
 
 اململكت املغزبيت 

 البرملان 

 مجلظ املطتػارين 

 

 

 جدت الزعاًت الطاميت لصاخب الجاللت امللك مدمد الطادص هصزه هللا

 يىظم مجلس املسدشاريً

 

 الاجتماعيت للعدالت ي الثاويالدول البرملاوي املىتدى

 

 في موضوع: 

 

 املطتدامت للتىميت أضاس ي مدخل: الاجتماعي الحوار مأضطت"

"الاجتماعيت التوالعد  

 

املىتدى بزهامج   
 

 

 

 

 



0202فبراًز  02إلاثىين   

نشاركياملحسجيل   9:30- 9:00 

 افتتاح أغغال املىتدى

 للعدالت ي الثاويالدول البرملاوي املىتدىهت إلى املوج الزضالت امللكيتهص جالوة 

 الاجتماعيت

 الجلطت الافتتاخيت

o املسدشاريًرئيس مجلس  ،خكيم بن غماع الطيدافخخاحيت يلقيها كلمت 

o  رئيس الحكومتالطيد عبد الااله ابن كيرانكلمت ، 

o  الطيد  ألامين العام لألمم املخحدة يلقيهاكلمتPhilippe POINSOT،  امليسق

 املخحدة باململكت املغربيت  لألمماملقيم 

o  لكىفدراليت الدوليت للىقاباثباسم ا ،الطيد مصطفى التليليكلمت 

o  ألامين العام لالجحاد العام الخووس ي للشغل، ن الطبوبيهورالدًالطيد كلمت 

o  الطيدكلمت YDOM nriuG، ىفدراليت  املىظمت الجهويت الافريقيت بالك ممثل

  (CSI-Afrique)للىقاباث الدوليت

o  املىظمت العامليت للمشغلين ، ممثلالطيد جمال بلحزعكلمت 

o  الطيد كلمتGilles PARGNEAUX املغربيت -وروبيت، رئيس مجموعت الصداقت ألا

 بالبرملان ألاوروبي 

o  الطيدكلمت Henry RICHARDS ،ممثل مؤسست وسخميستر للديمقراطيت 

o  الطيدكلمت oLEFrE  lpmleO ،اديىاور كوهراد  ممثل مؤسست 

11:00- 9:00 

 

  الجلطت ألاولى
 مكوهاث الحوار الاجتماعي مداخالث

 ألاول لزئيظ مجلظ املطتػارين : املطتػار مدمد ألاهصاري، الخليفترئاضت الجلطت

o  وزير الدشغيل والشؤون الاجخماعيت ،الطيد عبد الطالم الصدًقيمداخلت 

o  وجحديث إلادارة بالىيابت ، وزير الوظيفت العموميتالطيد ادريظ مزونمداخلت 

o  ألامين العام لالجحاد املغربي للشغل، الطيد امليلودي مخارق مداخلت 

o  كىفدراليت الديمقراطيت للشغللا،الطيد مدمد بلعزبيمداخلت 

o  الكاجب العام لالجحاد الوطني للشغالين باملغرب الطيد عبد إلااله الحلوطي،مداخلت 

o  الكاجب العام لالجحاد العام للشغالين باملغرب، الطيد كافي الػزاطمداخلت 

o العامت ملقاوالث املغرب لكىفدراليتا، الطيد عبد إلااله خفظيمداخلت 

12:00 -11:00 

 

 

 غاي اضتراخت
 

12:30 -12:00 



 الجلطت الثاهيت
واملمارضاث الفضلى الحوار الاجتماعي: املعاًير   

 ملطتػارينامجلظ  عضو مكتب ،أخمدالتويشي   : املطتػار رئاضت الجلطت

 12:30- 12:45  ، وزير سابق وخبيربد هللا ضاعفالطيد ع، في سياق العوملت الحوار الاجخماعي

، ألامين العام لالجحاد مصطفى التليلي الطيد، الحوار الاجخماعي وأهداف العمل الالئق

 العربي للىقاباث

13:00-12:45 

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

 باحث وأسخاذ جامعي

13:15-13:00 

 لدىمسدشار ، Jean Patrick Itschert ار الاجخماعيفي مجال الحو  الخجربت ألاوروبيت

 الكىفدراليت ألاوروبيت للىقاباث

13:30-13:15 

خبير في اقخصاد الشغل،  Matthias Schäfer  13:30 -13:45  في مجال الحوار الاجخماعي الخجربت ألاملاهيت

س السلم ركس الديمقراطيت وحعسيمسدشار  بم ،Neil Johnston إيرلىدا الشماليتججربت 

 الشماليت رلىدابئي

14:00-13 :45 

 14:00- 14:15 ، سفير البرازيل املعخمد بالرباط José Humberto De Brito Cruzالخجربت البرازيليت 

 14:15- 14:45 مىاقشت عامت

 اضتراخت غذاء

 

11:51- 15:51 

 الجلطت الثالثت  
الحوار الاجتماعي: أًت آفاق؟مأضطت   

 رئاضت الجلطت: املطتػار عبد القادر ضالمت، الخليفت الزابع لزئيظ مجلظ املطتػارين

وسيط اململكت، عبد العشيش بنزاكور  الطيدمداخلت   16:00 –15:45 

، وزير سابق للشغل والخكويً املنهي، ميسق املشروع الطيد جمال أغماويمداخلت 

 الىموذجي للنهوض بالحوار الاجخماعي في الضفت الجىوبيت للمخوسط

16:15 – 16:00 

ألامين العام للمجلس الاقخصادي والاجخماعي والبيئي الكزاوي،الطيد إدريظ مداخلت   16:30 – 16:15 

مسدشار  برملاوي سابق ورئيس اللجىت الجهويت لحقوق ، الطيد عبد القادر أسريعمداخلت 

القىيطرة -إلاوسان بجهت الرباط  

16:45 – 16:30 

مسدشار في جدبير العالقاث املهىيت-ص، مفخحعظوم عبد العشيش الطيد مداخلت   11 :00 –16:45 

في عالقاث الشغل ، خبير سواهاثهػام  الطيدمداخلت   17:15 – 17:00 

لفرق واملجموعاث البرملاهيتجدخالث ا –مىاقشت جفاعليت  

 

18:00 – 17:11 



 الجلطت الختاميت
 املطتػار طرف  مً جقديم الخقرير التركيبي ألشغال الىدوة "الخالصاث والخوصياث"

 ، أمين مجلس املسدشاريًرغيداملىياري 

18:15 – 18:00 

من طزف الطيد رئيظ مجلظ املطتػارين املىتدىاختتام أغغال   
 


