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 أأيهتا الس يدات و السادة، 

مه ابمس جملس املستشارين يف هذه اجللسة الافتتاحية عرب تقامس مجموعة يرشفين أأن أأسا 

من الآراء و املقرتحات اليت أأود عرضها عليمك للمناقشة خالل أأشغال هذه  الندوة الربملانية 

ة فرص اس تثنائية، حيث يلتقي يف هذه الندوة املرشعون و احلكومة و ذانف  مثرامست 

الاستشاري واخلرباء ادلوليون و الوطنيون و اجملمتع املدين، املؤسسات ادلس تورية ذات ادلور 

اإطالق مسار  مالءمة  الإطار القانوين للتداول يف املداخل و الس بل املمكنة من أأجل  

 الوطين مع مضامني اتفاق ابريس. 

وابلنظر لنافذة الفرص هذه، فاإن ما سأأقرتحه من عنارص للنقاش لن يندرج أأبدا يف  

بقدر ما ميثل مسامهة عادة يف مداخةل اجللسات الافتتاحية،  املتوقع هنجهكويل املنطق الربوتو

متواضعة يف تقريب املشاراكت و املشاركني من الرهاانت املهنجية و الربانجمية املتعلقة هبذه 

 الندوة الربملانية. 

نية ذكل أأن هذه الندوة متثل أأوىل اخلطوات الرمسية يف مسار أأجرأأة خطة العمل الربملا 

الربملاين ادلويل يف اجملال املعنونة : " تكثيف معل الربملاانت والاحتاد  1حول التغريات املناخية

املنعقدة  091املنايخ، و اليت اعمتدها اجمللس املديري لالحتاد الربملاين ادلويل خالل دورته 

اخلاصة  4، و 2، 0، وخاصة نتاجئه املنتظرة و جمالت العمل  6102مارس  62بلوسااك بتارخي 

                                                           
1 Plan d’action parlementaire sur les changements climatiques : Intensifier l’action menée par les parlements et 

l’UIP en matière de climat que le Conseil directeur de l’UIP a fait sien à sa 198ème session (Lusaka, 23 mars 2016)  
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واليت هتم عىل التوايل مالءمة الترشيع الوطين مع أأهداف اتفاق ابريس يف   ابلربملاانت الوطنية

عامل الالزتامات  جمالت التقليص والتكيف ، و تقوية اإطار مراقبة العمل احلكويم يف جمال اإ

لوطين يف جمال الناجتة عن اتفاق ابريس و حتسني التناسق و التاكمل بني الإطار الترشيعي ا

آاثر التغريات املناخية و ابيق الأهداف الاجامتعية كتخفيض نسب الفقرة و احلد من  ماكحفة أ

 خماطر الكوارث وحتسني الولوج للطاقة واملساواة بني اجلنسني وحامية الأنظمة الإيكولوجية.  

  

 أأيهتا الس يدات و السادة ، 

ياق مؤسسايت ومعيل جد مساعد عىل البدء اإن انعقاد هذه الندوة الربملانية يندرج يف س   

عامل الربملان مبجلس يه خطة العمل الربملانية حول التغريات املناخية لالحتاد الربملاين ادلويل.   يف اإ

س املستشارين بيئة برانجمية لإعامل هذه اخلطة ابلنظر اإىل أأن لمفن هجة أأوىل أأوجد جم 

اإجراءات تتضمن  6101-6102 الفرتة خطة العمل الاسرتاتيجية جمللس املستشارين برمس

لإعامل خطة العمل الربملانية حول التغريات املناخية لالحتاد  leviersتشلك يف ذاهتا رافعات 

املتعلقة بدراسة املشاريع من منظور مالءمته مع  ومن ذكل الإجراءات الربملاين ادلويل  

لهي ا ، وكذا وضع اإطار مهنجي و مؤسسايت التفاقيات ادلولية اليت صادق علهيا املغرب أأو انضم اإ

لتقيمي الس ياسات العمومية الأفقية و  القطاعية والرتابية يف تاكمل مع معل جملس النواب يف 

هذا الصدد. كام ينبغي يف الآن اس تحضار هدفني عىل الأقل من خطة العمل الاسرتاتيجية 

س املستشارين فضاء جمللس املستشارين و هام الهدف الثالث اذلي ينص عىل  جعل جمل

للحوار  العمويم و النقاش اجملمتعي التعددي ل س امي خبصوص املوضوعات الرئيس ية لإعامل 
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من ادلس تور يكرس  20ادلس تور و حتقيق الطابع الفعيل للمتتع ابحلقوق البيئية، علام أأن الفصل 

ل عىل تعبئة لك الوسائل الالزتام الإجيايب لدلوةل واملؤسسات العمومية وامجلاعات الرتابية، ابلعم

املتاحة، لتيسري أأس باب اس تفادة املواطنات واملواطنني، عىل قدم املساواة، من احلق يف التمنية  

املس تدامة. و مضن نفس املنطق فاإن الهدف اخلامس من خطة العمل الاسرتاتيجية جمللس 

آليات ممارسة ادلميقرا طية التشاركية يف املستشارين تنص عىل  وضع اإطار مؤسسايت متاكمل ل

جمال اختصاص اجمللس، علام أأن حتقيق هذه الإجراءات و الأهداف مجيعها ترتكز عىل معطى 

 بنيوي أأسايس يمتثل يف تعددية التخصصات و المتثيليات الرتابية و املهنية و النقابية ابجمللس.

الإطار حول ملؤمتر ادلول الأطراف يف التفاقية  66ومن هجة اثنية فاإن انعقاد ادلورة  

اجامتع أأهجزة الاحتاد الربملاين ادلويل والاحتاد الربملاين الإفريقي من أأجل ، و مبراكش  تغري املناخ

عامل الالزتامات الناجتة عن اتفاق  حتديد أأهداف معلية تتعلق بتفعيل أأدوار الربملاانت يف جمال اإ

فريقيا للعمل يف اإطار ادلورة  يه  66لرئاسة املغربية لدلورة نفسها و ا 66ابريس، وانعقاد مقة اإ

يف جمال وضع   l’exempleلكها حوافز وموهجات تنيط بربملان بالدان مسؤولية تقدمي املثل 

 الإطار املؤسسايت و املهنجي املالمئ لإعامل الالزتامات املرتتبة عن اتفاق ابريس. 

و جملس  ومن هجة اثلثة فاإن س ياق مراجعة النظامني ادلاخليني جمللس املستشارين 

النواب من شأأنه أأن يساعد عىل وضع اإطار جمدد دلراسة أأثر الترشيعات ذات العالقة 

آليات مراقبة العمل احلكويم و تقيمي الس ياسات  ابلتغريات املناخية و وضع حلول مبتكرة ل

عامل الالزتامات املرتتبة عن اتفاق ابريس  آليات ادلميقراطية العمومية ذات العالقة ابإ ووضه أ
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التشاركية و استشارة العموم يف خمتلف القضااي املتعلقة ابلتغريات املناخية و احلقوق البيئية و 

 احلق يف التمنية املس تدامة. 

ومن هجة رابعة يتوفر جملس املستشارين عىل رشااكت قوية مع املؤسسات ادلس تورية  

وق الإنسان و اجمللس الاقتصادي والاجامتعي و ذات الطابع الاستشاري اكجمللس الوطين حلق

البييئ عالوة عىل رشاكء ادلوليني مكؤسسة وس متنسرت لدلميقراطية اليت اس تطاعت تعبئة معهد 

Grantham  للبحث التابع ملدرسة لندن لالقتصاد اذلي يعترب مركز خربة ممتزي عىل املس توى

فاإن رأأسامل جملس نا من الرشاكء يشلك عامال ادلويل يف جمال الترشيع املنايخ املقارن و من مث 

جد مساعد عىل وضع خطة معل وطنية عىل قاعدة خطة العمل الربملانية حول التغريات 

 املناخية لالحتاد الربملاين ادلويل. 

آخر مساعد يمتثل يف الرتابط املهنجي بني تفكري   وجتدر الإشارة أأيضا اإىل عامل خامس أ

أأوراش العداةل الاجامتعية و حتقيق أأهداف التمنية املس تدامة و و معل جملس املستشارين عىل 

أأدوار امجلاعات الرتابية من هجة و معل اجمللس عىل مالءمة الترشيعات الوطنية مع مضامني 

اتفاق ابريس، ذكل أأن التقاء هذه الأجندات ل يشلك فقط جتربة فريدة يف العمل الربملاين 

منا ميثل أأيضا أأساسا  مهنجيا سلامي لتحقيق مجيع الأهداف املرتابطة وغري القابةل املقارن و اإ

 للتجزئي واملتوخاة من هذه املسارات مجيعها. 

 

 أأيهتا الس يدات و السادة، 
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اإين أأتوقع ابمسي اخلاص و ابمس زمياليت و زماليئ يف مكتب جملس املستشارين بشلك  

غن اء و تطوير مرشوع وثيقة خاص أأن ترتتب عن هذه الندوة توصيات و خالصات تسامه يف اإ

خطة العمل بشأأن مالءمة الترشيعات الوطنية مع مضامني اتفاق ابريس حول التغريات 

املناخية، علام أأن هذه اخلطة تقوم عىل عدد من الفرضيات يتوقف حتقيق جزء مهنا عىل جتاوب 

نتاج الترشيعي من هجة اثنية،  يقاع الإ علام أأن التعاون احلكومة املقبةل من هجة و عىل وثرية و اإ

 postulatبني جمليس الربملان يف ورش املالءمة ل ميكن اعتباره فرضية بل هو أأمر مسمل به 

un ذكل أأن خطة العمل الوطنية اليت نسامه اليوم عرب الندوة الربملانية يف تطويرها س تكون  .

د الربملاين ادلويل اليت للجمعية الربملانية لالحتا 022منتوجنا الربملاين اذلي س نقدمه اإىل ادلورة 

 . 6102أأبريل 2ستنعقد بدااك )بنغالديش( من فاحت اإىل 

التفكري يف كيفيات  ومن أأجل حتقيق هذا الهدف املهنجي فاإين أأقرتح عليمك بشلك خاص 

اس تدراك التأأخر احلاصل يف النتيجة املتوخاة الأوىل من خطة العمل الربملانية اليت اكن جيب 

 اي حتليل الرتسانة الترشيعية  6102بلوغها يف هناية 

الوطنية املتعلقة ابلتغريات املناخية و تقيمي مدى مالءمهتا مع اتفاق ابريس والأهداف ذات 

 نداي و أأهداف التمنية املس تدامة. الصةل مع اتفاق سي 

وابلنظر لغىن و تنوع جمال الترشيعات البيئية و اتساع جمال الترشيعات املعنية مبجال  

التكيف فاإن مقاربة واقعية قابةل للربجمة و لقياس الأهداف، و القابلية لالسترشاف  التقليص و

اعتبار  املسامهة احملددة وطنيا الزمين  يقتيض من وهجة نظري الانطالق من 

Contribution déterminée au niveau national    املقدمة من طرف املغرب
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أأساس حتديد أأولوايت خطة العمل يه ق ابريس من اتفا 4من املادة  2و  6مبقتىض الفقرتني 

، و يرتتب عن ذكل، يف جمال مالءمة الإطار الترشيعي الوطين مع مقتضيات اتفاق ابريس

عامتد حتديد أأويل للنصوص القانونية اليت يتعني تعديل بعض اإطالق مسار للتفكري يف كيفيات ا

لقصري و املتوسط رافعة لإعامل مقتضياهتا ابلأولوية و اليت ميكن أأن تشلك عىل املديني ا

و التكيف   atténuationالزتامات املغرب الواردة يف املسامهة احملددة وطنيا يف جمايل التقليص 

adaptation .  

غفال  المتيزي بني جمال القانون و اجملال التنظميي  و كذا    ومضن نفس املنطق ل ينبغي اإ

املشرتكة و املنقوةل للجهات  كام يه حمددة يف  المتيزي  بني جمالت الاختصاصات اذلاتية و

 املتعلق ابجلهات.  000.04القانون التنظميي . 

تلمك أأيهتا الس يدات والسادة، بعض املداخل الس ياقية و املهنجية اليت أأردت التذكري هبا  

ين عىل يقني  من أأن جملس املستشارين سيستمثر أأقىص استامثر يف مداخليت الافتتاحية واإ

تنوع املواقع املؤسساتية ومقارابت املشاراكت واملشاركني يف هذه الندوة الربملانية من فرصة 

 أأجل حتقيق الهدف املهنجي اذلي ذكرت به. 

 .وشكرا عىل حسن الإصغاء

 

 

    


