يفاحلوار هبقى القاطرة احلقيقية والفعاةل لوضع اإ

لزاميعقلنته ليصبح ه و هنظميعي مع هوس يع صالحياهه وجمالهه و الإجامت للك الرشاكء  ااإ

 العامل ال كرث متثيلية(.الاجامتعيني ) حكومة ونقاابت املشغلني و 

ريات خالل متغ ا واسعا منذ سقوط جدار برلني ونتج عهنا انتشار  العوملةعرفت لقد 

  التكنولوي،همينة العنرصالبورصة و  اتسمت بتقوية اقتصاد السوق وهفوق العقود ال خرية

نتاج و مم  ظهور أ مناط جديدة لهذه العالقات اكلعمل املؤقت، العملا أ ثر عىل هطور أ ساليب الإ
                                                           
8§13 (a) Guiding principles  
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وسع القطاع هل  داخل املنازل  وهنوع الهجرة و لبعض الوقت، العمل ابلعقد من الباطن، العم

 غري املنظم.

ة امحلاية هأ ثرت ش بكوالترسحيات و  ل وضاع، تزايدت معدلت البطاةليف ظل هذا او

أ اثرها  فرض هنج أ سلوب احلوار ك لية للتخفيف منالإجامتعية واحنرست جمالهتا مما أ صبح ي

 السلبية عىل الواقع.

طار حوار اجامتعي عىل الصعيد  أ ناإن معاجلة هذه الإشاكلت ل ميكن  همت اإل يف اإ

التاكليف عباء و ل  يوزع اجامتعية للبدل و الاعتبار الظروف الاقتصادية والاأ خذ بعني يالوطين 

 عىل خمتلف الفرقاء.

ض امجلاعي التفاو  مبدأ  منظمة العمل العربية عت لك من منظمة العمل ادلولية و قد جشلو 

معهام للحوار الاجامتعي اذلي ذكل من خالل دو  ،الثاليث ال طراف  بني ادلول ال عضاء

جامتعية الاهطبيق الس ياسات الوطنية أ حصاب العمل والنقاابت العاملية يف وضع و  يرشك

زتادة ي وأ داة ضورية لسلم الاقتصادية ابعتباره أ فضل الس بل حلل الزناعات بشلكو

نتاجية  بناء جمثمعات  مامتسكة.وجتنب اخلالفات يف العمل و  الإ

مأ سسة  و يبحرتام العمل النقالتعزيز احلوار الاجامتعي ا ال ساس يةمن بني الرشوط و 

 احلوار بشلك عام.يز التشاور و هعز املفاوضة امجلاعية و 

مقارابت عامة  هبينلتشاور بني ال طراف الاجامتعية و اب الاهامتميف املغرب، شلك و

جل ذكل أ   منبالدان. و ل أ حد ال هداف ال ساس ية هنظمي العالقات املهنية مالمئة لتأ سيس و 

ثرها اإحداع املغريب ابدر املرش  من أ ليات  ث مجموعةاإ ى وضع ترسانة قانونية هامة مت عىل اإ

 واحمليلس توى الوطين أ و القطاعي، اجلهوي أ  ذكل سواء عىل امل التشاور واملفاوضة والتوفيق و 

 جمال اختصاصاهتا.واليت متتزيت بتنوع تركيبهتا و  ،داخل املقاوةل  أ و
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القرن  ي مع مطلع التسعينات منلقد شلك خروج املغرب من برانمج التقومي الهيلكو 

املايض، اذلي متتزيت أ هدافه ابلتحمك يف موازنة ادلوةل عىل حساب التوازانت الاجامتعية 

ج س ياسة هنالت ادلوةل و فضال عن بروز هيار النيوليربالية اذلي يدعو اإ ى احلد من هدخ

برامثلث يف اخلوصصة، مرح ة حامسة يف التوجه حنو بناء التوافقات الاجامتعية اليت مت   4 اإ

بريل أ   66- 0460حمرم  01، اهفاق 0112اهفاقات اجامتعية )الترصحي املشرتك لفاحت غشت 

يز هعز اليت اكن من بني نتاجئها و  ،(6100بريل أ   62واهفاق  6116أ بريل  61، اهفاق -6111

قرار السمل الاجامتعي.العمل الالئق   و اإ

احلوار الإجامتعي بني احلكومة والفاعلني  جيب الإقرار بأ ن جولت ،كلذمع و 

ظل غياب  بعد الاحتجاجات العاملية يفالاجامتعيني لهمت اإل حتت الضغط و الاقتصاديني و

صالحياهتا يف ة واحضومنتظم، بشلك دوري  جتثمع أ لية مؤسساهية مركزية ثالثية الرتكيب

 .هعزز ال ليات القامئة حالياوجمالت معلها و 

 عىل ضوء رأ ي اجمللس الاقتصادي ص النقدي، ميكن قراءهه أ يضااإن هذا التشخي

حتت عنوان " من أ جل ميثاق اجامتعي جديد: ضوابط   6100الاجامتعي الصادر س نة و

ع املعنون يف احملور الراباذلي أ وىص فيه أ هداف ينبغي التعاقد بشأ هنا" و جيب احرتاهما و 

 ددة"  ب"حتسني ممارسة احلوار الاجامتعيالرشااكت اجملوار الاجامتعي، احلوار املدين و احل"

 . 9بشلك مس ثمر"

يايس لتطور الس  او  ،الرتاكامت اليت حققهتا بالدان يف جمال احلوار الاجامتعي ناإ   

برام اهفاقيات حول التبادلأ  اذلي والاقتصادي والاجامتعي اذلي عرفه املغرب و   ،احلر ههل لإ

دمع لإجراء و  يةال ساس  الزتامه ابحرتام احلقوق و  ،تجارةاطه الاكمل يف املنظمة العاملية لل اخنر و 

سائل التعبري و هعزيز سني ظروف العمل و حت وهطوير العالقات املهنية و   ،الاجامتعياحلوار 

                                                           
  32ص  95النقطة  9
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لكها ية، هنصيص ادلس تور املغريب عىل مبدأ  املفاوضة امجلاع و  ،متثيل مصاحل الفئات املهنيةو 

طار ترشيعي و  ح ضورة يف جمال احلوار الاجامتعي اذلي أ صبمؤسسايت عنارص هقتيض وضع اإ

اسا  ولكن أ س ،يةاملهن املادية و  ال وضاعحتسني س فقط لفض الزناعات الاجامتعية و حيوية  لي

 العداةل  الاجامتعية.لتحقيق التمنية املس تدامة و 

 

 

 

 

 

 

 


