اململكت املغزبيت
البرملان
مجلظ املطتػارين

جدت الزعاًت الطاميت لصاخب الجاللت امللك مدمد الطادص هصزه هللا
يىظم مجلس املسدشاريً
املىتدى البرملاوي الدولي الثاوي للعدالت الاجتماعيت
في موضوع:

"مأضطت الحوار الاجتماعي :مدخل أضاس ي للتىميت املطتدامت
والعدالت الاجتماعيت"

بزهامج املىتدى

إلاثىين  02فبراًز 0202
9:30- 9:00

حسجيل املشاركين

11:00- 9:00

افتتاح أغغال املىتدى
جالوة هص الزضالت امللكيت املوجهت إلى املىتدى البرملاوي الدولي الثاوي للعدالت
الاجتماعيت

الجلطت الافتتاخيت
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
12:00 -11:00

كلمت افخخاحيت يلقيهاالطيد خكيم بن غماع ،رئيس مجلس املسدشاريً
كلمت الطيد عبد الااله ابن كيران ،رئيس الحكومت
كلمت ألامين العام لألمم املخحدة يلقيها الطيد  ،Philippe POINSOTامليسق
املقيم لألمم املخحدة باململكت املغربيت
كلمت الطيد مصطفى التليلي ،باسم الكىفدراليت الدوليت للىقاباث
كلمت الطيد هورالدًن الطبوبي ،ألامين العام لالجحاد العام الخووس ي للشغل
كلمت الطيد  ،nriuG YDOMممثل املىظمت الجهويت الافريقيت بالكىفدراليت
الدوليت للىقاباث )(CSI-Afrique
كلمت الطيد جمال بلحزع ،ممثل املىظمت العامليت للمشغلين
كلمت الطيد  ،Gilles PARGNEAUXرئيس مجموعت الصداقت ألاوروبيت-املغربيت
بالبرملان ألاوروبي
كلمت الطيد  ،Henry RICHARDSممثل مؤسست وسخميستر للديمقراطيت
كلمت الطيد  ،oLEFrE lpmleOممثل مؤسست كوهراد اديىاور

الجلطت ألاولى
مداخالث مكوهاث الحوار الاجتماعي
رئاضت الجلطت :املطتػار مدمد ألاهصاري ،الخليفت ألاول لزئيظ مجلظ املطتػارين
 oمداخلت الطيد عبد الطالم الصدًقي ،وزير الدشغيل والشؤون الاجخماعيت
 oمداخلت الطيد ادريظ مزون ،وزير الوظيفت العموميت وجحديث إلادارة بالىيابت
 oمداخلت الطيد امليلودي مخارق ،ألامين العام لالجحاد املغربي للشغل
 oمداخلت الطيد مدمد بلعزبي،الكىفدراليت الديمقراطيت للشغل
 oمداخلت الطيد عبد إلااله الحلوطي،الكاجب العام لالجحاد الوطني للشغالين باملغرب
 oمداخلت الطيد كافي الػزاط ،الكاجب العام لالجحاد العام للشغالين باملغرب
 oمداخلتالطيد عبد إلااله خفظي ،الكىفدراليت العامت ملقاوالث املغرب

12:30 -12:00

اضتراخت غاي

الجلطت الثاهيت
الحوار الاجتماعي :املعاًير واملمارضاث الفضلى
رئاضت الجلطت :املطتػار أخمدالتويشي ،عضو مكتب مجلظ املطتػارين
 12:45 -12:30الحوار الاجخماعي في سياق العوملت ،الطيد عبد هللا ضاعف ،وزير سابق وخبير
13:00-12:45
الحوار الاجخماعي وأهداف العمل الالئق ،الطيد مصطفى التليلي ،ألامين العام لالجحاد
العربي للىقاباث
13:15-13:00

موقع الدشريع املغربي في الاجفاقياث الدوليت املخعلقت بالحوار الاجخماعي ،د .مدمد القزي،
باحث وأسخاذ جامعي

13:30-13:15

الخجربت ألاوروبيت في مجال الحوار الاجخماعي  ،Jean Patrick Itschertمسدشار لدى
الكىفدراليت ألاوروبيت للىقاباث
الخجربت ألاملاهيت في مجال الحوار الاجخماعي  ،Matthias Schäferخبير في اقخصاد الشغل
ججربت إيرلىدا الشماليت  ،Neil Johnstonمسدشار بمركس الديمقراطيت وحعسيس السلم
بئيرلىدا الشماليت
الخجربت البرازيليت  ،José Humberto De Brito Cruzسفير البرازيل املعخمد بالرباط
مىاقشت عامت
اضتراخت غذاء

13:45- 13:30
14:00-13 :45
14:15 -14:00
14:45 -14:15
11:51- 15:51

الجلطت الثالثت
مأضطت الحوار الاجتماعي :أًت آفاق؟
رئاضت الجلطت :املطتػار عبد القادر ضالمت ،الخليفت الزابع لزئيظ مجلظ املطتػارين
 16:00 –15:45مداخلت الطيد عبد العشيش بنزاكور ،وسيط اململكت
 16:15 – 16:00مداخلت الطيد جمال أغماوي ،وزير سابق للشغل والخكويً املنهي ،ميسق املشروع
الىموذجي للنهوض بالحوار الاجخماعي في الضفت الجىوبيت للمخوسط
 16:30 – 16:15مداخلت الطيد إدريظ الكزاوي ،ألامين العام للمجلس الاقخصادي والاجخماعي والبيئي
 16:45 – 16:30مداخلت الطيد عبد القادر أسريع ،مسدشار برملاوي سابق ورئيس اللجىت الجهويت لحقوق
إلاوسان بجهت الرباط-القىيطرة
 11:00 –16:45مداخلت الطيد عبد العشيش عظوم ،مفخحص-مسدشار في جدبير العالقاث املهىيت
 17:15 – 17:00مداخلت الطيد هػام سواهاث ،خبير في عالقاث الشغل
 18:00 – 17:11مىاقشت جفاعليت– جدخالث الفرق واملجموعاث البرملاهيت

الجلطت الختاميت
18:15 – 18:00

جقديم الخقرير التركيبي ألشغال الىدوة "الخالصاث والخوصياث" مً طرف املطتػار
رغيداملىياري ،أمين مجلس املسدشاريً

اختتام أغغال املىتدى من طزف الطيد رئيظ مجلظ املطتػارين

