المملكة المغربية
البرلمان
مجلس المستشارين
تحت الرعاية السامية لصاحب الجاللة الملك محمد السادس نصره هللا

ينظم مجلس المستشارين
المنتدى البرلماني الدولي للعدالة االجتماعية في نسخته الثانية
في موضوع:

"مأسسة الحوار االجتماعي :مدخل أساسي للتنمية المستدامة والعدالة االجتماعية"

مشروع برنامج
اإلثنين  02فبراير 0202
9:00- 09:30
9:30- 11:00

تسجيل المشاركين
الجلسة االفتتاحية
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

1111:00 -12:00

الجلسة األولى  :الحوار االجتماعي من جهة نظر الفاعلين
o
o
o
o
o

12:00 – 12:30

كلمة افتتاحية يلقيها السيد رئيس مجلس المستشارين
كلمة السيد رئيس مجلس النواب
كلمة السيد رئيس الحكومة
كلمة السيد ممثل منظمة األمم المتحدة
كلمة السيد رئيس االتحاد البرلماني الدولي
كلمة السيد رئيس مجلس حقوق اإلنسان (األمم المتحدة)
كلمة السيد رئيس المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي(األمم المتحدة)
كلمة السيد المدير العام لمنظمة العمل الدولية
كلمة السيد رئيس الحكومة اإلسباني األسبق فليب غونزاليس
كلمة السيد األمين العام السابق لالتحاد العام التونسي للشغل
كلمة السيدة الكاتبة العامة للكنفدرالية الدولية للنقابات
كلمة ممثل المنظمة العالمية للمشغلين
مداخلة السيد عبد السالم الصديقي ،وزير التشغيل والشؤون االجتماعية
مداخلة السيدة مريم بنصالح شقرون ،رئيسة الكنفدرالية العامة لمقاوالت المغرب
مداخلة السيد الميلودي مخارق ،األمين العام لالتحاد المغربي للشغل
مداخلة السيد نوبير األموي ،الكاتب العام للكنفدرالية الديمقراطية للشغل
مداخلة السيد عبد اإلاله الحلوطي  ،الكاتب العام لالتحاد الوطني للشغالين بالمغرب
مداخلة السيد كافي الشراط ،الكاتب العام لالتحاد العام للشغالين بالمغرب

o
استراحة شاي

الجلسة الثانية _الحوار االجتماعي :المعاييروالممارسات الفضلى
 12:30 – 12:45الحوار االجتماعي في سياق العولمة (فتح هللا ولعلو)
13:00 – 13:15
13:15 – 13:30
13:30 – 13:45
13:45 – 14:00
14:00 – 14:15
14:15 – 14:30
14:30 – 15:00
15:00 – 16:00

الحوار االجتماعي وأهداف العمل الالئق (مصطفى التليلي)
الحوار االجتماعي :المعايير الدولية (فؤاد بن الصديق)
التجربة األلمانية )(Matthias Schäfer
التجربة اإلرلندية
التجربة البرازيلية
التجربة البرياطانية
مناقشة عامة
استراحة غذاء

الجلسة الثالثة _ الحوار االجتماعي :أية آفاق؟
16:00 - 16:15
16:15 –16:30
16:30 – 16:45
16:45 – 17:00
17:00 – 17:15
17:15 – 18:00

مداخلة السيد إدريس الكراوي
مداخلة السيد جمال أغماني
مداخلة السيد عبد القادر أزريع
مداخلة السيد محمد عظوم
مداخلة السيد أحمد بوهرو
مناقشة تفاعلية للفرق والمجموعات البرلمانية

الجلسة الختامية
 18:00 – 18:15تقديم التقرير التركيبي ألشغال الندوة "الخالصات والتوصيات" )أحد أعضاء المكتب(
 18:15 – 18:30اختتام أشغال الندوة من طرف السيد رئيس مجلس المستشارين

